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บทคัดยอ: ศึกษาเปรียบเทียบความชุกชุมและรูปแบบประชาคมปลาระหวางแปลงปลูกปาชายเลนอายุตางกันรวมทั้งบริเวณปา
ธรรมชาติ เพื่อประเมินผลสําเร็จของโครงการปลูกปาชายเลนในพื้นที่อาวภูเก็ต เก็บตัวอยางปลาในแปลงศึกษาโดยใชอวนทับตลิ่ง
ขนาดเล็ก และใชพื้นที่ที่อวนลากผานเปนหนวยพื้นที่สําหรับเทียบใหเปนขอมูลเชิงปริมาณทั้งในดานของความชุกชุมและมวล
ชีวภาพ ความอุดมสมบูรณของปลาขนาดเล็กทั้งที่เปนชนิดปลาที่มีขนาดเล็กหรือเปนปลาระยะวัยรุนในวงศตางๆ (เชน Gobiidae,
Ambassidae, Oryziidae, Leiognathidae, Gerridae และ Scatophagidae) เปนลักษณะทั่วไปของประชาคมปลาในพื้นที่ แตก็
พบวามีความผันแปรของความชุกชุมอยางมากระหวางสถานีซึ่งเปนผลจากการกระจายตัวแบบหยอมของปลารวมฝูงบางชนิด
ความชุกชุมชนิดมีคาสูงมากอยางมีนัยสําคัญบริเวณปาธรรมชาติ (Ctr) และแปลงปาปลูกอายุ 8 ป (M8) เทียบกับแปลงปาปลูกอายุ
1 ป (M1) และแปลงเตรียมปลูกใหม (M0) เมื่อพิจารณารูปแบบประชาคมปลาพบวามีความแตกตางตามประเภทของแปลงศึกษา
คอนขางชัดเจน ซึ่งนาจะเปนผลของการแบงเขตการแพรกระจายของปลาในปาชายเลนตามโครงสรางของแหลงที่อยู หรือชวงของ
ความแตกตางของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของน้ําทะเล ความแตกตางของลักษณะการเก็บตัวอยางประกอบกับ
สภาพแวดลอมซึ่งแตกตางกันระหวางพื้นที่ของแปลงศึกษา ทําใหไมสามารถอธิบายหรือประเมินผลของการปลูกปาตอโครงสราง
ประชาคมปลาไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตามการที่พบวาบริเวณแปลงปลูกปาชายเลนอายุ 1 ป (M1) มีความชุกชุมของปลาบูขนาด
เล็กบางชนิดซึ่งอาศัยอยูอยางถาวรในพื้นที่มากกวาบริเวณแปลงปาเตรียมปลูก (M0) อาจบงชี้ความสําเร็จในการเขามาสรางกลุม
ประชากรในพื้นที่ของปลาตามพัฒนาการของสภาพแวดลอม หรือถิ่นที่อยูยอยที่เหมาะสมมากขึ้นของพื้นที่ปาปลูก ดังนั้นเพื่อให
เกิดความเขาใจเกี่ยวกับกลไกการเขามาอยูอาศัยและการแทนที่ของกลุมประชากรปลาในพื้นที่ปลูกปาชายเลน ควรเลือกศึกษา
ประชากรปลาขนาดเล็กบางชนิดที่อาศัยอยูอยางถาวรในพื้นที่อยางเชนปลาบูอาจจะสามารถใชเปนตัวบงชี้ที่ดีอยางหนึ่งซึ่งตองมี
การวิจัยสนับสนุนแนวคิดดังกลาวตอไป
คําสําคัญ: ปาชายเลนปลูก ประชาคมปลา ภูเก็ต
Abstract: Assessment of mangrove plantation areas at Phuket Bay was carried out based on comparative analysis
of fish abundances and assemblage patterns among mangroves plantation of different ages together with natural
forest. Fishes were collected by small beach seine and their abundance and biomass were quantified in relation to
the sweeping area of each operating seine. Small fishes including either small-sized species or juveniles of several
families (e.g., Gobiidae, Ambassidae, Oryziidae, Leiognathidae, Gerreidae and Scatophagidae) were typical
within these mangrove areas although variation in abundance across locations was largely contributed by
patchiness of some schooling species. Species richness was significantly higher in the natural mangroves (Ctr.)
and 8-yr plantation plot (M8), as compared to the 1-yr plantation plot (M1) and newly selected area as preparation
site for mangrove plantation (M0). Assemblage patterns of fishes are more or less unique to each sites suggesting
zonation in distribution and abundance of fishes across habitat types or tidal-related environmental gradient of the
mangrove forest. Differences in sampling scheme as well as environmental settings among the sites complicate
evaluation of the contributory impact of mangrove plantation on fish populations. Nevertheless, the significantly
high abundance of certain small resident gobies in M1, as compared to M0, may infer a level of success in
colonization of those fishes following a gradual establishment of essential environmental conditions and/or
microhabitats within the plantation area. To gain insight into the colonization and succession of fishes in
mangrove plantation areas, future studies should emphasize on the populations of selected species of small
resident fishes, such as gobies.
Keywords: mangrove plantation, fish assemblage, Phuket
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บทนํา
การปลูกปาเปนวิธีในการบริหารจัดการพื้นที่ปาชายเลนที่สําคัญอยางหนึ่งเพื่อแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปา
ชายเลนจากกิจกรรมการใชประโยชนโดยตรงดานการทําไม เหมืองแร หรือการบุกรุกพื้นที่ ถากถาง และเปลี่ยนสภาพเพื่อทํานากุง
นาเกลือ แหลงอุตสาหกรรม แหลงชุมชน ทาเรือ เปนตน ดังจะเห็นไดวา ในชวงกวาทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยมีแผนงาน
นโยบาย และโครงการเปนจํานวนมากในการฟนฟูปาชายเลนภายใตความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน (แผนงานดานสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP), 2548) ในมิติทางสังคมนั้นโครงการปลูกปาชายเลนจํานวนมาก
มักไดรับการตอบสนองในทางบวกจากสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสมาชิกในชุมชนที่อาศัยในบริเวณปาชายเลนพื้นที่
เปาหมาย การปลูกปาชายเลนจึงเปนกิจกรรมหลักอยางหนึ่งที่ใชในการสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากร
ปาชายเลน ในประเทศไทยมีรายงานที่กลาวถึงการริเริ่มปลูกปาชายเลนตั้งแตป พ.ศ. 2482 บริเวณพื้นที่ปาเสื่อมโทรมในทองที่
จังหวัดจันทบุรี (นพรัตน บํารุงรักษ, 2544) จนกระทั่งในป พ.ศ. 2509 ซึ่งกรมปาไมไดทําการปรับปรุงการทําไมชายเลน และได
กําหนดวิธีการที่สอดคลองกับหลักวิชาการดานการปาไมในการปลูกไมทดแทนในแนวตัดฟน โดยกําหนดไวในเงื่อนไขสัมปทาน
การทําไมปาชายเลน (วิโรจน ธีรธนาธร และคณะ, 2545) ในอดีตนั้นการเลือกพันธุไมสําหรับปลูกมักสอดคลองกับความตองการ
เพื่อใชประโยชน โดยเฉพาะสําหรับพันธุไมโกงกาง (Rhizophora) ในขณะที่การปลูกปาโดยใชพันธุไมที่หลากหลาย และคํานึงถึง
เขตการแพรกระจายตามธรรมชาติและรวมทั้งสภาพแวดลอมดานกายภาพของพื้นที่ (เชน ลักษณะภูมิประเทศชายฝง การทวมถึง
ของน้ําทะเล คุณสมบัติของน้ําและดิน) ไดดําเนินการในระยะหลังและยังเปนลักษณะของการศึกษาวิจัยเปนหลัก (เชน นพรัตน
บํารุงรักษ, 2544; วิโรจน ธีรธนาธร, 2544; อรวรรณ พรานไชย และคณะ, 2547; อานุช แกววงศ และสนิท อักษรแกว, 2547)
การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ของโครงการปลู ก ป า ชายเลนต า งๆ มั ก เน น ประเด็ น ของต น ไม ที่ ป ลู ก เป น หลั ก (เช น วิ โ รจน
ธีรธนาธร, 2544; นพรัตน บํารุงรักษ และคณะ, 2545; สนิท อักษรแกว และคณะ, 2547; อรวรรณ พรานไชย และคณะ, 2547)
และถึงแมจะมีตัวอยางการศึกษาอยูพอสมควรที่ประเมินผลการปลูกปา โดยพิจารณาองคประกอบทางชีวภาพอื่นๆ ของระบบนิเวศ
เชน สัตวทะเลหนาดิน แพลงกตอน ปลา หรือทรัพยากรประมงอื่นๆ (เชน ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2544, 2545 ก, 2547;
บัณฑิต สิขัณฑกสมิต และคณะ, 2544; ประเสริฐ ทองหนูนุย และคณะ, 2544; วันวิวาห วิชิตวรคุณ และคณะ, 2545) ถึงกระนั้นก็
ตามยังคงมีประเด็นปญหาในเชิงวิชาการที่ตองทําความกระจางอีกมาก วาการปลูกปาชายเลนสามารถชวยพื้นฟูความอุดมสมบูรณ
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาชายเลนหรือไม/อยางไร หรืออยางนอยที่สุด ยังคงมีโครงการปลูกปาชายเลน
อยูเปนจํานวนมากที่ยังไมเคยไดรับการประเมินผลสําเร็จของโครงการในดานที่เกี่ยวของกับการฟนฟูของระบบนิเวศ การศึกษาใน
ครั้งนี้ไดผนวกประเด็นปญหาเชิงวิชาการดังกลาว โดยพิจารณาถึงองคประกอบชนิดและปริมาณของสัตวน้ํากลุมปลา ในพื้นที่ซึ่ง
เปนแปลงทดลองปลูกปาชายเลนชวงอายุแตกตางกัน บริเวณดานตะวันออกเฉียงใตของเกาะภูเก็ต ซึ่งเปนงานปลูกปาภายใตการ
ดําเนินงานของสถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 2 (ภูเก็ต) สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
วิธีการศึกษา
พื้นที่ศึกษา
กําหนดพื้นที่ศึกษาตามแปลงทดลองปลูกปาชายเลนซึ่งอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน ภายในขอบเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปา
ชายเลนคลองเกาะผี อาวภูเก็ต (รูปที่ 1) ประกอบดวย
1. แปลงทดลองที่เปนพื้นที่เตรียมปลูกปาชายเลนใหม (กําหนดรหัสยอเปน M0) พื้นที่เปนดินเลนแข็งปนทรายละเอียด มี
จอมหอบขึ้นกระจายทั่วพื้นที่ ตอนกลางแปลงเปนที่โลงเตียน กําหนดแปลงสุมตัวอยางสัตวน้ําขนาด 40 เมตร x 80 เมตร เนื้อที่ 2
ไร มีไมแสมดํา (Avicennia officinalis) และโปรงแดง (Ceriops tagal) ขนาดเล็กขึ้นตามธรรมชาติเล็กนอย
2. แปลงทดลองที่เปนพื้นที่ปลูกปาชายเลนมาแลวเปนเวลา 1 ป (M1) พื้นที่เปนดินเลนแข็ง มีรองน้ําตื้น ๆ ผานตอน
กลางแปลง (แตแหงขอดหรือมีน้ําขังบางสวนขณะน้ําลง) ตนไมที่ปลูกคือโปรงแดง ระยะปลูก 1.5 เมตร x 1.5 เมตร แปลงสุม
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ตัวอยางขนาด 40 เมตร x 80 เมตร เนื้อที่ 2 ไร ตนไมยังมีขนาดเล็กพื้นที่แปลงจึงมีลักษณะโลง แสงแดดสองถึงพื้นดินมากกวา
90% มีกลาไมแสมดําและโปรงแดงขึ้นตามธรรมชาติเล็กนอย
3. แปลงทดลองที่เปนพื้นที่ปลูกปาชายเลนมาแลวเปนเวลา 8 ป (M8) เปนแปลงขนาด 100 เมตร x 80 เมตร เนื้อที่รวม
5 ไร มีลําคลองผานตอนกลางของแปลง ดานทิศเหนือเปนแปลงปลูกไมถั่วขาว (Bruguiera cylindrica) ระยะปลูก 1 เมตร x 1
เมตร ตนไมชิดติดกันมาก มีเปอรเซ็นตเรือนยอดคลุมดิน 89.4% ตอนกลางของแปลงปลูกตนโปรงแดง ระยะปลูก 1.5 เมตร x 1.5
เมตร มีเปอรเซ็นตเรือนยอดคลุมดิน 49% ตอนลางปลูกตนโปรงแดง ระยะปลูก 2.0 เมตร x 2.0 เมตร เรือนยอดอยูหางกัน มี
เปอรเซ็นตเรือนยอดคลุมดิน 31.4% ดินในพื้นที่เปนดินเลนคอนขางแข็ง
4. แปลงปาชายเลนธรรมชาติ (Ctr) ลักษณะพื้นที่เปนเกาะกลางน้ํา มีแนวลําคลองขนาบพื้นที่โดยรอบ สภาพปารกครึ้ม
แสงแดดสองถึงพื้นดินไดบาง คาเปอรเซ็นตการคลุมเรือนยอด 73.5% พันธุไมเดนไดแก โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
ความสูงเฉลี่ย 13.1 เมตร พันธุไมอื่นที่พบคือ ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) และโปรงแดง (C. tagal)
98°23'52"E

ºM0

ประเทศไทย

ºM1

N

ºM8

7°51'32"N

7°51'32"N

Ã

ºCtr

อาวภูเก็ต
0

125

250

ภูเก็ต

m
500

98°23'52"E

รูปที่ 1 สถานีศึกษาบริเวณอาวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
Ctr) ปาชายเลนธรรมชาติ
M1) ปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 1 ป

M8) ปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 8 ป
M0) พื้นที่เตรียมปลูกปาชายเลน
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การเก็บตัวอยาง
ใชอวนลากทับตลิ่งขนาดเล็ก (ปกอวนกวางขางละ 5.8 เมตร ปากอวนสูง 1.2 เมตร ขนาดตาอวนกนถุง 4 มิลลิเมตร) ใน
การเก็บตัวอยางชนิดและปริมาณปลาในมวลน้ําถึงผิวหนาดิน ทําการลากอวนตามแพรกหรือรองน้ําในชวงระดับความลึก 0.8-1.2
เมตร ในพื้นที่แปลงศึกษาแบบตางๆ จํานวนแปลงละ 3-4 ครั้ง ในการลากอวนแตละครั้งกําหนดขนาดความกวางของปากอวน (อยู
ในชวง 1-5 เมตร) ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของรองน้ํา และใชเครื่องหาตําแหนงดวยดาวเทียมจับพิกัดจุดเริ่มตนและจุดสุดทาย
ของการลากเพื่อนํามาคํานวณระยะทางและพื้นที่ลากผานของอวน นําตัวอยางปลาที่ไดมาจําแนกชนิด นับจํานวน และชั่งน้ําหนัก
เปยก
การวิเคราะหขอมูล
พื้นที่ลากผานของอวนผันแปรอยูในชวง 30-300 ตารางเมตร จึงปรับขอมูลจํานวนและน้ําหนักเทียบเปนหนวยพื้นที่
เดียวกันคือ 300 ตารางเมตร ใชการวิเคราะหความแปรปรวนปจจัยเดียว (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแตกตางของ
ขอมูลความชุกชุมชนิด จํานวนตัว และน้ําหนักของกลุมประชากรปลาระหวางแปลงทดลองแบบตางๆ ที่กําหนด โดยผนวกการ
วิเคราะห Levene’s test เพื่อทดสอบความเปนหนึ่งเดียวของความแปรปรวนของชุดขอมูล ในกรณีที่พบวาชุดขอมูลขาดคุณสมบัติ
ของความเปนหนึ่งเดียวของความแปรปรวน จะทําการแปลงขอมูลที่เหมาะสม (ลอกการิทมิค หรือการถอดรากที่สอง) กอนการ
วิเคราะหความแปรปรวน และใชการวิเคราะห Tukey’s test (ดวยแบบแผนที่มีจํานวนซ้ําไมเทากัน) ในการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยระหวางชุดขอมูล ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS
ในการพิจารณารูปแบบประชาคมปลาระหวางพื้นที่แปลงทดลองอาศัยหลักการวิเคราะหตัวแปรเชิงซอน โดยผนวกการ
คํานวณคาดัชนีความเหมือน Bray-Curtis similarity index และแสดงผลการจัดกลุมของเมตริกคาดัชนีดังกลาวในรูปของ
dendrogram ดวยการวิเคราะหการจัดกลุม (Cluster analysis) หรือกราฟสองมิติภายใตการวิเคราะห Multi-Dimensional Scaling
(MDS) และยังผนวกการวิเคราะหอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ANOSIM (Analysis of Similarities) ซึ่งเปนการทดสอบวาชุดขอมูลของ
การจัดกลุมที่กําหนดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม และ SIMPER (Similarity Percentages) ซึ่งเปนการ
วิเคราะหเพื่อบงชี้ชนิดที่มีสวนสําคัญตอคาดัชนีความเหมือนของชุดขอมูลของแตละกลุมที่กําหนด (Clarke and Warwick, 2001)
โดยใชโปรแกรม PRIMER v5 (Clarke and Gorley, 2001)
ผลการศึกษาและวิจารณ
การสํารวจในพื้นที่แปลงทดลองแบบตางๆ พบปลารวม 53 ชนิด 20 วงศ (ตารางที่ 1) ความหลากหลายของชนิดปลา
โดยรวมมีคาสูงที่สุดบริเวณคลองปาชายเลนธรรมชาติ (39 ชนิด) ตามดวยบริเวณพื้นที่ปาปลูกอายุ 8 ป (35 ชนิด) ในขณะที่
บริเวณปาปลูก 1 ป และพื้นที่เตรียมปลูกมีความหลากหลายต่ํากวาอยางมาก (13-14 ชนิด) เมื่อเทียบกับสองบริเวณแรก ปลาบู
(Gobiidae) เปนกลุมที่มีความหลากหลายชนิดสูงสุดโดยพบรวม 25 ชนิด (รอยละ 47 ของชนิดรวม) ในขณะที่วงศปลาอื่นๆ มี
องคประกอบชนิดอยูในชวง 1-5 ชนิด ปลาที่พบสวนใหญเปนปลาขนาดเล็ก ซึ่งประกอบดวยกลุมของชนิดปลาที่มีขนาดเล็กที่อาศัย
อยูอยางถาวรในพื้นที่ เชน ปลาบู (Gobiidae) ปลาแปนแกว (Ambassidae) ปลาซิวขาวสาร (Oryziidae) หรือเปนปลาในระยะ
วัยรุนของปลาบางกลุม เชนปลาแปน (Leiognathidae) ปลาดอกหมาก (Gerridae) และปลาตะกรับ (Scatophagidae) เปนตน
ความหนาแนนและมวลชีวภาพของปลา 7 วงศหลักแสดงดังรูปที่ 2 ซึ่งมีความผันแปรของระดับความชุกชุมสูงมากระหวางพื้นที่
แปลงศึกษา แตความผันแปรดังกลาวมักเกิดจากการปรากฏพบปลาที่มักอยูรวมเปนฝูงบางชนิดเฉพาะพื้นที่ เชน ปลาแปนแกว
ชนิด Ambassis vachellii (คาเฉลี่ย ± คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ของความชุกชุม = 462 ± 113 ตัว/300 ตารางเมตร มวล
ชีวภาพเฉลี่ย 361 ± 189 กรัม/300 ตารางเมตร) ที่พบในคลองปาชายเลนธรรมชาติ และปลาซิวขาวสารชนิด Oryzias javanicus
(ความชุกชุมเฉลี่ย 804 ± 745 มวลชีวภาพเฉลี่ย 82 ± 71) ในบริเวณพื้นที่ปาปลูกอายุ 8 ป สําหรับความโดดเดนของปลาบูบริเวณ
พื้นที่ปาปลูกอายุ 8 ป เปนผลจากความชุกชุมของปลาบูหลายชนิดรวมกัน เชน Drombus globiceps (ความชุกชุมเฉลี่ย 286 ± 57
มวลชีวภาพเฉลี่ย 71 ± 29) Acentrogobius viridipunctatus (ความชุกชุมเฉลี่ย 55 ± 27 มวลชีวภาพเฉลี่ย 499 ± 225)
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Oxyurichthys microlepis (ความชุกชุมเฉลี่ย 84 ± 38 มวลชีวภาพเฉลี่ย 103 ± 58) และ Psammogobius biocellatus (ความชุก
ชุมเฉลี่ย 41 ± 24 มวลชีวภาพเฉลี่ย 76 ± 58)
ขอมูลตัวแปรเชิงเดี่ยวของประชาคมปลาที่พิจารณาประกอบดวยจํานวนชนิดปลารวม (รูปที่ 3A) ความชุกชุมของจํานวน
ตัวปลา (รูปที่ 3B) และมวลชีวภาพ (รูปที่ 3C) ของปลาตอหนวยพื้นที่ลากอวน ในแปลงปาชายเลนแบบตางๆ ผลการวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) พบความแตกตางทางสถิติของทุกตัวแปรระหวางแปลงปาชายเลน (ตารางที่ 2) ความชุกชุมชนิดของ
ปลาบริเวณแปลงปาธรรมชาติ (20.7 ± 1.2) และแปลงปาปลูกอายุ 8 ป (15.0 ± 3.9) มีคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน แตทั้งสองบริเวณมี
คาความชุกชุมชนิดสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงปาปลูกอายุ 1 ป (7.0 ± 1.2) และพื้นที่เตรียมปลูก
ใหม (3.2 ± 0.9) สําหรับความชุกชุมของจํานวนตัวปลาบริเวณแปลงปาธรรมชาติ (579 ± 146) บริเวณแปลงปาปลูกอายุ 8 ป
(1,564 ± 957) และแปลงปาปลูกอายุ 1 ป (274 ± 72) (ซึ่งทั้งสามบริเวณมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน) มีคาสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เตรียมปลูกใหม (37 ± 10) ซึ่งสอดคลองกับมวลชีวภาพของปลาที่พบวาพื้นที่เตรียมปลูกใหม (20 ±
8) มีคาต่ําที่สุด สวนแปลงปาปลูกอายุ 1 ป (144 ± 33) ซึ่งมีคามวลชีวภาพของปลาไมแตกตางกับที่พบบริเวณแปลงปาธรรมชาติ
(418 ± 102) แตมีคานอยกวาอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงปาปลูกอายุ 8 ป (1,102 ± 475)
ตารางที่ 1 รายชือ่ ปลาที่สํารวจพบในบริเวณพื้นทีแ่ ปลงปาชายเลน (Ctr, M8, M1 และ M0) สัญลักษณ “x” แสดงชนิดที่พบจากการ
สํารวจเชิงปริมาณโดยใชอวนทับตลิ่งขนาดเล็ก สัญลักษณ “+” เปนชนิดที่พบเพิม่ เติมจากการสํารวจเชิงคุณภาพโดยใชเครื่องมือ
อวนรุนมือตาละเอียดและสวิง และสัญลักษณ “(j)” แสดงกํากับสําหรับชนิดปลาที่มีองคประกอบที่พบเปนปลาระยะวัยรุน เปนหลัก
บริเวณทีศ่ ึกษา
วงศ
ชื่อวิทยาศาสตร
Ctr
M8
M1
M0
Ambassidae
x
x
x
x
Ambassis vachellii
Batrachoididae
x
x
Allenbatrachus grunniens
Callionymidae
x
Callionymus enneactis
Carangidae
Carangoides sp. (j)
x
Cynoglossidae
x
x
Cynoglossus puncticeps
Eleotrididae
x
x
Butis butis
Eleotrididae
+
Butis humeralis
Eleotrididae
x
x
Butis koilomatodon
Eleotrididae
Eleotris sp. (j)
x
+
+
Eleotrididae
+
Ophiocara porocephala
Engraulidae
Stolephorus indicus (j)
+
Engraulidae
Thryssa hamiltonii (j)
x
Gerreidae
Gerres filamentosus (j)
x
Gerreidae
Gerres sp. (j)
x
x
Gobiidae
+
x
Acentrogobius caninus
Gobiidae
x
x
x
x
Acentrogobius viridipunctatus
Gobiidae
+
x
+
Amoya gracilis
Gobiidae
x
Boleophthalmus boddarti
Gobiidae
x
x
+
Brachygobius kabiliensis
Gobiidae
x
x
Calamiana variegata
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ตารางที่ 1 (ตอ)
วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

Gobiidae
Cristatogobius nonatoae
Gobiidae
Drombus globiceps
Gobiidae
Drombus triangularis
Gobiidae
Favonigobius melanobranchus
Gobiidae
Favonigobius reichei
Gobiidae
Glossogobius bicirrhosus
Gobiidae
Glossogobius circumspectus
Gobiidae
Glossogobius sparsipapillus
Gobiidae
Hemigobius hoevenii
Gobiidae
Mangarinus waterousi
Gobiidae
Oligolepis acutipinnis
Gobiidae
Oxyuricthys microlepis
Gobiidae
Oxyuricthys tentacularis
Gobiidae
Pandaka lidwilli
Gobiidae
Psammogobius biocellatus
Gobiidae
Pseudogobius javanicus
Gobiidae
Redigobius bikolanus
Gobiidae
Stigmatogobius sadanandio
Gobiidae
Yongiechthys nebulosus
Haemulidae
Pomadasys kaakan
Hemiramphidae Zenarchopterus buffornis
Leiognathidae
Gazza minuta (j)
Leiognathidae
Leiognathus decorus (j)
Leiognathidae
Leiognathus equulus (j)
Leiognathidae
Leiognathus sp. (j)
Lutjanidae
Lutjanus russelli (j)
Mugilidae
Chelon sp. (j)
Oryziidae
Oryzias javanicus
Scatophagidae
Scatophagus argus (j)
Scorpaenidae
Vespicula trachinoides
Serranidae
Epinephelus coioides (j)
Sillaginidae
Sillago sihama (j)
Tetraodontidae
Tetraodon nigroviridis
Total number of species

Ctr
x
x
x
x
x
x
+
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
+
39

บริเวณทีศ่ ึกษา
M8
M1
x
x
x
x
x
x
+
x
x
+
+
x
x
x
x
x
+
x
x
+
+
x
x
x
x
x
x
x
x
35
13
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+
+
x
+
x
x
x
+
14
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B
2

Biomass (g / 300 m )

No. individuals / 300 m

2

A
1000
800
600
400
200
0

1

2
Ctr

3
M8

4

5

6
M0

M1

1000
800
600
400
200
0

1

7

2

3

Ctr

4

M8

5

M1

6

7

M0

รูปที่ 2 ความชุกชุมของจํานวนตัว (A) และมวลชีวภาพ (B) ของวงศปลา 7 วงศหลัก (1 = Ambassidae; 2 = Gerreidae;
3 Gobiidae; 4 = Hemiramphidae; 5 = Leiognathidae; 6 = Oryziidae; 7 = Scatophagidae) ในพื้นที่แปลงสํารวจ 4
แบบ (Ctr, M8, M1 และ M0)
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รูปที่ 3 คาเฉลี่ย (± SE) ของความชุกชุมชนิด (A) ความชุกชุมของจํานวนตัว (B) และมวลชีวภาพ (C) ของปลาในพื้นที่แปลง
สํารวจ 4 แบบ (Ctr, M8, M1 และ M0)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) และการทดสอบคาเฉลี่ยเชิงซอน (Tukey’s test) ของตัวแปร
ประชาคมปลาบริเวณแปลงปาชายเลนแบบตางๆ (Ctr, M8, M1 และ M0) (* แปลงชุดขอมูลดวย loge กอนการวิเคราะหความ
แปรปรวน)
Parameter
ANOVA
Tukey’s test
p
F
Species richness
10.361
0.002
Ctr = M8 > M1 = M0
Abundance*
18.079
0.000
Ctr = M8 = M1 > M0
Biomass*
27.572
0.000
M8 > M1 > M0; Ctr = M8; Ctr = M1 > M0
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รูปที่ 4 Dendrogram ของดัชนีความคลายคลึงซึ่งคํานวณจากขอมูลความชุกชุมจํานวนตัวปลา (แปลงดวย log (n+1)) ของ
แปลงปาชายเลนแบบตางๆ ตัวเลขทายรหัสยอของประเภทแปลงปาชายเลนแสดงจํานวนซ้ําของการเก็บตัวอยาง
การวิเคราะหตัวแปรเชิงซอน โดยการคํานวณคาดัชนีความเหมือนจากขอมูลความชุกชุมปลา ในบริเวณแปลงศึกษา ทั้ง
4 แบบ แสดงการจัดกลุมประชาคมปลาแยกกันอยางชัดเจนตามประเภทของแปลงปาชายเลน โดยทั้ง dendrogram จากการ
วิเคราะหการจัดกลุม และกราฟสองมิติจากการวิเคราะห MDS ใหรูปแบบที่สอดคลองกัน (รูปที่ 4 และ 5A) ผลการทดสอบ
ANOSIM ยืนยันความแตกตางของกลุมที่เกิดขึ้นระหวางประเภทของแปลงปาชายเลนแบบตางๆ (Global R statistic = 0.86, p =
0.01) การเปรียบเทียบเปนคูระหวางแปลงปาชายเลนประเภทตางๆ พบความแตกตางของการจัดกลุมอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ R
มีคาสูง (อยูในชวง 1-0.944; p < 0.03) ยกเวนเฉพาะการเปรียบเทียบระหวางแปลงปาปลูกอายุ 1 ป กับแปลงพื้นที่เตรียมปลูกซึง่ มี
ระดับความแตกตางระหวางกลุมอยูในเกณฑต่ําและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (R = 0.519, p = 0.06) สําหรับผลการวิเคราะห MDS
ใหขอสังเกตเพิ่มเติมบางประการ กลาวคือรูปแบบการเกาะกลุมที่ไดจากการวิเคราะหโดยใชขอมูลความชุกชุม (รูปที่ 5A) และ
ขอมูลมวลชีวภาพ (รูปที่ 5B) ใหผลที่คลายคลึงกัน
A

B

รูปที่ 5 MDS ordination ของดัชนีความเหมือนซึ่งคํานวณจากขอมูล (แปลงดวย log (n+1)) ความชุกชุมจํานวนตัว (A) และมวล
ชีวภาพ (B) ของปลาบริเวณแปลงปาชายเลนแบบตางๆ ตัวเลขทายรหัสยอของประเภทแปลงปาชายเลนแสดงจํานวนซ้ํา
ของการเก็บตัวอยาง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห SIMPER แสดงชนิดปลาที่มีสวนสนับสนุนอยางมากตอคาเฉลี่ยดัชนีความเหมือนรวมของกลุมที่จัด
ตามประเภทของแปลงปาชายเลน (Ctr, M8, M1 และ M0) ตัวเลขในวงเล็บทายรหัสแปลงปาชายเลนแสดงคาเฉลี่ยดัชนีรวมของ
กลุม สําหรับตัวเลขทายชื่อชนิดปลาเปนคารอยละของการสนับสนุนตอคาดัชนีรวมภายในกลุมของชนิดปลานั้นๆ
Ctr (63.60)
M8 (57.07)
Ambassis vachellii 28.3%
Drombus globiceps 21.9%
Leiognathus equulus 11.7%
Oryzias javanicus 16.4%
Drombus triangularis 9.2%
Acentrogobius viridipunctatus 12.4%
Yongeichthys nebulosus 8.6%
Scatophagus argus 12.0%
Vespicula trachinoides 5.5%
Psammogobius biocellatus 11.2%
Drombus globiceps 5.5%
Butis koilomatodon 4.2%
M1 (72.47)
M0 (46.93)
Pseudogobius javanicus 24.3%
Calamiana variegata 68.3%
Acentrogobius viridipunctatus 22.5%
Pseudogobius javanicus 26.2%
Drombus globiceps 21.6%
Calamiana variegata 18.6%
ผลการวิเคราะห SIMPER ทําใหทราบถึงองคประกอบชนิดของปลาที่แสดงลักษณะเฉพาะของการจัดกลุมประชาคมปลา
บริเวณพื้นที่แปลงแตละแบบดังแสดงสรุปในตารางที่ 3 ชนิดปลาที่แสดงลักษณะเฉพาะสําหรับบริเวณปาชายเลนธรรมชาติ โดยมี
ความชุกชุมมากในพื้นที่แตพบไดนอยหรือไมพบเลยในบริเวณแปลงแบบอื่นๆ ไดแก ปลาแปนแกวชนิด Ambassis vachellii (มี
ความชุกชุมจํานวนตัวเฉลี่ย 462 ± 113 ตัว/300 ตารางเมตร) ปลาแปนยักษ Leiognathus equulus (47 ± 27) ปลาบูชนิด
Drombus triangularis (6.1 ± 0.5) และ Yongeichthys nebulosus (7.1 ± 2.0) บริเวณปาปลูกอายุ 8 ป มีชนิดปลาที่แสดงลัษณะ
เฉพาะของพื้นที่ ไดแก ปลาซิวขาวสารชนิด Oryzias javanicus (804 ± 745) ปลาตะกรับ Scatophagus argus (71.4 ± 33.9)
ปลาบูชนิด Drombus globiceps (286 ± 57) และ Psammogobius biocellatus (41.2 ± 24.3) สําหรับแปลงปาปลูกอายุ 1 ป กับ
พื้นที่เตรียมปลูกมีปลาที่แสดงลักษณะเฉพาะของพื้นที่รวมกัน 2 ชนิดซึ่งเปนปลาบูขนาดเล็กชนิด Pseudogobius javanicus (M1:
95 ± 29; M0 12.5 ± 6.5) และ Calamiana variegata (M1: 41.5 ± 9.2; M0 14.9 ± 4.5) ในขณะที่แปลงปาปลูกอายุ 1 ป มีปลาบู
อีก 2 ชนิดที่พบไดโดดเดนในพื้นที่ ไดแก ปลาบู Acentrogobius viridipunctatus (45.9 ± 5.1) และ D. globiceps (52.2 ± 17.6)
ซึ่งทั้งสองชนิดพบไดเดนในพื้นที่แปลงปาปลูกอายุ 8 ปดวยเชนกัน
ความโดดเดนของปลาขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษาเปนลักษณะทั่วไปของประชาคมปลาที่พบไดตามแหลงที่อยูชายฝง
โดยเฉพาะในปาชายเลน (ประเสริฐ ทองหนูนุย และคณะ, 2544; สมศักดิ์ ยิ้มแฉง, 2545) และแหลงหญาทะเล (Satapoomin and
Poovachiranon, 1997; Satapoomin, 2006) ความหลากหลายของปลาบู (Gobiidae) ตลอดจนความอุดมสมบูรณของทั้งปลาบู
ปลาแปน แก ว (หรื อ ปลาเกล็ ดข าวเม า ) และปลาแป น สอดคล อ งกับ ผลการศึก ษาในคลองป าชายเลนบริเ วณอื่ นๆ (ประเสริ ฐ
ทองหนูนุย และคณะ, 2544; สมศักดิ์ ยิ้มแฉง, 2545; ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2547; Tongnunui et al., 2002) ดวย
เชนกัน ความผันแปรอยางมากของระดับความชุกชุมและมวลชีวภาพ (รูปที่ 2) ของปลาระหวางพื้นที่แปลงศึกษา สวนหนึ่งเปนผล
จากการกระจายตัวเปนหยอมของปลารวมฝูงบางชนิด นอกจากนี้ลักษณะของพื้นที่และเวลาในการเก็บตัวอยางยังเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลตอความผันแปรของขอมูล ดังในกรณีของการเก็บตัวอยางบริเวณปาปลูกอายุ 8 ป ซึ่งปรากฏวา 1 ใน 4 ครั้งของการเก็บ
ตัวอยางไดดําเนินการในบริเวณแพรกที่คอนขางแคบ มีขอบตลิ่งลึกชัน และเปนชวงเวลาที่น้ําลงคอนขางมากแลว จึงกอใหเกิด
สภาพที่สัตวน้ํารวมตัวอยางหนาแนนในพื้นที่ ดังนั้นจึงทําใหมีความผันแปรที่สูงของขอมูลความชุกชุมปลาบางชนิดในพื้นนี้ เชน
การประชุมวิชาการระบบนิเวศปาชายเลนแหงชาติ “ปาชายเลน: รากฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชายฝง”
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กรณีของปลาซิวขาวสาร Oryzias javanicus (มีคาเฉลี่ยความชุกชุม 804 ± 745 ตัว/300 ตารางเมตร) และปลาบู Pseudogobius
javanicus (67 ± 62) ดวยความจํากัดของสภาพพื้นที่และขนาดของแปลงศึกษาในครั้งนี้ จึงทําใหไมสามารถหลีกเลี่ยงปญหา
ดังกลาวได ถึงกระนั้นก็ตามความสลับซับซอนทางโครงสรางและความหลากหลายของแหลงที่อยูยอย (microhabitats) ในปาชาย
เลน มักเปนอุปสรรคพื้นฐานของผูวิจัยในการแสวงหาลักษณะสภาพแวดลอมที่เปนหนึ่งเดียว (homogeneous) เพื่อกําหนดซ้ําของ
การเก็บตัวอยาง
ผลการวิเคราะหลักษณะประชาคมปลาแสดงความแตกตางขององคประกอบชนิดและปริมาณของปลาในบริเวณแปลงปา
ชายเลนแบตางๆ คอนขางชัดเจน ถึงกระนั้นก็ตามความแตกตางที่เกิดไมสามารถอธิบายหรือประเมินผลของการปลูกปาตอ
โครงสรางประคมปลาไดโดยตรง เนื่องจากสภาพแวดลอมของพื้นที่ตลอดจนลักษณะการเก็บตัวอยางมีความแตกตางกัน โดย
บริเวณพื้นที่เตรียมปลูกและพื้นที่ปาปลูกอายุ 1 ป อยูติดกันและมีสภาพแวดลอมที่คลายกันมาก (เชน ความสูงของพื้นที่ การทวม
ถึงและความหางไกลจากอิทธิพลของน้ําทะเลดานนอก) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงปาธรรมชาติซึ่งอยูดานนอก
สําหรับแปลงปาปลูกอายุ 8 ป ซึ่งอยูถัดออกมาจากแปลงปาปลูกอายุ 1 ป กับแปลงเตรียมปลูก มีสภาพการทวมถึงของน้ําทะเลบน
พื้นที่แปลงไมแตกตางมากนักเมื่อเทียบกับแปลงทั้งสอง โดยมีน้ําทวมบนแปลงเฉพาะชวงขางขึ้นและขางแรมของชวง 14 ค่ํา ถึง 4
ค่ํา อยางไรก็ตามเนื่องจากบริเวณแปลงปาปลูก 8 ป มีแพรกที่คอนขางลึกผานแปลง จึงทําใหสามารถใชเครื่องมืออวนทับตลิ่งเก็บ
ตัวอยางในรองน้ําในชวงน้ําลงไดเชนเดียวกับที่ดําเนินการในบริเวณลําคลองของปาธรรมชาติ ในขณะที่การเก็บตัวอยางบริเวณปา
เตรียมปลูกกับปาปลูกอายุ 1 ป สามารถลากอวนบนพื้นที่แปลงไดเฉพาะชวงน้ําขึ้นสูงเทานั้น การที่พบวาความหลากหลาย
โดยรวม และความชุกชุมของชนิดปลาบริเวณแปลงปาธรรมชาติและแปลงปาปลูก 8 ป มีคาสูงมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับแปลง
ปาปลูก 1 ปและแปลงเตรียมปลูก (ตารางที่ 1 และ 2; รูปที่ 3A) จึงอาจทําใหเกิดขอสงสัยไดวา รูปแบบของความแตกตางเกิดขึ้น
เพียงเพราะลักษณะของการเก็บตัวอยางที่แตกตางกันเทานั้น ถึงกระนั้นก็ตาม หากพิจารณาเปนคูเฉพาะที่มีการเก็บตัวอยางใน
ลักษณะเดียวกัน พบวาบริเวณปาธรรมชาติและปาปลูก 8 ปไมมีความแตกตางของทั้งความชุกชุมจํานวนตัว และมวลชีวภาพของ
ปลา ในขณะที่พบวามีความแตกตางระหวางแปลงปาปลูกอายุ 1 ปกับแปลงปาเตรียมปลูก โดยทั้งความชุกชุมและมวลชีวภาพของ
ปลาบนแปลงปาปลูกอายุ 1 ป มีคาเฉลี่ยสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 2) ดังนั้นจึงยังไมสามารถตัดประเด็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมและรวมทั้งความแตกตางของประเภทแหลงที่อยูอาศัย ซึ่งมีผลตอรูปแบบประชาคมปลาออกไปได การจัดกลุมที่
คอนขางมั่นคงของซ้ําการเก็บตัวอยางตามประเภทของแปลงศึกษาซึ่งวางตัวจากแนวชายฝงดานใน (แปลงเตรียมปลูก และแปลง
ปาปลูกอายุ 1 ป) ออกสูทะเลดานนอก (แปลงธรรมชาติ) อาจบงชี้รูปแบบการแบงเขตการแพรกระจายของประชาคมปลาในปาชาย
เลนตามตามโครงสรางที่อยู และรวมทั้งสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของน้ําทะเลดวยเชนกัน นอกจากนี้ หาก
พิจารณาเฉพาะแปลงปาปลูก 1 ป กับแปลงเตรียมปลูก (ที่พบวามีความแตกตางของความชุกชุมและมวลชีวภาพของปลา) อาจ
เปนไปไดวา สภาพแวดลอมที่พัฒนาขึ้นบางแลวในแปลงปาปลูกอายุเพียง 1 ป โดยเฉพาะรมเงาของตนไม อาจชวยสงเสริมใหแอง
น้ําขังเล็กๆ ที่กระจายอยูในพื้นที่ สามารถเอื้ออํานวยตอการเปนที่พักพิงของชนิดปลาขนาดเล็กไดมากขึ้น ดังปรากฏพบวาปลาบู
ขนาดเล็ก 2 ชนิด กลาวคือ Pseudogobius javanicus และ Calamiana variegata ซึ่งเปนชนิดที่สามารถปรับตัวใหอาศัยอยูตาม
แองน้ําขังขนาดเล็กของพื้นที่ปาเลนตอนในได จึงเปนชนิดที่แสดงลักษณะเฉพาะของประชาคมปลาของทั้งสองบริเวณ (ดังผลการ
วิเคราะหการจัดกลุม MDS และ SIMPER) อยางไรก็ตามปลาทั้งสองชนิดมีความชุกชุมของจํานวนตัวปลาในแปลงปาปลูก 1 ป
มากกวาแปลงเตรียมปลูกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ความชุกชุมของ P. javanicus: M1 = 95.0 ± 29.0, M0 = 12.5 ± 6.5, T-test:
t = 3.225, p < 0.025; C. variegata: M1 = 41.5 ± 9.2, M0 = 14.8 ± 4.5, T-test: t = 2.853, p < 0.05)
เนื่องจากระบบนิเวศปาชายเลนมักมีความผันแปรของโครงสรางประชาคมปลาอยางมากตามเวลา ทั้งในสเกลของวันตาม
รอบน้ําขึ้นน้ําลง หรือชวงของเดือนตามฤดูกาล (ประเสริฐ ทองหนูนุย และคณะ, 2544; สมศักดิ์ ยิ้มแฉง, 2545; ณิฏฐารัตน
ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2547) โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกลุมปลาระยะวัยรุน ที่มักอาศัยอยูชั่วคราวหรืออพยพเขามาเปนชวงๆ การ
ติดตามศึกษาประชากรปลาขนาดเล็กบางชนิดที่อาศัยอยูอยางถาวรในพื้นที่อาจจะสามารถใชเปนตัวบงชี้ระดับของการพัฒนาของ
ระบบนิเวศปาชายเลนจากการปลูกปาได การประมวลผลการศึกษาโดย ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ และคณะ (2545ข) พบวาสัตวทะเล
การประชุมวิชาการระบบนิเวศปาชายเลนแหงชาติ “ปาชายเลน: รากฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชายฝง”
วันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท รีเจนทบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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หนาดินขนาดใหญหลายชนิด (เชน ปูแสมชนิด Sesarma eumolpe, ปูกามดาบชนิด Uca forcipata และหอยสีแดง Assiminea
brevicula) สามารถใชเปนดัชนีบงชี้ความอุดมสมบูรณของปาชายเลนปลูกทดแทนได เนื่องจากความชุกชุมของสัตวเหลานี้จะ
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนตามปริมาณอินทรียสาร และถิ่นที่อยูยอยซึ่งเพิ่มขึ้นตามอายุของปา จากแนวคิดเดียวกันนี้จึงมีความเปนไปได
สําหรับการพิจารณาปลาที่อาศัยอยูอยางถาวรในพื้นที่ โดยเฉพาะสําหรับปลาบูขนาดเล็กที่สามารถใชแหลงที่อยูยอยภายในพื้นที่
หรือมีการสรางกลุมประชากรและไมกระจายตัวกวางไกลออกจากพื้นที่ตามรอบน้ําขึ้น-น้ําลง จากขอสังเกตเบื้องตนสําหรับปลาบูใน
สกุล Pseudogobius และ Calamiana ดังที่กลาวแลว ยังมีสมาชิกของสกุลอื่นๆ ซึ่งมีรูปแบบการแพรกระจาย หรือนิสัยในการเลือก
แหลงอาศัยคลายคลึงกัน เชนสกุล Brachygobius, Hemigobius หรือ Pandaka ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเนนที่ประเด็นของ
ขอสมมุติฐานดังกลาวขางตนตอไป
สําหรับผลการศึกษาในแปลงปาปลูกอายุ 8 ปในครั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะโครงสรางประชากรปลาเพียงอยางเดียว คง
ยังไมสามารถสรุปไดวาบริเวณพื้นที่นี้มีสภาพสมดุลของระบบนิเวศหรือยัง เนื่องจากการประเมินในเรื่องดังกลาวตองพิจารณา
องคประกอบทั้งทางกายภาพและชีวภาพอื่นๆ ประกอบเขาดวยกัน ระยะหรือลําดับขั้นของการพัฒนาในกระบวนการแทนที่ของ
สิ่งมีชีวิต ตลอดจนความเชื่อมโยงขององคประกอบตางๆ ในระบบ โดยเฉพาะในประเด็นของการถายทอดพลังงานและอาหารใน
ระบบสายใยอาหาร มีความสําคัญอยางมากตอการประเมินความสมบูรณของปาชายเลนปลูก (ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ และคณะ,
2545ข) อยางไรก็ตามหากประเมินในเบื้องตนจากลักษณะประชาคมปลาในบริเวณแปลงปาปลูกอายุ 8 ปแหงนี้ ซึ่งพบวามีความ
ชุกชุมของชนิดและปริมาณไมแตกตางจากบริเวณปาธรรมชาติ และนอกจากนี้กลุมประชากรปลาที่พบประกอบดวยปลาที่อยูประจํา
ที่เปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกลุมปลาบู (ทั้ง Gobiidae และ Eleotridae) ซึ่งมีความหลากหลายและความชุกชุมคอนขางสูง
ซึ่งเปนลักษณะทั่วไปของกลุมประชากรปลาที่สอดคลองกับลักษณะของพื้นที่ซึ่งจัดเปนเขตปาชายเลนดานใน ดังนั้นจึงนาจะชวย
บงชี้ไดวาบริเวณพื้นที่ปาปลูก 8 ปแหงนี้มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเปนทั้งแหลงที่อยูอาศัยและแหลงหาอาหารของกลุม
ประชากรปลาปาชายเลน และอยางนอยที่สุด ยังเปนการยืนยันถึงความสําคัญของปาชายเลนปลูกตอความอุดมสมบูรณและความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตวน้ํา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชาย
เลน (สวพ.) และคุณสงบ พานิชชาติ อดีตหัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 2 (ภูเก็ต) ที่ชวยผลักดันและ
สนับสนุนโครงการวิจัยนี้ ขอบคุณเจาหนาที่กลุมสํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สวพ. และเจาหนาที่ของสถานีวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 2 ที่ชวยเหลือทั้งการปฏิบัติงานภาคสนาม และงานในหองปฏิบัติการ การวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณจากสํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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