5. สรุปผลการศึกษา

ไดศึกษาสภาพระบบทางนิเวศของหนองทะเลสองหอง ซึ่งเปนแหลงนํ้าถาวร ในอําเภอ
หวยยอด จังหวัดตรัง ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2542 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2543 พบวานํ้าใน
หนองทะเลสองหองมีปริมาณไนโตรเจนอยูในชวง 0-0.4 มก. ไนเตรท-ไนโตรเจน/ล. ฟอสฟอรัส
อยูในชวง 0-0.4 มก. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส/ล. คาความเปนดางอยูในชวง 2.0-12.0 มก.
แคลเซียมคารบอเนต/ล. ออกซิเจนละลายนํ้าอยูในชวง 5.5-7.5 มก. /ล. พีเอชอยูในชวง 5.9-8.1
และอุณหภูมิอยูในชวง 28.0-32.9 องศาเซลเซียส
ผลผลิตเบื้องตนมีคาอยูระหวาง 75.0-337.5 มก. คารบอน/ลูกบาศกเมตร/วัน มีความผัน
แปรตามฤดูกาลสอดคลองกับปริมาณนํ้าฝนและสารอาหารภายในแหลงนํ้า
พบปลาทั้งสิ้น 4 อันดับ 18 สปชีส แพลงกตอนพืช 3 ดิวิชั่น 11 อันดับ แพลงกตอน
สัตว 3 ไฟลัม 5 อันดับ สัตวหนาดิน 1 ไฟลัม 2 อันดับ สัตวที่อาศัยรวมกับพืชริมตลิ่ง 2 ไฟ
ลัม 11 อันดับ
อาหารในธรรมชาติมีความผันแปรตามฤดูกาลซึ่งคาดวาปริมาณสารอาหารที่ถูกชะลางลง
ในแหลงนํ้าในชวงฤดูฝนมีผลตอการเพิ่มจํานวนของอาหารในธรรมชาติ
ชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะอาหารของปลาชนิดตางๆ ไมมีความแตกตางใน
ระหวางเดือนที่ศึกษา รวมทั้งในบริเวณศึกษาที่ 1 และบริเวณที่ 2 อาจเนื่องจากอาหารในธรรม
ชาติชนิดที่ปลากินเปนอาหารมีมากเกินพอ หรืออาจเนื่องจากจํานวนของปลาในแหลงนํ้ามีอยู
นอย ทําใหมีอาหารในธรรมชาติเพียงพอตอการดํารงชีวิต
ปลาแตละชนิดในหนองทะเลสองหองเลือกกินอาหารที่มีอยูมากและหาไดงายในธรรม
ชาติ ปลาในหนองทะเลสองหองแสดงแนวโนมในการเลือกกินอาหารซึ่งสามารถจัดแบงออกเปน
กลุม 3 กลุมดวยกันคือ
1) กลุมกินสัตว 5 สปชีส ไดแก ปลาสลาด Notopterus notopterus, ปลาซิวควายแถบ
ดํา Rasbora paviei, ปลาบา Leptobarbus hoevenii , ปลาหัวตะกั่ว Aplocheilus panchax
และปลาชอน Channa striatus
2) กลุมกินพืชและแพลงกตอนพืช 4 สปชีส ไดแก ปลาซิวหนวดยาว Esomus
metallicus, ปลาตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus, ปลานิล Oreochromis nilotica และ
ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus
3) กลุม กินพืช สัตว แพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว 7 สปชีส ไดแก ปลาซิวหาง
กรรไกร Rasbora trilineata, ปลาเสือสุมาตรา Puntius partipentazona, ปลาหนามหลัง
Cyclocheilithys apogon, ปลาตะเพียนสองจุด Puntius binotatus, ปลาหมอชางเหยียบ
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Pristolepis fasciatus, ปลาแปนแกว Parambassis siamensis และปลากริมควาย Trichopsis
vittata ซึง่ ทั้ง 3 กลุมจะเลือกกินทั้งชนิดและปริมาณอาหารที่ผันแปรไปตามฤดูกาล
ปลาในกลุมกินสัตว แพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว มีการซอนทับกันของอาหาร
และแสดงแนวโนมแกงแยงอาหารเกิดกับปลาในกลุมกินสัตว และกลุมกินพืชและแพลงกตอนพืช
ปริมาณออกซิเจนละลายเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการกระจายของปลาหมอชางเหยียบ P.
fasciatus, ปลาเสือสุมาตรา P. partipentazona, ปลาซิวหางกรรไกร R. trilineata, ปลาสลาด N.
notopterus, ปลาซิวหนวดยาว E. metallicus, ปลากระดี่หมอ T. trichopterus และปลาซิวควาย
แถบดํา R. paviei
อุณหภูมิและคาพีเอชเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการกระจายของปลานิล O. nilotica,
ปลาหนามหลัง M. marginatus, ปลาตะเพียนสองจุด P. binotatus, ปลาแปนแกว P. siamensis,
ปลาหัวตะกั่ว A. panchax, ปลาชอน C. striatus, ปลาตะเพียนขาว B. gonionotus, ปลาบา L.
hoevenii และปลากริมควาย T. vittata
ผลผลิตเบื้องตนเปนปจจัยสํ าคัญที่มีอิทธิพลตอการกระจายของปลาซิวควายแถบดํ า
Rasbora paviei , ปลากริมควาย T. vittata, ปลาเสือสุมาตรา P. partipentazona, ปลากระดี่
หมอ T. trichopterus, ปลาสลาด N. notopterus, ปลาตะเพียนสองจุด P. binotatus, ปลา
ตะเพียนขาว B. gonionotus, ปลาบา L. hoevenii และปลาซิวหนวดยาว E. metallicus
ปริมาณอาหารในธรรมชาติในอันดับ Hymenoptera เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ
กระจายของปลาซิวควายแถบดํา R. paviei, ปลาตะเพียนสองจุด P. binotatus, ปลาซิวหาง
กรรไกร R. trilineata, ปลาหนามหลัง M. marginatus, ปลาแปนแกว P. siamensis และปลา
บา L. hoevenii
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ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาความหนาแนนของปลาและอาหารในธรรมชาติควรใชวิธีการคํ านวณและนํ า
เสนอในรูปของจํานวนตัวตอหนวยพื้นที่
2. ควรมีการศึกษาถึงพลังงานของอาหารและอัตราการถายทอดพลังงานของอาหารในธรรม
ชาติแตละชนิด เพื่อที่จะสามารถอธิบายการเลือกกินอาหารของปลาแตละชนิดไดชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษานิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาแตละชนิดในเบื้องลึก โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกตางในการกินอาหารของปลาขนาดตางๆ เพื่อที่จะทราบวาองคประกอบอาหารมี
การเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโตหรือไม อยางไร
4. ควรศึกษาชวงเวลาในการกินอาหารของปลาแตละชนิด เปรียบเทียบความแตกตางของชวง
เวลาในการออกหาอาหารของปลาชนิดตางๆ เพื่อที่จะสามารถอธิบายการแกงแยงแขงขัน
ระหวางกลุมประชากรปลาแตละชนิดไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5. ควรมีการศึกษารายละเอียดในสวนของหวงโซอาหารเพิ่มขึ้น รวมทั้งการถายทอดพลังงาน
ภายในหวงโซอาหาร เพื่อที่จะสามารถอธิบายสายใยอาหารทั้งหมดภายในแหลงนํ้าได
ละเอียดมากขึ้น
6. ควรมีการศึกษาอัตราสวนระหวางเพศของปลาแตละชนิด ขนาดของปลาที่เขาสูวัยเจริญ
พันธุ รวมทั้งศึกษาความสมบูรณของเซลลสืบพันธุ ความดกของไข เพื่อหาชวงเวลาในการ
สืบพันธุที่แนนอนของปลา

