ปลาที่พบในอ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร
โดย

ธันยพร พูลสวัสดิ์, ศิวพร ราชสุวรรณ, พิทยา ไทยอารีย์, พิชัย ขุฑสมบูรณ์, ธรรมรงค์ ไชยชนะ และ ดุสิต จิตต์รัตน์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
9 หมู่ 7 ตาบลนาทุ่ง อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพรเป็นอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในอ่าวไทย มีทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่งที่สาคัญ ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลน การศึกษาองค์ประกอบชนิดปลาใน
ครั้งนี้ ใช้อวนทับตลิ่ง ขนาดตาก้นถุง 4 มิลลิเมตร เก็บตัวอย่างปลาจานวน 5 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2561 มกราคม กุมภาพันธ์ มิถุนายน และกรกฎาคม 2562 แบ่งเป็นบริเวณป่าชายเลน 2 สถานี แหล่ง
หญ้าทะเล 2 สถานีๆ ละ 3 ซ้า พบปลาทั้งหมด 40 ครอบครัว 79 ชนิด เป็นปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ 24 ครอบครัว 40 ชนิด ที่พบมากได้แก่ ปลาดอกหมาก (Gerres oyena) ปลาสลิดทะเล
แถบ (Siganus javus) และปลากะตัก (Encrasicholina devisi ) ตามลาดับ ปลาที่พบเฉพาะในป่าชายเลน รวม 23 ครอบครัว 29 ชนิด ที่พบมากได้แก่ ปลาบู่ใส (Neostethus lankesteri) ปลาขี้จีน
(Ambassis interrubtus) และปลาซิวข้าวสาร (Oryzius javanicus) ตามลาดับ ส่วนปลาที่พบเฉพาะในแนวหญ้าทะเล มี 15 ครอบครัว 19 ชนิด ชนิดที่พบมาก ได้แก่ ปลาปิ่นแก้ว (Plotosus
lineatus) ปลาเห็ดโคน (Sillago shihama) ปลาข้างลายเกล็ดเล็ก (Therapon puta) ตามลาดับ สาหรับปลาที่พบทั้ง 2 ระบบนิเวศ มี 17 ครอบครัว 31 ชนิด ได้แก่ ปลาแป้น (Leiognathus jonesi)
ปลาแป้น (Leiognathus decorus) และปลาขี้จีน (Ambassis kopsii) ปลาส่วนใหญ่พบทั้งในระยะก่อนวัยเจริญพันธ์และตัวเต็มวัย การสารวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าปลาที่อาศัยในระบบนิเวศป่าชายเลนและ
แหล่งหญ้าทะเลอ่าวทุ่งคา-สวี มีความหลากหลายและยังคงอุดมสมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่มีการอพยพไปมาระหว่างระบบนิเวศทั้งสอง ก่อให้เกิดโครงสร้างประชาคมปลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามพบว่าอ่าว
ทุ่งคาสวี พบการแพร่กระจายของปลาหมอสีคางดา (Sarotherodon melanotheron) โดยเฉพาะในป่าชายเลน ซึ่งเป็นชนิดพันธ์ต่างถิ่น เห็นควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีแพร่กระจายและเพิ่มปริมาณ
มากขึ้น

ปลาที่พบในป่าชายเลน

ปลาบู่ใส Neostethus lankesteri
ปลาขี้จีน Ambassis interruptus

ปลาที่พบทั้งในป่าชายเลนและแนวหญ้าทะเล

ปลากะตักหัวกลม*
Encrasicholina devisi

ปลากะตักควาย*
Stolephorus indicus

ปลาที่พบในแนวหญ้าทะเล

ลูกปลากะตัก (สายไหม)*
Stolephorus spp.
ปลาปิ่นแก้ว* Plotosus lineatus

ปลาขี้จีน Ambassis macracanthus

ปลาหลังเขียว* Sardinella albella

ปลากระทุงเหว Zenarchopterus
buffonis

ปลากระทุงเหว Zenarchopterus dunckeri

ปลาเสือพ่นน้า Toxotes
Jaculatrix

ปลาซิวข้าวสารชวา Oryzias javanicus

ปลากระบอก*
Chelon subviridis

ปลาตาเหลือกสั้น* Megalops
cyprinoides

ปลาแมว* Thryssa hamiltonii

ปลาขี้จีน
Ambassis vachellii

ปลาขี้จีน
Ambassis kopsii

ปลาเข็มปากแดง
Hyporhamphus limbatus

ปลาเห็ดโคน*
Sillago sihama

ปลาหลังเขียว* Sardinella
sp.

ปลาสีกุนทอง*
Alepes melanoptera
ปลากระบอก*
Chelon sp.

ปลาสีกุนบั้ง *
Atule mate

ปลาสละ, เฉลียบ*
Scomberoides lysan
ปลากะตักขาว* Escualosa
thoracata

ปลาแป้น
Secutor rucorius

ปลาสีกุน*
Alepes kleinii

ปลากะพงขาว* Lates calcarifer
ปลาแป้น
Leiognathus decorus

ปลาสากเหลือง*sphyraena obtusata

ปลาหัวแข็ง
Atherinomorus duodecimalis

ปลาข้างลายเกล็ดเล็ก* Terapon
puta

ปลาหางควาย *
Platycephalus indicus

ปลาสีกุน*
Alepes sp.

ปลาแป้น
Secutor insidiator

ปลาแป้นยักษ์*
Leiognathus equulus

ปลาจิ้มฟันจระเข้* Hippichthys
penicillus

ปลาสีเสียด* Scomberoides
tol

ปลาแป้น Leiognathus
splendens

ปลากะพงข้างปาน
Lutjanus johnii

ปลาครืดคราด* Pomadasys
kaakan

ปลาบู่ฟันเลื่อย Butis
Koilomatodon

ปลาบู่เกล็ดซ้อน Butis humeralis

ปลาอีกง (แขยง)* Mystus gulio

ปลากระบี่ Omobranchus
ferox

ปลากะพงข้างปาน*
Lutjanus russelli

ปลาแป้น
Leiognathus jonesi

ปลาแพะลาย Upeneus tragula

ปลาจวดหน้าสั้น*
Dendrophysa russelli
ปลาดอกหมาก*
Gerres oyena

ปลาบู่เสือเล็ก
Brachygobius xanthomelas

ปลาสลิดทะเลแถบ*
Siganus javus

ลูกปลาดอกหมาก*
Gerres sp.

ปลาดอกหมากกระโดง*
Gerres filamentosus

ปลามังกรน้อย
Repomucenus schaapi
ปลาบู่ขาว
Acentrogobius caninus

ปลาสลิดทะเลจุดขาว*
Siganus canaliculatus
ปลาเฉี่ยว Monodactylus argenteus

ปลากะพงเหลือง* Lutjanus
vitta

ปลาสากดา *
Sphyraena jello

ปลาบู่ดาหัวโต
Acentrogobius chlorostigmatoides

ปลาอมไข่ Apogon hyalosoma
ลูกปลาบู่
Acentrogobius sp.

ปลาบู่กล้วย stigmatogobius
pleurostigma

ปลากระบาง* Himantura imbricata

ปลาบู่เกล็ดแข็ง
Butis butis

ปลาบู่หัวโต
Acentrogobius viridipunctatus

ปลาวัว
Triacanthus blochi

ปลาวัวจมูกสั้น
Triacanthus biaculeatus

ปลาบู่ทอง Glossogobius aureus
ปลาคางคก (อุบ) Batrichthys
grunniens

ปลาท่องเที่ยว (เขือ)*
Pseudapocrypter lanceolatus

ปลาตะกรับ (เสือดาว) *
Scatophagus argus

ปลาช่างชุน (ลิ้นหมา)*
Cynoglossus puncticeps

ปลาดุกทะเล* Plotosus
canius

ปลาหมอสีคางดา Sarotherodon
melanotheron

ปลาไหลน้ากร่อย*
Macrotrema caligans
ปลาปักเป้าเขียวจุด etraodon
nigroviridis

ปลาปักเป้าหลังเขียว Lagocephalus
lunaris

* หมายถึง ปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ

