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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารของลูกปลาบู่ ในอ่างเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณในปี 2552        
ได้ตัวอย่างรวม 324 ตัว มีผลสรุปดังน้ี ลูกปลาบู่มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 4.28 เซนติเมตร นํ้าหนักเฉลี่ย 1.04  
กรัม ทางเดินอาหารยาวเฉลี่ย 1.75 เซนติเมตร หรือ 0.41 เท่าของความยาวเหยียด มีความจุอาหารใน
กระเพาะเฉลี่ยที่ระดับ 2  และมีปริมาณอาหารในทางเดินอาหารเฉลี่ย 0.0089 กรัม หรือร้อยละ 0.77 ของ
นํ้าหนักตัวปลา โดยกินอาหาร 8 กลุ่ม ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง แพลงก์ตอนสัตว์ ปลา กุ้ง ไส้เดือนนํ้า แมลงตัวเต็ม
วัย หอย  และปู  อาหารหลักเป็นตัวอ่อนแมลง ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารรอง ลูกปลาบู่มีการ
เปลี่ยนแปลงการกินอาหาร  ที่ขนาด 3, 4, 5 และ7 เซนติเมตร ตามลําดับ ลูกปลาบู่จัดเป็นปลากินเน้ือ และ
เป็นผู้ล่า 
คําสําคัญ : อุปนิสัยการกินอาหาร ลูกปลาบู่  อ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ  
 

Abstract 
 

324 sand goby fry in Wachiralongkorn Dam were collected in 2009 for study on 
feeding habit. They were investigated by analysis of stomach content. The average fish size 
was 4.28 cm. length, 1.04 g. weigh which gut and intestine was 1.75 cm. length (0.41 of  total 
length). The average stomach fullness and food was level 2 and 0.0089 g. (0.77 of body 
weigh). The results showed that food of sand goby  fry  composed of 8 groups such as insect 
larvae, zooplankton, fish, shrimp, oligochaeta, insect, snail and crab. The staple food was 
insect larvae, while its secondary staple was zooplankton. It changed the consumption at 3, 
4, 5 and 7 cm. respectively. Sand goby fry was carnivorous and behaved as predator.  

Key words : feeding habit, sand goby fry and Wachiralongkorn Dam 
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คํานาํ 
 

ปลาบู่ทราย หรือบู่จาก Sand goby  Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) เป็นปลา  
นํ้าจืดพ้ืนเมืองของไทยพบในทุกภาค ทั้งแหล่งนํ้าธรรมชาติ และอ่างเก็บนํ้า เป็นปลาเศรษฐกิจที่สามารถ      
ทํารายได้เข้าประเทศปีละหลายสิบล้านบาท โดยในปี 2553 มีปลาบู่จากธรรมชาติ 1,259.81 ตัน มูลค่า 
89,809,930 บาท และในปี 2554 มีปลาบู่จากธรรมชาติ 1,506.85 ตัน มูลค่า 118,392,800 บาท (กรมประมง
, 2555, 2556) กรมประมงประสพความสําเร็จในการผสมเทียมปลาบู่ แต่การอนุบาลลูกปลาจากปลาเซ็นเป็น
ปลานิ้วน้ันยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร การเลี้ยงปลาบู่ในกระชัง เกษตรผู้เลี้ยงยังต้องพ่ึงพาการรวบรวมปลาบู่จาก
ธรรมชาติ ดังน้ันการศึกษาการกินอาหารของลูกปลาบู่ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ จะทําให้ทราบถึงอาหาร
ที่แท้จริงของลูกปลาบู่ เพ่ือนําไปดัดแปลงหาอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาบู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต 

อ่างเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณ หรือ เขื่อนเขาแหลม (ภาพท่ี 1) เป็นเขื่อนหินทิ้ง ดาดหน้าด้วย
คอนกรีต ตัวเขื่อนมีความสูง 92 เมตร ความยาวสันเขื่อน 1,019 เมตร กว้าง 10 เมตร ระดับสันเขื่อน 162 
เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง (รทก.) ความลาดชัน 1.4 ต่อ 1 มีกําลังผลิตไฟฟ้า 300 เมกกะวัตต์ มีพ้ืนที่
อ่างเก็บนํ้า 388 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับนํ้า 3,720 
ตารางกิโลเมตร เข่ือนมีปริมาตร 8.1 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุอ่างเก็บนํ้า 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึก
เฉลี่ย 31.1 เมตร ระดับเก็บกักนํ้าปกติ 155 เมตร รทก. จัดเป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ อยู่ในตําบลท่าขนุน 
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มเก็บกักนํ้าต้ังแต่ เดือนมิถุนายน 2527  (ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)    
ในเดือนเมษายนของทุกปี ชาวประมงจะมารวบรวมลูกปลาบู่ในอ่างเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณเพ่ือส่งให้
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาบู่ 
 

วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือศึกษาองค์ประกอบชนิดอาหารที่พบในทางเดินอาหารของลูกปลาบู่ 
 

วิธีดําเนนิการ 
 
1. สถานเีก็บตัวอย่าง 
 

รวบรวมตัวอย่างลูกปลาบู่ขนาด 2 - 8 เซนติเมตร ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ (ภาพที่ 1) 
โดยการซื้อจากชาวประมงที่รวบรวมลูกปลาด้วยเครื่องมือประมงชะนาง (ภาพท่ี 2)  ที่พิกัด UTM 0450008 
และ 1632337 จํานวน 324 ตัว 

 
2. วิธีการเก็บตัวอย่าง 
 

นําตัวอย่างลูกปลาบู่มาเก็บรักษาในฟอร์มาลิน 4 % เพ่ือนํามาศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
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ภาพท่ี 1  แผนที่อ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ และจุดเก็บตัวอย่าง 
 

 
 
ภาพท่ี 2  เคร่ืองมือประมงชะนาง 

UTM 4500008,1632337,47 
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ในห้องปฏิบัติการ ทําการช่ังนํ้าหนักและวัดความยาวเหยียดลูกปลาบู่ จากน้ันผ่าตัดเปิดช่องท้อง      
นําทางเดินอาหารออกมา ทําการยืดกระเพาะและทางเดินอาหารแล้ววัดความยาว ทําการวิเคราะห์ตัวอย่าง  
โดยการผ่ากระเพาะด้วยกรรไกรผ่าตัด จากนั้นรีดอาหารในกระเพาะและทางเดินอาหารทั้งหมดลงใน petri 
dish นําอาหารท้ังหมดที่ได้ไปช่ังนํ้าหนักด้วยเครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหน่ง จากน้ันนํามาทําการศึกษา
องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหาร โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. จําแนกกลุ่มของอาหารแบบหยาบ ผ่านกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายตํ่า 
2. ศึกษากลุ่มอาหารอย่างละเอียดผ่านกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง โดยสุ่มตัวอย่างอาหาร      

ที่ไม่สามารถจําแนกได้ (debris) มาทําสไลด์ถาวร (permanent slide) โดยเกลี่ย (smear) ตัวอย่างอาหาร   
กับกลีเซอร์ลีนในสไลด์หลุม ปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ (cover glass) ทาขอบแผ่นปิดสไลด์ให้ติดกับสไลด์ ด้วยน้ํายา
ทาเล็บ นําสไลด์ถาวรมาวิเคราะห์ชนิดอาหารด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง ต้ังแต่ 80, 200, 800  และ 
2,000 เท่า  

การจําแนกกลุ่มของอาหาร ใช้เอกสารอ้างอิงของธนาภรณ์ และวิชมัย (2550) Needham  and 
Needham (1957) Usinger (1968) และ Brandt (1974) 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 การวิเคราะห์ชนิด และปริมาณอาหาร 
โดยตรวจสอบชนิด และ ปริมาณอาหารที่ลูกปลาบู่กินเข้าไปในเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยวิธี

ของธนาภรณ์ และคณะ (2552) โดยแบ่งชนิดอาหารที่พบออกเป็น 8 กลุ่ม ให้ค่าของกลุ่มอาหารตามปริมาตร
ขนาดที่ยังมีชีวิต และความสําคัญของการให้พลังงานดังน้ี (ภาพผนวกที่ 1- 8) 

3.1.1  กลุ่มปลา เป็นอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด ให้พลังงานมาก มีค่าเท่ากับ 1 
3.1.2  กลุ่มกุ้ง เป็นอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ ให้พลังงานมาก มีค่าเท่ากับ 0.8 
3.1.3  กลุ่มไส้เดือนนํ้า เป็นอาหารท่ีมีขนาดกลาง ให้พลังงานปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.6 
3.1.4  กลุ่มหอย เป็นอาหารท่ีมีขนาดกลาง ให้พลังงานปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.5 
3.1.5  กลุ่มแมลงตัวเต็มวัย เป็นอาหารท่ีมีขนาดกลาง ให้พลังงานปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.5  
3.1.6  กลุ่มตัวอ่อนแมลง เป็นอาหารท่ีมีขนาดกลาง ให้พลังงานปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.5 
3.1.7  กลุ่มปู เป็นอาหารท่ีมีขนาดกลาง ให้พลังงานปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.5 
3.1.8  กลุ่ม แพลงก์ตอนสัตว์ ได้แก่ Copepoda เช่น ไรขาว Cladoceran เช่น ไรแดง และ 

Ostracoda เช่น ไรหิน เป็นอาหารท่ีมีขนาดเล็ก ให้พลังงานน้อย มีค่าเท่ากับ 0.2 
 
3.2 ระดับความจุของทางเดินอาหาร หรือ Stomach fullness index 

 คือ ปริมาณอาหารในทางเดินอาหารแบ่งได้เป็น 5 ระดับดังน้ี 
fullness ร้อยละของอาหาร 

0 0 
1 1-24 
2 25-49 
3 50-74 
4 75-99 
5 100 
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3.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โปรแกรมสําเร็จรูป Plymouth Routines In Multivariate 

Ecological Research (Clarke and Gorley, 2001)  เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาสําหรับใช้กับข้อมูล
ทางด้านนิเวศวิทยา โดยเฉพาะในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้วิธีวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariate analysis) 
ด้วยวิธี non-metric multi-dimensional scaling (MDS)  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้เทคนิคการจับกลุ่มโดย
ออดิเนชัน (ordination) ด้วยการนําค่าความคล้ายคลึง (similarity) ของชนิดอาหาร ที่พบในทางเดินอาหาร
ของลูกปลาบู่ มากําหนดตําแหน่งบนภาพออดิเนชัน MDS ที่เป็นภาพ 3 มิติ สําหรับการศึกษาในครั้งน้ี         
ใช้รูปภาพ 2 มิติ อธิบายผลโดยจุดในภาพที่อยู่ใกล้กัน แสดงว่าตัวอย่างปลาจะมีองค์ประกอบของชนิดอาหาร
คล้ายคลึงกันมากกว่าตัวอย่างที่แสดงด้วยจุดที่อยู่ห่างออกไป โดยมีค่าความเครียด หรือ stress value เป็นค่า
วัดความถูกต้องแม่นยําระหว่างสัญลักษณ์ที่แสดงระยะห่างระหว่างตัวอย่างที่แท้จริง ถ้าค่าตํ่ากว่า 0.1 แสดงว่า
ภาพที่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ค่า stress ไม่ควรเกิน 0.2  

การวิเคราะห์และรายงานผล ผลที่ได้จากการจําแนกและวิเคราะห์ นําเสนอในรูปตาราง กราฟ 
และ การอธิบายในเชิงพรรณนา 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 

 
 

ภาพท่ี 3  ลูกปลาบู่ทรายในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 
 
ปลาบู่ทราย หรือบู่จาก Sand goby หรือ Marble sleepy goby (ภาพที่ 3) ลักษณะเป็นปลา  

มีเกล็ดละเอียด มีเกล็ดคลุมต้ังแต่ข้างแก้มไปจนตลอดทั่วลําตัว มีสีนํ้าตาลอมแดง หรือ สีนํ้าตาลอมเหลืองคล้ํา   
มีแถบลายเป็นรูปไม่แน่นอนตลอดตัว ที่โคนหางมีลายเป็นรูปตัววี ลักษณะครีบใสมีลายประสีคล้ํา รูปร่าง
ทรงกระบอก ลําตัวกลมยาว แบนข้างเล็กน้อย มีความยาวเฉล่ีย 30 เซนติเมตร ส่วนหัวใหญ่ ขนาดตาปานกลาง
ตาอยู่ชิดด้านบนของหัว จะงอยปากย่ืนยาว ปากกว้างมากและเฉียงข้ึนข้างบนเล็กน้อย ริมฝีปากหนาปานกลาง 
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มุมปากยาวถึงก่ึงกลางตา มีฟันเป็นเขี้ยวยาวบนขากรรไกร ครีบหลังมี 2 ตอน มีจุดเร่ิมต้นหลังจุดเร่ิมต้นครีบ
ท้อง ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 5-7 ก้าน และ ครีบอ่อน 9 ก้าน ครีบอกใหญ่ปลายมน มีจุดเริ่มต้นอยู่ในแนว
จุดเริ่มครีบท้อง ประกอบด้วยก้านครีบอ่อนไม่แตกแขนง 1 ก้าน และ ครีบอ่อนแตกแขนง 15-17 ก้าน ครีบ
ท้องฐานไม่เช่ือมติดกัน ประกอบด้วยก้านครีบอ่อนแตกแขนง1 ก้าน และ ก้านครีบอ่อนไม่แตกแขนง 5 ก้าน 
ครีบก้นมีจุดเร่ิมต้นอยู่หลังจุดเร่ิมต้นครีบหลังครีบที่ 2 เล็กน้อย ประกอบด้วยก้านครีบอ่อนแตกแขนง 1 ก้าน 
และ ก้านครีบอ่อนไม่แตกแขนง 7-8 ก้าน ครีบหางใหญ่ปลายโค้งมนแบบ round  ปริมาณไข่ 28,089 ฟอง 
(ธนาภรณ์ และคณะ, 2543) มีการจัดเรียงลําดับตามอนุกรมวิธาน (Rainboth,  1996) ดังน้ี 

Kingdom  Animalia 
Phylum  Chordata 

Class  Osteichthyes 
Order  Perciformes 

Family  Eleotridae 
Genus  Oxyeleotris  

Species  Oxyeleotris marmorata  (Bleeker, 1852) (Linaeus, 1758) 

จากการวิเคราะห์กระเพาะ และ ทางเดินอาหารลูกปลาบู่จํานวน 324 ตัวอย่าง  พบไม่มีอาหาร
หรือ มีความจุอาหารท่ีระดับ 0 จํานวน 17 ตัว (ตารางที่1) 

 
1. ลักษณะทางเดินอาหารของลูกปลาบู ่
 

ทางเดินอาหารของลูกปลาบู่ จะแบ่งกระเพาะและลําไส้ออกอย่างชัดเจน (ภาพที่ 4) กระเพาะ
อาหารมีลักษณะแข็งแรง ผนังหนาสีขาว ลําไส้สั้น และมีสีขาวเช่นกัน ลูกปลาบู่ขนาด 2.9 - 8.7 เซนติเมตร    
มีความยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย 1.75 เซนติเมตร โดยมีอัตราส่วนความยาวทางเดินอาหารกับความยาวเหยียด
ที่ 0.41 : 1  (ตารางท่ี 1) สอดคล้องกับศิริลักษณ์ (2551) ที่ทําการศึกษาการกินอาหารของปลาบู่ในกว๊าน
พะเยา ที่มีทางเดินอาหารสั้นกว่าความยาวลําตัวของปลา ซึ่งเป็นลักษณะสําคัญของปลากินเน้ือ พบนํ้าหนัก
อาหารในทางเดินอาหารมากที่สุด 0.1728 กรัม เมื่อลูกปลาบู่กินอาหารเต็มที่ ที่ความจุของกระเพาะระดับ 5 
หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ จะมีอัตราส่วนของน้ําหนักอาหารต่อนํ้าหนักตัวปลามากท่ีสุด ที่ 1:0.0505 หรือร้อยละ 
5.05 ของน้ําหนักตัวปลา น่ันคือเมื่อนําลูกปลาบู่มาเลี้ยง ควรให้อาหารเพียงร้อยละ 5.05 ของน้ําหนักตัวปลา 
โดยมีนํ้าหนักอาหารในทางเดินอาหารเฉลี่ย 0.0089 กรัม ที่ความจุระดับ 3 หรือ ร้อยละ 50-74 เช่นเดียวกับ
สมปอง และกําธร (2521) ที่รายงานว่าปลาบู่เป็นปลากินเน้ือ (carnivore)  
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ตารางที่ 1  นํ้าหนัก ความยาว และปริมาณอาหารของลูกปลาบู่ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 
 

ลักษณะบางประการ 
จํานวน (ตัว) 324 
ความยาวลําตัวเฉลี่ย (ซม.) 4.28 
นํ้าหนักเฉลี่ย (กรัม) 1.0426 
ความยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย (ซม.) 1.75 
นํ้าหนักอาหารเฉลี่ย (กรัม) 0.0089 
กระเพาะเปล่า (ตัว) 17 
ความจุอาหาร fullness เฉลี่ย 3 
ความยาวทางเดินอาหาร/ความยาวตัวเฉลี่ย 0.41 
นน.อาหาร/นน.ตัว เฉลี่ย 0.0077 
นน.อาหาร/นน.ตัว มากที่สุด (ร้อยละ) 5.05 

 

 
 

ภาพท่ี 4  ทางเดินอาหารของลูกปลาบู่ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 
 

 
2. ชนิดอาหารในทางเดินอาหารของลูกปลาบู ่
 

ชนิดอาหารในกระเพาะมีองค์ประกอบ  8 กลุ่ม ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย ไส้เดือนนํ้า แมลงตัวเต็มวัย 
ตัวอ่อนเมลง แพลงก์ตอนสัตว์  และปู โดยมีปริมาณอาหารในทางเดินอาหารเฉลี่ย 0.0089 กรัม ตัวอ่อนเมลง
เป็นอาหารหลัก แพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารรอง (ตารางท่ี 2 และ ภาพที่ 5)  โดยพบปริมาณอาหารใน
กระเพาะมากที่สุด 0.1081 กรัม และ สัดส่วนระหว่างอาหารต่อนํ้าหนักปลามากท่ีสุดที่ 0.0505 : 1 หรือ    
ร้อยละ 5.05 ของน้ําหนักปลาบู่ แตกต่างจากมานพ และคณะ (2527) ที่รายงานว่าปลาบู่ทรายขนาด 1-10 
เซนติเมตร กินกุ้งร้อยละ 75 และ ปลาร้อยละ 25  
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ตารางที่ 2  ปริมาณกลุ่มอาหารที่พบในทางเดินอาหาร (กรัม) ของลูกปลาบู่ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 
 

กลุ่มอาหาร ปริมาณ (กรัม) 
ปลา 0.00078
กุ้ง 0.00092

แพลงก์ตอนสัตว์ 0.00134
แมลงตัวเต็มวัย 0.00011
ตัวอ่อนเมลง 0.00497
ไส้เดือนนํ้า 0.00060

หอย 0.00009
ปู 0.00002

 
 

9%

10%

15%

1%57%

7% 1%0%

ปลา กุง แพลงกตอนสัตว แมลงตัวเต็มวัย ตัวออนเมลง ไสเดือนนํ้า หอย ปู

 
ภาพท่ี 5 องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารของลูกปลาบู่ (ร้อยละ) ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 
 
3. แนวโน้มการกินอาหารของลูกปลาบูเ่ม่ือความยาวปลาเพิ่มขึน้ 
 

นําตัวอย่างปลาบู่แบ่งกลุ่มตามขนาดความยาว เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงการกินอาหารเมื่อขนาด
ความยาวเพ่ิมขึ้นตาม  optimal forage theory ของ Gerking (1994) ที่รายงานว่า ปลามีการกินอาหารที่
แตกต่างกันตามอายุ โดยอาหารชนิดหน่ึงที่เป็นอาหารที่ให้ประโยชน์สูงสุดในปัจจุบัน อาจไม่ใช่อาหารที่ให้
ประโยชน์สูงสุดอีกต่อไป เมื่อปลาโตขึ้น โดยแบ่งลูกปลาบู่ออกเป็น 5 กลุ่ม (Piet, 1998) ได้แก่ ลูกปลา 2.0 - 
3.9, 4.0 -4.9, 5.0 - 5.9, 6.0 - 6.9 เซนติเมตร และ 7.0 - 8.9 เซนติเมตร ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 3  
และ 4 และ ภาพที่ 6 ลูกปลาขนาด 2.0 -3.9 เซนติเมตร 154 ตัวอย่าง ไม่พบอาหารในกระเพาะ 5 ตัวอย่าง 
ลูกปลาขนาด 4.0 - 4.9 เซนติเมตร 110 ตัวอย่าง ไม่พบอาหารในกระเพาะ 4 ตัวอย่าง ลูกปลาขนาด 5.0 - 5.9 
เซนติเมตร 36 ตัวอย่าง ไม่พบอาหารในกระเพาะ 5 ตัวอย่าง ลูกปลาขนาด 6.0 - 6.9 เซนติเมตร 11 ตัวอย่าง 
ไม่พบอาหารในกระเพาะ 1 ตัวอย่าง และลูกปลาขนาด 7.0 - 8.9 เซนติเมตร 11 ตัวอย่าง ไม่พบอาหารใน
กระเพาะ 1 ตัวอย่าง 
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ตารางที ่3  นํ้าหนัก ความยาว และปริมาณอาหารในทางเดินอาหารของลูกปลาบู่ตามขนาดความยาว 
 

ความยาวปลา (เซนติเมตร) 
ลักษณะบางประการ 2.0 -3.9 4.0 -4.9 5.0 -5.9 6.0 -6.9 7.0-8.9
จํานวน (ตัว) 154 110 36 11 13
กระเพาะเปล่า (ตัว) 5 4 5 1 2
ความยาวเหยียดเฉลี่ย (ซม.) 3.57 4.3 5.3 6.6 7.8
นํ้าหนัก (กรัม) 0.49 0.871533 1.775 3.291818 5.865167
ความยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย (ซม.) 1.48 1.73 2.1 2.77 3.42
ความยาวทางเดินอาหาร/ความยาวตัวเฉลี่ย 0.41 0.40 0.40 0.42 0.45
นํ้าหนักอาหารเฉลี่ย (กรัม) 0.004 0.0054 0.0183 0.0243 0.06255
fullness เฉลีย่ 3 2 2 2 2.5
นน.อาหาร/นน.ตัว เฉลี่ย 0.008163 0.006196 0.0105 0.0073 0.0118
นน.อาหาร/นน.ตัว มากที่สุด (ร้อยละ) 5.05 2.18 - - 2.68

 
ลูกปลาขนาด 2.0 - 3.9 เซนติเมตร จํานวน 154 ตัวอย่าง ไม่พบอาหารในทางเดินอาหาร 5 

ตัวอย่าง มีความยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย 1.48 เซนติเมตร หรือร้อยละ 41 ของความยาวเหยียดตัวปลา กิน
อาหาร 7 กลุ่ม ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง ไส้เดือนนํ้า กุ้ง แพลงก์ตอนสัตว์ แมลงตัวเต็มวัย ปู และหอย  โดยมีตัวอ่อน
แมลงเป็นอาหารหลัก และไส้เดือนนํ้าเป็นอาหารรอง โดยที่ fullness ระดับ 5 (100%) มีนํ้าหนักอาหารมาก
ที่สุดที่ร้อยละ 5.05 แสดงว่าลูกปลาขนาดน้ี หากินอยู่บริเวณนํ้าต้ืน เพราะกินแมลงตัวเต็มวัยที่อยู่ผิวนํ้า และ
สัตว์หน้าดิน เมื่อนําลูกปลาบู่มาอนุบาลควรให้อาหารร้อยละ 5 ของน้ําหนักตัว 

ลูกปลาขนาด 4.0 - 4.9 เซนติเมตร จํานวน 110 ตัวอย่าง ไม่พบอาหารในทางเดินอาหาร 4 
ตัวอย่าง มีความยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย 1.73 เซนติเมตร หรือร้อยละ 40 ของความยาวเหยียดตัวปลา กิน
อาหาร 7 กลุ่ม ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง ไส้เดือนนํ้า กุ้ง แพลงก์ตอนสัตว์ แมลงตัวเต็มวัย ปลา และหอย โดยมีตัว
อ่อนแมลงเป็นอาหารหลัก และไส้เดือนนํ้าเป็นอาหารรอง โดยที่ fullness ระดับ 5 (100%) มีนํ้าหนักอาหาร
มากที่สุดที่ร้อยละ 2.18 ปลาขนาดน้ีหากินอยู่บริเวณนํ้าต้ืน เริ่มเป็นผู้ล่า กินกุ้งน้อยลง เมื่อนําลูกปลาบู่มา
อนุบาลควรให้อาหารร้อยละ 3 ของน้ําหนักตัว 

ลูกปลาขนาด 5.0 - 5.9 เซนติเมตร จํานวน 36 ตัวอย่าง ไม่พบอาหารในทางเดินอาหาร 5 
ตัวอย่าง มีความยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย 2.1 เซนติเมตร หรือร้อยละ 40 ของความยาวเหยียดตัวปลา กิน
อาหาร 5 กลุ่ม ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง ไส้เดือนนํ้า แพลงก์ตอนสัตว์ ปลา และ กุ้ง โดยมีตัวอ่อนแมลงเป็นอาหาร
หลัก และไส้เดือนนํ้าเป็นอาหารรอง หากินอยู่บริเวณพ้ืนท้องนํ้า แสดงว่าลูกปลาบู่อยู่ในที่นํ้าลึก และไม่ได้ขึ้นมา
หาอาหารท่ีผิวนํ้า กินกุ้ง และตัวอ่อนแมลงลดลง แต่กินแพลงก์ตอนสัตว์ และปลามากข้ึน มีความเป็นผู้ล่าสูงข้ึน 

ลูกปลาขนาด 6.0 - 6.9 เซนติเมตร จํานวน 11 ตัวอย่าง ไม่พบอาหารในทางเดินอาหาร 1 
ตัวอย่าง มีความยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย 2.77 เซนติเมตร หรือร้อยละ 42 ของความยาวเหยียดตัวปลา กิน
อาหาร 4 กลุ่ม ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง ไส้เดือนนํ้า แพลงก์ตอนสัตว์ และกุ้ง โดยมีตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารหลัก 
และไส้เดือนนํ้าเป็นอาหารรอง หากินอยู่บริเวณพ้ืนท้องนํ้า แสดงว่าลูกปลาบู่อยู่ในที่นํ้าลึก และไม่ได้ขึ้นมาหา
อาหารที่ผิวนํ้า กินไส้เดือนนํ้า แพลงก์ตอนสัตว์เพ่ิมข้ึน ไม่พบปลา เน่ืองจากมีตัวอย่างที่มีอาหารในทางเดิน
อาหารเพียง 10 ตัวอย่างเท่าน้ัน 
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ลูกปลาขนาด 7.0 - 8.9 เซนติเมตร จํานวน 13 ตัวอย่าง ไม่พบอาหารในทางเดินอาหาร 2 
ตัวอย่าง มีความยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย 3.42 เซนติเมตร หรือร้อยละ 45 ของความยาวเหยียดตัวปลา กิน
อาหาร 6 กลุ่ม ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง แพลงก์ตอนสัตว์ ไส้เดือนนํ้า ปลา กุ้ง และหอย โดยมีปลาเป็นอาหารหลัก 
และ ตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารรอง ที่ fullness ระดับ 5 (100%) มีนํ้าหนักอาหารมากที่สุดที่ร้อยละ 2.68 หา
กินอยู่บริเวณกลางน้ํา และพื้นท้องนํ้า แสดงว่าลูกปลาบู่อยู่ในที่นํ้าลึก และไม่ได้ขึ้นมาหาอาหารที่ผิวนํ้า เป็นผู้
ล่าเต็มตัว ลดการกินไส้เดือน แต่กินปลาเพ่ิมข้ึน เมื่อนําลูกปลาบู่มาอนุบาล ควรให้อาหารร้อยละ 3 ของน้ําหนัก
ตัว 
 
ตารางที่ 4  ปริมาณขององค์ประกอบของอาหาร (กรัม) ทีพ่บในทางเดินอาหารของลูกปลาบู่ตามขนาดความ

ยาวในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 
 

ขนาดลูกปลาบู่ (เซนติเมตร )  
 กลุ่มอาหาร (กรัม) 2.0 - 3.9 4.0 - 4.9 5.0 - 5.9 6.0 - 6.9 7.0 - 8.9 
 

ปลา 0 0.000143 0.001176 0 0.030058  
กุ้ง 0.000305 0.000475 0.000924 0.001337 0.009371  

 แพลงก์ตอนสัตว์ 0.00019 0.000391 0.003878 0.005223 0.011633 
 แมลงตัวเต็มวัย 0.000029 0.00025 0 0 0 
 

ตัวอ่อนเมลง 0.001339 0.00298 0.010769 0.013241 0.028988  
 ไส้เดือนนํ้า 0.000434 0.001181 0.004459 0.006959 0.00169 
 หอย 0.00001 0.00002 0 0 0.001266 
 ปู 0.000024 0 0 0 0 
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ปลา กุง แพลงกตอนสัตว แมลงตัวเต็มวัย ตัวออนเมลง ไสเดือนน้ํา หอย ปู

 
ภาพท่ี 6  ปริมาณอาหารที่พบในทางเดินอาหาร (ร้อยละ) ของลูกปลาบู่ทั้ง 5 ขนาด ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อน 

วชิราลงกรณ 
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เมื่อนําข้อมูลการกินอาหารของลูกปลาบู่ทั้ง 5 ขนาด (ตารางที่ 4) มาวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร 
(Multivariate analysis)  ด้วย MDS จากโปรแกรมสําเร็จรูป PRIMER 5.09 (Clarke & Gorley, 2001) โดยมี
การแปลงข้อมูลด้วย การถอดรากที่ 2 ได้ค่า stress ที่ 0.00 จากภาพที่ 7 สามารถแบ่งกลุ่มจากการกินอาหาร
ของปลาออกเป็น 4 กลุ่ม (ภาพที่ 7) ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 ลูกปลาบู่ขนาด 2.0 - 3.9 เซนติเมตร 
กลุ่มที่ 2 ลูกปลาบู่ขนาด 4.0 - 4.9 เซนติเมตร 
กลุ่มที่ 3 ลูกปลาบู่ขนาด 5.0 - 5.9 เซนติเมตร และ ลูกปลาบู่ขนาด 6.0 - 6.9 เซนติเมตร 
กลุ่มที่ 4 ลูกปลาบู่ขนาด 7.0 - 8.9 เซนติเมตร 

 
 
ภาพที่ 7  ภาพ 2 มิติของการวิเคราะห์ MDS ขององค์ประกอบอาหารที่พบในทางเดินอาหารของลูกปลาบู่    

จําแนกตามขนาดความยาวลําตัวปลา 
  b3 = ลูกปลาบู่ 2.0 – 3.9 เซนติเมตร   b4 = ลูกปลาบู่ 4.0 - 4.9 เซนติเมตร  b5= ลูกปลาบู่ 5.0 
- 5.9 เซนติเมตร  b6 = ลูกปลาบู่ 6.0 - 6.9 เซนติเมตร b7= ลูกปลาบู่ 7.0 - 8.9 เซนติเมตร 

 
ลูกปลาบู่ขนาด 2.0 -3.9, 4.0 - 4.9, 5.0 - 6.9 และ 7.0 - 8.9 เซนติเมตร กินอาหารแตกต่างกัน 

แต่ลูกปลาบู่ขนาด 5.0 - 5.9 และ 6.0 - 6.9 เซนติเมตร กินอาหารคล้ายคลึงกัน น่ันคือเมื่อนําลูกปลาบู่มาเลี้ยง
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารที่ลูกปลาขนาดเพ่ิมขึ้น 1 เซนติเมตร (2.0 -3.9 และ 4.0 - 4.9 เซนติเมตร) 
และต้ังแต่ 5.0 เซนติเมตร ขึ้นไป ให้ปรับเปลี่ยนสูตรอาหารที่ลูกปลาขนาดเพ่ิมขึ้น 2 เซนติเมตร (5.0 - 6.9 
และ 7.0 - 8.9 เซนติเมตร) ไม่ควรใช้อาหารสูตรเดียวตลอดการอนุบาล 

 
 
 
 
 
 



 12

สรุป 
 

ลูกปลาบู่ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณเป็นปลากินสัตว์ หรือ carnivore  และยังเป็นผู้ล่า หรือ 
predator อีกด้วย โดยกินอาหารเฉลี่ย 0.0089 กรัม จํานวน 8 กลุ่ม ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง ไส้เดือนนํ้า ปลา กุ้ง 
แพลงก์ตอนสัตว์ แมลงตัวเต็มวัย หอย และปู โดยมีตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารหลัก และแพลงก์ตอนสัตว์เป็น
อาหารรอง มีอัตราส่วนของน้ําหนักอาหารต่อนํ้าหนักตัวปลามากที่สุดที่ร้อยละ 5.05 ของนํ้าหนักตัวปลา ลูก
ปลาบู่เริ่มกินปลาด้วยกันเป็นอาหาร หรือมีความเป็นผู้ล่าเร่ิมต้ังแต่ปลามีขนาด 4 เซนติเมตร ขึ้นไป สําหรับลูก
ปลาบู่ขนาดใหญ่ไม่กินแมลงตัวเต็มวัย แสดงว่าลูกปลาบู่ขนาดใหญ่อยู่ในที่นํ้าลึก และไม่ได้ขึ้นมาหาอาหารที่ผิว
นํ้า โดยกลุ่มอาหารที่พบในลูกปลาบู่ขนาดใหญ่เป็นสัตว์หน้าดิน ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง ไส้เดือนนํ้า และหอย 
สําหรับกลุ่มตัวอ่อนแมลง กลุ่มไส้เดือนนํ้า กลุ่มกุ้ง กลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ และกลุ่มหอย เป็นอาหารของลูกปลาบู่
ทุกขนาด แต่กลุ่มที่มีสัดส่วนการกินเพ่ิมมากขึ้นเมื่อลูกปลาเจริญเติบโต ได้แก่ ปลา และแพลงก์ตอนสัตว์ 
ส่วนตัวอ่อนแมลง กุ้ง และไส้เดือนนํ้ามีแนวโน้มลดลงเมื่อปลาเจริญเติบโตขึ้น ลูกปลาบู่เมื่อเจริญเติบโตกิน
อาหารน้อยกลุ่มลง ลูกปลาบู่มีการปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อขนาดเพ่ิมขึ้นทุก 1 เซนติเมตร และต้ังแต่ขนาด 5 
เซนติเมตร การปรับเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเป็นเมื่อมีขนาดเพ่ิมขึ้นทุก 2 เซนติเมตร 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ในการอนุบาลลูกปลาบู่ขนาด 3 - 8 เซนติเมตร ควรเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และเป็นอาหารที่

มีชีวิต ได้แก่ กุ้งฝอย และลูกปลา 
2. อาหารที่ให้ไม่ควรเกิน 6% ของนํ้าหนักปลา เพราะลูกปลาบู่ที่กินอาหารจนเต็มมีปริมาณ

อาหารเพียง 5.05 % ของน้ําหนักตัวปลา  
3.  ยังขาดตัวอย่างลูกปลาบู่ในธรรมชาติ ที่มีขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร และตัวอย่างปลาบู่วัยรุ่น 

(ขนาดความยาวต้ังแต่ 9 เซนติเมตร) 
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ภาคผนวก 
 

   
เกล็ดปลา cyclod เกล็ดปลา ส่วนหาง 

 
 

 

 

 กระดูกปลา  
 
ภาพผนวกที่ 1 กลุ่มปลา 
 
 

   
กุ้ง ช้ินส่วนกุ้ง ช้ินส่วนกุ้ง 

 

   
ช้ินส่วนกุ้ง ช้ินส่วนกุ้ง ช้ินส่วนกุ้ง 

 
ภาพผนวกที่ 2  กลุม่กุ้ง 
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Setae ช้ินส่วนไส้เดือน ช้ินส่วนไส้เดือน 

 

   
Setae ช้ินส่วนไส้เดือน Setae 

 
ภาพผนวกที่ 3  กลุม่ไส้เดือนนํ้า 
 
 

   
ช้ินส่วนของปู ก้ามปู ก้ามปู 

 
ภาพผนวกที่ 4  กลุ่มปู 
 
 

   
ช้ินส่วนของแมลงตัวเต็มวัย ช้ินส่วนของแมลงตัวเต็มวัย ช้ินส่วนของแมลงตัวเต็มวัย 

 
ภาพผนวกที่ 5  กลุม่แมลงตัวเต็มวัย 
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ส่วนหัว Diptera Pupa 

 

   
Odonata Ephemeroptera ช้ินส่วนตัวอ่อนแมลง 

 

   
ช้ินส่วนตัวอ่อนแมลง ช้ินส่วนตัวอ่อนแมลง ตัวอ่อนแมลงปอ 

 
 ภาพผนวกที่ 6  กลุม่ตัวอ่อนแมลง 
 
 

 
 
ภาพผนวกที่ 7  กลุม่หอย 
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ช้ินส่วนไรหิน ไรหิน ไรหิน 

 
 

 

 

 ไรขาว  
 
ภาพผนวกที่ 8  กลุม่แพลงก์ตอนสัตว์ 
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