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บทคัดยอ่ 
 

 การศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลาชนิดเด่น และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารปลากับตัวแปรทางด้านชีวภาพ กายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการสำรวจ 3 ครั้ง ตามฤดูกาลสำรวจ คือ ครั้งที่ 1 ฤดูฝนมาก (เดือนธันวาคม) 
ครั้งที่ 2 ฤดูแล้ง (เดือนเมษายน) และครั้งที่ 3 ฤดูฝนน้อย (เดือนสิงหาคม) ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึง
เดือนมีนาคม 2558 โดยกำหนดจุดสำรวจ 7 จุด คือ บริเวณทางน้ำไหลเข้า 2 จุด บริเวณพื้นที่รับน้ำและน้ำ
นิ่ง 3 จุด และบริเวณทางน้ำไหลออก 2 จุด รวบรวมตัวอย่างปลาชนิดเด่นที่พบจากชาวประมง และแม่ค้ารับ
ซื้อปลาในแต่ละฤดูกาลสำรวจ จำนวน 4 ชนิด คือ ปลาช่อน ปลาดุกอุย ปลาสลาด และ ปลาหมอช้างเหยียบ 
นำตัวอย่างปลาแต่ละชนิดมาผ่าท้องตัดเอาเฉพาะส่วนของกระเพาะอาหาร และเก็บรักษาไว้ในน้ำยาฟอร์มา
ลีน 10% เพื่อป้องกันการเน่าเสียของกระเพาะอาหาร จากนั้นนำกระเพาะอาหารมาศึกษาองค์ประกอบของ
อาหารในกระเพาะอาหารที่ ศพจ.นครศรีธรรมราช โดยส่องดดู้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง จำแนกชนิด
ของอาหารถึงระดับครอบครัว (family) หรือระดับต่ำที่สุดที่จำแนกได้ ตาม Arnold and Birtles (1989) 
และ Giere (1993) คำนวณหาปริมาณอาหารในแต่ละชนิดเป็นร้อยละตามวิธีของ Hyslop (1980) ซึ่ง
ประกอบด้วย การนับ การวัดปริมาตร การหาความถี่ของการพบอาหารแต่ละชนิด และคำนวณหาค่าดัชนี
ความสำคัญสัมพัทธ์ ผลการศึกษาพบว่า อาหารในกระเพาะปลาชนิดเด่นทั้ง ๔ ชนิด มีองค์ประกอบคล้ายกัน
ในทุกจุดสำรวจ คือปลาชนิดเด่นทั้ง 4 ชนิด กินได้ทั้งพืชและสัตว์แต่จะเน้นหนักไปทางกินสัตว์เป็นหลัก 
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บทนำ 
 

พรุควนเคร็ง เป็นพ้ืนที ่พรุขนาดใหญ่แห่งหนึ ่งของภาคใต้ รองจากพรุโต๊ะแดงในจังหวัด 
นราธิวาส มีพ้ืนที่รวมทั้งหมดประมาณ 223,320 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เขตรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา โดยเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างลุ่มน้ำปากพนัง และลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา (ปิติวงษ์ และคณะ, 2552) ในอดีตพรุควนเคร็ง เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสำคัญยิ่งต่อการ
ดำรงชีวิตของชุมชน และการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เกื้อกูลต่อวิถีชีวิตของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่พ่ึงพาอาศัยความหลากหลายของทรัพยากร
ทางชีวภาพ นอกจากนี้พรุควนเคร็ง ยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมประเพณีที่ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นในลุ่มน้ำปากพนัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สมคิด และพิเชษฐ์, 2546) ปัจจุบันได้มี
การใช้ประโยชน์จากพรุควนเคร็งในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งโครงการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งมักขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่น และมาตรการเพื่อป้องกันบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เห็น
ได้จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพรุควนเคร็งได้เสื ่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล ชุมชน กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ และหน่วยงานราชการ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงวถิีชีวิต 
และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

กรมประมง โดยกลุ่มวิจัยแหล่งน้ำ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ไดเ้ล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อมในพื้นที่ด ังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสำรวจและศึกษาวิจัยขึ ้น ภายใต้ชุด
โครงการว ิจ ัยเร ื ่อง  “ระบบนิเวศ ทรัพยากรประมง และสังคมชาวประมงในพรุควนเคร็ง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช” เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรประมง เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ
ของชาวประมงในพ้ืนที่พรุควนเคร็ง และเพ่ือให้ทราบถึงความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญและมีมูลค่า 
ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยทางด้านชีวภาพ กายภาพที่อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม  ผลกระทบจากการขาด
มาตรการในการจับสัตว์น้ำและการควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จะส่งผลต่อกำลังผลิตในระบบห่วงโซ่
อาหาร ชนิดอาหาร และพฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์น้ำแต่ละชนิดในอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
ควรต้องศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลากลุ่มที่มีความสำคัญทั้งทางโครงสร้างการ
แพร่กระจายของประชากรสัตว์น้ำ และกลุ่มปลาที่มีความสำคัญหรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ข้อมูลที่ได้จะ
สนับสนุนว่ากลุ่มปลาเหล่านั้น ได้ใช้ประโยชน์จากแพลงก์ตอนซึ่งเป็นผู้ผลิตขั้นต้นที่พบในพรุควนเคร็งโดยตรง
หรือไม่ นอกจากนั้นยังทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มปลาแต่ละชนิดกับสิ่งมีชีวิตหรืออาหารธรรมชาติ  
(trophic relationship) ในแหล่งน้ำพรุควนเคร็งด้วย การศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหาร
ของปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง ยังทำให้ทราบถึงระบบห่วงโซ่อาหาร และการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำพรุ
ควนเคร็ง แนวทางการวางแผนและกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และการกำหนด
มาตรการต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพ้ืนที่พรุควนเคร็งต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง

กับตัวแปรทางด้าน ชีวภาพ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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วิธีดำเนินการ 
 

1. สถานที่ศึกษา 
 ทำการเก ็บรวบรวมข้อมูลบริเวณพรุควนเคร ็ง ซ ึ ่งเป ็นพื ้นที ่รอยต่อระหว่างจ ังหวัด

นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง โดยกำหนดจุดสำรวจเป็น 7 จุด ตามลักษณะของพ้ืนทีท่ี่มีสภาพแวดล้อม
แตกต่างกัน คือ บริเวณทางน้ำไหลเข้า กำหนดเป็น 2 จุด ได้แก่จุดสำรวจที่ 1 บริเวณบ้านดอนเปี่ยน หมู่ที่ 2 
ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจุดสำรวจที่ 2 บริเวณบ้านบางนกวัก หมู่ที่ 12 
ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณพื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่น้ำนิ่ง กำหนด
เป็น 3 จุด ได้แก่จุดสำรวจที่ 3 บริเวณบ้านป่าพรุเมย์ไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว จุดสำรวจที่ 4 บริเวณ
บ้านบางปอ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจุดสำรวจที่ 5 บริเวณ
บ้านย่านแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณทางน้ำไหลออก กำหนด
เป็น 2 จุด ได้แก่จุดสำรวจที่ 6 บริเวณบ้านเคร็ง หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจุดสำรวจที่ 7 บริเวณบ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ภาพท่ี 1) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   ภาพที่ 1  แผนที่โดยสังเขปแสดงจุดเก็บตัวอย่าง 
 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทำการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาชนิดเด่น 4 ชนิด ๆ  ละ 10 ตัวอย่างต่อจุดสำรวจ ได้แก่ ปลาช่อน 
ปลาดุกอุย ปลาสลาด และปลาหมอช้างเหยียบ โดยซื้อจากแม่ค้าในพ้ืนที่ตามจุดสำรวจที่กำหนด เก็บตัวอย่าง 
3 ครั้งตามฤดูกาล ได้แก่ เดือนธันวาคม เมษายน และเดือนสิงหาคม 

1 
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นำปลาที่ได้แต่ละชนิดมาชั่งน้ำหนัก และวัดความยาวเหยียด (Total length) จากนั้นนำปลามา
ผ่าท้องตัดเอาเฉพาะส่วนกระเพาะอาหาร เก็บรักษาในน้ำยาฟอร์มาลีน 10% เพ่ือนำไปศึกษาองค์ประกอบ
ของอาหารในกระเพาะอาหารปลาต่อไป 

 
3. การศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลา 

นำตัวอย่างออกจากฟอร์มาลีน ล้างน้ำให้สะอาด แล้วเทอาหารทั้งหมดลงในจานแก้ว นำมา
ศึกษาตามวิธีการของ Hyslop (1980) ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง โดยใช้ปิเปตดูดตัวอย่างมา 1 
มิลลิลิตร หยดลงในสไลด์นับจำนวนนับ ปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ทำ
การจำแนกชนิด และนับจำนวนตัวและเทียบปริมาณของกลุ่มอาหาร 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะอาหาร 

4.1 การนับจำนวน (numerical percentage) 
นับจำนวนตัวของอาหารแต่ละชนิดที่พบในกระเพาะอาหารของปลาแต่ละตัว แล้วคำนวณ

ปริมาณอาหารแต่ละชนิดเป็นร้อยละของจำนวน (%N) ตามสมการ 
 

%𝑁𝑖 =
100𝑁𝑖
∑ 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1

 

    เมื่อ n คือ จำนวนชนิดของอาหารที่แตกต่างกัน 
             Ni คือ จำนวนตัวของอาหารชนิด i 

4.2 การวัดปริมาตร (area of coverage percentage) 
นำอาหารแต่ละชนิดที่พบในกระเพาะอาหารปลาแต่ละตัวมาเทียบปริมาณ โดยใช้กระดาษ

กราฟมาตรฐาน แล้วคำนวณหาปริมาณอาหารแต่ละชนิดเป็นร้อยละ (%V) ตามสมการ 
 

%𝑉𝑖 =
100𝑉𝑖
∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 

    เมื่อ Vi คือ ปริมาตรของอาหารชนิด  
             n คือ จำนวนชนิดของอาหารที่แตกต่างกัน 
 

4.3 การหาความถี่ท่ีพบ (frequency of occurrence percentage) 
นับจำนวนกระเพาะอาหารที่พบอาหารแต่ละชนิด แล้วคำนวณความถี่ในการพบอาหารแต่ละ

ชนิดเป็นร้อยละ (%F) ตามสมการ 
 

%𝐹𝑖 =
100𝐹

𝑆
 

    เมื่อ Fi คือ จำนวนกระเพาะอาหารทีพ่บอาหารชนิด i 
             S คือ จำนวนของกระเพาะอาหารทั้งหมดที่ทำการศึกษา 

4.4 การหาร้อยละดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (percentage of index of relative importance: %IRI) 
เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการนับจำนวน การวัดปริมาตรและการหาความถี่ที่พบมาบูรณาการเพ่ือแสดงถึงองค์รวม
ขององค์ประกอบอาหาร (ซูกรี, 2551) โดยใช้สูตร 
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𝐼𝑅𝐼 =
100𝐴𝐼

∑ 𝐴𝐼𝑛
𝑖=0

 

    เมื่อ IRI คือ ค่าดัชนี relative importance index 
             AI คือ ร้อยละโดยความถี ่ที ่พบอาหารชนิดนั ้น + ร้อยละโดย
จำนวนของอาหารชนิดนั้น + ร้อยละโดยน้ำหนักของอาหารชนิดนั้น 

จากนั้นจึงนำมาคำนวณร้อยละดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ โดยใช้สูตร 
 

%𝐼𝑅𝐼 =
𝐼𝑅𝐼

∑ 𝐼𝑅𝐼
x100 

 
4.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

การศึกษาในครั้งนี้ ได้นำข้อมูลชนิดและปริมาณอาหาร มาเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ของชนิดอาหารที่พบในกระเพาะอาหารกับชนิดของปลา และตามฤดูกาล โดยใช้ ANOVA 
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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ผลการศึกษา 
 

1. ขนาดความยาวและน้ำหนักของปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็ง 
การศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็งทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ 

ปลาช่อน ปลาดุกอุย ปลาสลาด และปลาหมอช้างเหยียบ ศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 
2558 ผลการศึกษาตัวอย่างปลาชนิดเด่นทั้ง 4 ชนิด ๆ ละ 210 ตัว รวมทั้งสิ้น 840 ตัว พบว่า 

ปลาช่อนมีความยาว (Total Length, TL) 18.1-47.0 เซนติเมตร ความยาวเฉลี ่ย 28.0 
เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู ่ระหว่าง 98.00-720.00 กรัม น้ำหนักเฉลี ่ย 206.45 กรัม ผลจากการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักตัวของปลาช่อน (ภาพที่ 2) มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 
เท่ากับ 0.8359 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักตัวของปลาช่อน 

 
ปลาดุกอุยมีความยาว (Total Length, TL) 16.7-31.0 เซนติเมตร ความยาวเฉลี ่ย 22.6 

เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู ่ระหว่าง 25.00-268.00 กรัม น้ำหนักเฉลี ่ย 109.70 กรัม ผลจากการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักตัวของปลาดุกอุย (ภาพที่ 3) มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 
เท่ากับ 0.8130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักตัวของปลาดุกอุย 
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ปลาสลาดมีความยาว (Total Length, TL) 14.5-27.7 เซนติเมตร ความยาวเฉลี ่ย 20.7 
เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู่ระหว่าง 10.0-184.0 กรัม น้ำหนักเฉลี่ย 74.25 กรัม ผลจากการหาความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวกับน้ำหนักตัวของปลาสลาด (ภาพท่ี 4) มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.7900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักตัวของปลาสลาด 
 

ปลาหมอช้างเหยียบมีความยาว (Total Length, TL) 7.5-20.7 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
13.2 เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู ่ระหว่าง 7.64-254.0 กรัม น้ำหนักเฉลี ่ย 57.06 กรัม ผลจากการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักตัวของปลาหมอช้างเหยียบ (ภาพที่ 5) มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.8139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักตัวของปลาหมอช้างเหยียบ 
 
 
2. องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของปลาชนิดเด่นที่ศึกษา 

จากการศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาชนิดเด่นในพรุควนเคร็งทั้ง 4 
ชนิด ๆ ละ 210 ตัว รวมเป็น 840 ตัว พบชนิดอาหารทั้งหมด ดังนี้ 

ชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะปลาช่อนตัวอย่างที่นำมาศึกษา พบว่ามีชนิดของอาหาร 32 ชนิด 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ แพลงก์ตอนพืช 4 แฟมิลี ่ ประกอบด้วย Dinophyceae, Chlorophyceae, 
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Cyanophyceae และ Euglenophyceae แพลงก์ตอนสัตว์ 5 ไฟลัม ประกอบด้วย Arthropoda, Annelida, 
Protozoa, Nematoda, Perifera และกลุ่มเศษซากอินทรีย์สาร จากการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของอาหาร
ที่พบเป็นสัดส่วน พบซากอินทรีย์สาร 45% แพลงก์ตอนสัตว์ 25% แพลงก์ตอนพืช 18% ฟองน้ำ 3% พืชน้ำ 
3% และอ่ืน ๆ อันประกอบไปด้วย แอนเนลิด อาร์โทรพอด และเนมาโทด อีก 6% (ภาพที ่6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 6 ร้อยละของปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะของปลาช่อน 
 

ชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะปลาดุกอุยตัวอย่างที่นำมาศึกษา พบว่ามีชนิดของอาหาร 25 
ชนิด แบ่งออกเป็น 3 กล ุ ่มใหญ่ ค ือ แพลงก์ตอนพืช 6 แฟมิล ี ่  ประกอบด้วย Bacillariophyceae, 
Dinophyceae, Chlorophyceae, Chrysophyceae, Cyanophyceae และ Euglenophyceae แพลงก์ตอน
สัตว์ 5 ไฟลัม ประกอบด้วย Arthropoda, Annelida, Protozoa, Nematoda, Perifera และกลุ่มเศษซาก
อินทรีย์สาร จากการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของอาหารที่พบเป็นสัดส่วน พบซากอินทรีย์สาร 48% แพลงก์
ตอนสัตว์ 33% แพลงกต์อนพืช 5% ฟองน้ำ 2% พืชน้ำ 2% และอ่ืน ๆ อันประกอบไปด้วย แอนเนลิด อาร์โทร
พอด และเนมาโทด อีก 10% (ภาพที ่7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 7 ร้อยละของปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะของปลาดุกอุย 
 

อนิทรยีส์าร, 45%

แพลงกต์อนสตัว,์ 25%

แพลงกต์อนพชื, 18%

พชีน ้า, 3%

ฟองน ้า, 3%
อืน่ๆ, 6%

องคป์ระกอบของอาหารในกระเพาะปลาชอ่น

อนิทรยีส์าร, 48%

แพลงกต์อนสตัว,์ 33%

แพลงกต์อนพชื, 5%

พชีน ้า, 2%

ฟองน ้า, 2% อืน่ๆ, 10%

องคป์ระกอบของอาหารในกระเพาะปลาดกุอยุ
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ชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะปลาสลาดตัวอย่างที่นำมาศึกษา พบว่ามีชนิดของอาหาร 20 
ชนิด แบ่งออกเป็น 3 กล ุ ่มใหญ่ ค ือ แพลงก์ตอนพืช 5 แฟมิล ี ่  ประกอบด้วย Bacillariophyceae, 
Dinophyceae, Chlorophyceae, Chrysophyceae, และ Euglenophyceae แพลงก์ตอนสัตว์ 5 ไฟลัม 
ประกอบด้วย Arthropoda, Annelida, Protozoa, Nematoda, Perifera และกลุ่มเศษซากอินทรีย์สาร จาก
การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของอาหารที่พบเป็นสัดส่วน พบซากอินทรีย์สาร 50% แพลงก์ตอนสัตว์ 28% 
แพลงกต์อนพืช 5% ฟองน้ำ 3% พืชน้ำ 5% และอ่ืน ๆ อันประกอบไปด้วย แอนเนลิด อาร์โทรพอด และเนมา
โทด อีก 9% (ภาพที ่8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 8 ร้อยละของปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะของปลาสลาด 
 

ชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะปลาหมอช้างเหยียบตัวอย่างที่นำมาศึกษา พบว่ามีชนิดของ
อาหาร 38 ชนิด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ แพลงก์ตอนพืช 6 แฟมิลี่ ประกอบด้วย Bacillariophyceae, 
Dinophyceae, Chlorophyceae, Chrysophyceae, Cyanophyceae และ Euglenophyceae แพลงก์ตอน
สัตว์ 5 ไฟลัม ประกอบด้วย Arthropoda, Annelida, Protozoa, Nematoda, Perifera และกลุ่มเศษซาก
อินทรีย์สาร จากการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของอาหารที่พบเป็นสัดส่วน พบซากอินทรีย์สาร 42% แพลงก์
ตอนสัตว์ 20% แพลงก์ตอนพืช 15% ฟองน้ำ 5% พืชน้ำ 4% และอื่น ๆ อันประกอบไปด้วย แอนเนลิด อาร์
โทรพอด และเนมาโทด อีก 14% (ภาพที ่9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 9 ร้อยละของปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะของปลาหมอช้างเหยียบ 
 

อนิทรยีส์าร, 50%

แพลงกต์อนสตัว,์ 28%

แพลงกต์อนพชื, 5%

พชีน ้า, 5%

ฟองน ้า, 3% อืน่ๆ, 9%

องคป์ระกอบของอาหารในกระเพาะปลาสลาด

อนิทรยีส์าร, 42%

แพลงกต์อนสตัว,์
20%

แพลงกต์อนพชื, 
15%

พชีน ้า, 4%

ฟองน ้า, 5%

อืน่ๆ, 14%

องคป์ระกอบของอาหารในกระเพาะปลาหมอชา้งเหยยีบ
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

1. ขนาดความยาวและน้ำหนักของปลาชนิดเด่นที่ศึกษา 
ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักตัวของปลาชนิดเด่นทั้ง 4 ชนิด คือ ปลาช่อน 

ปลาดุกอุย ปลาสลาด และปลาหมอช้างเหยียบ แสดงให้เห็นว่าความยาวกับน้ำหนักตัวมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเข้าใกล้ 1 มาก (R² = 0.8359, 0.8130, 0.7900 และ 0.8139 
ตามลำดับ) กล่าวคือ เมื่อปลามีความยาวเพิ่มขึ้นจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับการรายงานของ 
Rahman et al. (2015) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาว น้ำหนัก และความดกไข่ของปลากระบอกดำ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันมาก (มีค่า R²= 0.9728) 
 

2. องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของปลาชนิดเด่นทั้ง 4 ชนิด 
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารของปลาชนิดเด่นทั้ง 4 ชนิด คือ คือ ปลาช่อน ปลาดุกอุย ปลา

สลาด และปลาหมอช้างเหยียบ สามารถระบุได้ว่าปลาชนิดเด่นทัง้ 4 ชนิด กินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ แต่เน้นหนัก
ไปทางสัตว์ ดังนั้นอาหารของปลาชนิดเด่นทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช ซากอินทรีย์สาร แพลงก์ตอนสัตว์ 
ฟองน้ำ และพืช ซึ่งพบได้ทุกจุดสำรวจและฤดูกาลที่ทำการศึกษา โดยทั่วไปอาหารที่ตรวจพบเป็นกลุ่มแพลงก์ตอน
พืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่งได้แก่ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ไดอะตอม ตัวอ่อนพวกกุ้ง ปู รวมถึงครัสตาเชียบาง
ชนิดที่เน่าสลายแล้ว รวมทั้งทรายและโคลนตมอยู่ในกระเพาะอาหารแทบทุกตัว 
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