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บทคัดย่อ
การศึกษาประเภทการกินอาหารของปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บ
ตัวอย่างในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 สามารถเก็บตัวอย่างปลาได้ 38 ชนิด 826 ตัวอย่าง
พบว่ามีประเภทอาหารที่ปลาบริโภค 4 ประเภทหลัก ได้แก่ อาหารประเภทสัตว์ อาหารประเภทพืช อาหารประเภท
แพลงก์ตอน และอาหารประเภทเศษซากอินทรียสาร ซึ่งสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้อกี 25 กลุ่มอาหาร โดยพบว่า
อาหารกลุ่มกุง้ หญ้าทะเล โคพีพอด และตะกอนดิน เป็ นอาหารทีป่ ลากินมากทีส่ ดุ ในอาหารแต่ละประเภท โดยปลาส่วน
ใหญ่ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุง้ กระเบนเป็ นปลาในกลุ่มทีก่ นิ สัตว์อ่นื เป็ นอาหารถึงร้อยละ 65.79 จากตัวอย่างปลา
ทัง้ หมด สัดส่วนของอาหารทีป่ ลากินในแต่ละบริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษาสามารถแบ่งประเภทการกินอาหารของปลาเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ตามการแพร่กระจายของหญ้าทะเล ในบริเวณทีม่ กี ารแพร่กระจายของหญ้าทะเลจะมีกลุ่มปลาทีก่ นิ อาหารประเภท
สัตว์และประเภทพืชเป็ นหลัก ส่วนในบริเวณทีไ่ ม่มกี ารแพร่กระจายของหญ้าทะเลจะมีกลุ่มปลาทีก่ นิ อาหารประเภทสัตว์
และประเภทเศษซากอินทรียสารเป็ นหลัก ค่าดัชนีการเต็มกระเพาะของอาหารของปลาเฉลีย่ 5.61±2.67 และพบว่าใน
ช่วงเวลาน้ ากาลังลงมีค่าดัชนีดงั กล่าวมากกว่าในช่ว งเวลาน้ ากาลังขึน้ แสดงว่าปลาทีเ่ ข้ามาในอ่าวคุง้ กระเบนมีการใช้
ประโยชน์จากแหล่งหญ้าทะเลในแง่ของการเป็ นแหล่งอาหาร
คาสาคัญ: จังหวัดจันทบุรี ประเภทการกินอาหาร ประชาคมปลา อ่าวคุง้ กระเบน แหล่งหญ้าทะเล

ABSTARCT
In this research investigation, the researchers study the feeding types of fish in the seagrass beds in
the Khung Kraben Bay (KKB) area, Chanthaburi province. There were thirty-eight fish species
in the 826 specimens that were collected between January 2017 and January 2018. It was found that the
food types that fish consumed could be divided into four major types: animals; plants; planktons; and detritus.
These could be divided into twenty-five minor groups of food. The dominant food items in each type mostly
consumed by fish were shrimps, seagrass, copepods, and sediments. The highest proportion of fish
in the sample fish population from the seagrass beds in the KKB area were carnivorous fish (65-79 percent).
The proportion of food consumed by the fish in each area studied could be divided into two groups of feeding
types based on the distribution of the seagrass. In the area of seagrass distribution were fish consuming
animals and plants. In the area with no distribution of seagrass there were mainly fish consuming animals
1
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and detritus. The gut fullness index (FL) showed an average of 5.61 ± 2.67. It was also found that the FL
was higher during the ebb tide than during the high tide. This means that the fish coming to the KKB utilized
seagrass beds as the source of food supply.
Keywords: Chanthaburi Province, feeding types, fish community, Khung Kraben Bay, seagrass beds

บทนา

และพื้ น ที่ต่ า ง ๆ ในแหล่ ง หญ้ า ทะเลบริเวณอ่ า วคุ้ ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี

แ ห ล่ ง ห ญ้ า ท ะ เล เป็ น ระ บ บ นิ เว ศ ที่ มี
ความสาคัญ ทางทะเลระบบหนึ่ ง โดยท าหน้ า ที่เป็ น
แหล่งสืบ พันธุ์ อนุ บาลและวางไข่ เป็ น แหล่งหลบภัย
จากศัตรูทางธรรมชาติ และเป็ นผู้ผลิตขัน้ ต้นในสายใย
อาหารของสัต ว์น้ านานาชนิ ด (สุวลักษณ์ , 2534) ซึ่ง
สัตว์น้ากลุ่มหลักทีเ่ ข้ามาอาศัยใช้ประโยชน์และพบเห็น
มากที่ สุ ด ในแหล่ ง หญ้ า ทะเล ได้ แ ก่ ปลา โดยปลา
จะเข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ จ ากแหล่ ง หญ้ าทะเลด้ ว ย
วัต ถุ ประสงค์ต่าง ๆ เช่น ใช้เป็ นแหล่งอาศัยชัวคราว
่
และถาวร เป็ นแหล่งหลบภัย เป็ นแหล่งขยายพันธุ์ และ
เป็ น แหล่ งอาหารอัน อุ ด มสมบูร ณ์ เนื่ อ งจากสัณ ฐาน
วิทยาและลักษณะใบ ลาตัน และรากของหญ้าทะเลทา
ให้เกิดความซับซ้อนในพื้นที่จงึ ทาให้แหล่งหญ้าทะเล
สามารถเป็ นแหล่งอาหารได้ทงั ้ ในทางตรง (บริโภคใบ
และเศษซากของหญ้ า ทะเลโดยตรง) และทางอ้อ ม
(เป็ นแหล่งอาศัยของสัตว์น้าขนาดเล็กทีเ่ ป็ นอาหารของ
ปลา) ซึ่งปลาในแหล่ ง หญ้ า ทะเลมีบ ทบาทสาคัญ ใน
ระบบการถ่ ายทอดพลังงานในระบบนิเวศหญ้าทะเล
เนื่องจากปลาสามารถเป็ นได้ทงั ้ ผูบ้ ริโภคในขัน้ ปฐมภูมิ
(primary consumer) ไปจนถึ ง ขัน้ สู ง สุ ด ของห่ ว งโซ่
อาหาร (top carnivore) (อุ ก กฤต และสุ รี ย์ , 2548)
ความสัมพันธ์แบบผูล้ ่าและเหยื่อของปลาในแหล่งหญ้า
ทะเลนับเป็ นภาพชัดเจนที่แสดงถึงการเข้ามาในแหล่ง
หญ้ าทะเลเพื่อ หาอาหารเป็ น หลัก (สมหมาย, 2538)
ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับประเภทการกินอาหารของปลา
ในแหล่ ง หญ้ า ทะเลบริเ วณอ่ า วไทยฝั ่ง ตะวัน ออก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นทีอ่ ่าวคุง้ กระเบนทีเ่ ป็ นแหล่ง
หญ้าทะเลทีส่ าคัญที่สุดของอ่าวไทยฝั ง่ ตะวันออก และ
ยังเป็ นแหล่งการทาประมงพืน้ บ้านทีส่ าคัญของจังหวัด
จัน ทบุ รีย ัง มีก ารรายงานอยู่ น้ อ ย โดยการทราบถึ ง
พฤติก รรมการกิน อาหารของปลาในแต่ ละช่ ว งเวลา

อาจส่งเสริม และเป็ นประโยชน์แก่ชาวประมงในพื้นที่
ศึกษา อีกทัง้ ยังเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าคัญทีช่ ่วยให้เกิด
ความเข้ า ใจในปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ข องห่ ว งโซ่ อ าหารใน
ระบบนิเวศหญ้าทะเลได้เป็ นอย่างดี

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. พืน้ ที่ศึกษาและการเก็บตัวอย่างปลา
ส ารวจและเก็บ ตัว อย่ า งปลาในแหล่ ง หญ้ า
ทะเลบริเวณอ่ าวคุ้งกระเบน จังหวัด จัน ทบุ รี ในช่ ว ง
เดือนมกราคม พ.ศ.2560 – เดือนมกราคม พ.ศ.2651
แบ่ ง พื้ น ที่ ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งเป็ น 4 สถานี ต ามการ
แพร่กระจายของหญ้าทะเลได้แก่ 1) บริเวณที่มเี ฉพาะ
หญ้ า คาทะเล (Enhalus acoroides)เพี ย งชนิ ด เดี ย ว
(EA), 2) บริเวณทีม่ เี ฉพาะหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule
pinifolia)เพี ย งชนิ ด เดีย ว (HP), 3) บริเ วณที่ มี ห ญ้ า
ทะเลทั ้ง สองชนิ ด ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น (Mix) และ 4)
บริเ วณที่ ไ ม่ มี ห ญ้ า ทะเลปกคลุ ม (NS) ท าการเก็ บ
ตั ว อย่ า งปลาโดยใช้ เ ครื่อ งมื อ อวนติ ด ตา (gill net)
ขนาดตาอวน 4 เซนติเมตร กว้าง 1.2 เมตร ยาว 50
เมตร ซึง่ เป็ นเครื่องมือประมงและขนาดตาอวนทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตโดยศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (กรมประมง) ทีส่ ามารถใช้ได้
ในพื้น ที่น้ี วางอวนขนานกับ แนวก้น อ่ า วในลัก ษณะ
ขวางกระแสน้ าโดยจะเก็บตัวอย่างปลาในช่วงน้ ากาลัง
ขึน้ และช่วงน้ ากาลังลง ทิ้งให้เครื่องมือทาการประมง
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงโดยเฉลี่ ย จากนั ้น ท าการเก็ บ กู้
เครื่องมือ และเก็บรักษาตัวอย่ างปลาที่ได้โดยการแช่
น้ าแข็ง จาแนกชนิดตามหลักอนุ กรมวิธานโดยใช้ค่มู อื
FAO species identification guide for fishery
purposes. The living marine resources of the
54

วารสารวิจยั รามคาแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปี ท่ี 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

Western Center Pacific. Volume 3 - 6 Capenter
and Niem, (1999; 2001) และผ่ าพิ สู จ น์ กระเพ าะ
อาหาร (stomach content) ของตัวอย่างปลาที่เก็บได้
ในพื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยแบ่ ง ตามสถานี เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง
และช่วงเวลาขึน้ – ลงของน้ าทะเล ด้วยวิธกี ารประเมิน
การปรากฏพบของอาหารแต่ ล ะชนิ ด (Occurrence
method) ต า ม วิ ธี ก า ร ข อ ง Hyslop (1980) โ ด ย
ตรวจสอบอาหารที่พบในกระเพาะอาหารภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ จาแนกอาหารที่พ บในกระเพาะเป็ น กลุ่ ม
หรือประเภท และประเมินร้อยละของปริมาณอาหารที่

พบภายในกระเพาะอาหารของปลาแต่ละตัว และนามา
ค านวณค่ า ดัช นี ก ารเต็ ม กระเพาะของอาหาร (Gut
Fullness index : FL) ซึ่ ง เป็ นค่ า เฉลี่ย ของปริม าณ
อาหารในกระเพาะของปลาแต่ละชนิด ในระดับ 0 – 10
โดย 0 หมายถึงกระเพาะทีไ่ ม่มอี าหาร (กระเพาะว่าง)
และ 10 หมายถึง กระเพาะที่มอี าหารอยู่เต็มกระเพาะ
ห รื อ ล้ น ก ระเพ าะ ณ ห้ องป ฏิ บ ั ติ ก ารภ าค วิ ช า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท า ง ท ะ เ ล ค ณ ะ ป ร ะ ม ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัดจันทบุร ี

ผลการวิ จยั

กลุ่มเด่นในแต่ละประเภทอาหาร ได้แก่ กลุ่มกุง้ พบร้อย
ละ 20.40 ในอาหารประเภทสัตว์, กลุ่มหญ้ากุยช่ายเข็ม
พบร้อยละ 55.38 ในอาหารประเภทพืช, กลุ่มโคพีพอด
พบร้อยละ 72.43 ในอาหารประเภทแพลงก์ตอน และ
กลุ่ม ตะกอนดิน พบร้อ ยละ 74.07 ในอาหารประเภท
เศษซากอินทรียสาร (ดังตารางที่ 1)

1. ประเภทอาหารในกระเพาะของปลาในแหล่ง
หญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
จากการผ่าพิสจู น์กระเพาะอาหารของปลาใน
แหล่ ง หญ้ าทะเลบริเวณอ่ า วคุ้งกระเบน ทัง้ หมด 38
ชนิ ด 826 ตั ว อย่ า ง พบว่ า อาหารที่ ป รากฏพบใน
กระเพาะของปลาแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท โดยประเภท
อาหารที่มสี ดั ส่วนการปรากฏพบมากที่สุดในกระเพาะ
ของปลาในพื้น ที่ศึก ษา ได้แ ก่ อาหารประเภทสัต ว์มี
สัดส่วนการปรากฏพบร้อยละ 47.38 ถัดมาเป็ นอาหาร
ประเภทเศษซากอิ น ทรีย สาร และอาหารประเภท
แพลงก์ต อน มีสดั ส่ว นการปรากฏพบร้อ ยละ 23.55
และ 15.55 ตามลาดับ และอาหารประเภทพืชมีสดั ส่วน
การปรากฏพบน้ อยที่สุดในกระเพาะของปลาในพื้นที่
ศึ ก ษา โดยมี ส ั ด ส่ ว นการร้ อ ยละ 13.52 สามารถ
แบ่งกลุ่มย่อยของประเภทอาหารได้เป็ น 24 กลุ่มย่อย
และมีสดั ส่วนของอาหารทีพ่ บดังตารางที่ 1 โดยอาหาร

2. สัดส่วนของอาหารในกระเพาะของปลาในแต่ละ
สถานี
จากการวิเคราะห์ตวั อย่างปลาในแต่ละสถานี
โดยแบ่ งป ระเภ ท การกิ น อาห ารแสดงผล ดั ง นี้
1) บริเวณทีม่ เี ฉพาะหญ้าคาทะเลเพียงชนิดเดียว (EA)
มีส ัด ส่ ว นของอาหารประเภทสัต ว์ม ากที่ สุ ด ร้อ ยละ
48.90 โดยมีอาหารกลุ่มเด่นได้แก่ กลุ่มหอยฝาเดีย ว
รองลงมาเป็ นอาหารประเภทพืช และอาหารประเภท
เศษซากอิ น ทรีย สาร มี ส ัด ส่ ว นร้ อ ยละ 21.59 และ
17.62 ต า ม ล า ดั บ แ ล ะ มี อ า ห า ร ก ลุ่ ม เด่ น ใ น
55

วารสารวิจยั รามคาแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปี ท่ี 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

แต่ ล ะประเภท ได้ แ ก่ กลุ่ ม หญ้ า คาทะเลและกลุ่ ม
ตะกอนดิน ส่วนอาหารประเภทแพลงก์ตอนมีสดั ส่วน
น้ อ ยที่ สุ ด ในบริ เ วณนี้ โ ดยมี ส ัด ส่ ว นร้ อ ยละ 11.89
อาหารกลุ่มเด่น ได้แก่ กลุ่ม ไดอะตอม 2) บริเวณที่มี
เฉพาะหญ้ากุยช่ายเข็มเพียงชนิดเดียว (HP) มีสดั ส่วน
ของอาหารประเภทสัตว์มากทีส่ ุดร้อยละ 63.76 อาหาร
กลุ่มเด่น ได้แก่ กลุ่มกุ้ง รองลงมาเป็ นอาหารประเภท
พืช และอาหารประเภทเศษซากอิน ทรีย สารคิด เป็ น
สัด ส่วนร้อ ยละ 17.45 และ 10.74 ตามลาดับ อาหาร
กลุ่มเด่นในแต่ละประเภท ได้แก่ กลุ่มหญ้ากุยช่ายเข็ม
และกลุ่มตะกอนดิน ในขณะที่อาหารประเภทแพลงก์
ตอนมีสดั ส่วนน้อยทีส่ ดุ ในบริเวณนี้โดยมีสดั ส่วนร้อยละ
8.05 และอาหารกลุ่ ม เด่ น ได้ แ ก่ ก ลุ่ ม โคพี พ อด 3)
บริเวณทีม่ หี ญ้าทะเลทัง้ สองชนิดในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน (Mix)
มีส ัด ส่ ว นของอาหารประเภทสัต ว์ม ากที่ สุ ด ร้อ ยละ
64.74 อาหารกลุ่มเด่นได้แก่ กลุ่มกุ้งและกลุ่มไส้เดือน

ทะเล รองลงมาเป็ น อาหารประเภทพืช และอาหาร
ประเภทเศษซากอิน ทรีย สารคิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ
16.32 และ 10.00 ตามลาดับ อาหารกลุ่มเด่นในแต่ละ
ประเภท ได้แก่ กลุ่มหญ้ากุยช่ายเข็มและกลุ่มตะกอน
ดิน อาหารประเภทแพลงก์ตอนมีสดั ส่วนน้อยทีส่ ุดโดย
มีสดั ส่วนร้อยละ 8.95 อาหารกลุ่มเด่น ได้แก่ กลุ่มได
อะตอม และ 4) บริเวณที่ไม่มหี ญ้าทะเลปกคลุม (NS)
มีส ัด ส่ ว นของอาหารประเภทสัต ว์ม ากที่ สุ ด ร้อ ยละ
39.93 โดยมีอ าหารกลุ่ ม เด่ น ได้แ ก่ กลุ่ ม ออสตาคอด
รองลงมาเป็ นอาหารประเภทเศษซากอินทรียสารและ
อาหารประเภทแพลงก์ตอนโดยมีสดั ส่วนร้อยละ 31.03
และ 19.16 ตามล าดั บ อาหารกลุ่ ม เด่ น ในแต่ ล ะ
ประเภท ได้ แ ก่ กลุ่ ม ตะกอนดิน และกลุ่ ม โคพีพ อด
ในขณะที่อาหารประเภทพืชมีสดั ส่วนน้ อยที่สุดโดยมี
สัดส่วนร้อยละ 9.89 และอาหารกลุ่มเด่น ได้แก่ กลุ่ม
หญ้ากุยช่ายเข็ม (ดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 สัดส่วนร้อยละของอาหารทีป่ ลาบริโภคในแต่ละพืน้ ทีศ่ กึ ษา บริเวณอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัดจันทบุร ี โดยที่ EA คือบริเวณทีม่ เี ฉพาะ
หญ้าคาทะเลเพียงชนิดเดียว,HP คือ บริเวณทีม่ เี ฉพาะหญ้ากุยช่ายเข็มเพียงชนิดเดียว, Mix คือ บริเวณทีม่ หี ญ้าทะเลทัง้ สองชนิด
ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน และNS คือ บริเวณทีไ่ ม่มหี ญ้าทะเลปกคลุม

3. ค่ า ดัช นี การเต็ม กระเพาะของอาหาร
(Gut Fullness index : FL) ของปลาในพื้นที่ศึกษา
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
จากการค านวณค่าดัช นีความเต็มกระเพาะ
ของอาหารของปลาทัง้ หมดในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ดัชนีการเต็ม
กระเพาะของอาหารมีค่าตัง้ แต่ 0 – 10 ซึง่ มีค่าดัชนีการ
เต็มกระเพาะของอาหารของปลาเฉลีย่ 5.61±2.67 โดย
ปลาทีม่ คี ่าดัชนีการเต็มกระเพาะของอาหารเท่ากับ 0 มี
1 ช นิ ด คื อ ป ล า ก ะ ตั ก ( Stolephorus indicus)
เนื่ องจากไม่ พ บอาหารในกระเพาะ และปลาที่ มี

ค่ า ดัช นี ก ารเต็ ม กระเพาะของอาหารเท่ า กับ 10 มี
5 ชนิด ได้แ ก่ ปลากดทะเลหัวแข็ง (Arius venosus),
ปลากะพ งด า (Lobotes surinamensis), ป ลาแป้ น
ตั ว เรีย ว (Equulites stercorarius), ปลาตั บ เต่ า ลาย
(Hemiramphus far) และปลาหลัง เขีย ว (Sardinella
albella) เมื่อเปรียบเทียบตัวอย่างปลาที่จบั ได้ในแต่ละ
ช่วงเวลาการขึ้น-ลงของน้ าทะเลพบว่าในช่วงเวลาน้ า
กาลังขึ้น มีค่ าเฉลี่ย ของค่า ดัชนี การเต็ม กระเพาะของ
อาหารของปลา 5.54±3.02 และค่าดัชนีความเต็มของ
กระเพาะอาหารของปลาในช่ ว งเวลาน้ าก าลั ง ลง
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มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 5.62±3.10 ซึง่ ค่าดัชนีการเต็มกระเพาะ
ของอาหาร (Gut Fullness index : FL) ของปลาแต่ละ
ชนิดเป็ นไปดังตารางที่ 2

จากการผ่ า เพื่ อ ตรวจสอบอาหารภายใน
กระเพาะอาหารของปลาจานวน 826 ตัวจาก 38 ชนิด
ทีพ่ บในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุง้ กระเบน พบว่า

สรุปและวิ จารณ์ ผล

กลุ่ ม ปลาที่แ พร่ก ระจายในพื้ น ที่ศึก ษาส่ว นใหญ่ เป็ น
กลุ่ ม ปลาที่กิน สัต ว์อ่ืน เป็ น อาหาร (carnivore) โดยมี
สัด ส่ ว นมากถึ ง ร้อ ยละ 65.79ของชนิ ด ปลาทัง้ หมด

ตารางที่ 1 สัดส่วนของอาหารกลุ่มย่อยในแต่ละประเภทอาหารหลักทีพ่ บในปลา บริเวณอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัดจันทบุรี
อาหารประเภท
อาหารประเภท
แพลงก์ตอน
เศษซากอิ นทรียสาร
กลุ่มอาหาร
ร้อยละ
กลุ่มอาหาร
ร้อยละ กลุ่มอาหาร ร้อยละ กลุ่มอาหาร ร้อยละ
กุง้
20.40 หญ้ากุยช่ายเข็ม
55.38 โคพีพอด
72.43 ตะกอนดิน
74.07
หอยฝาเดียว
13.65 (Halodule pinifolia)
(Copepod)
ฟอรามินิเฟอรา 25.93
ออสตาคอด (Ostracod) 11.96 สาหร่าย
26.88 ไดอะตอม
20.56 (Foraminifera)
ปลา
11.04 หญ้าคาทะเล
17.74 (DiatomX
ปู
9.82 (Enhalus acoroides)
เคย
6.54
หอยสองฝา
9.05
ลูกปูวยั อ่อน 0.47
ไส้เดือนทะเล
7.98
ปูเสฉวน
6.29
ไส้เดือนตัวกลม
5.67
แอมฟิ พอด (Amphipod) 2.91
กัง้ ตักแตน
๊
0.46
ไข่ปลา
0.31
ดาวเปราะ
0.15
ไอโซพอด (Isopod)
0.15
แมลงน้า
0.15
รวม
15 กลุ่ม
3 กลุ่ม
4 กลุ่ม
2 กลุ่ม
อาหารประเภทสัตว์

อาหารประเภทพืช

ในพื้นที่ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ
อุกกฤต และสุรยี ์ (2548) ที่ทาการศึกษาองค์ประกอบ
ของอาหารในกระเพาะของปลาในแหล่ ง หญ้ า ทะเล
ชายฝั ง่ อันดามัน พบว่าเป็ นกลุ่มปลาที่กนิ สัตว์อ่นื เป็ น
อาหาร (carnivore) สูง ถึง ร้อ ยละ 78 และในเชิง ของ
อาหารกลุ่มหลักในแต่ ละประเภทนัน้ จากรายงานของ
ส ม ห ม า ย (2538) แ ล ะ Horinouchi et al. (2012)
พบว่า อาหารกลุ่ ม กุ้ง หญ้ า ทะเล โคพีพ อด และซาก
อิน ทรีย สาร เป็ น กลุ่ ม อาหารที่ป ลากิน มากที่สุด ซึ่ง มี
สอดคล้องกับการศึกษาในครัง้ นี้
จากการวิเคราะห์สดั ส่วนของอาหารทีป่ ลากิน
ในแต่ ละบริเวณพื้นที่ศึกษาสามารถแบ่ งประเภทการ
กิ น อาห ารข อ งป ลาเป็ น 2 ก ลุ่ ม ให ญ่ ต าม ก าร

แพร่ ก ระจายของหญ้ า ทะเล ซึ่ ง ในบริเ วณที่ มี ก าร
แพร่ ก ระจายของหญ้ า ทะเลนั ้น จะมี ก ลุ่ ม ปลาที่ กิ น
อาหารประเภทสัตว์และประเภทพืชเป็ นหลัก เนื่องจาก
บริเวณทีม่ กี ารแพร่กระจายของหญ้าทะเลนัน้ เป็ นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของเหยื่อต่ าง ๆ ที่ป ลาบริโภค เช่ น กุ้ง ปู
หอยฝาเดี ย ว หอยสองฝา และปลาขนาดเล็ ก ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ รายงานของ Horinouchi and Sano
(2001) อีก ทัง้ ยังมีห ญ้ าทะเลที่เป็ น แหล่ งอาหารหลัก
ของปลากินพืชซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Mariani
and Alcoverro (1999) ส่ ว น ใน บ ริ เ วณ ที่ ไม่ มี ก าร
แพร่กระจายของหญ้าทะเลจะมีกลุ่มปลาที่กินอาหาร
ประเภทสัต ว์ แ ละประเภทเศษซากอิ น ทรีย สารใน
สัด ส่ว นที่ใกล้เคียงกัน และมีก ารเพิ่ม ขึ้น ของสัด ส่ว น
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กลุ่มปลาทีก่ นิ อาหารประเภทแพลงก์ตอน โดยมีตาราง
ที่ 2 ดัชนีความเต็มกระเพาะของอาหาร (Gut Fullness

index : FL) ของปลาในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

ชนิ ด
FL all
FL rise
FL fall
n
ปลากดทะเลหัวแข็ง (Arius venosus)
10.00
10.00
1
ปลากะพงดา (Lobotes surinamensis)
10.00
10.00
1
ปลาแป้ นตัวเรียว (Equulites stercorarius)
10.00
10.00
1
ปลาตับเต่าลาย (Hemiramphus far)
10.00
10.00
1
ปลาหลังเขียว (Sardinella albella)
10.00
10.00
1
ปลากระบอกท่อนใต้ (Ellochelon vaigiensis)
8.41
9.90
6.28
17
ปลาสลิดหินแขก (Siganus javus)
8.07
7.33
8.27
14
ปลาแมว (Thryssa hamiltonii)
8.00
7.75
10.00
9
ปลาแป้ นยักษ์ (Leiognathus equulus)
7.94
8.01
7.76
147
ปลาวัวหางพัด (Monacanthus chinensis)
7.58
7.58
31
ปลาสลิดใบขนุน (Siganus canaliculatus)
7.53
10.00
7.2
17
ปลาตับเต่าปากแดง (Hyporhamphus limbatus)
7.5.0
6.00
10.00
8
ปลาสลิดจุดเหลือง (Siganus guttatus)
6.76
6.57
6.95
41
ปลาข้างเงินตาโต (Atherinomorus duodecimalis)
6.33
5.60
10.00
6
ปลาแพะลาย (Upeneus tragula)
6.25
10.00
5.00
4
ปลาข้างลายสีแ่ ถบ (Pelates quadrilineatus)
5.60
8.00
4.00
5
ปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis)
5.60
5.00
6.00
5
ปลาวัวสามเขา (Triacanthus nieuhofii)
5.50
5.50
2
ปลาดอกหมากกระโดง (Gerres filamentosus)
5.40
0.00
5.78
15
ปลาเฉลียบ (Scomberoides tala)
5.3
5.88
0.00
10
ปลากระทุงเหว (Tylosurus acus melanotus)
5.25
5.40
5.00
8
ปลากะพงข้างเหลือง (Lutjanus lutjanus)
5.00
5.00
1
ปลาขีจ้ นี ครีบดา (Ambassis kopsii)
4.97
5.37
4.85
68
ปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena)
4.83
3.66
5.64
29
ปลากระบอกหางแบน (Chelon subviridis)
4.74
2.00
6.35
27
ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russelli)
4.14
3.23
5.54
28
ปลาสีกุนเล็กครีบดา (Carangoides praeustus)
4.00
1.5
6.5
4
ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides)
4.00
4.00
2
ปลาเห็ดโคน (Sillago sihama)
3.96
3.91
4.00
23
ปลาดุกทะเล (Plotosus canius)
3.76
7.28
3.23
54
ปลาหมูสแี ก้มแดง (Lutjanus lutjanusI)
3.70
2.25
4.80
99
ปลาข้างตะเภาลายโค้ง (Terapon jarbua)
3.54
5.07
2.04
83
ปลาแป้ นเบีย้ (Secutor ruconius)
3.33
10.00
0.00
3
ปลาดอกหมากครีบสัน้ (Gerres erythrourus)
2.62
2.09
2.94
55
ปลาสละเกล็ดยาว (Scomberoides tol)
2.00
2.00
1
ปลาลิน้ เสือ (Pseudorhombus elevates)
1.00
1.00
1
ปลาสากเหลือง (Sphyraena jello)
0.67
2.00
0.00
3
ปลากะตัก (Stolephorus indicus)
0.00
0.00
1
5.61±2.67
5.54±3.02
5.62±3.10
826 (รวม)
ค่าเฉลี่ย±SD
หมายเหตุ: FL all หมายถึง ค่าดัชนีความเต็มกระเพาะของอาหารของปลารวม, FL rise หมายถึง ค่าดัชนีความเต็มกระเพาะของอาหาร
ของปลาทีจ่ บั ได้ในช่วงน้ ากาลังขึน้ , FL fall หมายถึง ค่าดัชนีความเต็มกระเพาะของอาหารของปลาทีจ่ บั ได้ในช่วงน้ ากาลังลง,
n หมายถึง จานวนตัวอย่างปลา และ - หมายถึง ไม่มตี วั อย่างปลา
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สัดส่วนของปลากลุ่มนี้มากกว่าในบริเวณที่มี
การแพร่ ก ระจายของหญ้ า ทะเล เนื่ อ งจากบริเวณ
ดังกล่าวเป็ นพื้นทีโ่ ล่งมีเพียงพื้นท้องน้ าที่มตี ะกอนดิน
เป็ นแหล่งอาหารหลักและยังไม่มแี หล่งกาบังของสัตว์
น้ าขนาดเล็กทาให้สามารถมองเห็นได้ง่ายจากผู้ล่าซึ่ ง
สอดคล้องกับรายงานของ Schultz et al. (2009) ทาให้
สัดส่วนอาหารในบริเวณนี้แตกต่างไปจากบริเวณอื่น ๆ
ของอ่าวคุง้ กระเบนจากค่าดัชนีความเต็มกระเพาะของ
อาหารของปลาที่จบั ได้ในในช่วงน้ ากาลังขึน้ และช่วง
น้ าก าลั ง ลง พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของดั ช นี มี ค่ า ที่ สู ง ขึ้ น
เล็กน้ อยในช่วงเวลาน้ ากาลังลงแสดงให้เห็นว่าปลาที่
เข้า มาในอ่ า วคุ้ง กระเบนในช่ ว งเวลาน้ า ขึ้น มีก ารใช้
ประโยชน์จากแหล่งหญ้าทะเลในแง่ของแหล่งอาหาร
ซึ่งสอดคล้องกับ สมหมาย (2538) ที่รายงานว่าแหล่ง
หญ้าทะเลเป็ นเขตที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ ของสิง่ มีชวี ติ
ต่าง ๆ จนทาให้มปี ลาเข้ามาหาอาหารในพื้นที่ โดยใน
การศึกษาครัง้ นี้ปลาจะว่ายเข้ามากินอาหารในบริเวณ
อ่าวคุง้ กระเบนพร้อมกับระดับของน้าทะเลทีส่ งู ขึน้ และ
ในช่วงเวลาน้ าลงปลาก็จะว่ายออกจากอ่าวไปตามการ
ลดลงของระดับของน้ าทะเลเช่นเดียวกัน โดยจากการ
คานวนค่าดัชนีความเต็มกระเพราะของอาหารพบว่ามี
ปลาในพืน้ ทีศ่ กึ ษาจานวน 19 ชนิดมีค่าดัชนีความเต็ม
กระเพาะของอาหารของปลาในช่วงน้ากาลังลงมากกว่า
ค่าดัชนีความเต็มกระเพาะของอาหารของปลาในช่วง
น้ากาลังขึน้
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