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รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                  เสนอต่อ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ผลการศึกษาสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้้า 

1. ด้านกายภาพ 

1) ขอบเขตและขนาดพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพ้ืนที่โดยอ้างอิงตาม
ทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย (ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแผน
สิ่งแวดล้อม, 2542) อยู่ในเขตต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ 10,200 เฮกตาร์ 
หรือ 63,750 ไร่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ เป็นล าดับที่ 1184 
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2545 ดังแสดงในรูปที ่1 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะอ่างทอง  เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ประมาณ 42 เกาะที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง อยู่เป็นกลุ่มเกาะกลางทะเล วางเรียง
ตัวในแนวเหนือ -ใต้ ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนสูงชันซึ่งเป็นแนวหน้าผาสูงชันตั้งดิ่งจากพ้ืนที่น้ าทะเล มีพ้ืนที่น้ า
ทะเลล้อมรอบประมาณ 52,000 ไร่ หรือร้อยละ 82 ของพ้ืนที่ทั้งหมด อยู่ในเขตน้ าตื้นใกล้ฝั่ง มีความลึก
เฉลี่ยของน้ าประมาณ 10 เมตร และได้รับอิทธิพลของตะกอนจากแม่น้ าตาปี ลักษณะชายฝั่งมีความสูงชัน มี
แนวปะการังก่อตัวเป็นแนวแคบๆ เป็นแหล่งปะการังที่งดงามที่สุดของประเทศไทยจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงด้านความงดงามของภูมิทัศน์แห่งหนึ่งของประเทศ ดังแสดงในรูปที ่2 

ขอบเขตการศึกษาข้อมูลทางกายภาพได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมระยะรัศมีตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการจัดท าและพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 โดยก าหนดเป็นพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบในระยะ 5 กิโลเมตร ดัง
แสดงในรูปที ่3  

3) ทรัพยากรดิน 

จากข้อมูลกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS โดย
ซ้อนทับกับขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าเขตพ้ืนที่ศึกษาในระยะ 5 กิโลเมตร ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มชุดดินที่พบ
บริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง คือกลุ่มชุดดินที่ 62 (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) และ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ สถานที่ราชการ และน้ าทะเล ดังแสดงในตารางท่ี 1 และรูปท่ี 4  รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

กลุ่มชุดดิน  เน้ือที่ (ไร่)  สัดส่วนพ้ืนที่ (ร้อยละ) 
62 6,766 2.15 
พื้นที่อ่ืนๆ (สถานท่ีราชการ) 9,911 3.16 
ทะเล 297,422 94.69 
รวม 314,099 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน (2559) 
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โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

 

รูปที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
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รูปที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2559  
ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพ้ืนที่ศึกษา พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติ      
หมู่เกาะอ่างทอง คือ ทะเล เนื้อที่ 297,422 ไร่ (คิดเป็นสัดส่วน 94.69 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ 
ป่าดิบ โดยมีเนื้อที่ 13,216 ไร่ ที่เหลือเป็นไม้ยืนต้น แม่น้ าล าคลอง หาดทราย และชุมชนและสิ่งก่อสร้าง    
ดังแสดงในตารางท่ี 2 และรูปที่ 5 

ตารางท่ี 2 สภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

สัญลักษณ ์ สภาพการใช้ที่ดิน เน้ือที่ (ไร่) 
สัดส่วนพ้ืนที่ 

(ร้อยละ) 
A4 ไม้ยืนต้น 2,146 0.68 
F1 ป่าดิบ 13,216 4.21 
M6 หาดทราย 458 0.15 
Sea ทะเล 297,422 94.69 
U ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง 283 0.09 

W1 แม่น้ าล าคลอง หนอง บึง 569 0.18 
รวม 314,094 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน (2559) 
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รูปที่ 3 พ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองในระยะ 5 กิโลเมตร 
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รูปที่ 4 กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
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รูปที ่5 สภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
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2. ด้านชีวภาพ 

1) ทรัพยากรป่าไม้ 

จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรป่าไม้บริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
พบพรรณไม ้รวม 392 ชนิด จาก 298 สกุล 109 วงศ์ (ตารางภาคผนวกที่ 2) เป็นพรรณไม้ที่น าเข้าไปปลูก 
20 ชนิด เช่น มะม่วงหิมพานต์ Anacardium occidentale L. สนประดิพัทธ์ Casuarina junghuhniana 
Miq. ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. กระถินณรงค์ 
Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth. ประดู่บ้าน Pterocarpus indica Willd. อินทรชิต 
Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. สะเดา Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton 
และมะพร้าว Cocos nucifera L. var. nucifera  

พบพืชหายากที่มีความส าคัญต่อการอนุรักษ์ระดับชาติ 6 ชนิด ได้แก่ ปรงทะเล Cycas edentata 
de Laub. กระดังงาป่า Monoon lateriflorum Blume นมแมว Uvaria siamensis (Scheff.) L.L.Zhou, 
Y.C.F.Su & R.M.K.Saurnders จิกเล Barringtonia asiatica (L.) Kurz รองเท้านารีอ่างทอง Paphiopedilum 
godefroyae (God.-Leb.) Stein var. ang-thong (Fowlie) Braeb และรองเท้านารีดอกขาว P. niveum 
(Rchb.f.) Stein  

พบพืชหายากที่มีความส าคัญต่อการอนุรักษ์ระดับนานาชาติ 3 ชนิด คือ ปรงทะเล Cycas  edentata 
de Laub. รองเท้านารีอ่างทอง Paphiopedilum godefroyae (God.-Leb.) Stein var. ang-thong (Fowlie) 
Braeb และรองเท้านารีดอกขาว P. niveum (Rchb.f.) Stein  

พบพืชถิ่นเดียว 1 ชนิด คือ รองเท้านารีอ่างทอง Paphiopedilum godefroyae (God.-Leb.) 
Stein var. ang-thong (Fowlie) Braeb 

พบพืชต่างถิ่นที่รุกรานรายการ 1 จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ หงอนไก่ไทย Celosia argentea L. 
สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. ขี้เหล็กย่าน Mikania cordata (Burm.f.) 
B.L.Rob. หญ้ายาง Euphorbia heterophylla L. แมงลักคา Hyptis suaveolens (L.) Poit. กระถิน 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit ไมยราบต้น Mimosa pigra L. หญ้าคา Imperata cylindrica 
(L.) P.Beauv. หญ้าขจรจบ Pennisetum polystachyon (L.) Schult. และผักตบชวา Eichhornia crassipes 
(Mart.) Solms  พบพืชต่างถิ่นที่รุกรานรายการ 2 จ านวน 2 ชนิด ผักขมหนาม Amaranthus spinosus L. 
และตะขบฝรั่ง Muntingia calabura L. 

2) ทรัพยากรสัตว์ป่า 

พ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของสัตว์ป่าที่ส าคัญหลาย
ชนิด จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์ป่า พบว่ามีสัตว์ป่าที่ได้รับการจัดสถานภาพตามการจัด
ของส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Nabhitabhata & Chan-ard 2005) 
และ IUCN (2017) อย่างน้อย 6 ชนิด ที่เป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพด้านการอนุรักษ์ของสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์การจัดสถานภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด 
และสัตว์เลื้อยคลาน 6 ชนิด ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ชนิดสัตว์ที่มีความส าคัญและอยู่ในเกณฑ์วินิจฉัยส าหรับก าหนดพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ 
ระหว่างประเทศ   

ล้าดับ ชื่อพื้นเมือง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ สถานภาพการอนุรักษ์* 
ระดับโลก ระดับประเทศ 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 
1. ค่างแว่นถิ่นใต้ Dusky Leaf-monkey Trachypithecus obscurus NT VU 
2. นากใหญ่ขนเรียบ Smooth-coated Otter Lutrogale  perspicillata VU VU 
3. โลมาหลังโหนก Indo-Pacific Humpbacked Dolphin Sousa chinensis  NT VU 

สัตว์เล้ือยคลาน 
1. งูจงอาง King Cobra Ophiophagus hannah VU LC 
2. เต่าตะนุ Green Turtle Chelonia mydas EN CR 
3. เต่ากระ Hawksbill Turtle Eretmochelys imbricata CR CR 

หมายเหตุ:   สถานภาพระดับชาต ิ(Nabhitabhata & Chan-Ard 2005; Sanguansombat 2005) 
 สถานภาพระดับโลก (IUCN 2017) 
 CR = สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง NT = สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม 
 EN = สถานภาพใกล้สูญพันธุ์  LC = สถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด 
 VU = สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  DD = สถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ 

3) ทรัพยากรปลา 

จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรปลาในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ านวน 
4 จุดส ารวจ (ตารางท่ี 4 และรูปท่ี 7) พบปลาทั้งสิ้น 99 ชนิด จาก 53 วงศ ์(ภาคผนวกที่ 3) สถานภาพของ
ปลาในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจากการตรวจสอบพบปลาที่ติดสถานภาพของ IUCN Redlist 
of Threatened Species (2016) และสถานภาพของ Thailand red data: Fishes (Vidthayanon, 2005) โดย
เป็นชนิดที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU-Vulnerable species) จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลายอดจาก Muraenesox 
cinereus (Forsskål 1775), ปลาแมวหูด า Setipinna melanochir (Bleeker, 1849), ปลาดุกอุย 
Clarias macrocephalus Günther, 1864, ปลาดุกล าพัน Clarias nieuhofii Valenciennes, 1840 
และปลาม้าน้ าปากยาว Hippocampus trimaculatus Leach, 1814  

ตารางท่ี 4 ต าแหน่งพิกัดจุดเก็บตัวอย่างทรัพยากรปลาและสัตว์หน้าดิน 

จุดส้ารวจ 
ต้าแหน่งพิกัด (UTM) 

เขต E N 
1 47 P 577693 1053683 
2 47 P 574969 1055595 
3 47 P 572955 1053784 
4 47 P 577361 1055784 

4) ทรัพยากรสัตว์หน้าดิน 

จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์หน้าดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
จ านวน 4 จุดส ารวจ (ตารางที่ 4 และรูปที่ 7) พบสัตว์หน้าดินทั้งสิ้น 12 ชนิด จาก 4 ไฟลัม 6 ชั้น 11 อันดับ 
10 วงศ์ (ตารางที่ 5) มีปริมาณความชุกชุมของสัตว์หน้าดินเฉลี่ย 756 ตัวต่อตารางเมตร ไฟลัม Mollusca 
มีปริมาณความชุกชุมมากที่สุด รองลงมา คือ ไฟลัม Arthropoda ไฟลัม Annelida และไฟลัม 
Echinodermata มีปริมาณความชุกชุมน้อยที่สุด ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5 ชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดิน(ตัว/ตารางเมตร) บริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

Phylum Class   Order  Family Scientific Name St.1 St.2 St.3 St.4 
Annelida  Polychaeta  Phyllodocida Nereidae 

  
44 

  
  

Capitellida Capitellidae 
 

44 44 
  Arthropoda  Malacostraca Decapoda  

   
44 

  
 

Maxillopoda  Sessilia  Balanidae  Balanus sp. 
 

44 
 

133 
Echinodermata Asteroidea 

    
44 

   Mollusca  Gastropoda  Neogastropoda Muricidae 
  

89 
  

  
Caenogastropoda Turritellidae 

 
44 

 
178 

 
 

Bivalvia  Veneroida Tellinidae 
    

44 

  
Veneroida Veneridae 

  
89 44 44 

  
Arcoida Arcidae 

  
44 

 
44 

  
Carditoida Carditidae 

 
1,067 222 44 444 

  
Ostreida Ostreidae 

    
222 

  
รวม 

  
1,156 667 267 933 

 
5) ทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเล 

ทรัพยากรปะการัง 

จากการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรปะการังบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
พบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพเสียหายมาก ร้อยละ 44 เสียหาย ร้อยละ 33 ดีปานกลาง ร้อยละ 
5 ดี ร้อยละ 11 และดีมาก ร้อยละ 5 โดยสถานภาพแนวปะการังดีมากพบบริเวณเกาะแม่เกาะ (เกาะ
อ่างทอง) (ตารางท่ี 6 และรูปที่ 6) โดยความเสื่อมโทรมของแนวปะการังเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลัก 2 สาเหตุ 
คือ สาเหตุจากธรรมชาติ เช่น การเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว การได้รับอิทธิพลจากตะกอนและน้ าจืด 
และสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การพัฒนาชายฝั่งทะเล การท่องเที่ยว การประมง เป็นต้น มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) เกาะท้ายเพลา แนวปะการังบริเวณเกาะท้ายเพลามีความกว้างประมาณ 100 เมตร ลึก 1.5-
4 เมตร พบปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 31.32 และปะการังตายร้อยละ 59.13 ปะการังสกุลเด่น ได้แก่ 
ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora)และปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra 
sp.) ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 24.22, 2.48 และ 1.31 ตามล าดับ 

(2) เกาะหินดับ แนวปะการังบริเวณเกาะหินดับมีความกว้างประมาณ 40 เมตร ลึก 0.5-4 เมตร 
พบปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 49.15 และปะการังตายร้อยละ 40.73 ปะการังสกุลเด่น ได้แก่ 
ปะการังโขด (Porites sp.) และปะการังดอกไม้ทะเล (Goniastrea sp.) ปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ37.59 และ 
4.24 ตามล าดับ 

(3) เกาะสามเส้าทิศตะวันตก แนวปะการังบริเวณเกาะสามเส้าทิศตะวันตกมีความกว้างประมาณ 
100 เมตร ลึก 0.5-1.5 เมตร พบปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 45.71 และปะการังตายร้อยละ 
32.92 ปะการังสกุลเด่นได้แก่ ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.)และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea 
heliopora) ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 57.31 และ 2.61 ตามล าดับ 

(4) เกาะสามเส้าทิศเหนือ แนวปะการังบริเวณเกาะสามเส้าทิศเหนือมีความกว้างประมาณ 35 
เมตร ลึก 1.5-6 เมตร พบปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 30.29 และปะการังตายร้อยละ 48.45 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maxillopoda
https://en.wikipedia.org/wiki/Sessilia
https://en.wikipedia.org/wiki/Balanidae
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ปะการัง กุลเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.)ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) และปะการังดาว
ใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ12.34, 5.24 และ 4.99 ตามล าดับ 

(5) เกาะสามเส้าทิศตะวันออก แนวปะการังบริเวณเกาะสามเส้าทิศตะวันออกมีความกว้าง
ประมาณ 30 เมตร ลึก 1.5-4 เมตร พบปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 35.01 และปะการังตายร้อยละ 
32.25 ปะการังสกุลเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปก
คลุมพ้ืนที่ร้อยละ 53.98 และ 3 ตามล าดับ 

(6) เกาะวัวตาหลับ เป็นเกาะที่ตั้งท่ีท าการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง แนวปะการังที่ก่อตัวได้
ดีเป็นแนวปะการังริมฝั่งทางด้านทิศตะวันตก ทิศใต้และทิศเหนือ กว้างประมาณ 100-300 เมตร มีพ้ืนที่แนว
ปะการัง 343 ไร่ ลึก 1-4 เมตร สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก ปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 
5-70  และปะการังตายร้อยละ 20-100 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่อง
เหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) และ
ปะการังจาน (Turbinaria spp.) 

(7) เกาะแหล มีพ้ืนที่แนวปะการัง 2 ไร่ สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก ปะการังมี
ชีวิต ปกคลุมบนพื้นหินร้อยละ 15-20 และปะการังตายร้อยละ 60-65 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด 
(Porites lutea) ปะการัง ดอกกะหล่ า (Pocillopora damicornis) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) 
ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) 

(8) เกาะโสนบาน มีพ้ืนที่แนวปะการัง 2 ไร่ ลึก 2-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับ
เสียหายมาก ปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 15-20 และปะการังตายร้อยละ 50-60 ปะการังชนิดเด่น 
ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ า (Pocillopora damicornis) ปะการังช่องเหลี่ยม 
(Favites sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) 

(9) เกาะหัวกล้อง มีพ้ืนที่แนวปะการัง 13 ไร่ สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย ปะการัง
ที่มีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 15-70 และปะการังตายร้อยละ 30-85 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด 
(Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ า (Pocillopora damicornis) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) 
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea 
sp.) ปะการังลายดอกไม ้(Pavona decussata) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea) และปะการัง
วงแหวน (Favia sp.) และปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) 

(10) เกาะช้างโทรม มีพ้ืนที่แนวปะการัง 14 ไร่ ลึก 2-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับ
สมบูรณ์ปานกลาง ปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10-60 และปะการังตายร้อยละ 15-80 ปะการังชนิด
เด่น ได้แก่ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) 
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea) ปะการังสมอง
ร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) และปะการังกาแลคซี ่(Galaxea sp.) 

(11) เกาะนายพุด มีพ้ืนที่แนวปะการัง 48 ไร่ สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย ปะการังมี
ชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5-55 และปะการังตายร้อยละ 20-80 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด 
(Porites lutea) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) 
ปะการังลายดอกไม ้(Pavona decussate) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.)  

(12) เกาะคา เป็นเกาะที่มีขนาดเล็ก มีพ้ืนที่แนวปะการัง 1 ไร่ ลึก 1-3 เมตร แนวปะการังอยู่ใน
ระดับเสียหาย โดยมีปะกรังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 15-55 และปะการังตายร้อยละ 30-80 ปะการังชนิด
เด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea) ปะการังดาวใหญ่ 
(Diploastrea heliopora) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) และปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.)  
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(13) เกาะง่าม เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะนายพุด มีพ้ืนที่แนวปะการัง 
4 ไร่ ความลึก 2-8 เมตร แนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก มีปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10-30 
และปะการังตายร้อย 20-75 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังสมองร่องเล็ก 
(Platygyra daedalea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia 
sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังวงแหวน (Favia sp.)  

(14) เกาะรอก มีพ้ืนที่แนวปะการัง 6 ไร่ ความลึก 2-8 เมตร แนวปะการัวอยู่ในระดับเสียหาย 
ปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 10-65 และปะการังตายร้อยละ 30-70 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการัง
โขด (Porites lutea) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea)  ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) 
ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังดาวใหญ่ 
(Diploastrea heliopora) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังถ้วยสมอง 
(Lobophyllia sp.)  

(15) เกาะหินดับ เป็นเกาะที่มีลักษณะหินชัน มีพ้ืนที่แนวปะการัง 38 ไร่ ลึก 1-5 เมตร สภาพ
แนวปะการังอยู่ในระดบัเสียหาย ปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10-40 และปะการังตายร้อยละ 10-70 
ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังช่อง
เหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra 
daedalea)  

(16) เกาะหว้าใหญ่ มีพ้ืนที่แนวปะการัง 4 ไร่ แนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย ปะการังมีชีวิตปก
คลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5-40 และปะการังตายร้อยละ 20-70 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites 
lutea) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการัง
ช่องเหลี่ยม (Favites sp.) และปะการังจาน (Turbinaria sp.) 

(17) เกาะหนุมาน มีกลุ่มปะการังบนโขดหิน มีพ้ืนที่แนวปะการัง 1.25 ไร่ ปะการังมีชีวิตปกคลุม
พ้ืนที่ร้อยละ 15 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra 
daedalea) และปะการังช่องเล็ก (Montipora spp.)  

(18) เกาะหว้าน้อย เป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นหินสูงชัน มีพ้ืนที่แนวปะการัง 4 ไร่ แนวปะการัง
กว้าง 20-50 เมตร ลึก 1-5 เมตร สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย ปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 
20-35 และปะการังตายร้อยละ 20-75 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังสมอง
ร่องเล็ก (Platygyra daedalea) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.)  

(19) เกาะทองทั้งแท่ง มีลักษณะเป็นหินสูงชัน มีพ้ืนที่แนวปะการัง 19 ไร่ แนวปะการังอยู่ใน
ระดับเสียหาย ปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10-45 และปะการังตายร้อยละ 15-75 ปะการังชนิดเด่น 
ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia 
sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังช่อง
เล็ก (Montipora spp.) และปะการังวงแหวน (Favia sp.)  

(20) เกาะวัวกันตัง มีลักษณะเป็นสองเกาะวางตัวอยู่ในแนวทิศตะวันตก-ออก และเชื่อมติดกันไว้
ด้วยสันทรายและแนวปะการัง กว้าง 20-50 เมตร ลึก 1-5 เมตร แนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก 
ปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 15-35 และปะการังตายร้อยละ 10-75 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการัง
โขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra 
daedalea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) ปะการังดาวใหญ่ 
(Diploastrea heliopora) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) 
และปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) 
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(21) เกาะแปยัด เป็นเกาะขนาดกลางอยู่ทางทิศเหนือของเกาะแม่เกาะ มีพ้ืนที่แนวปะการัง 42 ไร่ 
แนวปะการังมีความกว้างประมาณ 20-50 เมตร ลึก 2-5 เมตร สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก 
โดยปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ร้อย 5-40 และปะการังตายร้อย 10-95 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด 
(Porites lutea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra 
daedalea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.)  

(22) เกาะหินแตก มีพ้ืนที่แนวปะการัง 9 ไร่ แนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย ปะการังมีชีวิตปก
คลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10-30 และปะการังตายร้อยละ 17-70 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites 
lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea) ปะการังลาย
ดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการัง
ถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.) ปะการังลายลูกฟูก (Pachyseris sp.) ปะการังแผ่นเปลวไฟ (Pectinia sp.) 
และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.)  

(23) เกาะคา มีพ้ืนที่แนวปะการัง 4 ไร่ แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง มี
แนวปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 20-40 และปะการังตายร้อยละ 40-80 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ 
ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra 
daedalea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังจาน (Turbinaria 
sp.) และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora)  

(24) เกาะสามเส้า-เกาะพระ มีพ้ืนที่แนวปะการัง 158 ไร่ แนวปะการังเกาะตัวได้ดีเป็นแนวปะการัง
ริมฝั่งโดยรอบเกาะ แนวปะการังกว้างประมาณ 30-100 เมตร ลึก 1-3 เมตร แนวปะการังอยู่ในระดับ
เสียหาย โดยมีปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5-45 และปะการังตายร้อยละ 20-85 ปะการังชนิดเด่น 
ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองร่องเล็ก 
(Platygyra daedalea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) 
ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora 
sp.) และปะการังจาน (Turbinaria sp.)  

(25) เกาะนอแรด มีพ้ืนที่แนวปะการัง 25 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะแม่เกาะ ปะการัง
เกาะตัวได้ดี รอบเกาะ มีความกว้างประมาณ 20-70 เมตร ลึก 1-3 เมตร สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับ
เสียหายมาก เป็นกลุ่มปะการังบนพ้ืนทราย มีปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 15-35  และปะการังตาย
ร้อยละ 40-80  ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) 
ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังดาวใหญ่ 
(Diploastrea heliopora) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.)
ปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังจาน (Turbinaria sp.)  

(26) เกาะสังเค็ด มีพ้ืนที่แนวปะการัง 2 ไร่ สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก ลึก 1-3 เมตร 
สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก ปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5-30 และปะการังตายร้อยละ 
15-95 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) 
ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra. daedalea) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) 
ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) และปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.)  

(27) เกาะผี มีพ้ืนที่แนวปะการัง 3 ไร่ แนวปะการังริมฝั่งกว้างประมาณ 100-150 เมตร ลึก 1-4 
เมตร สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก ปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5-35  และปะการังตาย
ร้อยละ 15-80 ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมอง
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ร่องเล็ก (Platygyra daedalea) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) 
และปะการังจาน (Turbinaria sp.)  

(28) เกาะแจ้ มีพ้ืนที่แนวปะการังประมาณ 1 ไร่ สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก 
ปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 5-10 และปะการังตายร้อยละ 20-100 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการัง
โขด (Porites lutea) และปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea)  

(29) เกาะไผ่ลวก (ใหญ่) ปะการังก่อตัวได้ดีซึ่งมีลักษณะเป็นแนวปะการังริมฝั่งทางด้านทิศ
ตะวันตกและบริเวณอ่าวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพ้ืนที่แนวปะการังประมาณ 84 ไร่ แนวปะการังกว้าง
ประมาณ 30-80 เมตร ลึก 1-5 เมตร สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก ปะการังมีชีวิตปกคลุมร้อย
ละ 5-35 และปะการังตายร้อยละ 20-90 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการัง
สมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) 
ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona 
decussata)  

(30) เกาะไผ่ลวก (เล็ก) มีพ้ืนที่แนวปะการังประมาร 7.50 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีทางด้านทิศใต้
และในอ่าวทางด้านทิศเหนือ กว้าง 30-50 เมตร ลึก 1-4 เมตร สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก 
ปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 10-35 และปะการังตายร้อยละ 20-65 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการัง
โขด (Porites lutea) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) และ
ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra daedalea)  

(31) เกาะวัวเตะ มีพ้ืนที่แนวปะการัง 18.75 ไร่ ลึก 1-4 เมตร ปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ร้อย
ละ 5-30   และปะการังตายร้อยละ 35-95 สภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก ปะการังชนิดเด่นได้แก่ 
ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังลาย
ดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora)  

ตารางท่ี 6 ทรัพยากรปะการังบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

พื้นที่ 

อัตราส่วนของ
ปะการังที่มี

ชีวิตกับ
ปะการังตาย 

สถานภาพ
ปะการัง 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อไทย 
การปกคลุม

พื้นที่ 
(ร้อยละ) 

สถานภาพ
ตาม IUCN 

เกาะท้ายเพลา  1:1.40 เสียหาย 

Coeloseris sp. ปะการังรังผึ้ง - - 
Cyphastrea sp. ปะการังดาวเล็ก - - 
Diploastrea heliopora  ปะการังดาวใหญ ่ 4 - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  1 - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 
Goniastrea sp. ปะการังรังผึ้ง - - 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Hydnophpra sp. ปะการังหนามขนุน - - 
Pavona sp. ปะการังลายดอกไม ้ - - 
Platygyra sp. ปะการังสมองร่องเล็ก 2 - 
Pocillopora sp. ปะการังดอกกะหล่ า  2 - 
Porites sp. ปะการังโขด 25 - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  1 - 

เกาะหินดับ  1.4:1 ดี 
Coeloseris sp. ปะการังรังผึ้ง - - 
Cyphastrea sp. ปะการังดาวเล็ก - - 
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รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                  เสนอต่อ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

พื้นที่ 

อัตราส่วนของ
ปะการังที่มี

ชีวิตกับ
ปะการังตาย 

สถานภาพ
ปะการัง 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อไทย 
การปกคลุม

พื้นที่ 
(ร้อยละ) 

สถานภาพ
ตาม IUCN 

Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 
Goniastrea sp. ปะการังรังผึ้ง 4 - 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Lobophyllia sp. ปะการังถ้วยสมอง - - 
Oxypora sp. ปะการังเคลือบหนาม - - 
Pavona sp. ปะการังลายดอกไม ้ 1 - 
Platygyra sp. ปะการังสมองร่องเล็ก - - 
Pocillopora sp. ปะการังดอกกะหล่ า  - - 
Porites sp. ปะการังโขด 37 - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  1 - 
Turbinaria sp. ปะการังจาน - - 

เกาะววักันตัง 1:2.4 เสียหาย 

Cyphastrea sp. ปะการังดาวเล็ก - - 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ 4 - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  1 - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี 2.6 - 
Goniastrea sp. ปะการังรังผึ้ง - - 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล 5.8 - 
Pachyseris sp. ปะการังลายลกูฟูก - - 
Pavona sp. ปะการังลายดอกไม ้ 3.5 - 
Physogyra sp. ปะการังลูกโป่ง 1.2 - 
Platygyra sp. ปะการังสมองร่องเล็ก 1.3 - 
Plerogyra sp. ปะการังลูกโป่งใหญ ่ - - 
Pocillopora sp. ปะการังดอกกะหล่ า  - - 
Porites sp. ปะการังโขด 18 - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  1.2 - 
Turbinaria sp. ปะการังจาน 1.1 - 

เกาะสามเส้า
ทิศตะวันตก 

1.6:1 ดี 

Acropora sp. ปะการังเขากวาง - - 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ 3 - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Montastrea sp. ปะการังวงแหวน  - - 
Pavona sp. ปะการังลายดอกไม ้ - - 
Platygyra sp. ปะการังสมองร่องเล็ก - - 
Pocillopora sp. ปะการังดอกกะหล่ า  - - 
Porites sp. ปะการังโขด 53 - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Turbinaria sp. ปะการังจาน 2 - 

เกาะสามเส้า
ทิศเหนือ 

1:2 เสียหาย 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ 5 - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน 0.5 - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  0.8 - 
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รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                  เสนอต่อ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

พื้นที่ 

อัตราส่วนของ
ปะการังที่มี

ชีวิตกับ
ปะการังตาย 

สถานภาพ
ปะการัง 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อไทย 
การปกคลุม

พื้นที่ 
(ร้อยละ) 

สถานภาพ
ตาม IUCN 

Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี 5.3 - 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล 3.1 - 
Montastrea sp. ปะการังวงแหวน  - - 
Pachyseris sp. ปะการังลายลกูฟูก - - 
Pavona sp. ปะการังลายดอกไม ้ 0.4 - 
Platygyra sp. ปะการังสมองร่องเล็ก 1.1 - 
Pocillopora sp. ปะการังดอกกะหล่ า  - - 
Podabacia sp. ปะการังโพดาเบเซีย - - 
Porites sp. ปะการังโขด 13.2 - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  0.2 - 
Turbinaria sp. ปะการังจาน 0.3 - 

เกาะสามเส้า
ทิศตะวันออก 

1.1:1 ดีปานกลาง 

Cyphastrea sp. ปะการังดาวเล็ก - - 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ 2.5 - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 
Montastrea sp. ปะการังวงแหวน  - - 
Pavona sp. ปะการังลายดอกไม ้ - - 
Platygyra sp. ปะการังสมองร่องเล็ก - - 
Pocillopora sp. ปะการังดอกกะหล่ า  - - 
Podabacia sp. ปะการังโพดาเบเซีย - - 
Porites sp. ปะการังโขด 54 - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  3 - 
Turbinaria sp. ปะการังจาน - - 

เกาะแม่เกาะ 

ด้านตะวันออก 4.2:1  ดีมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Lobophyllia sp. ปะการังถ้วยสมอง - - 
Physogyra lichtensteini ปะการังลูกโป่งเล็ก - VU 

 ด้านตะวันตก 6.3:1 ดีมาก 

Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Lobophyllia sp. ปะการังถ้วยสมอง - - 

 ด้านตะวันตก
เฉียงใต้ 

1.3:1 ดีปานกลาง 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Cynarina sp. ปะการังถ้วยหนาม - - 

เกาะววัตาหลับ 

 อ่าวทองหลาง 2.4:1 ดี 
Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Goniastrea sp. ปะการังรังผึ้ง - - 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 

 อ่าวตาโต๊ะ 1:6 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Physogyra lichtensteini ปะการังลูกโป่งเล็ก - VU 
Lobophyllia sp. ปะการังถ้วยสมอง - - 

 -อ่าวตาชว้ง 1.8:1 ดี 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Porites lutea ปะการังโขด - LC 



- 16 - 
 

รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                  เสนอต่อ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

พื้นที่ 

อัตราส่วนของ
ปะการังที่มี

ชีวิตกับ
ปะการังตาย 

สถานภาพ
ปะการัง 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อไทย 
การปกคลุม

พื้นที่ 
(ร้อยละ) 

สถานภาพ
ตาม IUCN 

Physogyra lichtensteini ปะการังลูกโป่งเล็ก - VU 

 -อ่าวบ่อน้ า 1:3 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 

เกาะแหล 1:4.3 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pocillopora damicornis ปะการังดอกกะหล่ า  - LC 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 

เกาะววักันตัง 1:3.3 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Pocillopora damicornis ปะการังดอกกะหล่ า  - LC 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Acropora sp. ปะการังเขากวาง - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Fungia sp. ปะการังดอกเห็ด - - 
Lobophyllia sp. ปะการังถ้วยสมอง - - 

เกาะโสนบาน 1:3.7 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pocillopora damicornis ปะการังดอกกะหล่ า  - LC 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 

เกาะหวักล้อง 1:2.7 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pocillopora damicornis ปะการังดอกกะหล่ า  - LC 
Acropora sp. ปะการังเขากวาง - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 

เกาะช้างโทรม 1:1.7 เสียหาย 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Acropora sp. ปะการังเขากวาง - - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Fungia sp. ปะการังดอกเห็ด - - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 

เกาะนายพุด 1:2 เสียหาย 
Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 
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รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                  เสนอต่อ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

พื้นที่ 

อัตราส่วนของ
ปะการังที่มี

ชีวิตกับ
ปะการังตาย 

สถานภาพ
ปะการัง 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อไทย 
การปกคลุม

พื้นที่ 
(ร้อยละ) 

สถานภาพ
ตาม IUCN 

Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 

เกาะคา 1:2 เสียหาย 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Montipora sp. ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น  - - 

เกาะง่าม 1:3 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 

เกาะรอก 1:1.8 เสียหาย 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Acropora sp. ปะการังเขากวาง - - 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Lobophyllia sp. ปะการังถ้วยสมอง - - 

เกาะหินดับ 1:2 เสียหาย 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 

เกาะหว้าใหญ ่ 1:2.5 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Turbinaria sp. ปะการังจาน - - 

เกาะหว้าน้อย 1:2.2 เสียหาย 
Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 

เกาะทองทั้ง
แท่ง 

1:2 เสียหาย 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Montipora sp. ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น  - - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 

เกาะววักันตัง 1:2.2 เสียหาย 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Montipora sp. ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น  - - 
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รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                  เสนอต่อ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

พื้นที่ 

อัตราส่วนของ
ปะการังที่มี

ชีวิตกับ
ปะการังตาย 

สถานภาพ
ปะการัง 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อไทย 
การปกคลุม

พื้นที่ 
(ร้อยละ) 

สถานภาพ
ตาม IUCN 

Fungia sp. ปะการังดอกเห็ด - - 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 

เกาะแปยัด 1:3 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 

เกาะหินแตก 1:2.7 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Montipora sp. ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น  - - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 
Lobophyllia sp. ปะการังถ้วยสมอง - - 
Pachyseris sp. ปะการังลายลกูฟูก - - 
Pactinia sp. ปะการังแผ่นเปลวไฟ - - 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 

เกาะคา 1:2.5 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Montipora sp. ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น  - - 
Turbinaria sp. ปะการังจาน - - 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 

เกาะสามเส้า-
เกาะพระ 

1:2.7 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Turbinaria sp. ปะการังจาน - - 

เกาะนอแรด 1:3 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Fungia sp. ปะการังดอกเห็ด - - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Turbinaria sp. ปะการังจาน - - 

เกาะสังเค็ด 1:3.8 เสียหายมาก 
Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
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รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                  เสนอต่อ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

พื้นที่ 

อัตราส่วนของ
ปะการังที่มี

ชีวิตกับ
ปะการังตาย 

สถานภาพ
ปะการัง 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อไทย 
การปกคลุม

พื้นที่ 
(ร้อยละ) 

สถานภาพ
ตาม IUCN 

Turbinaria sp. ปะการังจาน - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 

เกาะผ ี 1:3 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Turbinaria spp. ปะการังจาน - - 

เกาะแจ ้ 1:3.7 เสียหายมาก 
Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 

เกาะไผ่ลวก 
(ใหญ่) 

1:3.4 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Galaxea sp. ปะการังกาแล็กซ่ี - - 
Goniopora sp. ปะการังดอกไม้ทะเล - - 
Pavona decussata ปะการังลายดอกไม ้ - VU 

เกาะไผ่ลวก 
(เล็ก) 

1:2.3 เสียหาย 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Symphyllia sp. ปะการังสมองร่องใหญ่  - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 

เกาะววัเตะ 1:4 เสียหายมาก 

Porites lutea ปะการังโขด - LC 
Favia sp. ปะการังวงแหวน - - 
Favites sp. ปะการังช่องเหลี่ยม  - - 
Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องเล็ก - LC 
Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ ่ - NT 

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร (2559) และสถาบันวจิัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและปา่ชาย
เลน (2555, 2557 และ 2558),  
หมายเหต:ุ สถานภาพตาม IUCN  

Extinct (EX) = สูญพันธุ ์
Extinct in the Wild (EW) = สูญพันธุ์ในธรรมชาต ิ
Critically Endangered (CR) = ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 
Endangered (EN) = ใกล้การสูญพันธุ ์
Vulnerable (VU) = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ ์
Near Threatened (NT) = ใกล้ถูกคุกคาม 
Least Concerned (LC) = กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 
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รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                  เสนอต่อ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

 

รูปที่ 6 ทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
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รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                  เสนอต่อ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ทรัพยากรหญ้าทะเล 

ทรัพยากรหญ้าทะเลบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการ
รายงานในรายงานเบื้องต้นการศึกษาทรัพยากรในแนวปะการังและหญ้าทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เดือนเมษายน 2558) โดยศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่คุ้มครอง
ทางทะเล จังหวัดชุมพร และกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยพบ
หญ้าทะเลบริเวณทิศตะวันออกของเกาะแม่เกาะ (อ่าวถ้ าร้าง) พบหญ้าทะเลเพียงชนิดเดียว คือ หญ้าคาทะเล 
(Enhalus acoroides) ปกคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 29 มีความกว้างประมาณ 100 เมตร ความลึกอยู่ในช่วง 1 -2 
เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทราย มีความสมบูรณ์ปานกลาง และจัดอยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 
(Least Concerned; LC) ตามบัญชีสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ของ IUCN Red list  
 
3. ด้านคุณภาพน้้า 

การด าเนินการศึกษาสถานคุณภาพน้ าทะเลของพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ได้ท าการ
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ า จ านวน 4 สถานี ซึ่งกระจายครอบคลุมและเป็นตัวแทนในการศึกษา
คุณภาพน้ าของพ้ืนที่ชุ่มน้ าดังรูปที่ 7 การตรวจวิเคราะห์ได้ด าเนินการทั้งในภาคสนามพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ า
ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ส าหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าได้ผลดังแสดงในตารางที่ 7 เนื่องจาก
สภาพพ้ืนที่บริเวณสถานีที่ศึกษาคุณภาพน้ ามีลักษณะล้อมรอบด้วยชุมชนที่อยู่อาศัย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ดังนั้นคุณภาพน้ าที่ได้จึงน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 4 (เพ่ือการ
นันทนาการ) / ประเภทที่ 6 (ส าหรับเขตชุมชน) ตามประกาศของตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2549 ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ คุณภาพน้ ามีสภาพเป็นกรดอ่อน โดยมีค่า 
pH ระหว่าง 5.9-6.2 (ค่าเฉลี่ย 6.0±0.07) ซึ่งมีสภาพเป็นกรดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน
ก าหนดให้มีค่า pH ระหว่าง 7-8.5) ส าหรับปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO, mg/l) มีค่าค่อนข้างสูง โดยมีค่า
ระหว่าง 6.0-6.2 mg/l (ค่าเฉลี่ย 6.1±0.04 mg/l) ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก าหนดให้มีค่า 
DO≥4.0 mg/l) ระดับความเค็มของน้ าในพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีค่าระหว่าง 25.9-26.1 ppt (ค่าเฉลี่ย 26.1±0.05 
ppt) ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ า (suspended solid, mg/l) มีค่าต่ ามาก โดยมีค่าระหว่าง 4-12 mg/l 
(ค่าเฉลี่ย 8.5±2.1 mg/l) ในขณะที่ปริมาณของแข็งละลายน้ าโดยรวม (Total Dissolved Solid, mg/l) เจือ
ปนในน้ าสูงมาก โดยมีค่า ระหว่าง 35,740-36,450 mg/l (ค่าเฉลี่ย 36,020±152 mg/l) ประกอบกับน้ า
มีความขุ่นค่อนข้างต่ าท าให้น้ ามีความโปร่งแสงค่อนข้างสูง โดยมีค่าระหว่าง 1.1 -2.5 เมตร (ค่าเฉลี่ย 1.6 ± 
0.31 เมตร) สารเคมีปนเปื้อนในน้ า (แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, NH3-N และ ฟอสเฟต, PO4

3- และ ไนเตรท, 
NO3

-) ในภาพรวมมีในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส าหรับปริมาณแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ านั้น 
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม (Total coliform bacteria) และปริมาณแบคทีเรียที่สามารถก่อโรค (Fecal 
coliform bacteria) ทุกสถานีมีค่าต่ าและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                เสนอตอ่  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                               โดย   สถาบันวิจยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 

 
 

รูปที ่7 จุดส ารวจและเก็บตัวอย่างน้ าและระบบนิเวศทางน้ าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้้าและระบบนิเวศทางน้้า 
พ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติหมูเกาะอ่างทอง 

ค้าอธิบายแผนที่ 
                  ขอบเขตพื้นท่ีชุ่มน้ า 

                  จุดเก็บตัวอย่างน้ าและระบบนิเวศทางน้ า 

 



 
 

 

รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง (Draft Final Report)                                เสนอตอ่  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                               โดย   สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 

- 23 - 

ตารางท่ี 7 คุณภาพน้ าบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สถานีที่ UTM X Y pH 
Temp. 
(oC) 

DO 
(mg/l) 

ความ
โปร่งใส 
(m) 

ความเค็ม 
(ppt) 

SS (mg/l) 
TDS  

(mg/l) 

การน้า
ไฟฟ้า 

(ms/cm) 

NH3-N  
(mg/l) 

PO4
3- 

(mg/l) 
NO3

- 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/ 

100ml) 

FCB 
(CFU/  

100ml) 

1 47P 577693 1053683 6.0 31.1 6.1 2.5 25.9 4 35,740 47.2 0.18 <0.1 0.35 <1.8 <1 
2 47P 574969 1055595 5.9 31.1 6.2 1.25 26.1 12 35,910 47.6 0.18 <0.1 0.37 25 8 
3 47P 572955 1053784 5.9 32.3 6.0 1.1 26.1 12 36,450 46.8 0.18 <0.1 0.35 <1.8 <1 
4 47P 577361 1055784 6.2 31.6 6.1 1.65 26.1 6 35,980 47.3 0.09 <0.1 0.31 38 27 

average 6.0 31.5 6.1 1.6 26.1 8.5 36,020 47.2 0.2 0.1 0.3 17 9 
maximum 6.2 32.3 6.2 2.5 26.1 12 36,450 47.6 0.18 0.1 0.37 38 27 
minimum 5.9 31.1 6.0 1.1 25.9 4 35,740 46.8 0.09 0.1 0.31 1.8 1 

SE 0.07 0.28 0.04 0.31 0.05 2.1 152 0.17 0.02 0 0.01 9 6 

มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 4 (เพื่อการ
นันทนาการ) / ประเภทที ่6 (ส าหรับเขตชุมชน) 

7-8.5 

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นไม่เกิน 

2 oC จาก
สภาพ

ธรรมชาติ 

≥4.0 

ลดลงจาก
สภาพ

ธรรมชาติ
ไม่เกิน 
10 % 
จากค่า
ความ

โปร่งใส
ต่ าสุด 

มีค่า
เปลี่ยนแปลง
ไม่เกิน 10 
% ของค่า
ความเค็ม

ต่ าสุด 

มีค่า
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นไม่
เกินผลรวม
ของค่าเฉลี่ย
ตลอดทั้งปี 

- - ≤0.07 
≤0.015 

/ 
≤0.045 

≤0.06 ≤1,000 ≤100 
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4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1) สถานภาพโดยรวมของพื้นที่ 

พ้ืนทีชุ่่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ในรัศมีห่างจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า 5 กิโลเมตร จากข้อมูลปีพ.ศ. 2559 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 11,827 คน เป็นชาย 
5,747 คน และหญิง 6,080 คน มีจ านวนครัวเรือน 4,581 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกพ้ืนที่ดังนี้ 

จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
นครศรีธรรมราช ขนอม ท้องเนียน บ้านแหลมทาบ บ้านท้องโหนด บ้านท้องแขวงเภา บ้านท่าจันทร์ บ้านท่า 

บ้านบางแพง บ้านท่าม่วง บ้านเตล็ด 
สุราษฎร์ธาน ี ดอนสัก ดอนสัก บ้านเกาะนกเภา บ้านเกาะแรต บา้นทางข้าม บ้านนางก า บ้านท้องอ่าว 

บ้านปากดอนสัก บ้านบางน้ าจดื บ้านเขากลอย บ้านห้วยเสยีด บ้านห้วย 
บ้านดอนหาร บ้านนาเหนือ บ้านเขาแค 

สุราษฎร์ธาน ี ดอนสัก ชลคราม บ้านพอด บ้านดอนเนาว์ บ้านครามบน บ้านหาดใหญ่ บ้านครามล่าง 
บ้านดอนเกลี้ยง 

สุราษฎร์ธาน ี ดอนสัก ไชยคราม บ้านน้ ารอบ บ้านเลียบ บ้านดอนตะเคียน บ้านศรีชัยคราม บ้านวัดนอก 
สุราษฎร์ธาน ี เกาะสมุย อ่างทอง บ้านเกาะพลวย 

การศึกษาได้วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้พิจารณาชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งได้พิจารณาพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเกาะสมุย ต าบลอ่างทอง 
ชุมชนบ้านเกาะพะลวย มีรายละเอียดดังนี้ 

 2) สถานภาพทางสังคม 

(1) อ้าเภอเกาะสมุย 
(1.1) ประวัติความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐาน 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ประชากรโดยส่วนใหญ่กระจุกตัวหนาแน่นในต าบลที่เป็นศูนย์
รวมบริการหลักของธุรกิจการท่องเที่ยว และในต าบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ ต าบลอ่างทอง ต าบล
มะเร็ต ต าบลบ่อผุด และต าบลแม่น้ า โดยประชากรกระจุกตัวเป็นกลุ่มและเป็นชุมชนใหญ่อยู่หลายชุมชน  เช่น 
ชุมชนหน้าทอน ชุมชนแม่น้ า ชุมชนหัวถนน โดยเฉพาะชุมชนเฉวงและชุมชนละไม ถือเป็นศูนย์รวมแหล่งธุรกิจ
ท่องเทีย่วและสถานบันเทิงต่าง ๆ 

(1.2) ประชากร 
จากข้อมูลประชากร ปี 2559 เทศบาลนครเกาะสมุย มีประชากรจ านวน 20,302 

คน ไม่นับรวมประชากรแฝง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางทางมาท่องเที่ยว ประมาณ  
๓,๐๐๐ คนต่อวัน ส่งผลให้อ าเภอเกาะสมุยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความ
เจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว ประชากรในเกาะสมุยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งหมด ๒๓ แห่ง 
ส านักสงฆ์อีก ๖ แห่ง รองลงมาคือ นับถือศาสนาอิสลาม โดยชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ชุ มชน
ชาวประมงบ้านหัวถนน  มีมัสยิดส าหรับประกอบพิธีทางศาสนา ๑ แห่ง และศาสนาคริสต์  โดยมีโบสถ์อยู่ ๒ แห่ง 
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รูปที่ 8 ขอบเขตการปกครองของพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองและชุมชนเกาะพะลวย 
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ประชากรในเกาะสมุยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่ไปกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนประชากรที่ย้ายเข้าย้ายออกระหว่างต าบลในเกาะสมุยและระหว่างเกาะสมุยกับต่างถิ่น
เกือบทั้งหมดประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว  ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทย 
และมีเชื้อชาติอ่ืนปะปนอยู่บ้าง เช่น จีน มลายู โดยชาวจีนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตชุมชนยึดอาชีพค้าขาย
เป็นหลัก ส่วนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูจะตั้งบ้านเรือนริมฝั่งทะเลมีอาชีพประมง  และปัจจุบันชาวต่างประเทศ
ได้เข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยวมากข้ึน 

(1.3) สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเกาะสมุยขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม รองลงมา คือ สาขา
การท่องเที่ยว สาขาการค้าและบริการและสาขาอุตสาหกรรม จ าแนกดังนี้ 

เกษตรกรรม 
- กสิกรรม มีมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญ ทั้งเพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
- ประมง ท าการประมงชายฝั่งขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงน้ าเค็ม

บริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านต่างๆ  การท าประมงทะเลผลผลิตที่ได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากปี
หนึ่งสามารถท าประมงได้ ๔ – ๕ เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีมรสุม และการขาดความอุดมสมบูรณ์ของปะการัง
เนื่องจากมีการระบายของเสียลงสู่ทะเล  ท าให้ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าเค็มลดลงทุกปี จึงต้องมีการน าสัตว์น้ าเข้า
มาจากที่อ่ืน ๆ 

- ปศุสัตว์ การผลิตปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร กระบือ และโค ส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือใช้
บริโภคและเพ่ือใช้แรงงานในครอบครัวหรือการท าเพ่ือเป็นรายได้เสริมของครอบครัวเท่านั้น ท าให้ปริมาณสัตว์
ได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ 

การท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเกาะสมุยขยาย
ตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจ านวนนักท่องเที่ยว จ านวนโรงแรม ที่พัก ท าให้เงินตราต่ างประเทศหมุนเวียนใน
เกาะสมุยจ านวนมาก การเติบโตทางการท่องเที่ยวเกาะสมุยส่งผลให้การท่องเที่ยวมีการพัฒนาและขยายตัวไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น เกาะแตน หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะพะงัน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

การค้าและบริการ ร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ ในเกาะสมุยส่วนใหญ่กระจุก
ตัวอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์รวมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณตลาดหน้าทอน ต าบลอ่างทอง 
ต าบลมะเร็ต ต าบลบ่อผุด และต าบลแม่น้ า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร โรงแรม และบังกะโล  

ธุรกิจให้บริการทางการเงิน ในเกาะสมุยได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
บริเวณตลาดหน้าทอน ต าบลอ่างทอง ต าบลบ่อผุด  ปัจจุบันมีสถาบันการเงินในเกาะสมุยรวม ๓๒ แห่ง   

อุตสาหกรรม ตั้งกระจายอยู่ในทุกต าบลของเกาะสมุย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท า
เฟอร์นิเจอร์จากไม้มะพร้าว ผลิตน้ าแข็ง น้ าดื่ม ซ่อมเครื่องยนต์ ผลิตอิฐบล็อก และอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 
การหีบน้ ามันมะพร้าว มะพร้าวแห้ง ซึ่งอุตสาหกรรมท าน้ าแข็ง น้ าดื่ม และท าคอนกรีตบล็อก เป็นอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานสูง 
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(2) ต้าบลอ่างทอง 
(2.1) ประชากร 

ต าบลอ่างทองอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลนครเกาะสมุย แบ่งการปกครองเป็น 6 
หมู่บ้าน ได้แก่บ้านแหลมดิน บ้านหินลาด บ้านอ่างทอง บ้านตะเกียน บ้านมะขาม และบ้านเกาะพะลวย 

จากสถิติข้อมูลประชากร ปี 2558 ประชากรต าบลอ่างทองจ านวนรวมทั้งสิ้น 
12,372 คน เป็นชาย 6,184 คน และหญิง 6,188 คน มีจ านวนครัวเรือน 5,622 ครัวเรือน ประชากรคิดเป็น
ร้อยละ 19.12 และครัวเรือนร้อยละ 11.95 ของประชากรและครัวเรือนในเทศบาลนครเกาะสมุย หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.67 ของประชากรจังหวัด ประชากรมีการย้ายเข้าย้ายออกมีจ านวนใกล้เคียง การย้ายถิ่น
ประชากรเนื่องจากการประกอบอาชีพและการมีครอบครัว ส าหรับการเพ่ิมประชากรโดยธรรมชาติในพ้ืนที่นั้น
มีจ านวนน้อยมาก 

ต าบลอ่างทองปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนจากชุมชนดั้งเดิมเป็นชุมชนเมือง
มากขึ้น เนื่องจากขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการท่องเที่ยว มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากคน
ดั้งเดิมเป็นกลุ่มทุนนอกพ้ืนที่เข้าไปพัฒนาที่ดินเป็นสถานที่พัก โรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการพัฒนาท่องเที่ยว  การบริการสาธารณะในต าบลอ่างทอง มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มี
น้ าประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์โทรเลข 

(2.2) การประกอบอาชีพและรายได้ 
ต าบลอ่างทอง มีร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม บังกะโล 

กระจุกตัวอยู่ในบริเวณนี้จ านวนมาก เนื่องจากเป็นศูนย์รวมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ประชากรต าบล
อ่างทอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก ท าสวน/ท าไร่ และค้าขาย อาชีพเสริม บริการที่พัก (บ้านเช่า/บังกาโล)  

จากข้อมูล กชช 2 ค. ปี 2558 รายได้ประชากรอ าเภอเกาะสมุย พบว่าแหล่งรายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยจากการประกอบอาชีพหลัก 310,908 บาท/ปี  อาชีพรอง 11,714 บาท/ปี รายได้อ่ืน 
11,458 บาท/ปี และปลูก เลี้ยง หาเอง 6,532 บาท/ปี มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 340,613 บาท/ปี รายได้
ต่อคนเฉลี่ย 122,898 บาท/ปี  

(3) ชุมชนเกาะพะลวย 
ชุมชนบ้านเกาะพะลวยเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้หมู่เกาะอ่างทองมากที่สุด อยู่ในขอบเขตการ

ปกครองของต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย ซึ่งคนในชุมชนมีการเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ชุ่มน้ าเพ่ือ
เป็นแหล่งจับสัตว์น้ า และแหล่งรายได้จากการรับจ้างบริการท่องเที่ยว  

จากข้อมูล จปฐ.ปี 2559  ชุมชนบ้านเกาะพะลวยมีประชากรรวม 167 คน เป็นชาย 94 
คน หญิง 73 คน มีจ านวนครัวเรือน 54 ครัวเรือน จ าแนกเป็นประชากรที่มีอาชีพร้อยละ 74.25 ก าลังเรียน
ร้อยละ 23.35 และไม่มีอาชีพ ร้อยละ 2.40 โดยครัวเรือนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีน้ าสะอาดบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอตลอดปี  คนอายุ 15-60 ปีมีการประกอบอาชีพและมีรายได้ทั้งหมด การประกอบอาชีพ
ของประชาชน มีอาชีพหลักท าประมง ร้อยละ 49.19 รองลงมา รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 25) ท าสวน (ร้อยละ 
6.45)  ค้าขาย (ร้อยละ 4.84) ธุรกิจส่วนตัว (3.23) และ อาชีพอ่ืนๆ นอกจากที่กล่าว(ร้อยละ 10.48) 
ตามล าดับ 

จากข้อมูลหมู่บ้านพบว่า ชุมชนบ้านเกาะพะลวยเกือบทุกครัวเรือนผ่านเกณฑ์ชี้วัดด้านความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเรื่องค่านิยมการสูบบุหรี่และดื่มสุรายังพบว่ามี
อยู่ถึงร้อยละ 19.76 (สูบบุหรี่) และ ร้อยละ 16.77 (ดื่มสุรา) 
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5. ด้านการใช้ประโยชน์และการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้้า 

1) การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้้า 

(1) ด้านการสร้างรายได้ 
หมู่เกาะอ่างทองจัดได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างชัดเจนคือ 

ด้านการท่องเที่ยว หมู่เกาะอ่างทอง จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวจ านวน
มาก  จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและเงินรายได้ ของส านักงานอุทยานแห่งชาติ ช่วงปี พ.ศ. 2554-2559 
พบว่า หมู่เกาะอ่างทองมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจ านวนเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด แต่พบว่าปี พ.ศ. 2557 ที่
จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ ท าให้ผู้คนในประเทศลดการเดินทาง
ท่องเที่ยวท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวไปหมู่เกาะอ่างทองลดลงเช่นเดียวกัน ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2558 -2559 
สภาวการณ์ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองเข้าสู่ภาวะปกติยังคงมีผู้เข้าเยี่ยมชมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 
มีจ านวนนักท่องเที่ยว 149,186 คน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ยถึงร้อยละ 14.17 หรือคิดเป็นรายได้จากการ
ท่องเที่ยวถึง 32,600,181 บาท หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมเฉลี่ยถึงร้อยละ 22.12 กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ิมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  
จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาการท่องเที่ยวมีดังนี้ 

ปี พ.ศ. 
จ้านวนนักท่องเท่ียว 

(คน) 
อัตราเพ่ิมของจ้านวนนักท่องเที่ยว 

(ร้อยละ) 
รายได้ 
(บาท) 

อัตราเพ่ิมของรายได้ 
(ร้อยละ) 

2554 83,373 
 

12,661,456 
 2555 102,996 23.54 15,822,618 24.97 

2556 146,126 41.88 21,539,524 36.13 
2557 119,913 -17.94 19,459,072 -9.66 
2558 127,084 5.98 26,456,206 35.96 
2559 149,186 17.39 32,600,181 23.22 

อัตราเพ่ิมเฉลี่ย 14.17 
 

22.12 
ที่มา: ค านวณจากข้อมลูสถิติการท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สบืค้นท่ี
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3719 

(2) ด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน ส่งผลให้เกิด

ขยายตัวของนักท่องเที่ยวเข้ามายังพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพบริเวณใกล้เคียง เช่น เกาะแตน เกาะพะงัน และ
หมู่เกาะอ่างทอง โดยพ้ืนที่รอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยเกาะบริวารที่มีสวยงามมีคุณค่า
ด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว ได้แก่ 

- เกาะหินดับ เป็นเกาะที่มีหาดทรายที่สวยงามและชายหาดที่ยาวที่สุดในอุทยานแห่งชาติ 
สภาพภูมิประเทศและทัศนียภาพรอบเกาะสวยงามน่าชม 

- เกาะสามเส้า ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกาะแม่เกาะ เป็นแหล่งปะการังที่สวยงาม และมีสะพานหิน
ธรรมชาติที่ยื่นโค้งออกไปในทะเล มีหาดทรายขาวสะอาดเหมาะแก่การตั้งแค้มป์พักแรมและว่ายน้ าชมปะการัง 

- เกาะวัวตาหลับ  อยู่บริเวณอ่าวคาเป็นที่ตั้งของที่ท าการอุทยานแห่งชาติ ด้านหน้าของที่ท า
การอุทยานแห่งชาติ เป็นหาดทรายขาวสะอาดเหมาะต่อการเล่นน้ า หรือพักผ่อนริมหาด มีจุดชมทิวทัศน์บน
ยอดเขา ระยะทางประมาณ 500 เมตร จะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองทั้งหมดที่ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาว
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โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                 โดย  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ด้วยรูปร่างต่างๆ แปลกตา นอกจากนี้ยังมี ถ้ าบัวโบก ซึ่งอยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานแห่งชาติ ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่มีความแปลกและเด่นทางธรณีวิทยา โดยเฉพาะหินงอกหินย้อยรูปร่าง
สวยงามดูคล้ายดอกบัวบาน 

- เกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตัง เป็นจุดที่มีแนวปะการังและหาดทรายขาวสะอาด 
เกาะต่าง ๆ เหล่านี้จะมีหาดทรายอยู่เกือบทุกเกาะ บางเกาะหาดทรายมีสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ 

บางเกาะมีปะการังตามชายทะเลหลายชนิด สีสวยงามหลากสี พ้ืนที่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ นอกจากนั้น 
ยังมีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการเที่ยวชมธรรมชาติ  โดยได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติทาง
บก ทางเรือ และเส้นทางด าน้ า ได้แก่ 

- ทางเดินศึกษาธรรมชาติทางบก ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวอยู่ที่อ่าวคา เกาะวัว
ตาหลับ ระยะทาง 500 เมตร  

- ทางเรือ ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ า โดยเรือแคนู บริเวณรอบเกาะผี และบริเวณ
ระหว่างชายหาดอ่าวคา–ชายหาดหน้าทับ  

- เส้นทางด าน้ าแบบด าผิวน้ า ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติสิ่งมีชีวิตใต้น้ า บริเวณเกาะท้าย
เพลา บริเวณเกาะสามเส้า และ บริเวณอ่าวคา เกาะวัวตาหลับ  

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จึงจัดเป็นแหล่งที่มีคุณค่าการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว/
สุนทรียภาพ และแหล่งเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติเข้าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ผู้ที่มา
ท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติและเห็นความส าคัญของแหล่งธรรมชาติที่สวยงามและร่วมกันอนุรักษ์พ้ืนที่ 

จากการส ารวจรวบรวมข้อมูล พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ทราบว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทองเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญและพ้ืนที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวจ านวนมากในแต่ละปี การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพ่ือศึกษาเรียนรู้ธรรมชาตินั้น ในพ้ืนที่อุทยานฯ มีระเบียบข้อบังคับให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามเพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อพ้ืนที่ธรรมชาติ และยังพบมีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งจับสัตว์น้ า/ประมงพ้ืนบ้านบริเวณชายฝั่ง
ทะเล 

2) การคุกคามพื้นที่ชุ่มน้้า 

จากการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็วด้านการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หลักของประเทศ ส่งผลให้การท่องเที่ยวขยายตัวไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ การเข้าชมพ้ืนที่
มีกฎระเบียบข้อบังคับท่ีมีการชี้แจงกับนักท่องเที่ยวให้ปฎิบัติตาม ปัจจุบันพบการคุกคามจากกิจกรรมท่องเที่ยว
และการบุกรุกพ้ืนที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

- การทิ้งขยะของเสียจากเรือ 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดปะการังฟอกขาว 
- จากตะกอนทั้งเป็นตะกอนทางธรรมชาติในหมู่เกาะอ่างทองและตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่งใน

เกาะสมุย 
- การรุกล้ าพ้ืนที่ชายหาด เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและความเสื่อมโทรมจากการ

ท่องเที่ยว เช่น การด าน้ าดูปะการัง 
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- การคุกคามจากการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น อวนรุน อวนลาก ที่มีปริมาณค่อนข้างมาก 
ท าให้คุณภาพน้ าไม่อยู่ในระดับมาตรฐาน ส่งผลโดยตรงและทางอ้อม ต่อปริมาณสัตว์น้ าของบริเวณหมู่เกาะ
อ่างทอง 

- ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยประมงพาณิชย์ (อวนลาก อวนรุน) การใช้เครื่องมือประมงผิด
กฎหมายและท าลายล้าง ในเขตประกาศอนุรักษ์ฯ ตามกฎหมายของกรมประมง (3000 เมตรจากชายฝั่ง) 
ตลอดจนมีการบุกรุกเข้ามาท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งถึงเขตอนุรักษ์ฯ 

 

  
  

  
  

  
  

รูปที่ 9 การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
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3) การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง ได้ด าเนินงานการป้องกันพ้ืนที่ไม่ให้มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่  

ปัจจุบันในพ้ืนที่มีมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ได้แก่ การประกาศเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บริเวณชายฝั่ง
ของอุทยานแห่งชาติ มีการประกาศเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามพระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 
บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติได้ก าหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ ตามกฎหมาย 
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2505 และเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ และมาตรการทางกฎหมาย อุทยานแห่งชาติมีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ ดังนี้ 

(1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ประกอบการ ผู้ใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง
เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ของแนวปะการังฟอกขาว ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันฟ้ืนฟูปะการังเพ่ือลดภัยคุกคามต่อ
แนวปะการัง  

(2) การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ฟ้ืนฟูแนวปะการัง
ไม่ให้เกิดการฟอกขาวเพ่ิมขึ้น การวางทุ่น ปล่อยเต่าทะเลและสัตว์น้ า บริเวณหน้าหาดอ่าวคา เกาะวั วตาหลับ 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง และร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด เป็นต้น 

(3) การประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและนันทนาการ
ในบริเวณแนวปะการัง เป็นการลดผลกระทบที่จะส่งผลให้แนวปะการังเกิดความเสียหาย 

(4) การใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่ให้เรืออวนลาก อวนรุนเข้ามาด าเนินการท าการ
ประมงในเขตอุทยานแห่งชาติ 

(5) การขอความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบเรือให้มีการจัดที่กักเก็บของเสียบนเรือ
และห้ามเรือที่ไม่มีที่กักเก็บของเสียเข้าในอุทยานแห่งชาติอย่างเด็ดขาด  และนักท่องเที่ยวงดให้อาหารปลา 
รวมทั้งดักจับสัตว์น้ าทุกชนิดในแนวปะการังเพ่ือรักษาความสมดุลระบบนิเวศทางทะเล เพ่ือลดการเกิดปะการัง
ฟอกขาวอีกทางหนึ่งด้วย 

(6) การใช้มาตรการปิดการท่องเที่ยวบริเวณจุดด าน้ าที่มีการส ารวจพบการเกิดปะการังฟอกขาว
โดยเร็วที่สุด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

(7) มาตรการติดตามสถานภาพและการฟ้ืนตัวของแนวปะการังโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และกลุ่มอนุรักษ์ปะการัง 
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6.  ด้านมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ 

การประมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติอ่างทอง ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยว จากสถิติท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ยังคงมีผู้เข้าเยี่ยมชมเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 149,186 คน หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมเฉลี่ยถึงร้อยละ 
14.17 ต่อปี การจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองในปี พ.ศ.2559 มี
จ านวน 32.6 ล้านบาท การคิดค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวจะคิดค่าเดินทางจากที่พัก คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวยินดีที่จะจ่าย อัตรา 4,058 บาท/คน ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด 
เท่ากับ 605.4 ล้านบาทต่อปี การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดระดับความส าคัญตามดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในการศึกษาตีมูลค่าประโยชน์จากรายได้จากการท่องเที่ยวพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งเป็นการตีมูลค่าทาง
ตลาด (market oriented approach) จึงเป็นมูลค่าประโยชน์ที่เป็นตัวเงินตามกลไกตลาด ดังนั้นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจากการท่องเที่ยว มีมูลค่า
เท่ากับ 638.0 ล้านบาท/ปี 
 
 


