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โครงการศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารของปลากดเกราะในแหลงน้ํา
บทคัดยอ
การศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารของปลากดเกราะในแหลงน้ําไดตัวอยางรวม 34 ตัวอยางจาก 4
แหลงน้ํา ไดแก จังหวัดชลบุรี เชียงใหม สุพรรณบุรี และแมน้ําเจาพระยาไดผลสรุปดังนี้
ปลากดเกราะมีความยาวเฉลี่ย 36.79 ซม น้ําหนักเฉลี่ย 440 กรัม ทางเดินอาหารเฉลีย่ ยาว 4.0854
เมตร ปลามีปริมาณอาหารในกระเพาะเฉลีย่ 5.4008 กรัม มีสัดสวนน้ําหนักอาหารตอน้ําหนักปลามากที่สุดที่
รอยละ 5.69 พบอาหาร 11 กลุม ไดแก ปลา หอย แมลงตัวเต็มวัย ตัวออนแมลง ไสเดือนน้ํา ฟองน้ํา ไบรโอ
ซัว ไฮดรา แพลงกตอนสัตว แพลงกตอนพืช และสาหรายไฟ โดยกินไสเดือนน้ํา และฟองน้ําเปนอาหารหลัก
แมลงตัวเต็มวัย สาหรายไฟ เปนอาหารรอง

2
คํานํา
ปลากดเกราะ หรือปลาเทศบาล (Sucker catfish) มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Hypostomus
plecottomus (Linnaeus, 1758) เปนปลาน้ําจืด มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาใต ทั้งนี้ ไดมีการนําเขามาเพาะเลี้ยง
ในวงการปลาสวยงามของไทย เพื่อใชทาํ ความสะอาดตูปลาสวยงาม ซึ่งมีบางสวนหลุดรอดไปอาศัยตาม
แหลงน้ําธรรมชาติ จนมีการแพรขยายพันธุกระจายอยูทวั่ ไปในแหลงน้ําจืดเปนจํานวนมาก เนื่องจากปลากด
เกราะเปนปลาที่มีความอดทนสูง สามารถอาศัยในแหลงน้ําไดทุกรูปแบบ และวางไขสืบพันธุไดเองตาม
ธรรมชาติ จึงทําใหมกี ารเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทําใหสงผลกระทบตอพันธุปลา
พื้นเมืองของไทยที่มีอยูตามธรรมชาติ
การศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารของปลากดเกราะทําใหทราบถึง
ความสามารถของปลากดเกราะในการใชทรัพยากรอาหารในแหลงน้ําธรรมชาติไดดีเพียงใด หรือสามารถ
แกงแยงอาหารของปลาพื้นเมืองไทย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเนื่องในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาลักษณะของทางเดินอาหารของปลากดเกราะ
2. เพื่อศึกษาชนิดอาหารในทางเดินอาหารของปลากดเกราะ
วิธีดําเนินการ
1. แหลงที่มาของตัวอยาง
แหลงที่มาของตัวอยาง 4 แหงไดแก
คลองสงน้ําบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คลองสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
แมน้ําปง ลําเหมือง จังหวัดเชียงใหม
แมน้ําเจาพระยา
2. วิธีการเก็บตัวอยาง
ชั่งน้ําหนักตัวอยางปลากดเกราะ และวัดความยาวเหยียด
เปดชองทองปลากดเกราะ แลวนําทางเดินอาหารของปลาไปเก็บรักษาดวยฟอรมาลินเพื่อนํามา
ศึกษาในหองปฏิบัติการ
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ศึกษาองคประกอบของอาหารที่พบในทางเดินอาหารปลากดเกราะในหองปฏิบัติการ โดยทํา
การยืดกระเพาะและทางเดินอาหารสวนตนออกมาทั้งหมดวัดความยาวทางเดินอาหาร วิเคราะหตัวอยางโดย
ผากระเพาะดวยกรรไกร รีดอาหารในกระเพาะ และทางเดินอาหารลงใน petri dish ทั้งหมดนําไปชั่งน้ําหนัก
แลวสุมอาหาร 1 ใน 3 สวนมาทําการศึกษาองคประกอบของอาหารในกระเพาะ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. มาจําแนกกลุมของอาหารศึกษาแบบหยาบผานกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา
2. ศึกษาอยางละเอียดผานกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง โดยสุมตัวอยางอาหารทีไ่ มสามารถ
จําแนกได (debris) มาทําสไลดถาวร (permanent slide) โดยเกลีย่ (smear) ตัวอยางอาหารกับกลีเซอรลีนใน
สไลดหลุมปดดวยแผนปดสไลด (cover glass) ทาขอบแผนปดสไลดใหตดิ กับสไลด ดวยยาทาเล็บหรือ
depex นําสไลดถาวรมาวิเคราะหชนิดอาหารดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงตั้งแต 80, 200, 800 และ
2,000 เทา
การจําแนกกลุม ของอาหารโดยใชเอกสารอางอิงของ คีรี และคณะ (2546) ธนาภรณ และวิชมัย
(2550) Needham and Needham (1957) Usinger (1968) และ Brandt (1974)
3. การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีดัดแปลง Point Method และ Numerical Method โดยแบงชนิดอาหารที่พบออกเปน 11

กลุมดังนี้
3.1 กลุมปลา เปนอาหารที่มขี นาดใหญที่สดุ มีคาเทากับ 1
3.2 กลุมไสเดือนน้ํา เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคาเทากับ 0.6
3.3 กลุมหอย เปนอาหารที่มขี นาดกลางมีคา เทากับ 0.5
3.4 กลุมแมลงตัวเต็มวัย เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคาเทากับ 0.5
3.5 กลุมตัวออนแมลง เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคา เทากับ 0.5
3.6 กลุมฟองน้ํา เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคาเทากับ 0.4
3.7 กลุม Bryozoan เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคาเทากับ 0.4
3.8 กลุม Hydra และ เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคาเทากับ 0.4
3.9 กลุมสาหรายไฟ ประกอบดวยสาหรายไฟเปนสาหรายสีเขียวขนาดใหญ และพืชน้ําซึ่งเปน
พืชชั้นสูงเปนอาหารขนาดกลางมีคาเทากับ 0.3
3.10 กลุม zooplankton ไดแก Copepoda เชน ไรขาว Cladoceran เชน ไรแดง และ Ostracods
เชนไรหิน เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคาเทากับ 0.2
3.11 กลุมแพลงกตอนพืช ไดแก สาหรายเซลเดียว เชน สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน สาหรายสี
เขียว เปนอาหารที่มีขนาดเล็กที่สุดมีคาเทากับ 0.01
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ความจุของทางเดินอาหาร หรือ fullness คือปริมาณอาหารในทางเดินอาหารแบงไดเปน 5
ระดับดังนี้
fullness
0
1
2
3
4
5
การวิเคราะหและรายงานผล
กราฟ และการอธิบายในเชิงพรรณนา

รอยละของอาหาร
0
1-24
25-49
50-74
75-99
100
โดยผลที่ไดจากการจําแนกและวิเคราะหนําเสนอในรูปตาราง

ผลการศึกษา
ปลากดเกราะที่ไดจากแหลงน้ําทั้ง 4 แหลงเปนปลาชนิดเดียวกันลักษณะภายนอกมีเกล็ดเชื่อม
เปนเกราะแข็งทั้งตัว มีลวดลายสลับขาวดํา ดานทองสีออนกวาดานหลัง โดยมีปากอยูด านลางเปนลักษณะดูด
หรือ sucker หรับเกาะติดกับ substrate มีครีบอก 1 คู ครีบทอง 1 คู ครีบหลังมี 2 ตอน ครีบหลังสวนที่ 2 มี
กานครีบออน 1 กาน (ภาพที่ 1 และ2) ปลากดเกราะ หรือ sucker ที่พบมีอนุกรมวิธานดังนี้
Kingdom
Animalia
Phylum
Chordata
Class
Actinopterygii
Order
Siluriformes
Family
Loricariidae
Genus
Hypostomus
Species
Hypostomus plecottomus ((Linnaeus, 1758)
ตัวอยางปลากดเกราะจาก 4 แหลง จําแนกเปน จังหวัดชลบุรี 3 ตัวอยาง แมน้ําเจาพระยา 6
ตัวอยาง จังหวัดสุพรรณบุรี 19 ตัวอยาง และจังหวัดเชียงใหม 6 ตัวอยาง รวม 34 ตัวอยาง มีผลการศึกษาดังนี้
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1. ลักษณะของทางเดินอาหารของปลากดเกราะ
ปลากดเกราะมีความยาวเหยียดหรือ total length เฉลี่ย 36.79 เซนติเมตร น้ําหนักปลาเฉลี่ย 440
กรัม มีการกินอาหารทางปาก โดยการดูดอาหารคลายเครื่องดูดฝุน อาหารถูกดูดผานเขาปาก มีฟน ขนาดเล็ก
ตรงขากรรไกรลาง ชวยตัด สงผานเขาคอหอยลงมาที่กระเพาะที่มลี ักษณะพิเศษคลายกระเพาะลมผนังบาง
เปนถุงมีเสนผาศูนยกลาง 10-12 ซม อาหารถูกลําเลียงมายอยในลําไสเล็ก ที่มีความยาว ความยาวทางเดิน
อาหารเฉลี่ย 408.53 เซนติเมตร (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 3- 4) มีความยาวเฉลี่ย 11.29 เทาของความยาวตัวปลา
โดยมีน้ําหนักอาหารในทางเดินอาหารเฉลีย่ 5.40 กรัม และเปน 1.53% ของน้ําหนักตัวปลา และมีความจุ
อาหารในทางเดินอาหารที่ระดับ 3 หรือ รอยละ50-74

ภาพที่ 1 ปลากดเกราะ

6

ภาพที่ 2 ปาก และฟนของปลากดเกราะ

ภาพที่ 3 กระเพาะ และลําไสของปลากดเกราะ
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ภาพที่ 4 ทางเดินอาหารปลากดเกราะ
2. ชนิดอาหารในทางเดินอาหารของปลากดเกราะ
ชนิดอาหารในกระเพาะมีองกประกอบ 11 กลุม ไดแก ปลา หอย ไสเดือนน้ํา แมลงตัวเต็มวัย
ตัวออนเมลง แพลงกตอนสัตว แพลงกตอนพืช ไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา และสาหรายไฟ โดยมี ไสเดือนน้ํา
และฟองน้ําเปนอาหารหลัก สาหรายไฟ และแมลงตัวเต็มวัยเปนอาหารรอง (ตารางที่ 2 ภาพที่ 5)
ตารางที่ 1 น้ําหนัก ความยาว และปริมาณอาหารในทางเดินอาหารของปลากดเกราะ

ลักษณะ
ความยาวเหยียด (ซม)
น้ําหนักตัว (กรัม)
ความยาวกระเพาะ (ซม)
ความยาวกระเพาะ/ความยาวเหยียด
น้ําหนักอาหาร (กรัม)
น้ําหนักอาหาร/น้ําหนักตัว
ความจุอาหาร (ระดับ 0-5)

ชลบุรี
36.23
452.67
408.70
11.51
2.28
0.0072
1.67

แหลงที่มาของตัวอยาง
เจาพระยา สุพรรณบุรี เชียงใหม เฉลี่ย
37.02
39.20
29.22
36.79
431.53
485.05
299.52 440.00
510.25
393.21
355.30 408.54
14.18
10.08 12.1339
11.29
10.45
4.04
6.21
5.40
0.0302
0.0101
0.0205 0.0153
4.17
2.37
4.33
3
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ตารางที่ 2 อาหารที่พบในทางเดินอาหารของปลากดเกราะ
กลุมอาหาร
แมลง
ตัวออนแมลง
ไสเดือนน้ํา
ฟองน้ํา
แพลงกตอนสัตว
แพลงกตอนพืช
ไบรโอซัว
สาหรายไฟ
หอย
ไฮดรา
ปลา

ชลบุรี
*
*
*
*
*
*
*

แหลงที่มาของตัวอยาง
เจาพระยา สุพรรณบุรี เชียงใหม
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

เมื่อจําแนกตามแหลงน้ํา (ตารางที่ 3 และภาพที่ 5) ปลากดเกราะจากชลบุรีมีขนาดเฉลี่ย 36.23
เซนติเมตร น้ําหนักปลาเฉลี่ย 452.67 กรัม ความยาวทางเดินอาหารเฉลีย่ 408.70 เซนติเมตร น้ําหนักอาหารใน
กระเพาะเฉลี่ย 2.28 กรัม กินอาหาร 7 กลุม ไดแก ปลา ไสเดือนน้ํา แมลงตัวเต็มวัย ตัวออนเมลง แพลงกตอน
สัตว แพลงกตอนพืช และฟองน้ํา โดยมีไสเดือนน้ําเปนอาหารหลัก และตัวออนแมลง และฟองน้าํ เปนอาหาร
รอง ปลากดเกราะจากแมนา้ํ เจาพระยามีขนาดเฉลี่ย 37.02 เซนติเมตร น้ําหนักปลาเฉลี่ย 431.53 กรัม ความ
ยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย 510.25 เซนติเมตร น้ําหนักอาหารในกระเพาะเฉลี่ย 10.45 กรัม กินอาหาร 10 กลุม
ไดแก หอย ไสเดือนน้ํา แมลงตัวเต็มวัย ตัวออนเมลง แพลงกตอนสัตว แพลงกตอนพืช ไฮดรา ไบรโอซัว
ฟองน้ํา และสาหรายไฟ โดยมีไสเดือนน้าํ เปนอาหารหลัก สวนฟองน้ํา แมลงตัวเต็มวัย และสาหรายไฟเปน
อาหารรอง ปลากดเกราะจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีขนาดเฉลี่ย 39.20 เซนติเมตร น้ําหนักปลาเฉลี่ย 485.05 กรัม
ความยาวทางเดินอาหารเฉลีย่ 393.01 เซนติเมตร น้ําหนักอาหารในกระเพาะเฉลี่ย 4.04 กรัม กินอาหาร 10
กลุม ไดแก หอย ไสเดือนน้าํ แมลงตัวเต็มวัย ตัวออนเมลง แพลงกตอนสัตว แพลงกตอนพืช ไฮดรา ไบรโอ
ซัว ฟองน้ํา และสาหรายไฟ โดยมีไสเดือนน้ําเปนอาหารหลัก สวนฟองน้ําเปนอาหารรอง ปลากดเกราะจาก
จังหวัดเชียงใหมมีขนาดเฉลี่ย 29.22 เซนติเมตร น้ําหนักปลาเฉลี่ย 299.52 กรัม ความยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย
355.30 เซนติเมตร น้ําหนักอาหารในกระเพาะเฉลี่ย 6.21 กรัม กินอาหาร 6 กลุม ไดแก ไสเดือนน้าํ แมลงตัว
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เต็มวัย แพลงกตอนสัตว แพลงกตอนพืช ฟองน้ํา และสาหรายไฟ โดยมีไสเดือนน้ําเปนอาหารหลัก สวน
ฟองน้ําเปนอาหารรอง
ตารางที่ 3 ปริมาณอาหาร (กรัม) ที่พบในทางเดินอาหารของปลากดเกราะ

กลุมอาหาร (ก)
แมลง
ตัวออนแมลง
ไสเดือนน้ํา
ฟองน้ํา
แพลงกตอนสัตว
แพลงกตอนพืช
ไบรโอซัว
สาหรายไฟ
หอย
ไฮดรา
ปลา
รวม

ชลบุรี
0.0577
0.4914
0.9439
0.5698
0.0720
0.0164
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1287
2.2799

แหลงที่มาของตัวอยาง
เจาพระยา สุพรรณบุรี เชียงใหม เฉลี่ย
1.4352
0.2085
2.2349 0.7693
0.8610
0.3641
0.0000 0.3987
2.5344
1.5059
1.9466 1.7156
1.8694
1.0579
0.8936 1.1290
0.3119
0.1613
0.1847 0.1841
0.0388
0.0257
0.0621 0.0336
0.3854
0.2912
0.0000 0.2307
1.3640
0.4760
0.8850 0.6629
0.5780
0.0000
0.0000 0.1020
0.8112
0.0000
0.0000 0.1432
0.0000
0.1131
0.0000 0.0746
10.4460
4.0437
6.2138 5.4008
ฟองน้ํา
21%

แพลงกตอนสัตว
3%

แพลงกตอนพืช
1%
ไบรโอซัว
4%

สาหรา ยไฟ
12%
หอย
2%

ไสเดือนน้ํา
32%

ตัวออนแมลง
7%

แมลง
14%

ภาพที่ 4 องกประกอบของอาหารในทางเดินอาหารของปลากดเกราะ

ปลา
1%

ไฮดรา
3%

10
ตัวออนแมลง

ไสเดือนน้ํา

ฟองน้ํา

แพลงกตอนสัตว

ไบรโอซัว

สาหรายไฟ

หอย

ไฮดรา

ปลา

น้ําหนักกลุมอาหาร กรัม

แมลง

แพลงกตอนพืช

12.0000
10.0000
8.0000
6.0000
4.0000
2.0000
0.0000

แหล งปลากดเกราะ

ชลบุรี

เจาพระยา

สุพรรณบุรี

เชียงใหม

ภาพที่ 5 องกประกอบของอาหารในทางเดินอาหารของปลากดเกราะในแตละแหลงน้ํา
สรุปและวิจารณผล
ปลากดเกราะมีลักษณะปากอยูในตําแหนง inferior คืออยูใตจะงอยปาก และมีลักษณะดูดกิน
อาหารจากดานลาง จึงจัดปลากดเกราะเปนปลาประเภทอาศัยอยูที่พนื้ ทองน้ํา และดูดกินอาหารจากพื้นทอง
น้ําเปนน้ําเปนหลัก ปลากดเกราะสามารถกินอาหารไดทงั้ พืช และสัตว หรือ (omnivore) โดยกินอาหารถึง 11
กลุม ไดแก ปลา หอย ไสเดือนน้ํา แมลงตัวเต็มวัย ตัวออนเมลง แพลงกตอนสัตว แพลงกตอนพืช ไฮดรา ไบร
โอซัว ฟองน้ํา และสาหรายไฟ อาหารหลัก กลุมไสเดือนน้ํา (1.72 กรัม) และกลุมฟองน้ํา (1.13 กรัม) อาหาร
รอง กลุมแมลงตัวเต็มวัย (0.77 กรัม) และกลุมสาหรายไฟ (0.66 กรัม) ปลากดเกราะที่ไดจากแมน้ําเจาพระยา
มีปริมาณน้ําหนักอาหารในทางเดินอาหารมากที่สุด 23.12 กรัม ประกอบดวยกลุมอาหารมากทีส่ ุด 9 กลุม
ปลากดเกราะที่มีเปอรเซ็นตอาหารตอน้ําหนักตัวมากที่สดุ 5.69% เปนตัวอยางที่ไดจากแมน้ําเจาพระยา
เชนกัน (ตารางผนวกที่ 1) โดยปลากดเกราะที่มีอาหารเต็มกระเพาะมีน้ําหนักอาหารในกระเพาะเปนสัดสวน
ของน้ําหนักตัวปลาอยูที่ 2-6 % กลุมไสเดือน และฟองน้าํ เปนอาหารหลักของปลากดเกราะเพราะไสเดือนน้ํา
เปนสัตวหนาดิน และฟองน้ําเปนสัตวเกาะติด ปลากดเกราะอาศัยอยูบริเวณพื้นทองน้ําที่มีสาหรายไฟที่เปน
macrophytes ขึ้นอยู และมีฟองน้ําเกาะติดกับสาหรายไฟ และมีพวกแมลงตัวเต็มวัยมาหาอาหารบริเวณ
ดังกลาวดวย การที่ปลากดเกราะกินอาหารไดถึง 11 กลุมนั่นคือปลาสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ของแหลงน้ําในประเทศไทยไดเปนอยางดี สามารถแพร และขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว และอาจดีกวาพันธุ
ปลาพื้นเมืองของไทย ในอนาคตหากไมมีมาตรการปองกันหรือแกไข แหลงน้ําของไทยอาจมีปลากดเกราะ
เปนพันธุปลาชนิดหลัก และปลาพื้นเมืองไทยบางชนิดอาจสูญหายไปจากแหลงน้ํา
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ภาคผนวก

ภาพผนวกที่ 1 กลุมปลา (ฟนลูกปลา)

ภาพผนวกที่ 2 กลุมไสเดือน (setae)

ภาพผนวกที่ 3 กลุมแมลงตัวเต็มวัย
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สาหรายไฟ
ภาพผนวกที่ 4 กลุมสาหรายไฟ และพืชน้ํา

ไรหิน

ไรขาว
ภาพผนวกที่ 5 กลุมแพลงกตอนสัตว

พืชน้ํา

ไรแดง

โรติเฟอร
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ภาพผนวกที่ 6 กลุมไบรโอซัว

ภาพผนวกที่ 7 กลุมตัวออนแมลง

ภาพผนวกที่ 8 กลุมไฮดรา

15

ภาพผนวกที่ 9 กลุมแพลงกตอนพืช

ภาพผนวกที่ 10 กลุมฟองน้ํา (spicules)

ภาพผนวกที่ 11 กลุมหอย

