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บทนํา 
 
อุปนิสัยการกินอาหารของปลา สามารถศึกษาได้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารในทางเดิน

อาหารหรือกระเพาะอาหารของปลา ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารในทางเดินอาหารของปลา ทําให้ทราบถึง
ข้อมูลต่างๆ เช่น ชนิดอาหารที่ปลาชอบกิน การเปลี่ยนชนิดอาหารเม่ือปลามีอายุมากขึ้น หรือเมื่อมีความยาว
เพ่ิมขึ้น หรือการแก่งแย่งแข่งขันกันกินอาหารในระหว่างชนิด ขนาดของปลาในประชาคม นอกจากน้ี องค์ประกอบ
อาหารในกระเพาะยังเป็นตัวบอกชนิดของสัตว์หน้าดิน และชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งนํ้าน้ันๆด้วย        
การทราบองค์ประกอบอาหารของปลาแต่ละชนิดในแต่ละแหล่งนํ้า มีประโยชน์อย่างย่ิงในการสร้างแบบจําลอง
ระบบนิเวศน์ของแหล่งนํ้า และยังช่วยในการหาความต้องการธาตุอาหาร (nutritional requirements) ในการ
เพาะเลี้ยงปลาชนิดน้ันๆได้ 

 
 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1  โครงสร้างภายนอกของปลา 
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ภาพท่ี 2  โครงสร้างภายในของปลา 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
1. เพ่ือทราบองค์ประกอบอาหาร 
2. เพ่ือทราบอุปนิสัยการกินอาหาร 
3. เพ่ือทราบ stomach fullness 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาองค์ประกอบอาหารในกระเพาะอาหารของปลา ประกอบด้วยการศึกษาในเชิงคุณภาพ    
ด้วยการวินิจฉัยจําแนกกลุ่มอาหารที่พบในระดับ ช้ัน ลําดับ วงศ์ กลุ่ม ชนิด เท่าที่จําแนกได้ และการศึกษาในเชิง
ปริมาณ ซึ่งโดยทั่วไป มีอยู่ 7 วิธีหลัก ดังน้ี 
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1. Occurrence Method  
 
หมายถึง สิ่งที่ปรากฏหรืออาหารท่ีพบในกระเพาะ เป็นการศึกษาเบ้ืองต้น โดยการรวบรวมหรือบันทึก

หมวดหมู่ ด้วยการตรวจสอบและจําแนกชนิดของอาหารนั้นๆ ที่ปรากฏหรือเจอในกระเพาะ ว่าพบจํานวนก่ีกลุ่ม
หรือก่ีชนิด แล้วแสดงผลในรูปร้อยละของจํานวนกระเพาะทั้งหมด (Hyslop, 1980)  โดยพิจารณาจากอาหารที่พบ
ในกระเพาะเป็นตัวหลัก แต่ข้อด้อยของ Occurrence Method ก็คือ ไม่ได้บอกรายละเอียดหรือข้อมูลอ่ืนๆ เช่น 
ปริมาณ หรือจํานวนของอาหารชนิดน้ันๆ 

Johnson (1977) ได้ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปลาโดยเฉพาะในรูปแบบของการแก่งแย่งกันกิน
อาหาร โดยสันนิษฐานจากการพบชนิดอาหารที่เหมือนกันมากกว่าร้อยละ 25 ของผู้ล่าต้ังแต่ 2 ชนิดข้ึนไป จะถือว่า
เป็นคู่แข่งในการกินอาหารซึ่งกันและกัน วิธีน้ีมีประโยชน์ในการให้ภาพของการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอาหารใน
ทางเดินอาหารของปลาตามฤดูกาล  

ต่อมาได้มีการใช้  The Frequency of Occurrence Method (Bowen, 1983) คือ การใช้ความถี่
ของชนิดอาหารที่พบมาคํานวณ ข้อดีของวิธีการหาความถี่ของอาหารที่ปรากฏน้ี ให้ภาพแสดงรายการอาหารที่
กําลังถูกปลากิน สามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้อุปกรณ์น้อยที่สุด และยังบ่งช้ีได้ถึงปริมาณ หรือความจุของ
อาหารแต่ละชนิดที่พบในกระเพาะ ซึ่งถือว่า ได้ภาพหยาบๆในเชิงคุณภาพ  แต่ข้อด้อยของ The Frequency of 
Occurrence Method ก็คือ ชนิดอาหารที่พบถ่ีอาจไม่ใช่อาหารหลักของปลา เช่น เปรียบเทียบกับการพบแพลงก์
ตอนพืช 100 ตัว ยังมีมวลชีวภาพน้อยกว่า polycheat 1 ตัว 

 
2. Point Method  

 
หรือวิธีการให้แต้มคะแนน ถูกนําเสนอโดย Swynnerton and Worthing (1940) ถูกปรับปรุงโดย 

Frost (1943)  และปรับปรุงเพ่ิมเติมโดย Hynes (1950)  ด้วยการนําอาหารในกระเพาะมาจําแนกประเภทและ
ชนิด และแต่ละชนิดของอาหารจะถูกจัดลําดับโดยใช้ตัวเลขซึ่งข้ึนอยู่กับขนาดของอาหาร ชนิดอาหารจะถูกแบ่ง
ระดับอยู่ภายในขอบเขตที่ชัดเจน ได้แก่ พบประจํา พบบ่อยๆ เป็นต้น และชนิดอาหารที่มีขนาดใหญ่จะถูกพิจารณา
เท่ากับชนิดอาหารที่มีขนาดเล็กหลายๆชิ้น คะแนนท้ังหมดที่ได้จากแต่ละชนิดอาหาร จะนํามารวมกันแปลงเป็นค่า
ร้อยละองค์ประกอบของอาหารทั้งหมดที่ได้ตรวจสอบพบ  โดยพ้ืนฐานแล้วคล้ายคลึงกับวิธีปริมาตร นิยมใช้เวลา
ออกปฏิบัติการในภาคสนาม เพราะมีข้อได้เปรียบคือไม่ต้องขนเคร่ืองมือไปมากมาย แต่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์
เพ่ือความแม่นยําถูกต้อง  การให้คะแนนขึ้นอยู่กับบุคคลที่ทําการวิเคราะห์จะมีข้อกําหนดที่ชัดเจนมากน้อยแค่ไหน 
ข้อด้อยคือเป็นวิธีการที่ให้ค่าตามขนาดของอาหารที่พบในกระเพาะ ซึ่งไม่ใช่จากขนาดของอาหารจริงในขณะมีชีวิต 
 
3. Numerical method  
 

หรือวิธีการนับจํานวน เป็นวิธีเชิงปริมาณที่มีพ้ืนฐานจากการนับจํานวนอาหารแต่ละชนิดที่พบใน
กระเพาะทั้งหมด ผลรวมแสดงออกในรูปสัดส่วนซึ่งโดยปกติใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ วิธีการนับจํานวนให้ผลค่อนข้าง
รวดเร็ว ง่ายต่อการปฏิบัติ เป็นวิธีที่ค่อนข้างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น เหย่ือของผู้ล่าที่มีขนาดเท่ากันแต่ต่างชนิดกัน
โดยเฉพาะปลาที่กินปลา หรือปลาที่กินแพลงก์ตอน ซึ่ง Priegel (1970) ได้นําการนับเซลล์ด้วยสไลด์นับแพลงก์ตอน
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มาใช้เพ่ือการน้ี แต่ Ball (1961) ได้แนะนําว่า วิธีการนับจํานวนน้ีแสดงให้เห็นได้ดีว่าสัตว์นํ้ามีการเลือกกินอาหารที่
แตกต่างกัน แต่อุปสรรคหรือข้อด้อยของการใช้วิธีนับจํานวนก็คือในเร่ืองของการให้ความสําคัญของอาหาร ข้อแรก
คือวิธีการนับจํานวนเน้นให้ความสําคัญกับเหยื่อขนาดเล็กที่ถูกกินจํานวนมาก (เพราะนับได้มาก) ทําให้สัตว์ที่มี
เปลือกขนาดเล็ก เช่น พวก micro crustacean ถูกละเลย เน่ืองจากถูกกินและย่อยได้อย่างรวดเร็วกว่าสัตว์ขนาด
ใหญ่ ทําให้ไม่ได้ชนิดอาหารที่แท้จริง ข้อที่ 2 บางครั้งการประเมินกลุ่มอาหารในกระเพาะส่วนใหญ่ค่อนข้างยาก 
เน่ืองมาจากการเคี้ยวอาหารของปลา โดยเฉพาะในพวก cyprinids ที่มีการเค้ียวบดก่อนถึงกระเพาะ หรือได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการย่อยอาหาร จึงเป็นปัญหาว่าผลที่ได้ในการบ่งช้ีอาหารน้ัน จะให้ค่าที่เช่ือถือได้มากแค่
ไหน ซึ่งตัวเลือกร้อยละของปริมาตรขององค์ประกอบอาหารอาจถูกนํามาใช้แทน ข้อที่ 3 ขนาดของปลาไม่ได้นํามา
พิจารณาด้วย และข้อสุดท้าย วิธีน้ีไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้กับกลุ่มอาหารจําพวกสาหร่ายขนาดใหญ่ และเศษซาก
ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
  
4. Volumetric method  
 

หรือวิธีการวัดปริมาตร การวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ การประเมินแบบทางตรง และ
การประเมินแบบทางอ้อม ในอดีตใช้การประเมินแบบทางตรงโดยจัดกลุ่มองค์ประกอบของอาหารแต่ละชนิดที่พบ
ในกระเพาะ โดยการวัดขนาด และใช้อุปกรณ์ที่มีขีดแบ่งมาตรฐานมาใช้วัดประเมินค่า โดยมีข้อแม้ว่าปริมาตรต้อง
เท่ากันกับกลุ่มอาหาร เป็นการให้ค่าปริมาตรอาหารในกระเพาะ แต่การประเมินแบบทางตรงนี้ไม่มีประสิทธิภาพ
เมื่อนํามาใช้งานจริง เช่น กลุ่มอาหารขนาดเล็กที่พบบ่อยๆในกระเพาะ  

ทําให้ต้องนําการประเมินแบบทางอ้อมมาใช้วิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบกลุ่มอาหารที่รู้ปริมาตร 
คํานวณหาค่าเฉลี่ยของเหย่ือแต่ละชนิด ซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆ ค่อนข้างแม่นยํา เมื่อใช้กับอาหารในทางเดินอาหารที่มี
ปริมาตรขนาดใหญ่ มีจํานวนชนิดอาหารที่แยกออกจากกลุ่มเล็กน้อย (ประมาณ 6-8 กลุ่ม) ชนิดอาหารที่มีขนาด
ใหญ่ใช้วัดโดยการแทนที่นํ้าในกระบอกตวง ปริมาตรอาหารทั้งหมดหารด้วยปริมาตรปลา และคูณด้วย 10,000 
เรียกว่า ดัชนีของความจุของกระเพาะ  

ในกรณีที่อาหารมีปริมาตรน้อย ทําให้วัดโดยตรงได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ การประมาณค่าด้วยปริมาตร
จึงได้ถูกคิดค้นขึ้น มีการแสดงผลในรูปร้อยละ มีการเปรียบเทียบปริมาตรแต่ละชนิดอาหารด้วยผลรวมท้ังหมดของ
กลุ่มแสดงในรูปร้อยละ ซึ่ง Larimore (1957) แนะนําว่าค่าเฉล่ียร้อยละของแต่ละกระเพาะควรที่จะนํามาคํานวณ
ด้วย   

ต่อมาได้รับอิทธิพลจาก Frequency of Occurrence Method ซึ่งไม่ใช้ขนาดและความจุของ
กระเพาะ แต่ให้ความสําคัญเท่าๆ กัน ทั้งปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่งผลให้ชนิดอาหารที่ปลาขนาดเล็กชอบกิน 
ปรากฏในร้อยละสูงๆ ของกระเพาะ ร้อยละของปริมาตรรวมที่ได้จะช่วยตอกยํ้าความสําคัญของชนิดอาหารที่มี
ขนาดใหญ่ที่เป็นอาหารของปลาขนาดใหญ่ แต่ Frequency of Occurrence Method ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงนิสัย
การกินอาหารในแต่ละตัวของประชากร แต่ค่อนข้างบอกถึงอาหารที่ถูกกินเข้าไปโดยประชากรทั้งหมดมากกว่า  

แต่การศึกษาโดยใช้วิธีปริมาตรเพียงอย่างเดียว มีผลทําให้อาหารท่ีมีขนาดเล็กกว่าถูกลดความสําคัญ
ลงไป ข้อมูลอาจถูกบิดเบือนเป็นอย่างมาก โดยการปรากฏเป็นบางคร้ังของชนิดอาหารขนาดใหญ่ที่อาจถูกย่อย
ค่อนข้างช้า  ข้อผิดพลาดอาจเพ่ิมมากขึ้นได้จากความแตกต่างกันของอัตราการถูกย่อยจาก chitinization  และ
แนวโน้มของอาหารท่ียังเหลืออยู่เพ่ือเก็บสะสม 
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5. Gravimetric method   
 
หรือวิธีการช่ังนํ้าหนักชนิดอาหารต่างๆ แล้วจัดเข้าประเภท ระบุชนิด (species) เท่าที่จะทําได้ ช่ัง

นํ้าหนัก (แห้งหรือเปียก) ของอาหารแต่ละกลุ่ม ประเมินค่าอาหารแต่ละชนิด แล้วนํามารวมเข้าด้วยกัน แสดงผลใน
รูปร้อยละของน้ําหนักอาหารรวมในตัวอย่างทั้งหมด วิธีน้ีจะคล้ายกับวิธีปริมาตร โดยมีข้อดีและข้อด้อยคล้ายกัน คือ
ขึ้นอยู่กับตัวแทน แต่การช่ังนํ้าหนักแห้งมีปัญหายุ่งยากกว่าการช่ังนํ้าหนักเปียกมากนัก ทําให้ไม่ได้รับความนิยม 
ข้อดีคือตัวอย่างจะถูกเก็บรักษาและเผาในแคลอรีมิเตอร์ ค่าที่ได้จะเป็นพลังงานจากอาหารหลากหลายชนิด 
 
6. Dominance method   

 
หรือวิธีชนิดอาหารเด่น เป็นวิธีที่ปรับปรุงมาจาก Frequency of Occurrence Method โดยใช้การ

ตัดสินชนิดอาหารที่เป็นองค์ประกอบหลักหรือสําคัญในกระเพาะ ทั้งด้วยวิธีตัวเลขและปริมาตร แสดงออกในรูป
ร้อยละรวมทั้งหมดของจํานวนกระเพาะที่นํามาศึกษา แต่วิธีน้ีไม่สามารถบ่งบอกปริมาณของอาหารที่แท้จริงของ
อาหารแต่ละชนิดได้  ต่อมาได้มีการใช้เกณฑ์เด่นๆ ที่หลากหลาย เช่น จํานวน ปริมาตร และน้ําหนักของตัวปลา มา
ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น การใช้วิธี Dominance Method จึงถูกลดความสําคัญลงไป 
 
7. ธนาภรณ์ และคณะ (2552)  
 

ได้ดัดแปลงวิธี Points Method ของ Hynes (1950) โดยให้ค่าเป็นตัวเลขตามขนาดของอาหาร
ขณะท่ียังมีชีวิตอยู่ หรือยังไม่ได้ถูกย่อย ซึ่งให้ปลาเป็นอาหารหลักมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่ากับ 1 และขนาดอาหารกลุ่ม
อ่ืน มาเปรียบเทียบกับขนาดของปลา ดังน้ัน แพลงก์ตอนพืชจึงมีขนาดเล็กที่สุดเท่ากับ 0.01 แล้วนํากลุ่มอาหาร
ทั้งหมดที่พบมาบวกกัน ค่าที่ได้จะเท่ากับนํ้าหนักอาหารในกระเพาะที่ช่ังได้ โดยเมื่อคํานวณกลับ จะได้ค่าของ
อาหารแต่ละกลุ่มในรูปของนํ้าหนัก (กรัม) เป็นการเลือกนําแต่ข้อดีของวิธีต่างๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน ทําให้ผลที่ได้
เดินเข้าสู่ความเป็นจริงมากขึ้น วิธีของธนาภรณ์ และคณะ (2552) มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 
อุปกรณ ์
 

1. ชุดผ่าตัด ได่แก่ มีด กรรไกร คีมหรือ forceps 
2. เคร่ืองมือประมง ได้แก่ ลอบ ข่าย อวน เคร่ืองช๊อตด้วยกระแสไฟฟ้า 
3. สวิง 
4. นํ้าแข็ง 
5. กล่องโฟม 
6. ฟอร์มาลิน 
7. ขวดเก็บตัวอย่าง 
8. กระดาษ label 
9. ปากกา 
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10. ไม้บรรทัด 
11. เคร่ืองช่ัง 1 ตําแหน่ง และ 4 ตําแหน่ง 
12. กล้องถ่ายรูป 
13. เรือ 
14. ถุงมือ 
15. ถาด 
16. นํ้ากลั่น 
17. บีกเกอร์ 
18. ไปเป็ตต์ 
19. กล้องจุลทรรศก์ําลังขยายตํ่า และสูง 
20. สไลด์หลุม และแผ่นปิดสไลด์ 
21. ยาทาเล็บ 
22. กลีเซอร์ลีน 
23. petri dish 

 
 

ขั้นตอนการศกึษา 
 

ก. การเก็บตัวอย่าง  
 

เทคนิคการเก็บตัวอย่างทางเดินอาหารเป็นส่วนสําคัญที่สุด เพราะจะทําให้ผลที่ได้ไม่บิดเบือน 
สามารถเก็บตัวอย่างปลาด้วยการซื้อจากชาวประมง หรือเก็บตัวอย่างจากการใช้เคร่ืองมือ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. เก็บตัวอย่างปลาโดยระบุถึงแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น ริมฝั่ง (littoral, sub-littoral) หรือ ห่างฝั่ง 
(open water) และระบุถึงระดับที่เก็บตัวอย่างได้ เช่น หน้าดิน ผิวนํ้า 

2. ตัวอย่างปลาสามารถได้มาจากเคร่ืองมือหลายชนิด เช่น ข่าย สวิง แห อวนล้อม เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็น
เครื่องมือข่าย ระยะเวลาในการกู้ข่ายควรทําค่อนข้างเร็วเพ่ือลดการเน่าเสียของตัวอย่าง โดยถ้าเป็นปลาขนาดเล็ก 
ที่มีความยาวลําตัวน้อยกว่า 10 เซนติเมตร ต้องไม่นานเกิน 2 ช่ัวโมง สําหรับปลาขนาดใหญ่ต้องไม่เกิน 12 ช่ัวโมง 
ในกรณีลูกปลา ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างและช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง 

3. ควรใช้กล่องนํ้าแข็งเก็บรักษาตัวอย่างไว้ ในกรณีที่ยังไม่ดองตัวอย่างในทันที เช่น เมื่ออยู่บนเรือ 
4. ตัวอย่างปลาที่ได้ควรครอบคลุมทุกขนาด นําปลาที่ได้มาคัดแยกชนิดและคัดแยกขนาด วัดความ

ยาวเป็นมิลลิเมตร ช่ังนํ้าหนักด้วยตราช่ัง 1 ตําแหน่ง (0.1 กรัม) ซึ่งตัวอย่างปลาที่ได้ควรมีอย่างตํ่าไม่น้อยกว่า 30 
ตัวต่อชนิด หรือมากที่สุดเท่าที่จะเก็บตัวอย่างได้ และไม่น้อยกว่า 10 ตัว หรือมากที่สุดเท่าที่จะเก็บตัวอย่างได้ต่อ
กลุ่มความยาว จํานวนของกลุ่มความยาวของปลาแต่ละชนิดในการวิเคราะห์โดยทั่วๆ ไป มี 6 กลุ่ม ซึ่งตามรายงาน
ของ Piet (1998) กําหนดไว้ดังน้ี 3.0-4.4 เซนติเมตร, 4.5-6.9 เซนติเมตร, 7.0-9.9 เซนติเมตร, 10.0-13.9 
เซนติเมตร, 14.0-18.9 เซนติเมตร และมากกว่า 19 เซนติเมตร หรือแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ (ได้ตัวอย่างไม่มากพอ) 
ได้แก่ ขนาดก่อนวัยเร่ิมเจริญพันธ์ุ และขนาดต้ังแต่วัยเร่ิมเจริญพันธ์ุ (first maturity size) เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง



 7

การกินอาหาร โดยปลาขนาดเล็กสามารถดองฟอร์มาลิน 4-5 % ลงในขวดเก็บตัวอย่างได้ทั้งตัว ส่วนปลาขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ให้ตัดเปิดส่วนท้องออกแล้วจึงดองฟอร์มาลิน หรือจะตัดส่วนอวัยวะภายในทั้งหมดดองลงใน
ขวดเก็บตัวอย่าง โดยต้องระบุรายละเอียดของข้อมูลตัวอย่างลงในแผ่น label ด้วย เช่น แหล่งน้ํา วันที่ ถิ่นอาศัย 
ระดับที่เก็บตัวอย่างได้ ความยาวเหยียด นํ้าหนัก เคร่ืองมือประมง จุดเก็บตัวอย่าง 
 
ข. ในห้องปฏิบัติการ 
 

1. นําตัวอย่างของทางเดินอาหารทิ้งไว้ 5 นาทีเพ่ือให้ฟอร์มาลินระเหย แล้วนํามายืดออก วัดความ
ยาวทั้งหมด (ภาพที่ 2) ให้ค่าประมาณความจุอาหารในทางเดินอาหาร หรือ stomach fullness 

 

      
 
ภาพท่ี 3  ทางเดินอาหารของปลา 

 
ความจุของทางเดินอาหาร หรือ fullness  คือ ปริมาณอาหารในทางเดินอาหารแบ่งได้เป็น 5 ระดับ 

ดังน้ี 
 

fullness ร้อยละของอาหาร 
0 0 
1 1-24 
2 25-49 
3 50-74 
4 75-99 
5 100 

 
2. ผ่าทางเดินอาหาร เข่ียเอาอาหารออกมาทั้งหมด นํามาช่ังนํ้าหนักอาหารรวมด้วยเครื่องช่ัง          

ทศนิยม 4 ตําแหน่ง 
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3. วิเคราะห์ตัวอย่างอาหารผ่านกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายตํ่าหากลุ่มอาหาร ส่วนอาหารท่ีไม่สามารถ
จําแนกได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายตํ่า หรือที่เรียกว่า debris  สุ่มตัวอย่างทําเป็น permanent slide เพ่ือ
นํามาวิเคราะห์ให้ละเอียดข้ึนด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง  

การทําสไลด์ถาวร หรือ permanent slide โดยสุ่มอาหารในกระเพาะนํามา smear กับกลีเซอร์ลีน 
บนสไลด์หลุม ปิดด้วย cover glass แล้ว seal ด้วยนํ้ายาทาเล็บ ตัวอย่างของ food organisms จะถูกวิเคราะห์
แยกชนิดอย่างละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต้ังแต่ 80 - 2,000 เท่า ในอดีตมี debris หรือขยะเป็น
อาหารท่ีไม่สามารถจําแนกได้ บางคร้ังมีมากกว่าร้อยละ 50 แต่เมื่อนํามาทําสไลด์ถาวรพบว่า debris คือ อาหารท่ี
กําลังถูกย่อยหรืออาหารที่แท้จริงซึ่งมีขนาดเล็กมากน้ัน ไม่สามารถจําแนกได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายตํ่า 
จะต้องวิเคราะห์แยกชนิดอย่างละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูงเท่าน้ัน ซึ่งผู้วิเคราะห์ต้องมีพ้ืน
ฐานความรู้ด้านอาหารธรรมชาติ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน สัตว์เกาะติด ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์จําแนกได้โดยใช้เอกสารอ้างอิงของ Davis (1955), Usinger (1963), Prescott (1964),  Fitter and 
Manuel (1986), คีรี และคณะ (2544), ธนาภรณ์ และวิชมัย (2550) เป็นต้น 
 
ค. การวิเคราะห์กลุ่มอาหาร 
 

โดยทั่วไป แบ่งชนิดอาหารที่พบออกเป็น 14 กลุ่ม ดังน้ี 
1. กลุ่มปลา เป็นอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 พบในรูปปลาทั้งตัว เกล็ด ก้าง หรือกระดูก 

(ภาพผนวกที่ 1) 
2. กลุ่มกุ้ง เคย ปู เป็นอาหารที่มีขนาดใหญ่ มีค่าเท่ากับ 0.7 พบในรูปกุ้งทั้งตัว กรี ระยางค์ ก้าม ตา 

(ภาพผนวกที่ 2) 
3. กลุ่มไส้เดือนนํ้า ประกอบไปด้วย ไส้เดือนนํ้าจืด (oligochaet) ไส้เดือนทะเล (polychaet) และ

หนอนท่อ (tube worm) เป็นสัตว์หน้าดิน เป็นอาหารที่มีขนาดกลาง มีค่าเท่ากับ 0.6 พบในรูปช้ินส่วน setae  
(ภาพผนวกที่ 3) 

4. กลุ่มหอย เป็นสัตว์หน้าดิน เป็นอาหารท่ีมีขนาดกลาง มีค่าเท่ากับ 0.5 พบในรูปช้ินส่วนเปลือกหอย 
(ภาพผนวกที่ 4) 

5. กลุ่ม amphipod และ isopod เป็นสัตว์หน้าดิน เป็นอาหารท่ีมีขนาดกลาง มีค่าเท่ากับ 0.5 พบใน
รูปช้ินส่วน (ภาพผนวกที่ 5) 

6. กลุ่มแมลงบก หรือแมลงตัวเต็มวัย เป็นอาหารที่มีขนาดกลาง มีค่าเท่ากับ 0.5 พบในรูปช้ินส่วนที่มี 
wax เคลือบ (ภาพผนวกที่ 6) 

7. กลุ่มตัวอ่อนแมลง แมลงที่อาศัยอยู่ในนํ้า เช่น มวลวน เหาน้ํา ตัวอ่อนแมลงปอ ยุง และริ้น เป็น
อาหารท่ีมีขนาดกลางมีค่าเท่ากับ 0.5 พบในรูปทั้งตัว หรือส่วนหัว (ภาพผนวกที่ 7) 

8. กลุ่มฟองนํ้า เป็นอาหารที่มีขนาดกลาง เพราะอยู่ในรูป colony มีค่าเท่ากับ 0.4 พบในรูป 
spicule (ภาพผนวกที่ 8) 

9. กลุ่ม bryozoa เป็นอาหารที่มีขนาดกลาง เพราะอยู่ในรูป colony มีค่าเท่ากับ 0.4 พบในรูป 
statoblast (ภาพผนวกที่ 9) 
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10. กลุ่ม hydra เป็นอาหารท่ีมีขนาดกลาง มีค่าเท่ากับ 0.4 พบในรูปช้ินส่วนหนวดที่มี nematocyst 
(ภาพผนวกที่ 10) 

11. กลุ่มสาหร่าย (algae) ขนาดใหญ่ ได้แก่ สาหร่ายไฟ (สาหร่ายสีเขียวขนาดใหญ่) และ สาหร่ายสี
แดง เป็นอาหารขนาดเล็ก มีค่าเท่ากับ 0.3 พบในรูปช้ินส่วน (ภาพผนวกที่ 11) 

12. กลุ่ม crustacean, zooplankton ได้แก่ copepoda เช่น ไรขาว cladocera เช่น ไรแดง 
ostracoda เช่นไรหิน และ conchostraca เป็นอาหารที่มีขนาดเล็ก มีค่าเท่ากับ 0.2 พบในรูปช้ินส่วน หนวด  ฝา 
(ภาพผนวกที่ 12) 

13. กลุ่มโรติเฟอร์ และโปรโตซัว เป็นอาหารที่มีขนาดเล็กมีค่าเท่ากับ 0.1 พบในรูปโครงร่าง case 
และ trophi (ภาพผนวกที่ 13) 

14. กลุ่มแพลงก์ตอนพืช ได้แก่ สาหร่ายเซลเดียว เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน สาหร่ายสีเขียว เป็น
อาหารท่ีมีขนาดเล็กที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.01 พบในรูปช้ินส่วน โดยมีบางส่วนถูกย่อย เช่นเหลือแต่ cell wall (ภาพ
ผนวกที่ 14) 

กลุ่มอาหาร อาจแยกย่อยออกไปได้ถ้าพบมาก หรือรวมกลุ่มกันถ้าพบน้อย เช่น แยกเหานํ้าออกเป็น
กลุ่มใหม่ จากกลุ่มตัวอ่อนแมลง หรือ รวม bryozoa และ hydra เข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน สําหรับค่าที่ให้ยกเว้นกลุ่ม
ปลา อาจลดหรือเพ่ิม ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดปลาที่นํามาศึกษา เช่น ปลาม้า ต้องปรับค่ากลุ่มอาหารให้ลดลง
เพราะเป็นปลากินเน้ือขนาดใหญ่ กินปลาขนาด 12 เซนติเมตร ดังน้ันกลุ่มกุ้งจาก 0.7 เปลี่ยนลดมาเป็น 0.5 เป็นต้น 
แต่ถ้าเป็นลูกปลาบู่ ขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร กลุ่มกุ้งจาก 0.7 ปรับเปลี่ยนเพ่ิมมาเป็น 0.8 เป็นต้น 
 
ง. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

นําจํานวนกลุ่มอาหารท่ีพบในปลาแต่ละตัวมาบวกกัน จะได้เท่ากับนํ้าหนักอาหารที่ช่ังได้ของปลาตัว
น้ัน ตัวอย่างเช่น ปลาตัวที่ 1 พบอาหาร 5 กลุ่ม ได้แก่ ปลา กุ้ง ตัวอ่อนแมลง แพลงก์ตอนสัตว์ และโรติเฟอร์ โดยมี
นํ้าหนักอาหารในกระเพาะ 0.8946 กรัม   

ปลา + กุ้ง + ตัวอ่อนแมลง + แพลงก์ตอนสัตว์ + โรติเฟอร์ = 0.8946 
1+ 0.7 + 0.5 + 0.2 + 0.1 = 0.8946 หรอื 2.5 = 0.8946 
ดังน้ัน ปลาตัวน้ีกินอาหารประกอบด้วย 1) กลุ่มปลา 0.3578 กรัม  2) กลุ่มกุ้ง 0.2505 กรัม  3) กลุ่ม

ตัวอ่อนแมลง 0.1789 กรัม  4) กลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ 0.0716 กรัม และ  5) กลุ่มโรติเฟอร์ 0.0358 กรัม 
 

การแปรผลที่ได้ 
 

1. อุปนสิัยการกินอาหาร 
 

แบ่งอุปนิสัยการกินอาหารของปลา เป็น 3 กลุ่มได้แก่ ปลากินพืช หรือ herbivore ปลากินสัตว์ หรือ 
carnivore และปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์ หรือ omnivore โดยถ้ามีเฉพาะกลุ่มอาหารที่ 11 และ 14 แสดงว่าเป็น
ปลากินพืช เมื่อพบเฉพาะกลุ่มอาหารที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 และ 13 แสดงว่าเป็นปลากินสัตว์ หรือ
ปลากินเน้ือ และเมื่อมีกลุ่มอาหารที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 และ 13 ร่วมกับกลุ่มอาหารที่ 11 และ 14 
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แสดงว่าเป็นปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์ ถ้ามีกลุ่มอาหารที่ 1 และ 2 นอกจากเป็นปลากินเน้ือแล้ว ยังมีพฤติกรรมของผู้
ล่า หรือ predator อีกด้วย 

นอกจากจะพิจารณาจากกลุ่มอาหารที่ปลากินแล้ว ก็ยังต้องคํานึงถึงโครงสร้างของตัวปลา (ภาพที่ 3 
และ ภาพที่ 4)  ได้แก่ ปาก ฟัน ลักษณะทางเดินอาหาร (มีกระเพาะหรือไม่มีกระเพาะ) และสัดส่วนทางเดินอาหาร
ต่อความยาว (เหยียด) ของตัวปลา โดยปลาแต่ละแหล่งนํ้า ถึงแม้จะเป็นปลาชนิดเดียวกันก็อาจกินอาหารแตกต่าง
กัน แต่ไม่มาก ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างในแหล่งนํ้าน้ันๆ ได้แก่ อาหารธรรมชาติ คู่แข่ง ศัตรู เป็นต้น 

 

         
 
ภาพท่ี 4  ปาก และฟันปลา 

 
 
2. ความจุของทางเดินอาหาร หรือ stomach fullness 
 

นอกจากการสังเกตด้วยสายตาโดยให้ค่าจาก 0-5 แล้ว ยังสามารถคํานวณจากปริมาณอาหาร 
ในทางเดินอาหารหารด้วยนํ้าหนักตัวปลา โดยร้อยละที่ได้มากที่สุด ให้เป็นความจุของทางเดินอาหารที่ระดับ 5   
นําค่าความจุที่ได้จากการคํานวณมาเปรียบเทียบ และปรับค่าความจุที่ได้จากการสังเกต (ให้ค่าคํานวณเป็นตัวหลัก) 
โดยค่าความจุที่ระดับ 5 หรือมากที่สุด สามารถนํามาใช้ในการปรับปริมาณการให้อาหารสําหรับการเลี้ยง        
หรืออนุบาลปลาชนิดน้ันที่ขนาดความยาวนั้นๆ ได้ในอนาคต 

 
3. แหล่งที่อยู่อาศัย 
 

จากกลุ่มอาหารที่พบในทางเดินอาหาร สามารถบอกลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาได้ 
ยกตัวอย่าง เช่น พบกลุ่มอาหาร 5 กลุ่ม ได้แก่ แมลงตัวเต็มวัย ตัวอ่อนแมลง หอย ฟองน้ํา และ สาหร่ายไฟ      
จากกลุ่มอาหารสามารถบอกได้ว่าปลาตัวน้ันอาศัยอยู่บริเวณนํ้าต้ืน เพราะแมลงตัวเต็มวัยอยู่บริเวณผิวนํ้า หอยเป็น
สัตว์หน้าดิน ตัวอ่อนแมลงอยู่ทุกระดับ ฟองนํ้าเป็นสัตว์เกาะติด แสดงว่าปลากินอาหารทั้งบริเวณหน้าดินและ
บริเวณผิวนํ้า น่ันคือปลาอยู่ในนํ้าต้ืน ทําให้สามารถว่ายนํ้าขึ้นลงหาอาหารทั้งบริเวณหน้าดินและบริเวณผิวนํ้าได้  
ถ้าพบพวก amphipod, isopod และ เคย น่ันคือปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณนํ้ากร่อย หรือ มนํ้ีาทะเลเข้าถึง 
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ภาคผนวก 
 

  
เกล็ดปลา เกล็ดปลา cyclod เกล็ดปลา ctenoid 

 

  
ครีบปลา ก้างปลา ก้างปลา 

 

  
ก้างปลา ฟันลูกปลา ช้ินส่วนปลา 

 

  
ส่วนหาง ปลา ปลา 

 
ภาพผนวกที่ 1  กลุม่ปลา 
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ตากุ้ง แพนหางกุ้ง กรีกุ้ง 

 

   
ช้ินส่วนกุ้ง ตากุ้ง เหงือกกุ้ง 

 

   
กุ้งทั้งตัว เคย ตาเคย 

 

   
ก้ามปู ก้ามปู ก้ามปู 

 

        
เน้ือปู ช้ินส่วนปู ลูกปูระยะ megalopa 

 
ภาพผนวกที่ 2  กลุม่กุ้ง เคย ปู 
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setae ไส้เดือนนํ้าจืด ช้ินส่วนไส้เดือนนํ้าจืด ช้ินส่วนไส้เดือนนํ้าจืด 

 

 
ช้ินส่วนไส้เดือนทะเล ช้ินส่วนไส้เดือนทะเล ช้ินส่วนไส้เดือนทะเล 

 

setae ไส้เดือนทะเล setae ไส้เดือนทะเล setae ไส้เดือนทะเล 
 

 
ช้ินส่วนหนอนท่อ ท่อของหนอนท่อ setae หนอนท่อ 

 
ภาพผนวกที่ 3  กลุ่มไส้เดือน 
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ช้ินส่วนหอยฝาเดียว ช้ินส่วนหอยฝาเดียว หอยฝาเดียว 
 

 
หอยฝาเดียว หอยฝาเดียว หอยสองฝา 

 

 
ช้ินส่วนหอยสองฝา ช้ินส่วนหอยสองฝา ช้ินส่วนหอยสองฝา 

 

หอยสองฝา หอยสองฝา หอยสองฝา 
 
ภาพผนวกที่ 4  กลุ่มหอย 
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ช้ินส่วน amphipod case amphipod ช้ินส่วน amphipod 

 

 
amphipod amphipod amphipod 

 

ช้ินส่วน isopod isopod ช้ินส่วน isopod 
 

ช้ินส่วน isopod isopod isopod 
 
ภาพผนวกที ่5  กลุ่ม amphipod และ isopod 
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ช้ินส่วนแมลงบก ช้ินส่วนแมลงบก ช้ินส่วนแมลงบก 

 

ช้ินส่วนแมลงบก ช้ินส่วนตา ช้ินส่วนแมลงบก 
 

 
ช้ินส่วนแมลงบก ช้ินส่วนแมลงบก ช้ินส่วนหัว 

 

 
ช้ินส่วนขา ช้ินส่วนแมลงบก ช้ินส่วนแมลงบก 

 
ภาพผนวกที่ 6  กลุ่มแมลงบก 
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Chrysomelidae (Coleoptera)   Dytiscidae (Coleoptera) Noteridae (Coleoptera) 

 

 
Gyrinidae (Coleoptera)   Hydrophiliidae (Coleoptera) Coleoptera 

 

 
Ephemeroptera Ephemeroptera ช้ินส่วน Ephemeroptera 

 

 
Hermiptera   ส่วนหัว Hermiptera Hermiptera 

 
ภาพผนวกที ่7  กลุ่มตัวอ่อนแมลง 
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Odonata ช้ินส่วน Odonata Odonata 
 

  
     Ceratopogonidae (Diptera)       Chironomidae (Diptera) pupae Diptera 

 

  
 ช้ินส่วนหัว Chaoboridae ช้ินส่วน Chaoboridae           ส่วนหัว Diptera 

 

 
water mite ช้ินส่วนหัวตัวอ่อนแมลง ช้ินส่วนตัวอ่อนแมลง 

 
ภาพผนวกที ่7  (ต่อ) 
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spicule spicule spicule 
 

spicule spicule spicule 
 

spicule spicule spicule 
 

spicule spicule spicule 
 
ภาพผนวกที ่8  กลุ่มฟองนํ้า 
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statoblast statoblast statoblast 
 

 
statoblast bryozoa & statoblast bryozoa  

 

  
statoblast statoblast statoblast 

 

statoblast statoblast statoblast 
 
ภาพผนวกที ่9  กลุ่ม bryozoa 
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hydra cnidoblast ทีม่ี nematocyst    cnidoblast ที่ม ีnematocyst 

 

 
hydra hydra Hydra 

 

 cnidoblast ที่ม ีnematocyst hydra cnidoblast ทีม่ี nematocyst 
 
ภาพผนวกที ่10  กลุ่ม hydra  
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ช้ินส่วนสาหร่ายไฟ ช้ินส่วนสาหร่ายไฟ ช้ินส่วนสาหร่ายไฟ 
 

 
ช้ินส่วนสาหร่ายไฟ ช้ินส่วนสาหร่ายไฟ ช้ินส่วนสาหร่ายไฟ 

 

ช้ินส่วนสาหร่ายไฟ ช้ินส่วนสาหร่ายไฟ ช้ินส่วนสาหร่ายไฟ 
 

  
ช้ินส่วนสาหร่ายสีแดง ช้ินส่วนสาหร่ายสีแดง ช้ินส่วนสาหร่ายสีแดง 

 
ภาพผนวกที ่11  กลุ่มสาหรา่ย (algae) ขนาดใหญ ่
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ส่วนหัวไรแดง ช้ินส่วนไรแดง Ceriodaphnia sp. ช้ินส่วนไรแดง (postabdomen) 

 

 
ชิ้นส่วนไรแดง Ephemeroporus barroisi ชิ้นส่วนไรแดง Bosminopsis deitersei ช้ินส่วนไรแดง Macrothrix sp. 

 

antenna ของ Diaphanosoma sp. ช้ินส่วนของไรแดง ช้ินส่วน valve ของไรแดง 
 

ไรขาว cyclopoid ช้ินส่วนไรขาว ไรขาว cyclopoid 
 
ภาพผนวกที ่12  กลุ่ม crustacean, zooplankton 
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ช้ินส่วนไรขาว calanoid ไรขาว calanoid nauplius ไรขาว 

 

 
ไรหิน ไรหิน ไรหิน 

 

 
ช้ินส่วนของไรหิน ช้ินส่วนไรหิน ช้ินส่วนไรหิน 

 

ช้ินส่วน conchostraca ฝา conchostraca ช้ินส่วน conchostraca 
 
ภาพผนวกที ่12  (ต่อ) 
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Lecane bulla (rotifer) Plationus patulus (rotifer) trophi (rotifer)  

 

 
trophi (rotifer) Filinia camasecla (rotifer) trophi (rotifer) 

 

 
Brachionus falcatus (rotifer) Keratella lenzi (rotifer) Brachionus donneri (rotifer) 

 

Bdelloidea (rotifer) trophi (rotifer) case of Floscularia ringens (rotifer) 
 
ภาพผนวกที ่13  กลุ่มโรติเฟอร์ และโปรโตซัว 
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rotifer trophi of Asplanchna  sieboldi (rotifer)   Keratella cochlearis (rotifer) 
 

 
rotifer Colurella sp. (rotifer) trophi (rotifer) 

 

 
Difflugia sp. (protozoa) Difflugia sp. (protozoa) Difflugia sp. (protozoa) 

 

Centropyxis sp. (protozoa) Centropyxis sp. (protozoa) Arcella sp. (protozoa) 
 
ภาพผนวกที ่13  (ต่อ) 
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Oscillatoria sp. (Cyanophyta) Oscillatoria sp. (Cyanophyta) Merismopedia sp. (Cyanophyta) 

 

green algae (Chlorophyta) Tetraedron sp. (Chlorophyta) Staurastrum sp. (Chlorophyta) 
 

 
Euastrum sp. (Chlorophyta) Xanthidium sp. (Chlorophyta) Desmidium baileyi (Chlorophyta) 

 

 
Spondylosium sp. (Chlorophyta) Micrasterias foliacea (Chlorophyta) Pleurotaenium sp. (Chlorophyta) 

 
ภาพผนวกที ่14  กลุ่มแพลงก์ตอนพืช 
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diatom (Bacillariophyta) diatom (Bacillariophyta) diatom (Bacillariophyta) 
 

 
Peridinium sp.(Pyrrophyta) Peridinium sp. (Pyrrophyta) Ceratium sp. (Pyrrophyta) 

 

Centritractus sp.(Chrysophyta) Dinobryon sp. (Chrysophyta) Trachelomonas sp.(Euglenophyta) 
 

 
Lepocinclis sp. (Euglenophyta) Phacus sp. (Euglenophyta) Euglena acus (Euglenophyta) 
 
ภาพผนวกที ่14  (ต่อ) 
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