
   
 
 

         
เอกสารวิชาการฉบับที่ 18/๒๕๖๓                                                Technical Paper No.18/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 
Study on a Fish Aggregating Devices (Rope Type) Supplement Forms 

to Artificial Reef Set 
 

 
 
 
 

ศุภลักษณ์  รวยลาภ 
กฤษฎา  ธงศิลา 
เกรียงไกร  อัตตนาถวงษ์ 

Suphalak  Ruaylap  
Kritsada  Thongsila 
Kriengkrai  Attanartwong  

  
 
 
 
 
 
 

 
 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   Marine Fisheries Research and Development Division 
 กรมประมง                                           Department of Fisheries 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    Ministry of Agriculture and Cooperatives 
 



 
 
 

เอกสารวิชาการฉบับที่ 18/๒๕๖๓                                             Technical Paper No.18/2020 
 

 
 

 
 
 
 

การศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 
Study on a Fish Aggregating Devices (Rope Type) Supplement Forms 

to Artificial Reef Set 
 
 

 
 
 
 

ศุภลักษณ์  รวยลาภ 
กฤษฎา  ธงศิลา 
เกรียงไกร  อัตตนาถวงษ์ 

Suphalak  Ruaylap  
Kritsada  Thongsila 
Kriengkrai  Attanartwong  

 
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง  Rayong Marine Fisheries Research  
 and Development Center 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล Marine Fisheries Research and  
 Development Division 
 กรมประมง Department of Fisheries 
 ๒๕๖๓ 2020 

รหัสทะเบียนวิจัย 61 1 0208 61026 



i 

สารบญั 
 
 หน้า 
บทคัดย่อ 0   1 
Abstract 0   2 
ค าน า 0   3 
วัตถุประสงค์ 0   4 
วิธีด าเนินการ 0   4 

1. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 0   4 
2. วิธีด าเนินการ      5 
3. การรวบรวมข้อมูล    08 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล    09 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล    11 
1. ความชุกชุมของปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม    11 
2. ความอุดมสมบูรณ์และโครงสร้างประชาคมปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม    17 

สรุปผลการศึกษา    20 
ข้อเสนอแนะ    21 
เอกสารอ้างอิง    21 
ภาคผนวก    23 
  



ii 

 

สารบญัตาราง 
   

ตารางที่    หน้า 
   1  พิกัดต าแหน่งและความลึกน้ าของสถานีที่ด าเนินการ 04 
   2  ค่า log4 abundance scale ส าหรับการส ามะโนประชากรปลาด้วยสายตา   9 
   3  องค์ประกอบชนิด จ านวนปลาเฉลี่ย (ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       บริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

12 

   4  ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาของปลาที่พบในบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 17 
   5  ค่าร้อยละความคล้ายคลึงของเบรย์-เคอร์ติส ของโครงสร้างประชาคมปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือก       
       เสริมกองปะการังเทียม 

18 

 
ตารางผนวกท่ี  
   1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance (ANOVA))  
       ความชุกชุมของปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

 23 

   2  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจ านวนปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม  
       ด้วยวิธีของ Scheffe 

 23 

   3  โครงสร้างประชาคมปลากลุ่มท่ี 1 (F1  F2 และ F3) จ าแนกตามการใช้พ้ืนที่กองปะการังเทียม  24 
   4  โครงสร้างประชาคมปลากลุ่มท่ี 2 (F4) จ าแนกตามการใช้พ้ืนที่จัดวางซั้งเชือก   27 
  



iii 

 

สารบญัภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
   1  พ้ืนที่ศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม จังหวัดระยอง  04 
   2  ลักษณะทุ่นที่ท าจากแกลลอนพลาสติก (ก) แกลลอนพลาสติก (ข) ทุ่นลอยในทะเล 5 
   3  สายหลักและสายกิ่งของซั้งเชือก 6 
   4  ลักษณะลูกถ่วง (ก) ส่วนประกอบโครงสร้างลูกถ่วง (ข) ลูกถ่วง 6 
   5  การจัดวางซั้งเชือกในทะเล (ก) ปล่อยซั้งเชือกลงน้ า (ข) ซั้งเชือก 7 
   6  ลักษณะรูปแบบการวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม (ก) ซั้งเชือกบนกองปะการังเทียม 
       (ข) กองปะการังเทียมอย่างเดียว (ค) ซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียม (ง) ซั้งเชือกอย่างเดียว 

7 

   7  ลักษณะการวางแนวส ารวจการศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 8 
   8  การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาตามระยะเวลา (เดือน) หลังการวางซั้งเชือก 
       เสริมกองปะการังเทียม 

15 

   9  เดนโดรแกรมความคล้ายคลึงของโครงสร้างประชาคมปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือก 
       เสริมกองปะการังเทียม 

18 

 10  การจัดกลุ่มปลาตามการเข้าใช้พ้ืนที่กองปะการังเทียม ด้วยจ านวนครั้งที่ปรากฏและจ านวนตัวปลา 
      ที่พบบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม (ก) เสริมซั้งเชือกบนกองปะการังเทียม (F1)  
      (ข) กองปะการังเทียมอย่างเดียว (F2) (ค) เสริมซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียม (F3)  
      (ง) วางซั้งเชือกอย่างเดียว (F4) 
 

19 

ภาพผนวกท่ี 
   1  สภาพซ้ังเชือกเสริมกองปะการังเทียม (F1)  28 
   2  สภาพกองปะการังเทียมอย่างเดียว (F2)  29 
   3  สภาพซ้ังเชือกเสริมข้างกองปะการังเทียม (F3)  30 
   4  สภาพซ้ังเชือกอย่างเดียว (F4)  31 



 

การศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 
 

ศุภลักษณ์ รวยลาภ*, กฤษฎา ธงศิลา และ เกรียงไกร อัตตนาถวงษ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 

 
บทคัดย่อ 

 
การจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียมบริเวณชายฝั่งทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือ

ศึกษาการดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่กองปะการังเทียมระหว่างเดือนธันวาคม ปี 2560 ถึงเดือน
พฤศจิกายน ปี 2561 ท าการศึกษา 4 สถานี ดังนี้ เสริมซั้งเชือกบนกองปะการังเทียม (F1) กองปะการังเทียม
อย่างเดียว (F2) เสริมซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียม (F3) และวางซั้งเชือกอย่างเดียว (F4) ผลการศึกษาพบปลา
ทั้งหมด จ านวน 90 ชนิด ใน 33 วงศ์ พบมากที่สุดบริเวณ F1 จ านวน 66 ชนิด (26 วงศ์) รองลงมาคือ F3 F2 
และ F4 จ านวน 61 ชนิด (26 วงศ์), 55 ชนิด (24 วงศ์) และ 32 ชนิด (13 วงศ์) ตามล าดับ ทั้งนี้ F3 พบจ านวน
ปลาเฉลี่ยมากที่สุด 7,767±1,127 ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ F1 F2 และ F4 มีจ านวน 4,271±1,023 
2,820±532 และ 781±555 ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ      
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น F1 กับ F2 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โครงสร้าง
ประชาคมปลาที่ระดับความคล้ายคลึงของเบรย์-เคอร์ติส ร้อยละ 70 แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (F1 F2 และ 
F3) กับกลุ่มท่ี 2 (F4) เมื่อพิจารณากลุ่มปลาตามการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มที่ 1 พบกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงมากที่สุด
ร้อยละ 80 รองลงมาคือ กลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่  ร้อยละ 15 และกลุ่มปลาที่เข้ามาเยี่ยมเยือน 
เป็นครั้งคราว ร้อยละ 5 ส่วนกลุ่มที่ 2 มีกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงเพียงร้อยละ 60 รองลงมาคือ กลุ่มปลาที่เข้า
มาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ ร้อยละ 22 และกลุ่มปลาที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราว ร้อยละ 18 ค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชนิดและค่าดัชนีความชุกชุมทางชนิดมีค่าสูงสุดใน F1 รองลงมาคือ F2 F3 และ F4 ตามล าดับ 
ส่วนค่าดัชนีความเท่าเทียมมีค่าสูงใน F2 รองลงมาคือ F1 F4 และ F3 ตามล าดับ ถึงแม้ว่าการเสริมซั้งเชือก 
ข้างกองปะการังเทียมท าให้ความชุกชุมของปลามากที่สุด แต่อายุการใช้งานของซั้งเชือกประมาณ 1 ปี เมื่อหมด
ช่วงท าการประมงแล้วควรเก็บข้ึนไมป่ล่อยให้เสียหายจากคลื่นลมแรง 
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Study on a Fish Aggregating Devices (Rope Type) Supplement Forms 
to Artificial Reef Set 

 
Suphalak Ruaylap*, Kritsada Thongsila and Kriengkrai Attanartwong 

Rayong Marine Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

Supplement the fish aggregating devices (FADs)  was made of rope to the artificial 
reef set on the coast of Muang District, Rayong Province to study the attractiveness of fish to 
live.  The study period was between December 2017  and November 2018 , 4  stations were 
studied as follows:  strengthening the FADs on the artificial reef set (F1 ) , the artificial reef set 
only (F2 ) ,  strengthening the FADs on the side of the artificial reef set (F3 )  and placing FADs 
only (F4). The results of the study found a total of 90 fish species in 33 families. The station found 
the most fish species were 66 species of F1 (26 families) followed by 61 species of F3, F2 and F4 
(24 families), 55 species (24 families) and 32 species (13 families) respectively. In the F3 station, 
the average number of fish was found at 7,767±1,127 fish/300 cubic meters, followed by F1, 
F2 and F4 with 4,271±1,023, 2,820±532 and 781±555 fish/300 cubic meters respectively were 
overall significantly different at the statistical level of 0.05. When each aspect was the station, 
F1  and F2  showed differences with no statistical significance at the 0. 05 level.  The fish 
community structure at the similarity of Bray-Curtis at 70 percent level was divided into two 
groups: group 1 (F1, F2 and F3) and group 2 (F4). When considering the fish groups based on 
the use of the area of group 1 , the group of migratory species the most 80 percent, followed 
by the resident species at 15  percent and the temporal visitor species at 5 percent.  Group 2 
had only 60 percent of the migratory species followed by 22 percent of the resident species 
and 18  percent of the temporal visitor species.  F1 showed the highest species diversity and 
species richness indexes and then following by F2, F3 and F4 respectively. The evenness index 
was high in F2, followed by F1, F4 and F3 respectively. Although the supplement the FADs on 
the side of the artificial reef set the most abundant of fish. But the service of the rope is about 
1 year.  When the fishing period is over, it should be picked up and not damaged by strong 
waves. 

 
Keywords: fish aggregating devices (rope type), artificial reefs, fish communities structure 
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ค ำน ำ 
 

การพัฒนาแหล่งประมงด้วยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลรูปแบบต่าง ๆ กรมประมง
ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่อยมา โดยหลักการ คือ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน 
เพ่ือดัดแปลง ปรับปรุง สภาพพ้ืนที่ท้องทะเลให้เหมาะสมกับรูปแบบที่สัตว์น้ าชอบอยู่อาศัย โดยเลียนแบบ
บริเวณที่มีกองหินใต้น้ า ซากเรืออับปางซึ่งมีสัตว์น้ าชุกชุม โดยการน า วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มีน้ าหนัก 
ต้านกระแสน้ าได้ น าไปวางรวมกันเพ่ือดึงดูดสัตว์น้ าให้เข้ามาอยู่อาศัย หลบภัย และมีโอกาสแพร่พันธุ์มากขึ้น 
(อ านาจ และคณะ, 2545) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือปะการังเทียมที่จัดท าเป็นแท่งคอนกรีตโครงสี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร และจัดวางเป็นกองซ้อนกันในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่มี
ประสิทธิภาพในการดึงดูดสัตว์น้ า และช่วยฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลได้ดี และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
หน่วยงานต่าง ๆ น าไปส่งเสริม สนับสนุนให้จัดสร้างเป็นจ านวนหลายโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่หลายตารางกิโลเมตร 
แต่เนื่องจากการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลใช้งบประมาณมากและมีขั้นตอนการขออนุญาตกับหลาย
หน่วยงาน จึงมีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลรูปแบบหนึ่งคือ การจัดท าซั้งเชือก โดยการจัดวางซั้งเชือกมี
การส่งเสริมให้จัดท าในหลายพ้ืนที่ตลอดชุมชนชายฝั่งทะเล โดยชุมชนประมงท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ท าการ
ส่งเสริมน ามาปรับรูปแบบเพ่ือความสะดวกในการจัดท าและการจัดหาวัสดุ รวมถึงงบประมาณที่ ได้รับ เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงให้เกิดขึ้นในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ มีกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยให้ชุมชนชาวประมงมีส่วนร่วม โดยการจัดท าซั้งเชือกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชุมชน
ชาวประมงให้ความสนใจและต้องการให้หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 

ซั้งเชือกเป็นรูปแบบของซั้งประเภทหนึ่ง ออกแบบโดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมจ านวนทรัพยากรสัตว์น้ าในบริเวณชายฝั่งทะเลและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล
ตั้งแต่หน้าดินจนถึงผิวน้ า มีโครงสร้างเลียนแบบซั้งที่ใช้วัสดุธรรมชาติแต่ทดแทนด้วยวัสดุสังเคราะห์เพ่ือให้มี
ความทนทานมากขึ้น ซั้งเชือกจะให้ร่มเงาและเป็นที่อาศัย หลบซ่อน แก่สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ และดึงดูดปลาขนาดใหญ่
ให้เข้ามาหาอาหารและหลบซ่อนตัว เกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าหลากหลายชนิด เกิดการพ่ึงพาอาศัย
กันในทางชีวภาพและระบบนิเวศเล็ก ๆ ขึ้น และสามารถที่จะให้ชาวประมงใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท าประมง
พ้ืนบ้านในบริเวณใกล้ฝั่ง ส่งเสริมและเพ่ิมพูนทรัพยากรชายฝั่งได้อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ ซั้งเชือกยังเป็นเสมือน
แนวป้องกันไม่ให้ เครื่องมือประมงพาณิชย์รุกล้ าเข้ามายังเขตท าประมงชายฝั่ งได้ โดยทางอ้อมด้วย 
(ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2552) ลักษณะส่วนประกอบของซั้งเชือกเป็นเชือกไนลอน 
โดยจะแยกเชือกจากเส้นใหญ่ให้เป็นเส้นเล็ก และน าซั้งผูกทุ่นและสมอเพ่ือจัดวางในทะเล ส่วนที่ท าหน้าที่ดึงดูด
ฝูงปลาจะผูกติดอยู่กับเชือกระหว่างทุ่นและสมอ จัดเป็นเครื่องมือรวมฝูงปลา ( fish aggregating devices) 
ประเภทหนึ่ง การจัดท าซั้งเชือกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน และมี
รูปแบบการจัดวางหลากหลาย เช่น การวางซั้งเชือกเป็นแนวเพ่ือก าหนดเขตอนุรักษ์ การท าซั้งเชือกใกล้ 
กองปะการังเทียม หรือผูกซั้งเชือกติดกับแท่งคอนกรีตของกองปะการังเทียม โดยเชื่อว่าสามารถเพ่ิมการดึงดูด
ปลาและสัตว์น้ าให้เข้ามาอาศัยมากขึ้น และเป็นแหล่งท าประมงของชุมชนประมง อย่างไรก็ตาม รูปแบบต่าง ๆ 
ของการจัดท าซั้งเชือกที่สามารถดึงดูดสัตว์น้ า และเกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศข้ึนใหม่ มีผลดีต่อการสร้างแหล่ง
ประมง และแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล แตย่ังไม่มีการศึกษาว่ารูปแบบการท าซั้งเชือกเสริมในกองปะการังเทียมแท่ง
คอนกรีตรูปแบบใดควรให้การส่งเสริม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นเช่นไร รวมถึงการมีผลต่อสัตว์น้ าในการ
เข้ามาอาศัยในกองปะการังเทียม ซึ่งผลการศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือก หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 
สามารถส่งเสริมการจัดท าซั้งเชือกที่เหมาะสมกับชุมชนประมง เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งประมง ช่วยฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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12๐ 31/ 

12๐ 36/ 

101๐ 20/ 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือทราบความชุกชุมของปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม  
2. ศึกษาความอุดมสมบูรณ์และโครงสร้างประชาคมปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

 
 วิธีด ำเนินกำร 
 

1. สถำนที่และระยะเวลำด ำเนินกำร 

 1.1 สถานทีด่ าเนินการ 
 กองปะการังเทียมที่จัดสร้างบริเวณชายฝั่งทะเลต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
มีระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 6-8 กิโลเมตร และห่างจากเกาะเสม็ด 11 กิโลเมตร ลักษณะพ้ืนทะเลเป็นทรายปน
โคลน จัดสร้างในปี 2557 ด้วยวัสดุแท่งคอนกรีตโครงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร โดยเก็บข้อมูล
จ านวน 4 สถานี มีระยะห่างฝั่งและความลึกของน้ าตามตารางที่ 1 โดย F4 มีระยะห่างจากแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเล (ARL57-01) ประมาณ 1 ไมล์ทะเล (ภาพท่ี 1) 
ตำรำงท่ี 1  พิกัดต าแหน่งและความลึกน้ าของสถานีที่ด าเนินการ  

สถำน ี ละติจูด (เหนือ) ลองจิจูด (ตะวนัออก) ระยะห่ำงฝ่ัง (กิโลเมตร) ควำมลึกน  ำ (เมตร) 
F1 12 องศา 38.867 ลิปดา 101 องศา 04.758 ลิปดา 8.0 15 
F2 12 องศา 33.862 ลิปดา 101 องศา 22.763 ลิปดา 7.5 15 
F3 12 องศา 30.625 ลิปดา 101 องศา 24.875 ลิปดา 7.0 15 
F4 12 องศา 30.625 ลิปดา 101 องศา 24.875 ลิปดา 6.0 15 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 1  พ้ืนที่ศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม จังหวัดระยอง  

101๐ 25/ 

พื นที่เก็บข้อมูล 

แหล่งอำศัยสตัว์ทะเล 

อัตรำส่วนแผนที่ 1:100,000 

F1 F2 F3 F4 

จังหวัดระยอง 
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 1.2 ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียมตามรูปแบบที่ก าหนด ในเดือนธันวาคม ปี 2560 

จากนั้นด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม ปี 2561 
ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 
ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม ปี 2561 
ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม ปี 2561 
ครั้งที่ 5 เดือนพฤศจิกายน ปี 2561 

 
2. วิธีด ำเนินกำร 

2.1 จัดท าซั้งเชือก ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1.1 ทุ่นลอย 

 ท าหนาที่พยุงซั้งเชือกใหลอยอยูในน้ าและตั้งในแนวดิ่ง ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แกลลอน
พลาสติกปริมาตร 30 ลิตร (ภาพที่ 2ก) เป็นทุ่นลอย มีข้อดี คือ มีแรงลอยตัวสูง มีส่วนหูจับท าให้ผูกเชือกสะดวก 
จัดหาได้ง่าย ราคาถูกกว่าทุ่นลอย สีฟ้าของแกลลอนเห็นได้ชัดเจนในทะเล (ภาพที่ 2ข) โดยก่อนจัดวางในทะเล
ใช้ถุงพลาสติกซ้อนปิดฝาถังอีกชั้นหนึ่งป้องกันน้ ารั่วซึมเข้าแกลลอนเพ่ือให้ใช้งานได้นาน 

  
ภำพที่ 2  ลักษณะทุ่นที่ท าจากแกลลอนพลาสติก (ก) แกลลอนพลาสติก (ข) ทุ่นลอยในทะเล 

 2.1.2 สายหลัก และสายกิ่ง 
  สายหลักใชวัสดุเชือกใยยักษ (polypropylene, PP) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 มิลลิเมตร 

ความยาวขึ้นอยูกับระดับน้ าในพ้ืนที่ที่ตองการวาง 
  สายกิ่งหรือส่วนของพู่ ใชวัสดุเชือกใยยักษ์ขนาดเสนผานศูนยกลาง 22 มิลลิเมตร  

ความยาว 2 เมตร สอดเชือกประกอบกับสายหลัก สายกิ่งจะถูกแบ่งครึ่ง ความยาวของพู่เชือกเมื่อคลายเกลียว
เชือกแล้วจะยาวประมาณ 0.75 เมตร โดยจะใช้สายกิ่ง จ านวน 3 เส้น ต่อ 1 ข้อบนสายหลัก และ 1 สายหลัก
จะมี 5 ข้อ แต่ละข้อห่างกัน 1.50 เมตร โดยข้อแรกจะอยู่ถัดจากทุ่นลอยห่าง 1.50 เมตร ให้พู่เชือกดึงดูด 
สัตว์น้ าในระดับกลางน้ า (ภาพท่ี 3) 

(ก) (ข) 
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ภำพที่ 3  สายหลักและสายกิ่งของซั้งเชือก 

 2.1.3 ลูกถ่วง 
 ลูกถ่วงท าหนาที่ยึดซั้งเชือกใหอยูกับที่ไมเคลื่อนที่โดยกระแสน้ า โดยส่วนนี้จะอยูที่พ้ืนทะเล 

ดานลางสุดของซั้งเชือกตอจากสายหลัก (ภาพที่ 4ก) ท าดวยปูนซีเมนตผสมทรายและหินก่อสร้างในอัตราสวน 
1:2:4 โดยน้ าหนัก เทลงในแกลลอนพลาสติกปริมาตร 30 ลิตร ภายในเสริมดวยโครงเหล็กเพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแรงของการยึดเกาะของคอนกรีต ดานบนมีหูจับส าหรับยึดติดเขากับตัวซั้งเชือกด้วยสเก็น (ภาพท่ี 4ข)  

  
ภำพที่ 4  ลักษณะลูกถ่วง (ก) ส่วนประกอบโครงสร้างลูกถ่วง  (ข) ลูกถ่วง 

 2.2 จัดวางซั้งเชือกโดยประกอบสายหลักกับลูกถ่วงและทุ่นลอยเข้าด้วยกันจากนั้นปล่อยจากเรือ 
(ภาพท่ี 5ก) โดยมีพู่ซั้งเชือกเป็นส่วนที่ท าหน้าที่ดึงดูดสัตว์น้ า (ภาพท่ี 5ข)  

(ก) (ข) 

สายหลัก 

สายกิ่ง 
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ภำพที่ 5  การจัดวางซั้งเชือกในทะเล (ก) ปล่อยซั้งเชือกลงน้ า (ข) ซั้งเชือก 

การจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 4 สถานี ดังนี้  
F1 คือ เสริมซั้งเชือกบนกองปะการังเทียม มีวัสดุแท่งคอนกรีต จ านวน 100 แท่ง โดยผูกซั้งเชือก

บนแท่งคอนกรีต จ านวน 20 ต้น จ านวน 4 แถว แถวละ 5 ต้น แต่ละต้นห่างกันประมาณ 5 เมตร โดยน า      
ซั้งเชือกผูกกับทุ่นลอย จากนั้นนักด าน้ าจะน าส่วนต้นของซั้งเชือกลงไปผูกด้านบนของแท่งคอนกรีต (ภาพท่ี 6ก)  
 F2 คือ กองปะการังเทียมอย่างเดียว มีวัสดุแท่งคอนกรีต จ านวน 100 แท่ง ไม่มีการเสริมซั้งเชือก 
(ภาพที่ 6ข) 
 F3 คือ เสริมซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียม มีวัสดุแท่งคอนกรีต จ านวน 100 แท่ง เสริมซั้งเชือก
ลักษณะล้อมกองปะการังเทียม จ านวน 20 ต้น แต่ละต้นห่างกันประมาณ 5 เมตร (ภาพท่ี 6ค) 
 F4 คือ วางซั้งเชือกอย่างเดียว จ านวน 20 ต้น จัดต าแหน่งของต้นซั้งเชือกให้เป็นแถว จ านวน 4 
แถว แถวละ 5 ต้น แต่ละต้นห่างกันประมาณ 5 เมตร (ภาพท่ี 6ง) 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                               (ข) 
 

 
 
 
 
 
                    
   (ค)                                           (ง) 
 
ภำพที่ 6  ลักษณะรูปแบบการวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม (ก) ซั้งเชือกบนกองปะการังเทียม (ข) กอง 

ปะการังเทียมอย่างเดียว (ค) ซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียม (ง) ซั้งเชือกอย่างเดียว  

(ก) (ข) 

แท่งคอนกรีต 

    สัญลักษณ ์

ซั้งเชือก 

ทุ่นลอย 



8 

3. กำรรวบรวมข้อมูล 
 

การด าน้ าแบบมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (SCUBA) โดยรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 3.1 สภาพซั้งเชือก สังเกตทางกายภาพ สภาพโดยทั่วไป ความคงทนของวัสดุ การเปลี่ยนแปลง

สภาพ และการดึงดูดสัตว์น้ า พร้อมบันทึกภาพใต้น้ า  
3.2 ประชากรปลา ใช้วิธีการส ามะโนประชากรปลาด้วยสายตา (fish visual census technique) 

ซึ่งเป็นวิธีการส ารวจมาตรฐานส าหรับการศึกษาประชากรปลาในแนวปะการัง (English et al., 1994) ทั้งนี้ 
ท าการประเมินเฉพาะกลุ่มปลาที่พบเห็นเด่นชัด ไม่รวมปลาขนาดเล็กตามพ้ืนหรือปลาที่มีพฤติกรรมหลบซ่อน
ตามซอกโพรง มีข้ันตอน ดังนี้ 

3.2.1 ด าน้ าวางแนวส ารวจแบบ belt transect โดยว่ายตามแนวเส้นเทปยาว 30 เมตร และ
แผ่กว้างออกไปทางด้านข้างของเส้นเทปข้างละ 1.5 เมตร (แท่งปะการังเทียม 2 แท่ง) รวมถึงด้านบนและล่าง 
โดยแท่งปะการังเทียมซ้อนกัน 2 ชั้น และท าการส ารวจแนวตั้งตามระยะของซั้งเชือกซึ่งมีความสูงตามระดับน้ า
ประมาณ 15 เมตร และเส้นกิ่งแผ่กว้างออก ข้างละประมาณ 1 เมตร จ านวน 2 ข้าง โดยส ารวจซั้งเชือกขณะลง 
1 ต้น และขณะขึ้นอีก 1 ต้น (ภาพท่ี 7) คิดเป็นปริมาตร 300 ลูกบาศก์เมตร  

 

 
ภำพที่ 7  ลักษณะการวางแนวส ารวจการศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

3.2.2 บันทึกชนิดและจ านวนตัวของปลาที่พบในแนวส ารวจ พร้อมถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ 
เพ่ือบันทึกภาพปลา ไว้ประกอบการศึกษา มี 2 วิธี คือ 

ก) นับจ านวนตัวปลาที่พบทั้งหมด (actual count) ใช้กับครอบครัวปลาผีเสื้อ 
(Chaetodontidae) ซ่ึงบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ ์

ข) บันทึกความอุดมสมบูรณ์ของปลาแทนด้วยตัวเลข ใช้กับปลาที่มีการรวมฝูงขนาด
ใหญ่และไม่สามารถนับจ านวนได้ โดยตัวเลข 1  2  3  4  5  6  7 และ 8 แทนระดับความอุดมสมบูรณ์ที่
เรียกว่า log4 abundance scale (ตารางที่ 2) ซึ่งแต่ละระดับจะครอบคลุมช่วงของจ านวนตัวปลาแต่ละชนิด  
ที่ส ารวจพบ และในการแปลผลเพ่ือแสดงปริมาณหรือค านวณหาจ านวนตัวปลา จะใช้ค่ากลางของแต่ละช่วง
ระดับความอุดมสมบูรณ์เป็นค่าในการประมาณ ยกเว้น ระดับความอุดมสมบูรณ์ที่ 7 และ 8 ใช้ค่าต่ าสุดใน
การประมาณแทน ทั้งนี ้เพ่ือลดความเบี่ยงเบนของข้อมูล (English et al., 1994)  
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ตำรำงท่ี 2  ค่า log4 abundance scale ส าหรับการส ามะโนประชากรปลาด้วยสายตา 
ระดับควำมอุดมสมบูรณ์ 
(Abundance scale) 

จ ำนวนตัวปลำ 
(No. of individuals) 

ค่ำประมำณควำมอุดมสมบูรณ์ 
(Estimate value) 

1 1    1  
2 2-4    3  
3 5-16    10  
4 17-64    40  
5 65-256    160  
6 257-1,024    640  
7 1,025-4,096    1,025  
8 4,097-16,384    4,097  

 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 4.1 วิเคราะห์หาจ านวนชนิดและจ านวนตัวปลาในแต่ละชนิดมีหน่วยเป็น ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร  
(จากวิธีการรวบรวมข้อมูลข้อ 3.2.1) จัดเรียงวงศ์และชนิดของปลาตามคู่มือการจ าแนกชนิดสัตว์น้ าของ 
Carpenter and Niem (1999a, 1999b, 2001a, 2001b) เปรียบเทียบจ านวนปลาระหว่างพื้นที่ศึกษา 

 4.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของจ านวนตัวปลาในพ้ืนที่ศึกษา โดยทดสอบข้อก าหนดเบื้องต้นของ
ข้อมูลการกระจายเป็นแบบปกติ (normal distribution) ใช้ Kolmogorov-Smirnov & amp; Lilliefors test 
และข้อมูลมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (homogeneity of variance) ใช้ Levene’s test (Zar, 1999) 
ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเบื้องต้นท าแผนภาพการกระจายของข้อมูล (scatter plots) ทุกลักษณะใน
แกน X และแกน Y แล้วตัดข้อมูลที่เป็นค่าผิดปกติ (outliers) จากนั้นแปลงข้อมูลด้วย arcsine (X) เพ่ือลด
ความแปรปรวนภายใน (Johnson and Wichern, 1998) ก่อนเข้าสู่กระบวนการทดสอบความแปรปรวน  

      การวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลจ านวนปลาในพ้ืนที่ศึกษา ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบแจกแจงทางเดียว (one way analysis of variance (ANOVA)) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
(p<0.05) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจ านวนปลาโดยใช้ Scheffe’s test เพ่ือทดสอบข้อมูลที่ให้ 
ค่าความแปรปรวนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 4.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา ดังนี้ 
  4.3.1 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด (diversity index) หรือดัชนีความแตกต่างของชนิดปลา
เพ่ือประกอบการพิจารณาความหลากหลายของกลุ่มประชากร ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่าสูง หมายความว่า
พ้ืนที่นั้นมีความหลากหลายของสัตว์น้ าสูง ตามสมการของ Shannon-Wiener diversity index (H') ดังนี้ 

                         H'  =   - ∑ (i=1,...,k) pi (lnpi) 

โดย H' คือ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด 
 i คือ ปลาชนิดที่ 1,…,k 
 pi คือ สัดส่วนจ านวนตัวของปลาชนิดที่ i ในพ้ืนที่ศึกษา  
 โดยค านวณได้จากสูตร             

            pi   =   ni / N 

โดย N คือ ผลรวมจ านวนตัวทั้งหมดของปลาทุกชนิดที่พบในพ้ืนที่ศึกษา  
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                ค านวณได้จากสูตร 

            N   =   ∑ (i=1,...,k) ni  

โดย i คือ ปลาชนิดที่ 1,…,k  
 ni คือ จ านวนตัวของปลาชนิดที่ i 
 k คือ จ านวนชนิดปลาที่พบในพ้ืนที่ศึกษา 

4.3.2 ค่าดัชนีความชุกชุมทางชนิด (species richness หรือ richness index) เป็นค่าที่พิจารณา
จากจ านวนชนิดทั้งหมดของปลาที่พบ ส่วนใหญ่ชนิดมักขึ้นอยู่กับขนาดของปลาแต่ละชนิดที่ท าการส ารวจ ถ้าใช้
เวลาส ารวจมากข้ึนก็มักจะพบจ านวนชนิดมากขึ้น ตามสมการของ Margalef’s index (R) ดังนี้ 

            R   =   (S – 1) / ln(N) 

โดย R คือ ค่าดัชนีความชุกชุมทางชนิด 
 S คือ จ านวนชนิดทั้งหมดที่พบ 
 N คือ จ านวนตัวทั้งหมดที่พบ 

4.3.3 ค่าดัชนีความเท่าเทียม (evenness index) ใช้บ่งชี้การกระจายตัวของชนิดและปริมาณ
ปลาในแต่ละพ้ืนที่ศึกษา มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เมื่อค านวณแล้วได้ค่าสูงแสดงว่าพ้ืนที่นั้นประกอบด้วยปลาชนิด
ต่าง ๆ ที่มีจ านวนใกล้เคียงกันและมีการกระจายของชนิดที่เหมือนกัน ตามสมการของ Pielou’s evenness 
index (J') ดังนี้ 

             J'  =  H'/lnS  หรือ H'/H'max 

โดย J' คือ ดัชนีความเท่าเทียม 
 H' คือ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด 
 S คือ จ านวนชนิดทั้งหมดที่พบ 
 H'max คือ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดที่มีค่ามากที่สุดจะเป็นไปได้เมื่อปลาทุกชนิด 

มีความชุกชุมเท่ากันหมด 

4.3.4 ค่าดัชนีความคล้ายคลึง (similarity index) เป็นค่าที่บอกถึงความคล้ายคลึงของโครงสร้าง
ประชาคมปลา โดยใช้วิธีการค านวณตามค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงตามสมการของเบรย์-เคอร์ติส     
(Bray-Curtis similarity index) ถ้าค่าที่ได้มีค่าต่ าแสดงว่าโครงสร้างประชาคมปลามีความแตกต่างกัน และมี
ความคลา้ยคลึงสูงเมื่อมีค่าเพ่ิมข้ึน มีสมการ ดังนี้ 

                           S  = 100 (1- (∑ (i=1,…,n) I Yij – Yik I / (∑(i=1,…,n) (Yij + Yik)) 

โดย      S คือ ค่าดัชนีความคล้ายคลึง (มีค่าอยู่ระหว่าง 0–100) 
      i คือ ชนิดปลาที่พบในพ้ืนที่ศึกษาที่เปรียบเทียบกัน (i = 1,2,3,...,n) 
     j และ k คือ พ้ืนที่ศึกษาชนิดปลาที่เปรียบเทียบกัน 
      Yij คือ จ านวนตัวของปลาชนิดที่ i พ้ืนที่ศึกษาที ่j 
      Yik คือ จ านวนตัวของปลาชนิดที่ i พ้ืนที่ศึกษาที ่k 
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 4.4 จ าแนกกลุ่มปลาตามรูปแบบการเข้ามาใช้พื้นที่กองปะการังเทียมเป็น 3 กลุ่ม ตาม อุกกฤต (2545) 
ดังนี้ 

1. ปลาที่เคลื่อนย้ายฝูง (migratory species) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาฝูงที่หากินในมวลน้ าโดยเฉพาะ
พวกที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ปลากลุ่มนี้มักเคลื่อนฝูงผ่านเข้ามาในกองปะการังเทียมแต่ไม่ได้ใช้พ้ืนที่ของ
กองปะการังเทียมโดยตรง 

2. ปลาที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราว (temporal visitor) ปลากลุ่มนี้มักเป็นพวกที่เข้ามากิน
อาหารในพ้ืนที่กองปะการังเทียมที่เป็นทราย หรือสาหร่าย หรือสัตว์ยึดเกาะอ่ืน ๆ บนพ้ืนผิวแท่งคอนกรีต หรือ
รวมทั้งพวกท่ีเข้ามาอาศัยในกองปะการังเทียมชั่วคราว ซึ่งถือเป็นปลาที่เข้ามาใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่โดยตรง 

3. ปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ (resident) เป็นปลาที่ไม่เคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ พบว่าย 
วนเวียนอยู่กับกองปะการังเทียม อาศัยตามซอกโพรง หรืออยู่กับสิ่งมีชีวิตที่เกาะติดพ้ืนผิวแท่งคอนกรีต 
เป็นกลุ่มที่เข้าใช้ประโยชน์จากกองปะการังเทียมโดยตรง 

การเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมปลา พิจารณาจากจ านวนครั้งที่ปรากฏและจ านวนปลาที่พบ
ในแต่ละชนิด โดยจ านวนใช้บ่งบอกขนาดฝูง หากพบจ านวนตัวปลามากกว่าจ านวนตัวเฉลี่ยของทุกสถานี 
จัดเป็นกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูง และก าหนดความถ่ีที่พบมากกว่า 3 ครั้ง ใน 5 ครั้ง จัดว่าเป็นปลาที่เข้ามาอาศัย
ในพ้ืนที ่โดยจ านวนตัวปลาเฉลี่ยมีสมการ ดังนี้ 

                     จ านวนตวัปลาเฉลี่ย   =   
จ านวนตัวปลาทั้งหมดทุกสถานี

จ านวนชนิดปลาทั้งหมดทุกสถานี 
 

 
ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์ผล 

 
1. ควำมชุกชุมของปลำบริเวณจัดวำงซั งเชือกเสริมกองปะกำรังเทียม 

  1.1 เสริมซั้งเชือกบนกองปะการังเทียม (F1)  
       หลังเสริมซั้งเชือกแล้วประมาณ 1 เดือน พบสายกิ่งมีตะกอนจับเล็กน้อย ปลาขนาดเล็กรวมถึง 
ลูกปลาเข้ามาอาศัยและกินตะกอน กระแสน้ าพัดพาเชือกให้มาอยู่ชิดกันมาก สามารถดึงดูดปลาที่หากินกลางน้ า 
ให้เข้ามาในพ้ืนที่ได้ และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 2 เดือน มีเพรียงหิน สาหร่าย และตะกอนดินเกาะบนเส้นเชือก
ทั้งสายกิ่งและสายหลักมากขึ้น ซั้งบางต้นทุ่นลอยขาดสูญหาย ท าให้ส่วนของสายกิ่งและสายหลักตกลงปกคลุม
แท่งคอนกรีต (ภาพผนวกท่ี 1) 
 ผลการดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัย พบว่ามีความชุกชุมของปลาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ รองลงมาเป็น
เดือนมีนาคม และต่ าสุดในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ดังนี้ 5,445  4,943  3,028  ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดับ โดยมีชนิดของปลา จ านวน 44  34  และ 36 ชนิด ตามล าดับ ปลาชนิดเด่นที่พบเฉพาะในพ้ืนที่นี้
เท่านั้น คือ ปลาช้างเหยียบ ในวงศ์ Platycephalidae ปลาอมไข่ชนิด Cheilodipterus isostigmus ปลาช่อนทะเล 
(Rachycentron canadum) ปลาสีกุนชนิด Selar crumennophthalmus ปลากะพงแดงชนิด Lutjanus johnii 
ปลาปักเป้ากล่องชนิด Ostracion rhinorhynchos ปลากระดี่ทะเลชนิด Pempheris adusta ปลาสากชนิด 
Sphyraena jello และปลาปักเป้าฟันสี่ซี่ชนิด Arothron mappa ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 8 
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ตำรำงที่ 3  องค์ประกอบชนิด จ านวนปลาเฉลี่ย (ตัว/300 ลูกบาศกเ์มตร) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบริเวณจัดวาง 
ซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

ชนิดปลำ 
จ ำนวนปลำเฉลี่ย (ตัว/ 300 ลูกบำศก์เมตร) 
F1 F2 F3 F4 

Dasyatidae (ปลากระเบน)     
    1. Neotrygon kuhlii - - 1±0 - 
Holocentridae (ปลากระรอก)     
    2. Sargocentron rubrum 7±5 23±20 12±16 - 
Centriscidae (ปลาใบมีดโกน)     
    3. Aeoliscus strigatus - 3±0 - - 
Scorpaenidae (ปลาหิน)     
    4. Halophyme diemensis - - 1±1 - 
    5. Pterois russelii 2±4 - 1±1 - 
    6. Scorpaenopsis sp. (ปลากะรังหัวโขน) 1±1 - 2±2 - 
    7. Scorpaenopsis sp. (ปลาแมงป่อง) 1±0 7±5 - - 
Platycephalidae (ปลาช้างเหยยีบ)  - - - 
    8. Platycephalidae (sp.1) 1±0    
Serranidae (ปลากะรัง)     
    9. Cephalopholis boenack 40±0 40±0 64±54 1±0 
  10. C. formosa 1±1 3±1 3±4 - 
  11. Diploprion bifasciatum 1±0 6±6 9±3 - 
  12. Ephinephelus bleekeri 1±0 2±1 - 1±0 
  13. E. coioides 2±4 1±0 2±1 1±0 
  14. E. quoyanus - 3±0 1±1 - 
  15. E. sexfasciatus 2±4 1±0 - 1±0 
  16. Plectropomus maculatus 2±4 1±0 1±0 - 
Apogonidae (ปลาอมไข่)     

  17. Apogon cavitiensis - - 9±18 1±1 
  18. A. endekataenia 14±15 40±0 20±19 1±1 
  19. A. fleurieu   2±4 10±0 - - 
  20. A. quadrifasciatus - - - 2±4 
  21. Archamia fucata 136±282 70±79 2±4 - 
  22. Cheilodipterus isostigmus 1±1 - - - 
Echeneidae (ปลาเหาฉลาม)     

  23. Phtheirichthys lineatus - 1±0 - - 
Rachycentridae (ปลาช่อนทะเล)     
  24. Rachycentron canadum 1±0 - - - 
Carangidae (ปลาหางแข็ง)     

  25. Alepes djedaba 9±9 10±0 1±1 32±72 
  26. A. vari 22±23 14±18 16±22 32±72 
  27. Atule mate 53±68 164±317 15±16 16±22 
  28. Gnathanodon speciosus 1±0 1±0 - - 
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ) 

ชนิดปลำ 
จ ำนวนปลำเฉลี่ย (ตัว/ 300 ลูกบำศก์เมตร) 
F1 F2 F3 F4 

Carangidae (ต่อ)     
  29. Scomberoides commersonmianus 1±1 - 4±4 32±72 
  30. Selar boops 8±18 - 32±72 - 
  31. S. crumennophthalmus 16±36 - - - 
  32. Selaroides leptolepis 463±681 370±316 312±214 202±255 
Leiognathidae (ปลาแป้น)     
  33. Leiognathus elongatus - - - 1±0 
Lutjanidae (ปลากะพงแดง)     
  34. Lutjanus carponotatus - 10±0 4±4 - 
  35. L. johnii 2±4 - - - 
  36. L. lutjanus 640±0 520±240 949±173 4±5 
  37. L. russelli 28±16 40±0 34±13 - 
  38. L. vitta 160±0 70±60 256±215 3±4 
Caesionidae (ปลากล้วย)     
  39. Caesio caerulaurea 4±5 - 23±20 - 
  40. C. cuning 164±5 40±0 352±263 - 
  41. Pterocaesio chrysozona - 10±0 - - 
Gerreidae (ปลาดอกหมาก)     
  42. Gerres oyena - 1±0 - - 
  43. G. filamentosus - - 2±4 - 
Haemulidae (ปลาสร้อยนกเขา)     
  44. Diagramma pictum 8±4 18±20 21±18 - 
  45. Plectorhinchus gibbosud - - 1±2 - 
Blenniidae (ปลาตั๊กแตนหิน)     
  46. Petroscirtes breviceps 25±22 1±0 40±0 74±68 
Chaetodontidae (ปลาผีเสื้อ)     
  47. Chaetodon octofasciatus 6±4 3±0 7±4 - 
  48. Chelmon rostratus 3±4 5±4 4±4 - 
  49. Heniochus acuminatus 1±0 1±0 - - 
  50. Parachaetodon ocellatus - - 1±1 - 
Diodontidae (ปลาปักเปา้ฟันสองซี่)     
  51. Diodon liturosus 1±0 - - - 
Ephippidae (ปลาหูช้าง)     
  52. Platax teira  5±6 18±20 17±14 - 
Gobiidae (ปลาบู่)     
  53. Amblyeleotris rubrimarginatus - - - 1±2 
  54. Myersina nigrivigata - - 2±4 3±4 
  55. Myersina sp. - - - 1±0 
  56. Gobiidae (sp.1) - - - 6±5 
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ) 

ชนิดปลำ 
จ ำนวนปลำเฉลี่ย (ตัว/ 300 ลูกบำศก์เมตร) 
F1 F2 F3 F4 

Labridae (ปลานกขุนทอง)     
  57. Halichoeres nigrescens 7±4 3±5 3±4 - 
  58. Labroides dimidiatus 6±5 7±5 5±5 - 
  59. Leptojulis cyanopleura 1±1 - 1±0 - 
  60. Thalassoma lunare 1±0 2±1 2±4 - 
Lethrinidae (ปลาหมสูี)     
  61. Lethrinus lentjan - - 1±1 - 
Microdesmidae (ปลาบู่นีออน)     
  62. Parioglossus philippinus 64±88 - 8±18 - 
Monacanthidae (ปลาวัว)     
  63. Aluterus monoceros - 3±0 - - 
  64. Monacanthus chinensis 12±16 - 23±16 46±65 
Mullidae (ปลาแพะ)     
  65. Upeneus tragula 1±2 4±4 5±5 3±4 
Nemipteridae (ปลาทรายแดง)     
  66. Pentapodus setosus 2±1 3±1 6±4 2±1 
  67. Nemipterus furcosus - - - 2±4 
  68. Scolopsis affinis 1±1 - 3±4 1±3 
  69. S. monogramma 22±16 10±0 12±16 2±4 
  70. S. taenioptera 9±17 10±0 5±5 1±1 
  71. S. vosmeri 9±3 2±1 5±5 - 
Ostraciidae (ปลาปักเป้ากล่อง)     
  72. Ostracion cubicus - 1±0 - - 
  73. O. rhinorhynchos 1±1 - - - 
Pempheridae (ปลากระดี่ทะเล)     
  74. Pempheris adusta 8±18 - - - 
  75. P. oualensis 56±61 33±15 58±58 - 
  76. P. schwenkii - 10±0 8±18 - 
Pomacentridae (ปลาสลดิหิน)     
  77. Abudefduf bengalensis 2±2 - 1±1 - 
  78. A.  vaigiensis 8±3 5±4 - - 
  79. Chromis cinerascens 152±66 80±69 144±278 - 
  80. Neopomacantrus bankeieri 352±263 160±0 717±172 - 
  81. N. cyanomos 879±219 736±193 3,483±1,374 1±0 
  82. Pomacentrus cuneatus 184±260 70±60 160±0 1±0 
Siganidae (ปลาสลิดทะเล)     
  83. Siganus canaliculatus 22±16 15±17 10±6 274±371 
  84. S. guttatus 3±4 3±0 1±2 - 
  85. S. javas 82±47 33±15 104±88 16±22 
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ)     

ชนิดปลำ จ ำนวนปลำเฉลี่ย (ตัว/ 300 ลูกบำศก์เมตร) 
F1 F2 F3 F4 

Sphyraenidae (ปลาสาก)     
  86. Sphyraena jello 8±18 - - - 
  87. S. obtusata 554±215 250±266 794±211 - 
Teraponidae (ปลาข้างตะเภา)     
  88. Terapon theraps 1±1 - 1±0 10±17 
Tetraodontidae (ปลาปักเป้าฟนัสี่ซี่)     
  89. Arothron mappa 1±1 - - - 
  90. A. stellatus - 1±0 1±1 - 
จ ำนวนชนิด  66 55 61 32 
จ ำนวนปลำรวม  4,271±1,023 2,820±532 7,767±1,127 781±555 

  

ภำพที่ 8  การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาตามระยะเวลา (เดือน) หลังการวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

 1.2  กองปะการังเทียมอย่างเดียว (F2)  
  กองปะการังเทียมจัดวางซ้อนกันสองชั้น ลักษณะรวมกลุ่มกันดี ชั้นล่างจมตัวลงพ้ืนทะเลเล็กน้อย 
และปกคลุมด้วยตะกอนดิน บริเวณพ้ืนเป็นเศษเปลือกหอยปะปนทั่วไป พื้นผิวคอนกรีตมีสัตว์เกาะติดเป็นหอย
สองฝาและเพรียงหิน ชั้นบนผิวคอนกรีตถูกปกคลุมด้วยหอยสองฝาเป็นส่วนใหญ่ และพบปะการังเคลือบ
บางส่วน (ภาพผนวกท่ี 2)   
  ผลการดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัย พบว่ามีความชุกชุมของปลาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ รองลงมาเป็น
เดือนมีนาคม ปี 2561 และต่ าสุดในเดือนธันวาคม ปี 2560 ดังนี้ 3,290  2,990  และ 1,526 ตัว/300 ลูกบาศก์
เมตร ตามล าดับ โดยมีชนิดของปลา จ านวน 36  38 และ 33 ชนิด ตามล าดับ โดยพบปลาชนิดเด่นที่พบเฉพาะ
ในสถานีนี้เท่านั้น คือ ปลาใบมีดโกนชนิด Aeoliscus strigatus ปลาเหาฉลาม (Phtheirichthys lineatus)  
ปลากล้วยชนิด Pterocaesio chrysozona  และปลาดอกหมากชนิด Gerres oyena ปลาวัวชนิด  
Aluterus monoceros ปลาปักเป้ากล่องชนิด Ostracion cubicus ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 8 
 

ธ.ค.60 

เดือน 
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  1.3 เสริมซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียม (F3) 
  หลังเสริมซั้งเชือกพบว่าสายกิ่งและสายหลักของซั้งเชือกมีตะกอนจับเล็กน้อย ปลาขนาดเล็ก
รวมถึงลูกปลาเข้ามาอาศัยและกินตะกอน มีปลาที่ว่ายหากินกลางน้ าเข้ามาในพ้ืนที่ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 
ซั้งบางต้นมีลักษณะตกลงบางส่วนจากน้ าหนักของสิ่งเกาะติด ซั้งเชือกบางต้นทุ่นลอยที่ ช่วยพยุงขาดสูญหาย 
ต้นซ้ังเชือกตกลงบนพื้นทะเล (ภาพผนวกท่ี 3)  
  ผลการดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัย พบว่ามีความชุกชุมของปลาสูงสุดในเดือนพฤษภาคม รองลงมาเป็น
เดือนมกราคม และต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ดังนี้ 9,072  8,552  และ 6,255 ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดับ โดยมีชนิดของปลา จ านวน 34  42  และ 48 ชนิด ตามล าดับ โดยพบปลาชนิดเด่นที่พบเฉพาะใน
สถานีนี้เท่านั้น คือ ปลากระเบนจุดฟ้า (Neotrygon kuhlii) ปลาหินชนิด Halophyme diemensis ปลาดอกหมาก
ชนิด Gerres filamentosus ปลาสร้อยนกเขาชนิด Plectorhinchus gibbosud  ปลาผีเสื้อชนิด 
Parachaetodon ocellatus ปลาหมูสีชนิด Lethrinus lentjan ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 8 

 1.4 วางซ้ังเชือกอย่างเดียว (F4)  
 หลังการจัดวางตั้งแต่ 1 เดือน พบว่าสายกิ่งและสายหลักของซั้งเชือกมีตะกอนจับมากกว่า F1 และ 

F3 มีสัตว์จ าพวกไฮดรอยด์ลงเกาะส่วนที่เป็นทุ่นถ่วง รวมถึงมีปลาซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก เข้ามาอาศัย หาอาหาร 
หลบภัยภายในพุ่มซั้ง (สายกิ่ง) เมื่อระยะเวลาผ่านไปซั้งเชือกบางต้นมีลักษณะหย่อนลงด้านล่างจากน้ าหนักของ
สิ่งเกาะติด บางต้นทุ่นลอยที่ช่วยพยุงขาดสูญหาย ซั้งเชือกตกลงบนพื้นทะเล (ภาพผนวกท่ี 4)  

 ผลการดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัย พบว่ามีความชุกชุมของปลาสูงสุดในเดือนพฤษภาคม รองลงมาเป็น
เดือนมีนาคม และต่ าสุดในเดือนมกราคม ปี 2561 ดังนี้ 1,604  957 และ 173 ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร และมี
ชนิดของปลา จ านวน 11  12 และ 12 ชนิด ตามล าดับ โดยปลาชนิดเด่นที่พบเฉพาะในสถานีนี้เท่านั้น คือ 
ปลาอมไข่ชนิด  Apogon quadrifasciatus  ปลาแป้นชนิด  Leiognathus elongatus  ปลาบู่
ชนิด  Amblyeleotris rubrimarginatus และชนิด Myersina sp. และอีกหลายชนิด รวมทั้งปลาทรายแดง
ชนิด Nemipterus furcosus ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 8 

การศึกษาครั้งนี้พบปลาที่อาศัยในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 90 ชนิด (species) ใน 33 วงศ์ (family) 
โดยใน F1 พบจ านวนชนิดมากที่สุด คือ 66 ชนิด ใน 26 วงศ์ รองลงมาคือ F3  F2 และ F4 คือ 61 ชนิด  
ใน 26 วงศ์ 55 ชนิด ใน 24 วงศ์ และ 32 ชนิด ใน 13 วงศ์ ตามล าดับ ส าหรับความชุกชุมของปลาพบว่า F3  
มีจ านวนปลามากที่สุด 7,767±1,127 ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ F1  F2 และ F4 มีจ านวนปลา 
4,271±1,023  2,820±532  และ 781±555 ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3) โดยเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติของจ านวนปลาทั้ง 4 สถานี พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เมื่อทดสอบเปรียบเทียบความชุกชุมของปลาระหว่างคู่ของพ้ืนที่ศึกษาด้วยวิธีของ Scheffe พบว่าทุกคู่ของพ้ืนที่
มีความชุกชุมของปลาที่พบแตกต่างกัน ยกเว้น F1 กับ F2 เท่านั้นที่มคีวามชุกชุมของปลาไม่แตกต่างกัน (ตาราง
ผนวกที่ 1 และ 2) เมื่อเปรียบเทียบความชุกชุมของปลาที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่พบว่า F3 มีความชุกชุมของปลา
มากที่สุด รองลงมาเป็น F1 สรุปได้ว่าการเสริมซั้งเชือกให้กับกองปะการังเทียม สามารถดึงดูดปลาให้เข้ามาได้
เป็นอย่างดี โดยมีความชุกชุมของปลามากกว่ากองปะการังเทียมอย่างเดียว (F2) และการจัดวางซั้งเชือกอย่าง
เดียว (F4) ซึ่งมีความชุกชุมของปลาน้อยที่สุด การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของจ านวนปลา (ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร) 
ให้ผลเป็นเช่นเดียวกันตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ท าการศึกษา โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของ
ปลาลดลงจากระยะ 1 ถึง 5 เดือนแรกที่มีการเสริมซั้งเชือก (ภาพที่ 8) เนื่องจากซั้งเชือกและองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของส่วนที่เป็นสายกิ่งจะถูกตะกอน สาหร่าย หรือสิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดลงเกาะ ท าให้เกิดน้ าหนักมาก 
ประกอบกับ ซั้งเชือกบางต้น ทุ่นลอยขาดสูญหายเนื่องจากกระแสลม กระแสน้ า ท าให้ส่วนที่เป็นสายหลักและ
สายกิ่งตกลงด้านล่างพ้ืนทะเลในระยะเวลาประมาณ 1 ปี สอดคล้องกับ สันติ (2531) ที่รายงานผลการจัดสราง
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ปะการังเทียมจังหวัดระยอง ตั้งแตป 2521-2530 พบวารูปแบบของวัสดุมีผลต่อพฤติกรรมการเขามาอาศัยของ
สัตวน้ าแตละกลุ่ม โดยบริเวณที่มีจ านวนวัสดุมาก จะมีผลการจับสัตวน้ าที่สูงกว่าบริเวณที่มีจ านวนวัสดุนอย ๆ 
และมีอัตราการจับสัตวน้ าสูงในช่วงระยะแรก ๆ เทานั้น (ประมาณ 1-1.5 ป) หลังจากนั้นอัตราการจับจะลดลง
เรื่อย ๆ เนื่องจากวัสดุที่ใชมีการเสื่อมสภาพลงท าใหสัตวน้ าเขาไปอยูอาศัยไดน้อยลง เช่นเดียวกับซั้งเชือกหาก
ไม่มีการน าซั้งเชือกขึ้นมาท าความสะอาด หรือเปลี่ยนตัวเชือก ซั้งเชือกจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี  

 
2. ควำมอุดมสมบูรณ์และโครงสร้ำงประชำคมปลำบริเวณจัดวำงซั งเชือกเสริมกองปะกำรังเทียม 
 

เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา พบว่า F1 มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดสูง
ที่สุด เท่ากับ 2.64 รองลงมาคือ F2 F3 และ F4 เท่ากับ 2.59  2.04 และ 1.98 ตามล าดับ ค่าดัชนีความชุกชุม
ทางชนิดให้ผลเช่นเดียวกัน คือ มีค่าสูงในรูปแบบ F1 เท่ากับ 7.78 รองลงมาคือ F2 F3 และ F4 มีค่าเท่ากับ 
6.76  6.70 และ 4.65 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความเท่าเทียมของชนิดสูงในรูปแบบ F2 เท่ากับ 0.65 รองลงมาคือ 
F1 F4 และ F3 เท่ากับ 0.63  0.57 และ 0.50 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4)  
ตำรำงท่ี 4  ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาของปลาที่พบในบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

สถำน ี ดัชนีควำมหลำกหลำย (H') ดัชนีควำมชกุชมุทำงชนิด (R) ดัชนีควำมเท่ำเทียม (J') 

F1 2.64 7.78 0.63 

F2 2.59 6.76 0.65 

F3 2.04 6.70 0.50 

F4 1.98 4.65 0.57 

ความอุดมสมบูรณ์ของปลาจากค่าดัชนีความหลากหลายในกองปะการังเทียมอย่างเดียว (F2)  
ที่จัดสร้าง ปี 2557 ที่ศึกษาในครั้งนี้  (4 ปีหลังการจัดสร้าง) พบมีความหลากหลายทางชนิดมากกว่า            
กอง ปะการังเทียมบ้านช่น ต าบลตะพง ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันแต่จัดสร้างในปี 2547 มีค่าดัชนีความ
หลากหลายเพียง 2.24 (ศุภลักษณ์ และคณะ, 2563) ซึ่งโครงสร้างประชาคมปลามีความเสถียรมากกว่า จาก
รายงานการศึกษาการเข้าครองพ้ืนที่และรูปแบบประชาคมปลาบนโครงสร้ างแท่งคอนกรีตที่ใช้ในการทดลอง
ฟ้ืนฟูปะการังของ อุกกฤต (2545) โดยกล่าวถึงกระบวนการเข้าครองพ้ืนที่ และการพัฒนาของประชาคมปลา
บนโครงสร้างแท่งคอนกรีตที่มีการจัดวางซับซ้อนต่างกัน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบประชาคมปลาจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามเวลาและมีความผันแปรค่อนข้างมากในช่วง 4–19 เดือน และหลัง 85 เดือน 
(ประมาณ 7 ปี) จะมีความมั่นคงมากขึ้นตามล าดับ และผลจากการศึกษาของ วันชัย (2548) ที่ความหลากหลาย
ของปลาในกองปะการังเทียมอ่าวพะยูน จังหวัดระยอง พบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายสูงสุดที่ 2.74 ใน
เดือนตุลาคม ปี 2548 และต่ าสุดที่ 1.38 ในเดือนมกราคม ปี 2549 โดยศึกษาหลังการจัดสร้างเพียง 1 ปี 
กล่าวได้ว่า ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดปลาในกองปะการังเทียมในระยะแรกมีความแตกต่างเชิง
เวลาอย่างมาก และจากค่าดัชนีความหลากหลายของปลาในพ้ืนที่วางซั้งเชือกอย่างเดียว (F4) มีค่ามากกว่า ที่ 
Addis et al. (2006) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลาของโครงสร้างประชาคมปลาที่เข้ามาในซั้ง
เชือกประกอบทางปาล์มบริเวณตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงพบมีค่าดัชนีความหลากหลายเพียง 1.57 
กล่าวได้ว่าวัสดุจัดสร้างมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของปลาอย่างมาก กองปะการังเทียมวัสดุแท่งคอนกรีต มี
ความหลากหลายและความชุกชุมทางชนิดมากกว่าพ้ืนที่จัดวางวัสดุซั้งเชือกอย่างเดียว  
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ค่าดัชนีความคล้ายคลึงของเบรย์-เคอร์ติส ของโครงสร้างประชาคมปลา พบว่าใน F1 มีความ
คล้ายคลึงกับ F2 ร้อยละ 74.27 ในขณะที่ F1 มีความคล้ายคลึงกับ F3 ร้อยละ 62.36 และ F4 มีความ
คล้ายคลึงกับ F1 F2 และ F3 เพียงร้อยละ 13.48  15.57 และ 8.08 ตามล าดับ (ตารางที่ 5) เมื่อพิจารณา
ระดับความคล้ ายคลึ งของ เบรย์ - เคอร์ติส  ร้อยละ 70 แบ่ ง โครงสร้ างประชาคมปลาจากระดับ 
ความคล้ายคลึงได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็น F1 F2 และ F3 กับกลุ่มที่ 2 คือ F4 โดยมีความคล้ายคลึงเพียง 
ร้อยละ 5.82 (ภาพท่ี 9) 
ตำรำงที่ 5  ค่าร้อยละความคล้ายคลึงของเบรย์-เคอร์ติส ของโครงสร้างประชาคมปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือก 
                เสริมกองปะการังเทียม 

สถำนี F1 F2 F3 
F2 74.27 - - 
F3 62.36 47.58 - 
F4 13.48 15.57 8.08 

 

 
ภำพที่ 9  เดนโดรแกรมความคล้ายคลึงของโครงสร้างประชาคมปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

วิเคราะห์การเข้าใช้พ้ืนที่กองปะการังเทียมของปลาในแต่ละกลุ่มโครงสร้างประชาคมเป็น 3 กลุ่ม 
จากจ านวนครั้งที่ปรากฏและจ านวนปลาแต่ละชนิด โดยก าหนดให้ในแต่ละชนิดหากพบมีจ านวนตั้งแต่ 200 ตัว 
(ค่าเฉลี่ยของจ านวนปลาแต่ละชนิดที่ส ารวจพบทุกสถานี คือ 176 ตัว) เป็นกลุ่มปลารวมฝูงขนาดใหญ่   
เป็นกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูง และจ านวนครั้งที่ปรากฏบ่งบอกถึงความถี่ในการเข้าใช้พ้ืนที่กองปะการังเทียม 
ก าหนดความถี่ที่พบมากกว่า 3 ครั้ง ถึง 5 ครั้ง เป็นกลุ่มปลาที่เข้ามาอาศัยอยู่อย่างถาวร  น าแต่ละกลุ่มศึกษา
องค์ประกอบของโครงสร้างตามรูปแบบการใช้พื้นที่โครงสร้างแท่งคอนกรีตตามภาพที่ 10  

พื นที่ศึกษำ 
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(ก)                                                           (ข) 

  
(ค)                                                            (ง) 

ภำพที่ 10  การจัดกลุ่มปลาตามการเข้าใช้พื้นที่กองปะการังเทียม ด้วยจ านวนครั้งที่ปรากฏและจ านวนตัวปลา 
    ที่พบบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม (ก) เสริมซั้งเชือกบนกองปะการังเทียม (F1) 
    (ข) กองปะการังเทียมอย่างเดียว (F2) (ค) เสริมซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียม (F3)  
    (ง) วางซั้งเชือกอย่างเดียว (F4) 

โครงสร้างประชาคมปลากลุ่มที่ 1 (F1 F2 และ F3) ประกอบด้วย กลุ่มปลา (ตารางผนวกที่ 3) ดังนี้ 
1. กลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูง สมาชิกภายในฝูงมีตั้งแต่ 200 ตัวขึ้นไป และพบเห็นในกองปะการังเทียม

ทุกครั้งที่ด าเนินการส ารวจ ได้แก่ ปลาสลิดหินชนิด Neopomacantrus cyanomos และ ชนิด N. bankeieri 
ป ล า ก ะพ ง เ ห ลื อ ง ข มิ้ น  ( L.  lutjanus)  แ ล ะ ป ล า ก ะ พ ง ข้ า ง เ ห ลื อ ง  ( L.  vitta)  ป ล า ส า ก ช นิ ด 
Sphyraena obtusata ปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) รวมถึงปลากล้วยชนิด Caesio cuning 
รวม 7 ชนิด จ านวนมีสัดส่วนร้อยละ 80 ของจ านวนปลาทั้งหมด 

2. กลุ่มปลาที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่เป็นปลาฝูงขนาดเล็กหรือหากินตัวเดียว 
เป็ นกลุ่ มที่ มี ค ว ามส า คั ญและ เป็ นชนิ ดปล า เศ รษฐกิ จ  เ ช่ น  ปลากระ เบน  ( Neotrygon kuhlii)                                     
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ปลากะรัง (Ephinephelus spp.) วงศ์ปลาหางแข็ง (Carangidae) วงศ์ปลากระดี่ทะเล (Pempheridae) เป็นต้น 
รวม 46 ชนิด จ านวนมีสัดส่วนร้อยละ 5 ของจ านวนปลาทั้งหมด 

3. กลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ กลุ่มที่มีความส าคัญและเป็นชนิดปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลากะรัง 
(Cephalopholis spp.) ปลาสีกุนบั้ง (Atule  mate) ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus  russelli) ปลาสร้อยนกเขา 
(Diagramma pictum )  ปลาสลิดหิน เ ขีย ว  ( Chromis cinerascens )  และปลาสลิดหิน เทา
(Pomacentrus cuneatus) เป็นต้น รวม 31 ชนิด จ านวนมีสัดส่วนร้อยละ 15 ของจ านวนปลาทั้งหมด 

ส าหรับโครงสร้างประชาคมปลากลุ่มที่ 2 (F4) ประกอบด้วย กลุ่มปลา (ตารางผนวกที่ 4) ดังนี้  
1. กลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูง ได้แก่ ปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus canaliculatus) และปลา

ข้างเหลือง รวม 2 ชนิด จ านวนมีสัดส่วนร้อยละ 60 ของจ านวนปลาทั้งหมด 
2. กลุ่มปลาที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราว พบกลุ่มที่มีความส าคัญและเป็นชนิดปลาเศรษฐกิจ 

เช่น ปลาสีกุนชนิด Alepes djedaba และ ชนิด A. vari ปลาสละ (Scomberoides commersonmianus) 
และปลาสลิดทะเลชนิด Siganus javas เป็นต้น รวม 23 ชนิด จ านวนมีสัดส่วนร้อยละ 18 ของจ านวนปลาทั้งหมด 

3. กลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ พบกลุ่มที่มีความส าคัญและเป็นชนิดปลาเศรษฐกิจ  
เช่น ปลาตีนแถบ (Petroscirtes breviceps) ปลาวัวหางพัดชนิด Monacanthus chinensis ปลาสีกุนบั้ง และ
ปลาข้างตะเภา (Terapon theraps) รวม 7 ชนิด จ านวนมีสัดส่วนร้อยละ 22 ของจ านวนปลาทั้งหมด 

รายงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลาของโครงสร้างประชาคมปลาที่เข้ามา  
ในซั้งเชือกประกอบทางปาล์มบริเวณตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของ Addis et al. (2006)  โดย
ทดสอบความแตกต่างของการดึงดูดปลาในเชิงพ้ืนที่และเวลาพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน และพบว่ารูปแบบของ 
การดึงดูดปลามีปัจจัยหลักมาจากปลาชนิดเด่นในเข้ามาในพ้ืนที่ คือ ปลาอีโต้มอญ (Coryphaena hippurus) 
ปลาส าลี (Naucrates doctor) ปลาวัว (Balistes carolinensis) และปลาหางแข็งในครอบครัว Carangidae 
จ านวน 2 ชนิด คือ Seriola dumerili และ Trachurus spp. ซึ่งชนิดปลามีความแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ 
เนื่องจากพ้ืนทีศ่ึกษาแตกต่างกัน 

 
สรุปผลกำรศึกษำ 

 
1. ควำมชุกชุมของปลำ บริเวณจัดวำงซั งเชือกเสริมกองปะกำรังเทียม  
 

พบปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียมทั้งหมดจ านวน 90 ชนิด ใน 33 วงศ ์โดย F1 
พบจ านวนชนิดมากที่สุด คือ 66 ชนิด ใน 26 วงศ์ รองลงมาคือ F3 F2 และ F4 คือ 61 ชนิด ใน 26 วงศ์  
55 ชนิด ใน 24 วงศ์ และ 32 ชนิด ใน 13 วงศ์ ตามล าดับ ส าหรับความชุกชุมของปลาพบว่าการเสริมซั้งเชือกข้าง
กองปะการังเทียม (F3) พบจ านวนปลาเฉลี่ยมากที่สุด 7,767±1,127 ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ F1 
F2 และ F4 มีจ านวน 4,271±1,023  2,820±532 และ 781±555 ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ  
การเสริมซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียม (F3) ท าให้เกิดความชุกชุมของปลามากที่สุด โดยการเสริมซั้งเชือกบน
กองปะการังเทียม (F1) เมื่อทดสอบค่าทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกอง
ปะการังเทียมอย่างเดียว (F2) และการจัดวางซั้งเชือกอย่างเดียว (F4) มีความชุกชุมของปลาน้อยที่สุด  
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2. ควำมอุดมสมบูรณ์และโครงสร้ำงประชำคมปลำบริเวณจัดวำงซั งเชือกเสริมกองปะกำรังเทียม 
 

ความอุดมสมบูรณ์ของปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม ค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชนิดมีค่าสูงใน F1 รองลงมาคือ F2 F3 และ F4 ตามล าดับ ค่าดัชนีความชุกชุมทางชนิดมีค่าสูง
ใน F1 รองลงมาคือ F2 F3 และ F4 โดยค่าดัชนีความเท่าเทียมพบมีค่าสูงใน F2 รองลงมาคือ F1 F4 และ F3 
และเมื่อแบ่งกลุ่มโครงสร้างประชาคมปลาที่ระดับความคล้ายคลึง ของเบรย์ - เคอร์ติส ร้อยละ 70  
ได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 (F1 F2 และ F3) กับกลุ่มที่ 2 (F4) เมื่อพิจารณากลุ่มปลาตามการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มที่ 1 
พบกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงมากที่สุดมีสัดส่วนร้อยละ 80 รองลงมาคือ กลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่มี
สัดส่วนร้อยละ 15 และกลุ่มปลาที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราวมีสัดส่วนร้อยละ 5 ส่วนโครงสร้างประชาคม
ปลาในกลุ่มที่ 2 มีกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงมากที่สุดมีสัดส่วนร้อยละ 60 รองลงมาคือ กลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัย
ในพ้ืนที่มีสัดส่วนร้อยละ 22 และกลุ่มปลาที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราวมีสัดส่วนร้อยละ 18 การเสริม 
ซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียมเป็นรูปแบบที่พบสัดส่วนกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงเข้ามามากที่สุด  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. การจัดวางซั้งเชือกต้องค านึงถึงความคุ้มค่าทางการเงิน และปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็น

วัสดุสังเคราะห์ แม้จะมีความทนทานและนิยมใช้ในกิจกรรมทางการประมง แต่เมื่อต้องแช่อยู่ในน้ าทะเล
ตลอดเวลา ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ า การกัดกร่อน หรือจากการลงจับของตะกอน สิ่งเกาะติดต่าง ๆ อายุการ
ใช้งานของซั้งเชือกมีจ ากัดประมาณ 1 ปี ควรเลือกจัดวางในฤดูกาลที่จะท าการประมง ในช่วงเวลาสั้น และเก็บขึ้น
เมื่อหมดฤดูกาลท าประมง หากปล่อยทิ้งไว้อาจเสียหายจากคลื่นลมแรงในช่วงฤดูมรสุม 

2. การจัดวางซั้งเชือกควรด าเนินการบริเวณที่มีกองปะการังเทียมโดยจัดวางในรูปแบบเสริมข้าง
กองปะการังเทียม 
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ภำคผนวก 
 

ตำรำงผนวกที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance (ANOVA))  
                      ความชุกชมุของปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 
จ ำนวนปลำ (ตัว) Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.287 3 4.290E7 56.694 0.000 

Within Groups 1.135 15 756,662.600   

Total 1.400 18    

ตำรำงผนวกที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจ านวนปลาบริเวณจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 
                     ด้วยวิธีของ Scheffe  

สถำนี (I) สถำนี (J) Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

F1 F2 1,451.700 583.522 0.148 -380.80 3,284.20 

F3 -3,495.800* 550.150 0.000 -5,223.49 -1,768.11 

F4 3,490.600* 550.150 0.000 1,762.91 5,218.29 

F2 F3 -4,947.500* 583.522 0.000 -6,780.00 -3,115.00 

F4 2,038.900* 583.522 0.027 206.40 3,871.40 

F3 F4 6,986.400* 550.150 0.000 5,258.71 8,714.09 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ตำรำงผนวกที่ 3  โครงสร้างประชาคมปลากลุ่มที่ 1 (F1 F2 และ F3) จ าแนกตามการใช้พ้ืนที่กองปะการังเทียม 

ชนิดปลำ 
ปลำที ่

เคลื่อนย้ำยฝูง 
ปลำที่เข้ำมำ 

เย่ียมเยือนเป็นครั งครำว 
ปลำที่เข้ำมำ 

อยู่อำศัย 
Dasyatidae (ปลากระเบน)    
    1. Neotrygon kuhlii  /  

Holocentridae (ปลากระรอก)    
    2. Sargocentron rubrum   / 
Centriscidae (ปลาใบมีดโกน)    
    3. Aeoliscus strigatus  /  

Scorpaenidae (ปลาหิน)    
    4. Halophyme diemensis  /  

    5. Pterois russelii  /  

    6. Scorpaenopsis sp. (ปลากะรังหัวโขน)   / 
    7. Scorpaenopsis sp. (ปลาแมงป่อง)  /  

Platycephalidae (ปลาช้างเหยยีบ)    

    8. Platycephalidae (sp.1)  /  
Serranidae (ปลากะรัง)    
    9. Cephalopholis boenack   / 
  10. C. formosa   / 
  11. Diploprion bifasciatum   / 
  12. Ephinephelus bleekeri  /  

  13. E. coioides   / 
  14. E. quoyanus  /  

  15. E. sexfasciatus  /  

  16. Plectropomus maculatus  /  

Apogonidae (ปลาอมไข่)    
  17. Apogon cavitiensis  /  

  18. A. endekataenia   / 
  19. A. fleurieu  /  

  20. Archamia fucata  /  

  21. Cheilodipterus isostigmus  /  

Echeneidae (ปลาเหาฉลาม)    
  22. Phtheirichthys lineatus  /  

Rachycentridae (ปลาช่อนทะเล)    
  23. Rachycentron canadum  /  

Carangidae (ปลาหางแข็ง)    
  24. Alepes djedaba  /  
  25. Alepes vari   / 
  26. Atule mate   / 
  27. Gnathanodon speciosus  /  

  28. Scomberoides commersonmianus  /  

  29. Selar boops  /  

  30. S. crumennophthalmus  /  

  31. Selaroides leptolepis /   
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ตำรำงผนวกท่ี 3  (ต่อ) 

ชนิดปลำ 
ปลำที ่

เคลื่อนย้ำยฝูง 
ปลำที่เข้ำมำเย่ียม

เยือนเป็นครั งครำว 
ปลำที่เข้ำมำ 

อยู่อำศัย 
Lutjanidae (ปลากะพงแดง)    
  32. Lutjanus carponotatus  /  

  33. L. johnii  /  

  34. L. lutjanus /   

  35. L. russelli   / 
  36. L. vitta /   

Caesionidae (ปลากล้วย)    
  37. Caesio caerulaurea   / 
  38. C. cuning /   

  39. Pterocaesio chrysozona  /  

Gerreidae (ปลาดอกหมาก)    
  40. Gerres oyena  /  

  41. G. filamentosus  /  

Haemulidae (ปลาสร้อยนกเขา)    
  42. Diagramma pictum   / 
  43. Plectorhinchus gibbosud  /  

Blenniidae (ปลาตั๊กแตนหิน)    
  44. Petroscirtes breviceps   / 
Chaetodontidae (ปลาผีเสื้อ)    
  45. Chaetodon octofasciatus   / 
  46. Chelmon rostratus   / 
  47. Heniochus acuminatus   / 
  48. Parachaetodon ocellatus  /  

Diodontidae (ปลาปักเปา้ฟันสองซี่)    
  49. Diodon liturosus  /  

Ephippidae (ปลาหูช้าง)    
  50. Platax teira    / 
Gobiidae (ปลาบู่)    
  51. Myersina  nigrivigata  /  
Labridae (ปลานกขุนทอง)    
  52. Halichoeres nigrescens   / 
  53. Labroides dimidiatus   / 
  54. Leptojulis cyanopleura  /  

  55. Thalassoma lunare  /  

Lethrinidae (ปลาหมสูี)    
  56. Lethrinus lentjan  /  

Microdesmidae (ปลาบู่นีออน)    
  57. Parioglossus philippinus  /  
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ตำรำงผนวกท่ี 3  (ต่อ) 

ชนิดปลำ 
ปลำที ่

เคลื่อนย้ำยฝูง 
ปลำที่เข้ำมำ 

เย่ียมเยือนเป็นครั งครำว 
ปลำที่เข้ำมำ 

อยู่อำศัย 
Monacanthidae (ปลาวัวจมูกยาว)    
  58. Aluterus monoceros  /  

  59. Monacanthus chinensis   / 
Mullidae (ปลาแพะ)    
  60. Upeneus tragula   / 
Nemipteridae (ปลาทรายแดง)    
  61. Pentapodus setosus   / 
  62. Scolopsis affinis  /  

  63. S. monogramma   / 
  64. S. taenioptera   / 
  65. S. vosmeri   / 
Ostraciidae (ปลาปักเป้ากล่อง)    
  66. Ostracion cubicus  /  

  67. O. rhinorhynchos  /  

Pempheridae (ปลากระดี่ทะเล)    
  68. Pempheris adusta  /  

  69. P. oualensis   / 
  70. P. schwenkii  /  

Pomacentridae (ปลาสลดิหิน)    
  71. Abudefduf bengalensis  /  

  72. A. vaigiensis   / 
  73. Chromis cinerascens   / 
  74. Neopomacantrus bankeieri /   

  75. Neopomacantrus cyanomos /   

  76. Pomacentrus cuneatus   / 
Siganidae (ปลาสลิดทะเล)    
  77. Siganus canaliculatus   / 
  78. S. guttatus  /  

  79. S. javas   / 
Sphyraenidae (ปลาสาก)    
  80. Sphyraena jello  /  

  81. S. obtusata /   

Teraponidae (ปลาข้างตะเภา)    
  82. Terapon theraps  /  

Tetraodontidae (ปลาปักเป้าฟนัสี่ซี่)    
  83. Arothron mappa  /  

  84. A. stellatus  /  

จ ำนวนชนิดรวม 7 46 31 
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ตำรำงผนวกที่ 4  โครงสร้างประชาคมปลากลุ่มท่ี 2 (F4) จ าแนกตามการใช้พ้ืนที่จัดวางซั้งเชือก 

ชนิดปลำ 
ปลำที ่

เคลื่อนย้ำยฝูง 
ปลำที่เข้ำมำ 

เย่ียมเยือนเป็นครั งครำว 
ปลำที่เข้ำมำ 

อยู่อำศัย 
Serranidae (ปลากะรัง)    
    1. Cephalopholis boenack  /  

    2. Ephinephelus bleekeri  /  

    3. E. coioides  /  

    4. E. sexfasciatus  /  

Apogonidae (ปลาอมไข่)    
    5. Apogon cavitiensis  /  

    6. A. endekataenia  /  

    7. A. quadrifasciatus  /  

Carangidae (ปลาหางแข็ง)    
    8. Alepes djedaba  /  

    9. A. vari  /  

  10. Atule mate   / 
  11. Scomberoides commersonmianus  /  

  12. Selaroides leptolepis /   

Leiognathidae (ปลาแป้น)    
  13. Leiognathus elongatus  /  

Lutjanidae (ปลากะพงแดง)    
  14. Lutjanus lutjanus  /  

  15. L. vitta  /  

Blenniidae (ปลาตั๊กแตนหิน)    
  16. Petroscirtes breviceps   / 
Gobiidae (ปลาบู่)    
  17. Amblyeleotris rubrimarginatus  /  

  18. Myersina nigrivigata  /  

  19. Myersina sp.  /  

  20. Gobiidae (sp.1)     / 
Monacanthidae (ปลาวัวจมูกยาว)    
  21. Monacanthus chinensis   / 
Mullidae (วงศ์ปลาแพะ)    
  22. Upeneus tragula   / 
Nemipteridae (ปลาทรายแดง)    
  23. Pentapodus setosus   / 
  24. Nemipterus furcosus  /  
  25. Scolopsis affinis  /  
  26. Scolopsis monogramma  /  
  27. S. taenioptera  /  
Pomacentridae (ปลาสลดิหิน)    
  28. Neopomacantrus cyanomos  /  
  29. Pomacentrus cuneatus  /  
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ตำรำงผนวกที่ 4  (ต่อ) 

ชนิดปลำ 
ปลำที ่

เคลื่อนย้ำยฝูง 
ปลำที่เข้ำมำ 

เย่ียมเยือนเป็นครั งครำว 
ปลำที่เข้ำมำ 

อยู่อำศัย 
Siganidae (ปลาสลิดทะเล)    
  30. Siganus canaliculatus /   
  31. S. javas  /  
Teraponidae (ปลาข้างตะเภา)    
  32. Terapon theraps   / 
จ ำนวนชนิดรวม 2 23 7 

 

  

 
ภำพผนวกที่ 1  สภาพซัง้เชือกเสริมบนกองปะการังเทียม (F1)  
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ภำพผนวกที่ 2  สภาพกองปะการังเทียมอย่างเดียว (F2) 
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ภำพผนวกที่ 3  สภาพซั้งเชือกเสริมข้างกองปะการังเทียม (F3)  
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ภำพผนวกที่ 4  สภาพซ้ังเชือกอย่างเดียว (F4) 
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