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3 เซนติเมตร

ชื่อไทย
ปลาสรอยนกเขา
ชื่อสามัญ
Lipped barb
ชื่อวิทยาศาสตร Osteochilus hasselti (Valenciennes, 1842)

3 เซนติเมตร

ชื่อไทย
ปลาแขยงใบขาว
ชื่อสามัญ
Long-fatty finned mystus
ชื่อวิทยาศาสตร Mystus singaringan (Bleeker, 1846)

3 เซนติเมตร

ชื่อไทย
ปลาแขยงขางลาย
ชื่อสามัญ
Stripe mystus
ชื่อวิทยาศาสตร Mystus mysticetus Roberts, 1992
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หนา
อาหารที่พบในกระเพาะของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายใน
แมน้ําสงครามตอนลาง
อาหารที่พบในกระเพาะของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายใน
แมน้ําสงครามตอนลางในเดือนตุลาคม และธันวาคม 2544
อาหารที่พบในกระเพาะของปลาขนาดเล็ก และขนาดใหญของปลาสรอยนกเขา
ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายในแมน้ําสงครามตอนลาง
รอยละของปริมาณอาหารทีพ่ บในกระเพาะของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และ
ปลาแขยงขางลายในแมน้ําสงครามตอนลาง
รอยละของปริมาณอาหารทีพ่ บในกระเพาะของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และ
ปลาแขยงขางลายในแมน้ําสงครามตอนลางใน เดือนตุลาคม และธันวาคม 2544
รอยละของปริมาณอาหารทีพ่ บในกระเพาะอาหารของปลาขนาดเล็ก และขนาดใหญ
ของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายในแมน้ําสงครามตอนลาง
การศึกษาองคประกอบของอาหารในทางเดินอาหารของปลาสรอยนกเขาในแหลงน้ํา
ตางๆ
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สารบาญภาพ
ภาพที่
1 แผนที่ลุมน้ําสงครามตอนลางแสดงจุดเก็บตัวอยางปลาบริเวณลําน้ําสงครามและลําน้ํา
สาขา
2 รอยละของปริมาณอาหารทีพ่ บในกระเพาะของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และ
ปลาแขยงขางลายในแมน้ําสงครามตอนลาง
3 ภาพ 2 มิติของการวิเคราะห MDS ขององคประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะของ
ปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายในแมน้ําสงครามตอนลางโดย
จําแนกตามขนาดความยาวลําตัวปลา
ภาพผนวกที่
1 ชิ้นสวนของเนื้อปลา (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา
2 ชิ้นสวนของกุง (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา
3 Setae และชิ้นสวนไสเดือนน้ํา (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา
4 ชิ้นสวนของแมลงตัวเต็มวัย (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา
5 ชิ้นสวนตัวออนแมลง (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา
6 ชิ้นสวนของไรขาว (ก และ ง) ไรแดง (ข) และไรหิน (ก และ ค) ที่พบในทางเดินอาหาร
ของปลา
7 ไฮดรา (ก) statoblast ของไบรโอซัว (ข และ ค) spicule ของฟองน้ํา (ง) ที่พบในทางเดิน
อาหารของปลา
8 ชิ้นสวนของสาหรายไฟ (ก, ข, ค และ ง) ทีพ่ บในทางเดินอาหารของปลา
9 โรติเฟอร (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา
10 แพลงกตอนพืช (ก, ข, ค และ ง) ชนิดตางๆ ที่พบในทางเดินอาหารของปลา
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บทคัดยอ
การศึกษาการกินอาหารของปลา 3 ชนิด ปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยง
ขางลาย จํานวน 129 ตัวอยาง ในแมน้ําสงครามตอนลาง จังหวัดสกลนคร และนครพนม ตั้งแตเดือนตุลาคม
ถึงธันวาคม 2544 เก็บตัวอยางปลาจํานวน 2 ครั้ง ในชวงฤดูน้ําหลาก เพื่อศึกษาชนิด และปริมาณของ
องคประกอบอาหาร ดวยอวนลากทับตลิง่ กระแสไฟฟา และซื้อตัวอยางปลาจากชาวประมง ตรวจสอบชนิด
และวิเคราะหปริมาณอาหารโดยดัดแปลงวิธี Point method และ Numerical method
ผลการศึกษาการกินอาหารของปลาทั้ง 3 ชนิด พบวาปลาสรอยนกเขา (48 ตัวอยาง) เปนปลาที่
กินทั้งพืชและสัตวมีองคประกอบอาหารในกระเพาะ 6 กลุม ไดแก กลุมสาหรายไฟ (46.67%) กลุม ไสเดือน
น้ํา (36.77%) กลุมตัวออนแมลง (6.98%) กลุมโรติเฟอร (3.85%) กลุมไบรโอซัว ไฮดรา ฟองน้าํ (3.54%)
และกลุมแพลงกตอนพืช (2.19%) สวนปลาแขยงทั้ง 2 ชนิดเปนปลากินเนื้อ โดยปลาแขยงใบขาว (45
ตัวอยาง) มีองคประกอบอาหารในกระเพาะ 7 กลุมไดแก กลุมตัวออนแมลง (43.33%) กลุมไสเดือนน้ํา
(14.33%) กลุม ไรแดง ไรขาว ไรหิน (14.11%) กลุมแมลงตัวเต็มวัย (14.00%) กลุมปลา (6.67% ) กลุมกุง
(4.89%) และกลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา (2.67%) และปลาแขยงขางลาย (36 ตัวอยาง) มีองคประกอบ
อาหาร ในกระเพาะ 5 กลุม ไดแก กลุมตัวออนแมลง (34.72%) กลุมปลา (23.89%) กลุมแมลงตัวเต็มวัย
(18.89%) กลุม ไรแดง ไรขาว ไรหิน (17.50%) และกลุมกุง (5.00%) ปลาสรอยนกเขาทั้งขนาดเล็ก และใหญ
กินอาหารคลายคลึงกัน ปลาแขยงขางลายทั้งขนาดเล็ก และใหญกินอาหารคลายคลึงกัน สวนปลาแขยงใบ
ขาวขนาดเล็กกินอาหารแตกตางจากปลาแขยงใบขาวขนาดใหญ
คําสําคัญ: การกินอาหาร ปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงขางลาย ปลาแขยงใบขาว แมน้ําสงคราม
* ผูรับผิดชอบ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒ ๕๖๒ ๐๔๙๕
e-mail: tanapornc@fisheries.go.th
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Feeding of Osteochilus hasselti (Valenciennes, 1842),
Mystus singaringan (Bleeker, 1846) and Mystus mysticetus Roberts, 1992
in the Lower Songkhram River
Tanaporn Chittapalapong1* Montharop Kakkaeo1 Jaruk Nachaipeam2 and Sangaroon Nuangsit3
1
Inland Fisheries Resources Research and Development Institute
2
Sakon Nakhon Inland Fisheries Research and Development Center
3
Nakhon Ratchasima Inland Fisheries Research and Development Center
Abstract
129 samples of Osteochilus hasselti Mystus singaringan and M. mysticetus obtained during
the wet season from October to December 2001 by dragnet, electro-fishing, and commercial catches in
the Lower Songkhram River, were used for the gut analysis study. Qualitative and quantitative gut
contents were analyzed by using applied point and numerical methods.
Of the three species studied, the cyprinid O. hasselti was indicated by its gut contents as an
omnivore. The analysis of 48 specimens revealed six food items, consisting of: Chara (46.67%),
oligocheat (36.77%), insect larvae (6.98%), rotifer (3.85%), bryozoa, hydra, and sponge (3.54%), and
mixture of phytoplankton (2.19%). Both of the catfishes M. singaringan and M. mysticetus were clearly
considered to be carnivores. In 36 specimens of M. singaringan, 7 food items were found, consisting of:
insect larvae (43.33%), oligocheat (14.43%), crustacean zooplankton (14.11%), adult insects (14.00%),
small fish (6.67% ), shrimp (4.89%), and bryozoans, hydra, and sponge (2.67%). In 48 specimens of M.
mysticetus, 5 food items were found consisting of: insect larvae (34.72%), small fish (23.89%), adult
insects (18.89%), crustacean zooplankton (17.50%) and shrimps (5.00%). Both small and large
fingerlings of O. hasselti took the same food. Also, the small and large fingerlings of M. mysticetus took
the same food. Only small and large fingerlings of M. singaringan took different food.
Key words: Feeding, Osteochilus hasselti, Mystus singaringan, Mystus mysticetus, Songkhram River
* Corresponding author: Kaset Klang, Jatujak Bangkok 10900 Tel. 02-562-0495
e-mail: tanapornc@fisheries.go.th
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คํานํา
แมน้ําสงคราม (ภาพที่ 1) เปนลําน้ําสาขาของแมน้ําโขงสายหนึ่ง โดยเปนแมน้ําสายเดียวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ไมมีสิ่งกอสรางขนาดใหญ เชน เขื่อน หรืออางเก็บน้ํา มาปดกั้น
แมน้ําไหลผานพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม มีความยาวตลอดลําน้ํา
รวม 465 กิโลเมตรและมีพนื้ ที่ลุมน้ําประมาณ 12,700 ตารางกิโลเมตร สวนของแมน้ําตอนลางจากปาก
แมน้ําขึ้นไป 200 กิโลเมตร มีความลาดชันต่ําเฉลี่ย 3-4 เซนติเมตรตอกิโลเมตร แมน้ําสงครามในฤดูแลงมีน้ํา
นอยมาก และบางสวนแหงขอด ขณะที่ฤดูฝนลุมน้ําสงครามตอนลางจะมีสภาพของพื้นที่น้ําทวมขัง เกิดปา
บุงปาทามเปนระยะเวลานานประมาณ 2-4 เดือน ชวงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนตุลาคมพื้นทีล่ ุมน้ําจะ
มีน้ําขังประมาณ 960 ตารางกิโลเมตร (600,000 ไร) ทําใหเกิดความอุดมสมบูรณมาสูบริเวณดังกลาว และ
กลายเปนแหลงวางไข และเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ํา ซึ่งมีรายงานในป 2544 พบลูกปลาวัยออน 66 ชนิด
ผลผลิตสัตวน้ํา รวม 1,400 ตัน (มะลิ และคณะ, 2545)
ปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลาย เปนปลาไทยพื้นเมืองที่พบในลุมน้ํา
สงครามตอนลาง รอยละ 6.50 5.51 และ 3 .00 โดยน้ําหนักขององคประกอบพันธุป ลารวมที่ศึกษาโดยมะลิ
และคณะ (2545) ซึ่งสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายรูปแบบเพื่อบริโภค และยังเลี้ยงเปนปลาสวยงาม
ไดอีกดวย แตยังไมสามารถเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชยได ปญหาที่พบคืออัตราการรอด และการเจริญเติบโตต่ํา
ทําใหสูญเสียโอกาส และรายได การกินอาหาร องคประกอบชนิดอาหารของสัตวน้ําเปนปจจัยสําคัญที่มีผล
ตออัตราการรอดของสัตวนา้ํ
และเปนแนวทางหนึง่ ที่จะชวยใหการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประสบความสําเร็จ
ไดผลดียิ่งขึ้น นอกจากนีย้ งั เปนปจจัยประกอบการตัดสินใจเลือกชนิดพันธุปลา สําหรับปลอยลงสูแหลงน้ํา
เพื่อใชอาหารธรรมชาติที่มีอยูในแหลงน้ํานั้นๆใหเกิดประโยชนสูงสุด จัดเปนมาตรการหนึ่งในการบริหาร
แหลงน้ํา ดังนั้นการศึกษานิสัยการกินอาหารของสัตวน้ําในแมน้ําสงครามจึงมีความสําคัญ ทําใหขอมูลการ
กินอาหารของสัตวน้ํา ถูกนํามาเพื่อใชประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน
แมน้ําสงครามตอไป
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ลําน้ําอูน
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#

ภาพที่ 1 แผนที่ลุมน้ําสงครามตอนลางแสดงจุดเก็บตัวอยางปลาบริเวณลําน้ําสงครามและลําน้ําสาขา
จุดที1่ = ปากยาม, จุดที่ 2 = ปากอูน, จุดที่ 3 = ทาบอ, จุดที่ 4 = บานอวน

0

25

50 กิโลเมตร
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วัตถุประสงค
การศึกษาการกินอาหารของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลาย เพื่อ
ทราบขอมูลดังนี้
1. องคประกอบของอาหารเชิงคุณภาพของปลา
2. องคประกอบของอาหารเชิงปริมาณของปลา
3. เปรียบเทียบองคประกอบของอาหารในกระเพาะและทางเดินอาหารของปลาตามขนาดความยาว
วิธีดําเนินการ
1. การรวบรวมตัวอยาง
ทําการเก็บตัวอยาง 3 ครั้งในชวงฤดูน้ํามาก ไดแก เดือนมิถุนายน (ตนฤดู) เดือนตุลาคม (กลาง
ฤดู) และเดือนธันวาคม (สิ้นสุดฤดู) 2544 กําหนดจุดเก็บตัวอยางในแมน้ําสงครามเปน 4 จุด ไดแก ปากยาม
จังหวัดสกลนคร ปากอูน ทาบอ และบานอวน จังหวัดนครพนม (ภาพที่ 1)
เก็บตัวอยางปลาดวยเครื่องมืออวนลากทับตลิ่ง การช็อตดวยกระแสไฟฟา และซื้อตัวอยางปลา
จากชาวประมงที่ทําการประมงโดยใชเครื่องมือประมงพืน้ บานไดแก ลอบ และสะดุง นําตัวอยางปลามา
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. นําตัวอยางปลาสรอยนกเขา แขยงใบขาว และแขยงขางลายมาจําแนกชนิดตามคูมือของ
Rainboth (1996) ชั่งน้ําหนักดวยเครื่องชั่งที่ความละเอียด 0.1 กรัม วัดความยาวดวยไมบรรทัดที่ความ
ละเอียดเปนมิลลิเมตร แลวแยกกลุมปลาแตละชนิดตามความยาวปลาโดยวิธีของ Piet (1998) แบงเปนกลุม
ปลาเล็กขนาด 70-99 มิลลิเมตร และปลาใหญขนาด >100 มิลลิเมตร ผาเปดชองทองตัดเอาสวนของทางเดิน
อาหารทั้งหมดไดแก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ เก็บรักษาในสารละลายฟอรมาลิน ที่ความ
เขมขน 10% พรอมระบุรายละเอียดของขอมูลตัวอยางลงในแผน label เชน ชนิด แหลงน้ํา ถิ่นอาศัย
เครื่องมือประมง วันเดือนปที่เก็บตัวอยาง จุดเก็บตัวอยาง ระดับความลึกที่เก็บตัวอยาง ความยาว และ
น้ําหนักตัวอยาง
2. นําตัวอยางของทางเดินอาหารมาศึกษาองคประกอบของอาหารในหองปฏิบัติการ โดยทํา
การยืดกระเพาะและทางเดินอาหารสวนตนออกมาทั้งหมด แลวสุมตัดทางเดินอาหาร 1 ใน 3 สวนมา
ทําการศึกษาองคประกอบของอาหารในกระเพาะ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาผานกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่าํ วิเคราะหตัวอยางโดยผากระเพาะดวยกรรไกร ฉีด
น้ํากลั่นลางอาหารในกระเพาะ และทางเดินอาหารลงใน petri dishใหหมด แลวจําแนกกลุมของอาหาร
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2.2 ศึกษาอยางละเอียดผานกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง โดยสุมตัวอยางอาหารที่ไมสามารถ
จําแนกได (debris) มาทําสไลดถาวร (permanent slide) โดยเกลีย่ (smear) ตัวอยางอาหารกับกลีเซอรลีนใน
สไลดหลุมปดดวยแผนปดสไลด (cover glass) ทาขอบแผนปดสไลดใหตดิ กับสไลด ดวยน้ํายาเคลือบเล็บ
หรือ depex นําสไลดถาวรมาวิเคราะหชนิดอาหารดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงตั้งแต 80, 200, 800
และ2,000 เทา
การจําแนกกลุม ของอาหารโดยใชเอกสารอางอิงของ คีรี และคณะ (2544) ธนาภรณ และวิชมัย
(2550) Needham and Needham (1957) Usinger (1963) และ Brandt (1974)
2. การวิเคราะหขอมูล
แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 Gut analysis
เปนการตรวจสอบ และวิเคราะหทั้งชนิด และปริมาณอาหารในกระเพาะ และทางเดินอาหารที่
สัตวน้ํากินเขาไป แบงเปน 2 วิธีคือวิเคราะหเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณโดย Hyslop (1980) รายงานวา
2.1.1 การศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เปนการศึกษาเฉพาะชนิด หรือกลุมของอาหารที่
พบในทางเดินอาหารของปลา ไดแก ชนิดอาหารตามฤดูกาล ชนิดอาหารตามชวงอายุ เปนตนโดยวิธกี าร
ศึกษาในเชิงคุณภาพ ไดแก Occurrence Method ซึ่งเปนการศึกษาอาหารที่พบในทางเดินอาหารของปลาใน
รูปของความถี่
2.1.2 การศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative) เปนการศึกษาปริมาณอาหารที่พบในทางเดิน
อาหาร ไดแก Numerical Method เปนการเรียงลําดับอาหารแตละชนิดที่พบในกระเพาะปลาแตละตัวแสดง
ในรูปเปอรเซ็นตน้ําหนัก หรือ ปริมาตร
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาองคประกอบของอาหารในกระเพาะ (stomach content) ในเชิง
คุณภาพ และ ปริมาณโดยวิธี Point Method (Hynes, 1950) ซึ่งเกี่ยวของกับความสัมพันธของความชุกชุม
ชนิดอาหารทีพ่ บในกระเพาะจากการประเมินคาชนิดอาหารเปนตัวเลขโดยเปรียบเทียบปริมาตรของอาหาร
กับปริมาตรของกระเพาะ
ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีดดั แปลง Point Method และ Numerical Method โดยแบงชนิดอาหาร
ที่พบออกเปน 10 กลุมดังนี้
ก. กลุมปลา สัตวที่หากินระดับกลางน้ํา เปนอาหารที่มีขนาดใหญที่สุดมีคาเทากับ 1
ข. กลุมกุง สัตวที่หากินระดับกลางน้ําถึงผิวน้ํา เปนอาหารที่มีขนาดใหญมีคาเทากับ 0.8
ค. กลุมไสเดือนน้ํา สัตวหนาดินถาวรทีห่ ากินระดับพืน้ ทองน้ํา เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคา
เทากับ 0.6
ง. กลุมแมลงตัวเต็มวัย สัตวที่หากินระดับผิวน้ํา เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคาเทากับ 0.5
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จ. กลุมตัวออนแมลง สัตวหนาดินชั่วคราวที่หากิน 3 ระดับ จากพื้นทองน้ํา กลางน้ํา จนถึงผิว
น้ํา เนื่องจากตองมีการลอกคราบจากหนอนไปเปนแมลงบินขึ้นสูอากาศ เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคา
เทากับ 0.5
ฉ. กลุม Crustacean zooplankton สัตวทหี่ ากินระดับกลางน้ํา ไดแก Copepods เชน ไรขาว
Cladoceran เชน ไรแดง และ Ostracods เชนไรหิน เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคาเทากับ 0.4
ช. กลุม Hydra & Bryozoan และฟองน้ํา สัตวเกาะติด เปนอาหารที่มีขนาดกลางมีคาเทากับ 0.4
ซ. กลุมสาหรายไฟเปนสาหรายสีเขียวขนาดใหญ เปนอาหารขนาดกลางมีคาเทากับ 0.3
ฌ. กลุม Rotifer สัตวที่หากินระดับผิวน้ํา และกลางน้ําอยูในบริเวณน้ําตื้น เปนอาหารที่มีขนาด
เล็กมีคาเทากับ 0.1
ญ. กลุมแพลงกตอนพืช ระดับผิวน้ําเพื่อสังเคราะหแสง ไดแก สาหรายเซลเดียว เชน สาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงิน สาหรายสีเขียว เปนอาหารที่มีขนาดเล็กที่สุดมีคาเทากับ 0.01
2.2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโปรแกรมสําเร็จรูป PRIMER 5.09 หรือ Plymouth Routines In
Multivariate Ecological Research (Clarke and Gorley, 2001) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาสําหรับใช
กับขอมูลทางดานนิเวศวิทยาโดยเฉพาะในการศึกษาครัง้ นี้ไดใชวิธีวิเคราะหแบบหลายตัวแปร (Multivariate
analysis) ดวยวิธี non-metric multi-dimensional scaling (MDS) ซึ่งเปนการวิเคราะหที่ใชเทคนิคการจับ
กลุมโดยออดิเนชัน (ordination) ดวยการนําคาความคลายคลึง (similarity) ของชนิดอาหาร ที่พบใน
กระเพาะของปลาทั้ง 3 ชนิด มากําหนดตําแหนงบนภาพออดิเนชัน MDS ที่เปนภาพ 3 มิติสําหรับการศึกษา
ในครั้งนี้ใชรูปภาพ 2 มิติอธิบายผลโดยจุดในภาพที่ อยูใกลกนั แสดงวาตัวอยางปลาจะมีองคประกอบของ
ชนิดอาหารคลายคลึงกันมากกวาตัวอยางทีแ่ สดงดวยจุดทีอ่ ยูหางออกไป โดยมีคาความเครียด หรือ stress
value เปนคาวัดความถูกตองแมนยําระหวางสัญลักษณทแี่ สดงระยะหางระหวางตัวอยางที่แทจริง ถาคาต่ํา
กวา 0.1 แสดงวาภาพที่ไดใกลเคียงกับความเปนจริง คา stress ไมควรเกิน 0.2
ผลการศึกษา
จากการเก็บตัวอยาง 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน เดือนตุลาคม และ ธันวาคม 2544 ปรากฏวาใน
เดือนตุลาคม และธันวาคม 2544 รวบรวมตัวอยางปลาไดครบ 3 ชนิด แตในเดือนมิถุนายน 2544 หรือชวง
ตนฤดูน้ํามาก ไมพบตัวอยางปลาทั้ง 3 ชนิด และตัวอยางปลาที่ไดจากจุดเก็บตัวอยางแตละจุดมีจํานวนนอย
ไมสามารถวิเคราะหในเชิงพื้นที่ จึงรวบรวมตัวอยางปลาที่ไดทั้ง 4 จุด จํานวนรวม 129 ตัว เปน ปลาสรอย
นกเขา 48 ตัว ซึ่งรวบรวมไดในเดือนตุลาคม 31 ตัว และเดือนธันวาคม 17 ตัว แบงเปนกลุมปลาเล็ก 29 ตัว
และปลาใหญ 19 ตัว ปลาแขยงขางลาย 36 ตัว รวบรวมไดในเดือนตุลาคม 15 ตัว และเดือนธันวาคม 21 ตัว
แบงเปนกลุมปลาเล็ก 20 ตัว และปลาใหญ 16 ตัว และปลาแขยงใบขาว 45 ตัว รวบรวมไดในเดือนตุลาคม 9
ตัว และเดือนธันวาคม 36 ตัว แบงเปนกลุมปลาเล็ก 33 ตัว และปลาใหญ 12 ตัว นําปลาทั้งหมดไปศึกษา
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องคประกอบของอาหารในกระเพาะและทางเดินอาหารในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ประกอบอาหารของปลาแตละชนิดขนาดความยาว ดังนี้

และเปรียบเทียบองค

1. องคประกอบอาหารในเชิงคุณภาพ
ลักษณะองคประกอบอาหารที่พบในกระเพาะและทางเดินอาหารของปลาทั้ง 3 ชนิด มีดังนี้
1.1 ปลา พบในรูปชิ้นสวนของเนื้อ สวนหัว และเกล็ดที่ยังยอยไมหมด จึงจําแนกชนิดไมได
(ภาพผนวกที่ 1)
1.2 กุง ไดแกพวกกุงตางๆ สวนมากเปนกุง ฝอยพบในรูปชิ้นสวนเชน กรี (ภาพผนวกที่ 2)
1.3 ไสเดือนน้าํ พบในรูปของ setae จากสไลดถาวรที่กําลังขยายตั้งแต 10 x (ภาพผนวกที่ 3)
1.4 แมลงตัวเต็มวัย พบในรูปของเศษซาก ชิ้นสวนของขา ปก ตา สวนใหญมีลักษณะมัน (มี
wax เคลือบอยู) ไมอาจจําแนกไดวาเปนของแมลงชนิดใด (ภาพผนวกที่ 4)
1.5 ตัวออนแมลง (insects larvae) พบสวนหัวซึ่งปลายอยไมได สามารถนับจํานวนหัวได
สวนใหญเปนหนอนแดง และริ้นน้ําจืด (ภาพผนวกที่ 5)
1.6 ไรแดง ไรขาว ไรหิน เปน crustacean zooplankton พบในรูปของ หนวด ระยางค valve
(ภาพผนวกที่ 6)
1.7 ไฮดรา ไบรโอซัว และฟองน้ํา (ภาพผนวกที่ 7) จากสไลดถาวรพบอยูในรูปเชน ชิ้นสวน
ของไฮดรา ที่มีเข็มพิษ หรือ nematocyst (ภาพผนวกที่ 7 ก) ไบรโอซัว พบในรูป statoblast มีลักษณะคลาย
เมล็ดพืชเห็นไดดวยตาเปลา (ภาพผนวกที่ 7 ข และ ค) และฟองน้ํา พบในรูป spicules ที่กําลังขยายตั้งแต
10 x (ภาพผนวกที่ 7 ง)
1.8 สาหรายไฟ หรือ Chara เปน green algae ที่มีขนาดใหญ และเปน macrophyte และวัชพืช
พบเปนชิ้นมีรอ งการถูกยอยไปบางสวน (ภาพผนวกที่ 8)
1.9 โรติเฟอร พบในรูปของ trophi (ภาพผนวกที่ 9) สามารถนับจํานวนตัวโดยการนับ trophi
(1 trophi /ตัว)
1.10 แพลงกตอนพืช หรือ phytoplankton พบบางสวนที่ยังยอยไมหมดจากสไลดถาวรไดแก
green algae, blue-green algae, dinoflagellate, euglenoid และ diatom (ภาพผนวกที่ 10)

9 9

ผลวิเคราะหองคประกอบของอาหารในกระเพาะ พบวาปลาสรอยนกเขากินอาหาร 6 กลุม
ประกอบดวย กลุมสาหรายไฟ กลุมไสเดือนน้ํา กลุมตัวออนแมลง กลุมโรติเฟอร กลุมไฮดรา ไบรโอซัว
ฟองน้ํา และกลุมแพลงกตอนพืช สําหรับปลาแขยงใบขาว กินอาหาร 7 กลุม ประกอบดวย กลุม ตัวออน
แมลง กลุมปลา กลุมไสเดือนน้ํา กลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน กลุมแมลงตัวเต็มวัย กลุมกุง และกลุมไฮดรา
ไบรโอซัว ฟองน้ํา ขณะที่ปลาแขยงขางลาย กินอาหาร 5 กลุม ประกอบดวย กลุมตัวออนแมลง กลุมปลา
กลุมแมลงตัวเต็มวัย กลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน และกลุมกุง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 อาหารที่พบในกระเพาะของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายในแมน้ํา
สงครามตอนลาง
กลุมอาหาร
ปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว ปลาแขยงขางลาย
ไสเดือนน้ํา
/
/
ไฮดราไบรโอซัว ฟองน้ํา
/
/
โรติเฟอร
/
ไรแดง ไรขาว ไรหิน
/
/
กุง
/
/
แมลงตัวเต็มวัย
/
/
ตัวออนแมลง
/
/
/
ปลา
/
/
แพลงกตอนพืช
/
สาหรายไฟ
/
หมายเหตุ:
/ การพบ - การไมพบ
เมื่อพิจารณาแยกเปนรายเดือนคือ เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคมในปลาแตละชนิด พบการ
เปลี่ยนแปลงขององคประกอบของอาหารในกระเพาะดังนี้ ปลาสรอยนกเขากินอาหาร 6 กลุมเหมือนกัน
(กลุมเดียวกัน) ทั้ง 2 เดือน ประกอบดวย กลุมสาหรายไฟ กลุมไสเดือนน้ํา กลุมตัวออนแมลง กลุมโรติเฟอร
กลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา และกลุมแพลงกตอนพืช สําหรับปลาแขยงใบขาวเดือนตุลาคมกินอาหาร 5
กลุม คือ กลุมตัวออนแมลง กลุมแมลงตัวเต็มวัย กลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน กลุมปลา และ กลุมกุง สําหรับ
เดือนธันวาคมปลาชนิดนี้กินอาหาร 6 กลุม คือ กลุมไสเดือนน้ํา กลุมตัวออนแมลง กลุมปลา กลุมไรแดง ไร
ขาว ไรหิน กลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา และกลุมแมลงตัวเต็มวัย ปลาแขยงขางลายในเดือนตุลาคมกิน
อาหาร 4 กลุม ประกอบดวย กลุมตัวออนแมลง กลุมปลา กลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน และกลุมกุง ขณะที่เดือน
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ธันวาคม อาหารของปลาแขยงขางลายมี 5 กลุม ประกอบดวย กลุมตัวออนแมลง กลุมแมลงตัวเต็มวัย กลุม
ปลา กลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน และกลุมกุง (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 อาหารที่พบในกระเพาะของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายในแมน้ํา
สงครามตอนลางในเดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม 2544
กลุมอาหาร

ปลาสรอยนกเขา
ต.ค.
ธ.ค.
ไสเดือนน้ํา
/
/
ไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา
/
/
โรติเฟอร
/
/
ไรแดง ไรขาว ไรหิน
กุง
แมลงตัวเต็มวัย
ตัวออนแมลง
/
/
ปลา
แพลงกตอนพืช
/
/
สาหรายไฟ
/
/
หมายเหตุ:
/ การพบ - การไมพบ

ปลาแขยงใบขาว
ต.ค. ธ.ค.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

ปลาแขยงขางลาย
ต.ค.
ธ.ค.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

เมื่อพิจารณาทีข่ นาดของปลา ปลาสรอยนกเขาทั้งขนาดเล็กและ ขนาดใหญ กินอาหาร 6 กลุม
เหมือนกัน ประกอบดวย กลุมสาหรายไฟ กลุมไสเดือนน้ํา กลุมตัวออนแมลง กลุม โรติเฟอร กลุมไฮดรา
ไบรโอซัว ฟองน้ํา และกลุมแพลงกตอนพืช ปลาแขยงใบขาวขนาดเล็กกินอาหาร 6 กลุม ไดแก กลุมตัวออน
แมลง กลุมไสเดือนน้ํา กลุมแมลงตัวเต็มวัย กลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน กลุมปลา และกลุมไฮดรา ไบรโอซัว
ฟองน้ํา สวนปลาแขยงใบขาวขนาดใหญกินอาหาร 5 กลุม ไดแก กลุมตัวออนแมลง กลุมแมลงตัวเต็มวัย
กลุมกุง กลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน และกลุมปลา สวนปลาแขยงขางลายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ กิน
อาหาร 5 กลุม ไดแก กลุมตัวออนแมลง กลุมปลา กลุมแมลงตัวเต็มวัย กลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน และกลุมกุง
(ตารางที่ 3)

11 11

ตารางที่ 3 อาหารที่พบในกระเพาะของปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ ของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว
และปลาแขยงขางลายในแมน้ําสงครามตอนลาง
ปลาสรอยนกเขา
เล็ก
ใหญ
ไสเดือนน้ํา
/
/
ไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา
/
/
โรติเฟอร
/
/
ไรแดง ไรขาว ไรหิน
กุง
แมลงตัวเต็มวัย
ตัวออนเมลง
/
/
ปลา
แพลงกตอนพืช
/
/
สาหรายไฟ
/
/
หมายเหตุ: / การพบ - การไมพบ
กลุมอาหาร

ปลาแขยงใบขาว
เล็ก
ใหญ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

ปลาแขยงขางลาย
เล็ก
ใหญ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

2. องคประกอบอาหารในเชิงปริมาณ
จากภาพที่ 2 และตารางที่ 4 ปลาสรอยนกเขา กินอาหาร 6 กลุม ประกอบไปดวย กลุม สาหราย
ไฟรอยละ 46.67 กลุมไสเดือนน้ํารอยละ 36.77 กลุมตัวออนแมลง รอยละ 6.98 กลุมโรติเฟอร รอยละ
3.85 กลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํารอยละ 3.54 และ กลุมแพลงกตอนพืชรอยละ 2.19 ปลาแขยงใบขาว
กินอาหาร 7 กลุม ประกอบไปดวย กลุมตัวออนแมลงรอยละ 43.33 กลุมไสเดือนน้ํารอยละ 14.33 กลุมไร
แดงไรขาว ไรหินรอยละ 14.11 กลุมแมลงตัวเต็มวัยรอยละ 14.00 กลุมปลารอยละ 6.67 กลุมกุงรอยละ 4.89
และกลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํารอยละ 2.67 และในปลาแขยงขางลาย กินอาหาร 5 กลุม ประกอบไปดวย
กลุมตัวออนแมลงรอยละ 34.72 กลุมปลารอยละ 23.89 กลุมแมลงตัวเต็มวัยรอยละ 18.89 กลุมไรแดง ไรขาว
ไรหินรอยละ 17.50 และ กลุมกุงรอยละ 5.00

90% 10 0%

สาหรา ยไฟ

80%

แพลงกตอนพืช

70%

ปลา

60%

ตัวออนเมลง

50%

แมลงตัวเต็มวัย

40%

กุง

30%

ไรแดงไรขาวไรหิน

20%

โรติเฟอร

10%

ไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา

0%

เปอรเซนตความถี่ที่พบ
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ปลาสรอยนกเขา

ปลาแขยงใบขาว

ปลาแขยงขา งลาย

ไสเดือนน้ํา

ภาพที่ 2 รอยละของปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยง
ขางลายในแมน้ําสงครามตอนลาง
ตารางที่ 4 รอยละของปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลา
แขยงขางลายในแมน้ําสงครามตอนลาง
กลุมอาหาร
ไสเดือนน้ํา
ไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา
โรติเฟอร
ไรแดง ไรขาว ไรหิน
กุง
แมลงตัวเต็มวัย
ตัวออนแมลง
ปลา
แพลงกตอนพืช
สาหรายไฟ

ปริมาณอาหาร (รอยละ)
ปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว ปลาแขยงขางลาย
36.77
14.33
3.54
2.67
3.85
14.11
17.50
4.89
5.00
14.00
18.89
6.98
43.33
34.72
6.67
23.89
2.19
46.67
-
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เมื่อพิจารณาแยกเปนรายเดือนคือตุลาคมและเดือนธันวาคมในปลาแตละชนิด (ตารางที่ 5) ปลา
สรอยนกเขาในเดือนตุลาคมกินอาหาร 6 กลุม ประกอบไปดวย กลุมสาหรายไฟรอยละ 42.42 กลุมไสเดือน
น้ํารอยละ 40.45 กลุมตัวออนแมลงรอยละ 6.67 กลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํารอยละ 4.09 กลุมโรติเฟอร
รอยละ 3.49 และกลุมแพลงกตอนพืชรอยละ 2.88 สําหรับปลาสรอยนกเขาในเดือนธันวาคมกินอาหาร 6
กลุม ประกอบไปดวย กลุม สาหรายไฟรอยละ 56.00 กลุมไสเดือนน้ํารอยละ 28.66 กลุมตัวออนแมลง
รอยละ 7.67 กลุมโรติเฟอรรอยละ 4.67 กลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํารอยละ 2.33 และ กลุมแพลงกตอน
พืชรอยละ 0.67 สวนปลาแขยงใบขาวในเดือนตุลาคมกินอาหาร 5 กลุม โดยประกอบไปดวย กลุม ตัวออน
แมลงรอยละ 52.00 กลุมกุงรอยละ 22.00 กลุมปลารอยละ 10.00 ไรแดง ไรขาว ไรหินรอยละ 9.00 และกลุม
แมลงตัวเต็มวัยรอยละ 7.00 สําหรับปลาแขยงใบขาวในเดือนธันวาคมกินอาหาร 6 กลุม โดยประกอบไป
ดวย กลุมตัวออนแมลงรอยละ 40.86 กลุมไสเดือนน้ํารอยละ 18.43 กลุมแมลงตัวเต็มวัยรอยละ 16.00 กลุม
ไรแดง ไรขาว ไรหินรอยละ 15.57 กลุมปลารอยละ 5.71 และกลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํารอยละ 3.43
และในปลาแขยงขางลายในเดือนตุลาคมกินอาหาร 4 กลุม ประกอบไปดวย กลุมตัวออนแมลงรอยละ 42.50
กลุมปลารอยละ 28.75 กลุมไรแดง ไรขาว ไรหินรอยละ 22.50 และกลุมกุง รอยละ 6.25 สําหรับปลาแขยง
ขางลายในเดือนธันวาคมกินอาหาร 5 กลุม ประกอบไปดวย กลุมแมลงตัวเต็มวัยรอยละ 34.00 กลุม ตัวออน
แมลงรอยละ 28.50 กลุมปลารอยละ 20.00 กลุมไรแดง ไรขาว ไรหินรอยละ 13.50 และกลุมกุงรอยละ 4.00
ตารางที่ 5 รอยละของปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยง
ขางลายในแมน้ําสงครามตอนลางในเดือนตุลาคม และธันวาคม 2544
กลุมอาหาร

ไสเดือนน้ํา
ไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา
โรติเฟอร
ไรแดง ไรขาว ไรหิน
กุง
แมลงตัวเต็มวัย
ตัวออนแมลง
ปลา
แพลงกตอนพืช
สาหรายไฟ

ปริมาณอาหาร (รอยละ)
ปลาสรอยนกเขา
ปลาแขยงใบขาว
ต.ค.
ธ.ค.
ต.ค.
ธ.ค.
40.45
28.66
18.43
4.09
2.33
3.43
3.49
4.67
9.00
15.57
22.00
7.00
16.00
6.67
7.67
52.00 40.86
10.00
5.71
2.88
0.67
42.42
56.00
-

ปลาแขยงขางลาย
ต.ค.
ธ.ค.
22.50 13.50
6.25 4.00
34.00
42.50 28.50
28.75 20.00
-
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เมื่อพิจารณาทีข่ นาดของปลา (ตารางที่ 6) ปลาสรอยนกเขาขนาดเล็กกินอาหาร 6 กลุม
ประกอบไปดวย กลุมสาหรายไฟรอยละ 48.45 กลุมไสเดือนน้ํารอยละ 38.10 กลุม โรติเฟอรรอยละ 5.35
กลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํารอยละ 4.31 กลุมแพลงกตอนพืชรอยละ 2.41 และกลุมตัวออนแมลงรอยละ
1.38 สําหรับปลาสรอยนกเขาขนาดใหญกินอาหาร 6 กลุม ประกอบไปดวย กลุมสาหรายไฟรอยละ 43.95
กลุมไสเดือนน้ํารอยละ 34.73 กลุมตัวออนแมลงรอยละ 15.53 กลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา รอยละ 2.37
กลุมแพลงกตอนพืชรอยละ 1.84 และกลุมโรติเฟอรรอยละ 1.58 ปลาแขยงใบขาวขนาดเล็กกินอาหาร 6 กลุม
ประกอบไปดวย กลุมตัวออนแมลงรอยละ 43.64 กลุมไสเดือนน้ํารอยละ 19.54 กลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน
รอยละ 15.30 กลุมแมลงตัวเต็มวัยรอยละ 11.82 กลุมปลารอยละ 6.06 และกลุมไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา
รอยละ 3.64 สําหรับปลาแขยงใบขาวขนาดใหญกินอาหาร 5 กลุม ประกอบไปดวย กลุมตัวออนแมลง
รอยละ 42.50 กลุมแมลงตัวเต็มวัยรอยละ 20.00 กลุมกุงรอยละ 18.33 กลุมไรแดง ไรขาว ไรหินรอยละ
10.84 และกลุมปลารอยละ 8.33 และปลาแขยงขางลายขนาดเล็กกินอาหาร 5 กลุม ประกอบไปดวย กลุมตัว
ออนแมลงรอยละ 39.00 กลุมแมลงตัวเต็มวัยรอยละ 28.50 กลุมไรแดง ไรขาว ไรหินรอยละ 16.00 กลุมปลา
รอยละ 9.00 และกลุมกุงรอยละ 7.50 สําหรับปลาแขยงขางลายขนาดใหญกินอาหาร 5 กลุม ประกอบไปดวย
กลุมปลารอยละ 42.50 กลุมตัวออนแมลงรอยละ 29.38 กลุมไรแดง ไรขาว ไรหินรอยละ 19.37 กลุมแมลง
ตัวเต็มวัยรอยละ 6.87 และ กลุมกุงรอยละ 1.88
ตารางที่ 6 รอยละของปริมาณอาหารทีพ่ บในกระเพาะของปลาขนาดเล็ก และขนาดใหญ ของปลาสรอย
นกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายในแมน้ําสงครามตอนลาง
กลุมอาหาร

ไสเดือนน้ํา
ไฮดรา ไบรโอซัว ฟองน้ํา
โรติเฟอร
ไรแดง ไรขาว ไรหิน
กุง
แมลงตัวเต็มวัย
ตัวออนแมลง
ปลา
แพลงกตอนพืช
สาหรายไฟ

ปริมาณอาหาร (รอยละ)
ปลาสรอยนกเขา
ปลาแขยงใบขาว
ปลาแขยงขางลาย
เล็ก
ใหญ
เล็ก
ใหญ
เล็ก
ใหญ
38.10 34.73
19.54
4.31
2.37
3.64
5.35
1.58
15.30
10.84
16.00 19.37
18.33
7.50
1.88
11.82
20.00
28.50
6.87
1.38
15.53
43.64
42.50
39.00 29.38
6.06
8.33
9.00
42.50
2.41
1.84
48.45 43.95
-
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3. เปรียบเทียบองคประกอบของอาหารทีพ่ บในกระเพาะและทางเดินอาหารของปลาสรอยนกเขา ปลาแขยง
ใบขาว และปลาแขยงขางลายขนาดเล็กและขนาดใหญ
เมื่อนําขอมูลการกินอาหารของปลาทั้ง 3 ชนิด (ตารางที่ 6) จําแนกตามขนาดความยาวลําตัว
ปลา มาวิเคราะหแบบหลายตัวแปร (Multivariate analysis) ดวย MDS จากโปรแกรมสําเร็จรูป PRIMER
5.09 (Clarke & Gorley, 2001) โดยมีการแปลงขอมูลดวย การถอดรากที่ 2 ไดคา stress ที่ 0.00 จากภาพที่ 3
สามารถแบงกลุมจากการกินอาหารของปลาออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ปลาสรอยนกเขาทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญกนิ อาหารคลายคลึงกัน
กลุมที่ 2 ปลาแขยงขางลายขนาดเล็กและขนาดใหญ กับปลาแขยงใบขาวขนาดใหญมีการกิน
อาหารคลายคลึงกัน
กลุมที่ 3 ปลาแขยงใบขาวขนาดเล็ก

ขยลญ
ขยลล
ขยบญ

สขล
สขญ
ขยบล

ภาพที่ 3 ภาพ 2 มิติของการวิเคราะห MDS ขององคประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะของปลา
สรอยนกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายในแมน้ําสงครามตอนลางโดยจําแนกตาม
ขนาดความยาวลําตัวปลา
สข = ปลาสรอยนกเขา, ขยล = ปลาแขยงขางลาย, ขยบ = ปลาแขยงใบขาว,
ล = ขนาดเล็ก, ญ = ขนาดใหญ
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สรุป และวิจารณผลการศึกษา
1. องคประกอบอาหารในเชิงคุณภาพและปริมาณ
จากการศึกษาองคประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะและทางเดินอาหารของของปลาสรอย
นกเขา ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายในแมนา้ํ สงครามตอนลางรวมทั้งสิ้น 129 ตัว สรุปการกิน
อาหารของปลาทั้ง 3 ชนิดไดดังนี้
1.1 ปลาสรอยนกเขา
ปลาสรอยนกเขา เปนปลาที่กินทั้งพืชและสัตว หรือ omnivore อาศัยในบริเวณน้ําตื้นที่มี
สาหรายไฟซึ่งเปนสาหรายสีเขียวขนาดใหญ และเปน macrophyte โดยมี กลุมสาหรายไฟ และกลุม ไสเดือน
น้ําซึ่งเปนสัตวที่อาศัยอยูที่ผิวหนาดิน (benthos) เปนอาหารหลัก แสดงพฤติกรรมการหาอาหารบริเวณพืน้
ทองน้ํา หรือผิวดิน ปลาสรอยนกเขามีการกินอาหารที่คลายคลึงกันทั้งปลาขนาดเล็ก และขนาดใหญ ผลที่
ไดแตกตาง และคลายคลึงจากงานวิจัยอืน่ ๆตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การศึกษาองคประกอบของอาหารในทางเดินอาหารของปลาสรอยนกเขาในแหลงน้ําตางๆ
งานวิจยั
สมประสงค (2511)
ถวัลย (2513)
สวัสดิ์ (2524)
สันทนา และคณะ (2533)
คีรี และสันทนา (2536)
สันทนา และทัศพล (2537)
สุรศักดิ์ และคณะ (2538)
Rainboth (1996)

แหลงน้ํา
บึงแกงละวา
เขื่อนอุบลรัตน
เขื่อนอุบลรัตน
เขื่อนกระเสียว
หนองหาร
เขื่อนรัชชประภา
แมน้ําปตตานี
แมน้ําโขง

องคประกอบของอาหาร
algae debris และไสเดือนน้ํา
algae debris และไสเดือนน้ํา
แพลงกตอน organic detritus พืชน้ํา และแมลง
สาหราย แพลงกตอน ตัวออนแมลง และไสเดือนน้ํา
detritus แพลงกตอนพืช และสัตว เศษพืช และ แมลง
พืช
แพลงกตอนพืช เศษพืช และ organic detritus
สัตวเกาะติด และกลุมแพลงกตอนพืช

ผลการศึกษาครั้งนี้ใกลเคียงกับ สมประสงค (2511) ถวัลย (2513) สวัสดิ์ (2524) สันทนา และ
คณะ (2533) คีรี และสันทนา (2536) และ Rainboth (1996) แตแตกตางจากสันทนา และทัศพล (2537) และ
สุรศักดิ์ และคณะ (2538) โดยผลสรุปที่แตกตางนัน้ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ที่มกี ารจําแนกเศษชิ้นสวนใน
กระเพาะของปลาที่กําลังยอยหรือถูกยอยไปแลวผานกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง โดยเฉพาะอาหารกลุม
ไสเดือนน้ํา กลุมฟองน้ํา ที่ปลาสามารถยอยไดเกือบหมด และยอยไดอยางรวดเร็ว ทําใหพบเพียงชิ้นสวน
setae และ spicules ที่มีขนาดเล็กมากตองใชกลองจุลทรรศนสองดูที่กาํ ลังขยาย 40x จึงจะสามารถจําแนกได
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วาเปน setae และ spicules กลุมไฮดราและไบรโอซัวเปนสัตวที่ไมพบในรายงานการศึกษาองคประกอบ
อาหารในกระเพาะโดยเฉพาะไฮดราตองวิเคราะหผานกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 100x เพื่อดู nematocyst
หรือ เซลลที่มีเข็มพิษ สําหรับไบรโอซัว จะพบเพียง statoblast ที่มีขนาดใหญสามารถเห็นไดดวยตาเปลา
โดยมีลักษณะคลายเมล็ดพืช อาจทําใหจาํ แนกผิด สวนกลุมตัวออนแมลงจะพบเพียงสวนหัว และกลุม
แพลงกตอนสัตวพบอยูใ นรูป เศษชิ้นสวน เชน trophi ของกลุมโรติเฟอร ขณะที่ กลุม crustacean
zooplankton เหลือเปนชิ้นสวนเล็ก เชน หนวดของไรขาว และชิ้นสวนระยางคของไรแดง (ภาพผนวกที่ 6)
ซึ่งตองวิเคราะหอยางละเอียดภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงเพื่อจําแนกชนิด
1.2. ปลาแขยงใบขาว
ปลาแขยงใบขาวเปนปลากินเนื้อ หรือ c a r n i v o r e (ตารางที่ 1-6) อาหารหลักของ
ปลาแขยงใบขาว ไดแก กลุมตัวออนแมลง กลุมไสเดือนน้ํา กลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน และกลุมแมลงตัวเต็ม
วัย สอดคลองกับ Rainboth (1996) ที่รายงานวาปลาแขยงใบขาวในแมน้ําโขงกินกลุมตัวออนแมลง กลุม
แพลงกตอนสัตว และกลุมปลาขนาดเล็ก เชนเดียวกับการศึกษาของยงยุทธ และเพ็ญสุดา (2541) ซึ่งรายงาน
วาปลาแขยงใบขาวในกวานพะเยาเปนปลากินเนื้อ ชนิดอาหารไดแก กลุมปลา กลุมกุง กลุมตัวออนแมลง
และอื่นๆ อาหารหลักปลาแขยงใบขาวขนาดเล็ก ไดแก กลุมตัวออนแมลง กลุมไสเดือนน้ํา กลุม ไรแดง ไร
ขาว ไรหิน และกลุมแมลงตัวเต็มวัยโดยกินอาหารไดหลายระดับทั้งหนาดิน (ไสเดือนน้ํา) ผิวน้าํ (แมลงตัว
เต็มวัย) และกลางน้ํา (ไรแดง ไรขาว ไรหิน) สวนอาหารหลักปลาแขยงใบขาวขนาดใหญไดแก กลุมตัวออน
แมลง กลุมแมลงตัวเต็มวัย และกลุมกุง กินอาหารเฉพาะที่ระดับผิวน้ํา และกลางน้ํา
1.3. ปลาแขยงขางลาย
ปลาแขยงขางลายเปนปลากินเนื้อ หรือ carnivore (ตารางที่ 1-6) มีการกินอาหารที่ระดับผิวน้าํ
และกลางน้ํา อาหารหลักของปลาแขยงขางลาย ไดแก กลุมตัวออนแมลง และกลุมปลา แตกตางจาก
Rainboth (1996) รายงานวาปลาแขยงขางลายกินแพลงกตอนสัตวเปนหลักไดแก กลุมโรติเฟอร กลุม
crustacean zooplankton และกลุมแมลงตัวเต็มวัยในน้ํา และใกลเคียงกับสมเกียรติ และคณะ (2545) ที่
รายงานวาปลาแขยงขางลายในแมน้ํามูลเปนปลากินเนื้อ ชนิดอาหารไดแก กลุมแมลงตัวเต็มวัย กลุมตัวออน
แมลง กลุมไสเดือนน้ํา กลุมกุงฝอย กลุมปลา และอื่นๆ ปลาแขยงขางลายขนาดใหญ และปลาแขยงขางลาย
ขนาดเล็กกินอาหารคลายคลึงกัน แตแตกตางกันที่ อาหารหลักของปลาแขยงขางลายขนาดเล็กเปนกลุมตัว
ออนแมลง กลุม แมลงตัวเต็มวัย และกลุมไรแดง ไรขาว ไรหิน สวนอาหารหลักของปลาแขยงขางลายขนาด
ใหญเปนกลุมปลา
2. เปรียบเทียบองคประกอบของอาหารทีพ่ บในกระเพาะและทางเดินอาหารของปลาสรอยนกเขา
ปลาแขยงใบขาว และปลาแขยงขางลายขนาดเล็กและขนาดใหญ
ผลการวิเคราะหองคประกอบของอาหารที่พบโดยแยกระหวางปลาขนาดเล็ก และปลาขนาด
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ใหญ ปลาสรอยนกเขาขนาดเล็กและขนาดใหญกนิ อาหารคลายคลึงกัน (6 กลุม) แตมีความแตกตางที่
ปริมาณโดยปลาสรอยนกเขาขนาดใหญกนิ อาหารทุกกลุมลดลง ยกเวนกลุมตัวออนแมลงที่กินเพิ่มขึ้น และ
พบความแตกตางโดยเฉพาะปลาแขยงใบขาวขนาดเล็กทีก่ ินอาหารแตกตางจากกลุมปลาแขยงใบขาวขนาด
ใหญ โดยปลาแขยงใบขาวขนาดเล็กกินกลุมไสเดือนน้ํารอยละ 19.54 รองจากกลุมตัวออนแมลงรอยละ
43.64 ซึ่งไสเดือนน้ําเปนสัตวที่อาศัยอยูบริเวณผิวหนาดิน แสดงวาปลาแขยงใบขาวขนาดเล็กอาศัยอยูใน
บริเวณน้ําตื้น สามารถวายน้าํ ขึ้นลงเพื่อกินอาหารทั้งระดับผิวน้ํา กลางน้ํา และที่ผวิ หนาดิน สวนปลาแขยง
ใบขาวขนาดใหญกินอาหาร 5 กลุม (โดยไมกินไสเดือนน้ํา) คลายคลึงกับปลาแขยงขางลายทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ แตมีความแตกตางกันที่ปริมาณ ปลาแขยงขางลายขนาดเล็กกินอาหารคลายคลึงกับปลาแขยงใบ
ขาวขนาดใหญมากกวาปลาแขยงขางลายขนาดใหญ เนื่องจากปลาแขยงขางลายขนาดใหญกินกลุมปลาเปน
อาหารหลัก สวนปลาแขยงใบขาวขนาดใหญกับปลาแขยงขางลายขนาดเล็กกินกลุมตัวออนแมลงโดยเฉพาะ
ลูกน้ํายุง หรือ chaoborus (ภาพผนวกที่ 5 ง) ซึ่งมีฟองอากาศอยูตรงคอทําใหลอยตัวอยูผิวน้ําได เปนอาหาร
หลัก
แสดงวาปลาแขยงใบขาวขนาดใหญกับปลาแขยงขางลายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญกินอาหาร
เฉพาะที่ระดับผิวน้ํา และกลางน้ํา จึงสรุปไดวาปลาแขยงใบขาวขนาดใหญกับปลาแขยงขางลายขนาดเล็ก
เปนคูแขง (competitor) ในการกินอาหาร
ขอเสนอแนะ
1. ควรเก็บตัวอยางปลาใหครอบคลุมทุกขนาดทุกวัย โดยเฉพาะลูกปลาวัยออน เพื่อที่จะนําความรูท ี่ไดมา
ปรับปรุงอาหารที่ใชเลี้ยงปลา ลดอัตราการตาย และเพิ่มอัตราการรอดตายของปลาในอนาคต
2. ปลาแขยงขางลาย และปลาแขยงใบขาว ในชวงอนุบาลควรใหไรแดงซึ่งเปนอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม
เนื่องจากเปนปลากินเนื้อและมีพฤติกรรมของผูลา
3. ปลาแขยงขางลาย และปลาแขยงใบขาวเปนปลากินเนือ้ และเปนผูลาเหยื่อ เมื่อนํามาเพาะเลี้ยงควรให
อาหารที่มีโปรตีนสูงมาก หรืออาหารที่มีชีวติ
4. ปลาสรอยนกเขาเปนปลากินทั้งพืชและสัตว ไมใชปลากินพืชอยางเดียว ถาจะนํามาเพาะเลี้ยง ควรให
อาหารที่ใชเลีย้ งมีโปรตีนทีส่ ูงพอสมควร
5. ปลาสรอยนกเขาในชวงอนุบาล ควรใหโรติเฟอร ซึ่งเปนอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม
6. การปลอยปลาสรอยนกเขาลงแหลงน้ํา ควรเลือกแหลงน้ําที่มีพันธุไมน้ํา เชน สาหรายไฟ เนื่องจากเปน
แหลงอาหารสําหรับปลาชนิดนี้
7. การปลอยปลาแขยงขางลาย หรือปลาแขยงใบขาวลงแหลงน้ํา ควรเลือกปลอยปลาชนิดใดชนิดหนึ่ง
เพราะปลาทั้ง 2 ชนิดกินอาหารคลายคลึงกันซึ่งเปนคูแขงในการกินอาหาร หรือถาในแหลงน้ํามีปลาทั้ง 2
ชนิด อยูแ ลวก็ไมควรปลอยชนิดใดชนิดหนึ่งไปเพิ่ม เพราะจะทําแหลงน้ํานั้นใหเสียสมดุล
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ภาคผนวก

50ไมครอน

100ไมครอน

ก

100ไมครอน

ข

1,000ไมครอน

ค

ง

ภาพผนวกที่ 1 ชิ้นสวนของเนื้อปลา (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา

22 22
100ไมครอน

1,000ไมครอน

ก

ข

1 เซนติเมตร

1 เซนติเมตร

ค

ง

ภาพผนวกที่ 2 ชิ้นสวนของกุง (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา

23 23

100 ไมครอน
50 ไมครอน

ก

ข

100 ไมครอน

ค

100 ไมครอน

ง

ภาพผนวกที่ 3 Setae และชิน้ สวนไสเดือนน้ํา (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา

24 24
1,000ไมครอน

1,000ไมครอน

ก

ข

1,000ไมครอน

1,000ไมครอน

ค

ง

ภาพผนวกที่ 4 ชิ้นสวนของแมลงตัวเต็มวัย (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา

25 25

1,000ไมครอน

ก

1,000ไมครอน

ข

1,000ไมครอน
1,000ไมครอน

ค

ง

ภาพผนวกที่ 5 ชิ้นสวนตัวออนแมลง (ก, ข, ค และ ง) ทีพ่ บในทางเดินอาหารของปลา

26 26

1,000 ไมครอน

1,000 ไมครอน

ก

ข

100 ไมครอน

50 ไมครอน

ค

ง

ภาพผนวกที่ 6 ชิ้นสวนของไรขาว (ก และ ง) ไรแดง (ข) และไรหิน (ก และ ค) ที่พบในทางเดินอาหารของ
ปลา

27 27

200 ไมครอน

1,000 ไมครอน

ก

ข

20 ไมครอน

1,000 ไมครอน

ค

ง

ภาพผนวกที่ 7 ไฮดรา (ก) statoblast ของไบรโอซัว (ข และ ค) spicule ของฟองน้ํา (ง) ที่พบในทางเดิน
อาหารของปลา

28 28

1,000 ไมครอน

50 ไมครอน

ก

ข

1,000 ไมครอน

50 ไมครอน

ค

ง

ภาพผนวกที่ 8 ชิ้นสวนของสาหรายไฟ (ก, ข, ค และ ง) ลักษณะตางๆ ที่พบในทางเดินอาหารของปลา

29 29

20 ไมครอน

50 ไมครอน

ก

ข

50 ไมครอน

20 ไมครอน

ค
ภาพผนวกที่ 9 โรติเฟอร (ก, ข, ค และ ง) ที่พบในทางเดินอาหารของปลา

ง

30 30

20 ไมครอน

20 ไมครอน

ก

ข

50 ไมครอน

20 ไมครอน

ค

ง

ภาพผนวกที่ 10 แพลงกตอนพืช (ก, ข, ค และ ง) ชนิดตางๆ ที่พบในทางเดินอาหารของปลา

