4. วิจารณผลการศึกษา

1. ปจจัยสิ่งแวดลอม
ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยสภาพแวดลอม ทั้งปริมาณไนเตรท ฟอสเฟต คาความ
เปนดาง ออกซิเจนละลาย พีเอช และอุณหภูมิ มีความผันแปรและแตกตางกันในแตละเดือนที่
ศึกษา (ตารางที่ 3) โดยในแตละเดือนที่ศึกษา ปริมาณไนเตรท ฟอสเฟตและคาความเปนดาง
(ตารางที่ 1) มีแนวโนมความผันแปรที่คลายคลึงกันคือ มีคาเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนในเดือน
พฤษภาคม 2543 และเดือนกันยายน 2543 แนวโนมดังกลาวมีความสัมพันธสอดคลองกับ
ปริมาณนํ้าฝน (ตารางผนวกที่ 2 ) ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนสูงขึ้นอยางชัดเจนในเดือนพฤษภาคม 2543
และมีคาเพิ่มขึ้นสูงสุดเดือนกันยายน 2543 นํ้าฝนดังกลาวจะเปนตัวชะลางสารอาหารในพื้นที่ลุม
นํ้าลงมาสูแหลงนํ้า คลายคลึงกับการศึกษาของ Ansa-Asare and Ansong-Asante (1998) และ
Walter et al. (2001) ซึง่ พบวาปริมาณฟอสฟอรัสจากพื้นที่เกษตรกรรมในรัฐนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถูกชะลางลงสูแหลงนํ้ามากที่สุดในชวงฤดูฝน ทั้งนี้แหลงกําเนิดของปริมาณธาตุ
อาหารในแหลงนํ้าธรรมชาติ สวนใหญเกิดจากขบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุซึ่งเกิดขึ้นภายใน
แหลงนํ้า (Autochthonous) และจากการชะลางจากแผนดินบริเวณใกลเคียงซึ่งเกิดจากการ
กระทําของนํ้าฝน (Allochthonous) (Cole, 1994) ในปรากฏการณชะลางจากแผนดินดังกลาวจะ
ชะลางและชักนําใหธาตุอาหารจําพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จากการยอยสลายอินทรียวัตถุ
ในดิน พวกเศษพืช และซากสัตว รวมทั้งปุยเคมี และปุยธรรมชาติในพื้นที่เกษตรกรรมใกลเคียง
ไหลลงสูแหลงนํ้า (Dougherty et al., 2000)
ความผันแปรของปริมาณออกซิเจนละลายในแตละเดือนพบวา ในเดือนมกราคม 2543
และเดือนกรกฎาคม 2543 เปนเดือนที่ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาสูง (ตารางที่ 2) ซึ่งจะสอด
คลองแบบผกผันกับปริมาณนํ้าฝนในเดือนเดือนมกราคม 2543 และเดือนกรกฎาคม 2543 ซึ่ง
เปนเดือนที่นํ้าฝนมีปริมาณนอยที่สุดและนอยรองลงมาในป 2543 (ตารางผนวกที่ 2) ทั้งสอง
เดือนนี้จึงเปนชวงเวลาที่แหลงนํ้าไดรับแสงอาทิตยอยางตอเนื่องในชวงทายฤดูมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือและตนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตตามลําดับ ซึ่งสังเกตไดจากคาอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น
ในชวงเวลาดังกลาว (ตารางที่ 2) ดังนั้นแพลงกตอนพืชจึงสามารถสังเคราะหอาหารดวยแสงไดใน
ชวงเวลาที่ยาวนาน ผลผลิตที่ไดจากขบวนการสังเคราะหอาหารดวยแสงคือ ออกซิเจนจึงมี
ปริมาณสูงขึ้น Fahnenstiel et al. (2000) พบวา แสงมีอิทธิพลตอการสังเคราะหดวยแสงและ
การเจริญเติบโตของประชาคมแพลงกตอนพืชในแหลงนํ้าใน ฤดูใบไมผลิใน Great Lake ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยปฏิสัมพันธระหวางสารอาหารกับแสงจะมีอิทธิพลตอการสังเคราะหอาหารดวย
แสงและการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืชในชวงดังกลาว ดังนั้นความผันแปรของปริมาณ
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ออกซิเจนละลายภายในแหลงนํ้าในชวงเวลาตางๆ จึงมีความสัมพันธกับความเขมของแสง และ
การสังเคราะหอาหารดวยแสงของแพลงกตอนพืชในแหลงนํ้า (Fraiser, 1997)
ค าพีเอชในหนองทะเลสองหองมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม
2543 จนถึงเดือนกันยายน 2543 (ตารางที่ 2) เชนเดียวกับคาความเปนดางซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูง
ขึน้ ในเดือนพฤษภาคม 2543 และเดือนกันยายน 2543 (ตารางที่ 1) ทั้งนี้เนื่องจากชวงเวลาดัง
กลาวมีฝนตกหนักและมีปริมาณนํ้าฝนโดยรวมมากที่สุดในรอบป 2543 (ตารางผนวกที่ 2) นํ้าฝน
มีสภาพเปนกรดสามารถละลายแคลเซียมคารบอเนตจากภูเขาหินปูนรอบหนองทะเลสองหอง
ไหลลงสูแหลงนํ้า ปริมาณแคลเซียมคารบอเนตที่เพิ่มคาสูงขึ้นจึงชักนําใหคาพีเอชของแหลงนํ้า
เพิม่ สูงขึน้ คลายคลึงกับผลการศึกษาของ Lewis (1982) พบวา ความผันแปรของคาพีเอช และ
คาความเปนดางของแหลงนํ้าในแตละปขึ้นอยูกับการชะลางของนํ้าฝน นํ้าฝนซึ่งมีสภาพเปนกรด
ไหลผานผิวดินจะทําปฏิกิริยาละลายหินปูนใหเปลี่ยนรูปเปนไบคาบอเนต (Bicarbonate) ทําให
ความเขมขนของไบคาบอเนตในแหลงนํ้าเพิ่มขึ้น แลวทําใหคาพีเอชในทะเลสาบเพิ่มขึ้นเชนกัน
ความผันแปรของอุณหภูมิของหนองทะเลสองหองในแตละเดือนพบวา อุณหภูมิมีคาเพิ่ม
ขึ้นอยางชัดเจนในเดือนมกราคม 2543 และเดือนกรกฎาคม 2543 (ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
มาจากการที่แหลงนํ้าสามารถรับความรอนจากแสงอาทิตยในชวงเวลาที่ยาวนานมากขึ้น เนื่อง
จากในชวงเวลาดังกลาวมีฝนตกนอยและปริมาณนํ้าฝนลดตํ่าลงมาก (ตารางผนวกที่ 4) Thiam
and Singh (2002) ไดวิเคราะหความถี่ของปริมาณนํ้าฝน อัตราการชะลาง และอุณหภูมิในเชิง
เวลาและสถานที่ ในลุมนํ้า Casamance ประเทศเซเนกัล แอฟริกาตะวันตก พบวามีความ
สัมพันธระหวางปริมาณนํ้าฝนและอุณหภูมิในรอบป โดยในชวงเวลาที่ปริมาณนํ้าฝนในรอบปมี
แนวโนมลดตํ่าลง อุณหภูมิในรอบปจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน อุณหภูมิของ
แหลงนํ้าจึงเพิ่มสูงขึ้นในชวงเวลาดังกลาว
การศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมในบริเวณที่1 และบริเวณที่2 ไมตางกัน (ตา
รางที่ 3 ) ทั้งนี้เนื่องจากหนองทะเลสองหองเปนแหลงนํ้าตื้น การผสมผสานของมวลนํ้าในรอบวัน
ซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางอุณหภูมิบริเวณผิวนํ้า และอุณหภูมิบริเวณมวลนํ้าชั้นลางใน
ชวงเวลากลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นไดอยางดี จึงทําใหปจจัยสภาพแวดลอมที่ศึกษาไมตางกัน
Lemke et al. (2003) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในแหลงนํ้าตื้นในรอบวัน
บริเวณทะเลสาบ Crane Lake ประเทศสหรัฐอเมริกา และทะเลสาบ Garcas Lagoon ประเทศบ
ราซิล พบวาเกิดการผสมผสานของมวลนํ้าในรอบวันทั้งในทะเลสาบ Crane Lake และ Garcas
Lagoon ในชวงเวลากลางคืน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวจะเกิดความแตกตางของอุณหภูมิระหวาง
บริเวณผิวนํ้าและบริเวณมวลนํ้าชั้นลาง มวลนํ้าชั้นบนซึ่งมีความหนาแนนมากกวาจะจมตัวลงมา
มวลนํ้าชั้นลางจะขึ้นไปแทนที่ ทําใหเกิดการผสมผสานของมวลนํ้า ซึ่งเปนขบวนการที่สําคัญใน
การไหลเวียนสารอาหาร การใชออกซิเจนในการหายใจของสิ่งมีชีวิตและการแพรกระจายของสิ่ง
มีชีวิตขนาดเล็กในแหลงนํ้า
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2. ผลผลิตเบื้องตน
ผลผลิตเบื้องตนมีคาเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2543 (231.25 +15.05 มก. คารบอน/
ลูกบาศกเมตร/วัน) และมีคาเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนกันยายน 2543 (287.50 +18.54 มก. คารบอน/
ลูกบาศกเมตร/วัน) (ตารางที่ 4) ซึ่งสอดคลองกับปริมาณนํ้าฝนในพื้นที่จังหวัดตรัง (ตารางผนวก
ที่ 2) โดยปริมาณนํ้าฝนสูงในเดือนพฤษภาคม 2543 และเดือนกันยายน 2543 ชะลางเอาธาตุ
อาหารบริเวณผิวดินจากภายนอกลงสูแหลงนํ้า (ตารางที่ 1) แลวมีผลใหแพลงกตอนพืชเพิ่มขึ้น
เปนจํานวนมาก ปริมาณผลผลิตเบื้องตนที่ไดจากการสังเคราะหอาหารดวยแสงของแพลงกตอน
พืชจึงมีคาสูงขึ้นในชวงเวลาดังกลาว Ciglenecki et al. (1998) และ Hubble and Harper (2001)
ไดศึกษาชีววิทยาของแหลงนํ้าในทะเลสาบ Rogoznica ในประเทศโครเอเทีย และในทะเลสาบ
Naivasha ซึ่งเปนทะเลสาบนํ้าตื้นเขตรอนในประเทศ Kenya พบวา ปริมาณสารอาหารในทะเล
สาบที่สูงขึ้นในชวงฤดูฝน เนื่องจากการชะลางจากแผนดินมีผลทําใหเซลสาหรายเพิ่มขึ้นในทะเล
สาบทั้งสองแหง และมีปริมาณแสงที่เหมาะสมทําใหผลผลิตเบื้องตนมีคาสูงขึ้น ขณะที่ผลผลิต
เบื้องตนในหนองทะเลสองหองมีคาลดลง ในเดือนมกราคม 2543 (143.75 +11.52 มก. คารบอน/
ลูกบาศกเมตร/วัน) และเดือนกรกฎาคม 2543 (150.00 +25.62 มก. คารบอน/ลูกบาศกเมตร/วัน)
(ตารางที่ 4) ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากปริมาณสารอาหารในหนองทะเลสองหองที่ลดลงในชวงฤดู
แลง (ตารางที่ 1) มีผลทําใหเซลสาหรายลดจํานวนลง การสังเคราะหอาหารดวยแสงของแพลงก
ตอนพืชจึงมีคาลดลงในชวงเวลาดังกลาว
ผลผลิตเบื้องตนในหนองทะเลสองหองมีระดับตํ่ากวาแหลงนํ้าอื่น (195.54+9.43 มก.
คารบอน/ลูกบาศกเมตร/วัน) (ตารางที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลผลิตเบื้องตนในทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งมีคาเฉลี่ยตลอดทั้งทะเลสาบเทากับ 2,016 มก. คารบอน/ตารางเมตร/วัน (อําพัน และ
คณะ, 2529) การที่ผลผลิตเบื้องตนในหนองทะเลสองหองมีคาตํ่ากวาในทะเลสาบสงขลา อาจเปน
ผลเนื่องมาจากปริมาณสารอาหารที่ไหลเขามาในหนองทะเลสองหอง มีคาตํ่ ากวาทะเลสาบ
สงขลามาก (ตารางที่ 1)
ผลผลิตเบื้องตนในหนองทะเลสองหองที่มีระดับตํ่ าจะเปนปจจัยจํ ากัดความสามารถใน
การรองรับ (carrying capacity) ภายในแหลงนํ้า การปลอยปลาลงในหนองทะเลสองหองที่มี
ปริมาณเหมาะสมกับกํ าลังผลิตในธรรมชาติจะทํ าใหเกิดความสมดุลระหวางการผลิตและการ
บริโภคในแหลงนํ้า ทําใหสามารถวางแผนการจัดการแหลงนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ความอุดมสมบูรณของปลาที่พบในหนองทะเลสองหอง
ปลาที่พบในหนองทะเลสองหองมีทั้งหมด 4 อันดับ 18 สปชีส โดยอันดับของปลาที่พบ
จํานวนชนิดมากที่สุดในแหลงนํ้า คือ อันดับ Cypriniformes (ตารางที่ 6) ปลาในอันดับนี้มีการ
แพรกระจายอยางกวางขวางและพบชุกชุมในแหลงนํ้าจืดทั่วทุกภูมิภาคของโลก (Moshin and
Ambak, 1983; Rainboth, 1991; Winfield and Nelson, 1991; Kottelat, 1998) สวนอันดับของ
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ปลาที่พบนอยที่สุดและประกอบดวยปลาเพียงชนิดเดียวมีดวยกัน 2 อันดับ คือ อันดับ
Osteoglossiformes และอันดับ Cyprinodontiformes
ปลาที่พ บมี ป ริ มาณความชุกชุมมากที่สุดในแหลงนํ้ า ไดแก ปลาหมอชางเหยียบ
P. fasciatus (ตารางที่ 6) ปลาชนิดนี้มีการแพรกระจายอยางกวางขวางในประเทศไทย และภูมิ
ภาคใกลเคียง ทั้งในลุมนํ้าโขง แมนํ้าเจาพระยา คาบสมุทรมาลายู เกาะบอรเนียวและสุมาตรา
(Duangsawasdi, 1989; Rainboth, 1996; Kottelat, 1998.) ปลาที่พบมีปริมาณความชุกชุมนอย
ทีส่ ดุ ซึง่ พบเพียงตัวอยางเดียวในการศึกษาครั้งนี้มีดวยกัน 2 สปชีส คือ ปลาตะเพียนทราย M.
marginatus และปลากัดหัวโมง B. pugnax ซึง่ โดยปกติแลวปลาตะเพียนทรายเปนปลาที่พบใน
แหลงนํ้าไหลทุกภาคของประเทศไทย ปลากัดหัวโมง สวนใหญพบในแหลงนํ้าไหล โดยอาศัยอยู
ตามกอหญาและพืชนํ้าของแหลงนํ้าในเขตพื้นที่ทางภาคใตของประเทศไทยไปจนถึงประเทศสิงค
โปร (Lim and Ng, 1990; Tan and Tan. 1996.) ปลาชนิดนี้เปนปลาที่พบนอยจริงในธรรมชาติ
(Rainboth, 1996; Pantulu, 1986; Vidthayanon et al., 1997) ทั้งนี้การกําหนดบริเวณและ
สถานีในการศึกษา ตลอดจนชนิดเครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยางอาจเปนสาเหตุที่ทําใหประ
สิทธิภาพในการรวบรวมตัวอยางปลามีความแตกตางกัน (บุญยรัตน และคณะ, 2531)
จํานวนชนิดของปลาที่พบในหนองทะเลสองหองมีอยูคอนขางนอยเมื่อเทียบกับแหลงนํ้า
ธรรมชาติอื่น ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของแหลงนํ้าซึ่งมีขนาดเล็ก ลักษณะทางภูมิศาสตรของแหลงนํ้า
เปนแหลงนํ้าระบบปดไมมีการเชื่อมตอกับแหลงนํ้าธรรมชาติใด ๆ จากภายนอก จึงไมมีการ
อพยพเคลื่อนยายประชากรปลาจากภายนอกเขามาในแหลงนํ้า มีเพียงการเพิ่มประชากรปลา
จากการผสมพันธุของปลาภายในแหลงนํ้า และจากการนําพันธุปลามาปลอยเทานั้น และจาก
จํานวนปลาทั้งหมด 18 สปชีส เปนปลาพื้นเมือง (native species) 16 สปชีส ไดแก ปลาสลาด N.
notopterus ปลาซิวควายแถบดํา R. paviei ปลาซิวหางกรรไกร R. trilineata ปลาซิวหนวดยาว
E. metallicus ปลาเสือสุมาตรา P. partipentazona ปลาหนามหลัง C. apogon ปลาบา L.
hoevenii ปลาตะเพียนสองจุด P. binotatus ปลาตะเพียนทราย M. marginatus ปลาหัวตะกั่ว
A. panchax ปลาชอน C. striatus ปลาหมอชางเหยียบ P. fasciatus ปลาแปนแกว P.
siamensis ปลากระดี่หมอ T. trichopterus ปลากริมควาย T. vittata และปลากัดหัวโมง B.
pugnax ที่เหลือเปนปลาตางถิ่นที่นํามาปลอย (introduced species) อีก 2 สปชีส ไดแก ปลานิล
O. nilotica และปลาตะเพียนขาว B. gonionotus จุดประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนประชากรปลาใน
แหลงนํ้า (สํานักงานประมงจังหวัดตรัง, 2541)
4. องคประกอบอาหารในธรรมชาติ
ในชวงเดือนพฤษภาคม 2543 และเดือนกันยายน 2543 เปนชวงเวลาที่ ปริมาณธาตุ
อาหารไนเตรท ฟอสเฟต และผลผลิตเบื้องตนมีคาเพิ่มสูงขึ้น (ตารางที่ 1และ 4) เชนเดียวกับ
ปริมาณนํ้าฝนในชวงเวลาดังกลาว (ตารางผนวกที่ 2) นํ้าฝนที่ไหลผานผิวดินไดชักนําเอาธาตุ

110

อาหาร อินทรียสารที่เกิดจากการยอยสลายบนผิวดินลงสูแหลงนํ้าและชวยเพิ่มปริมาณสารอาหาร
ในแหลงนํ้า ซึ่งเปนแหลงอาหารของแพลงกตอนพืชในธรรมชาติภายในหนองทะเลสองหอง (ตา
รางที่ 1) Gross and Pfiester (1988) และ Ansa-Asare and Ansong-Asante (1998) พบวา
ชวงฤดูฝนจะมีการชะลางสารอาหารลงสูแหลงนํ้า แลวทําใหเกิดการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอน
พืชอยางรวดเร็ว และมากที่สุดในแหลงนํ้า ปริมาณธาตุอาหารเหลานี้จะมีอิทธิพลตอปริมาณของ
แพลงกตอนพืชในแหลงนํ้า ซึ่งปริมาณแพลงกตอนพืชจะมีความสัมพันธกับปริมาณแพลงกตอน
สัตวในธรรมชาติ เนื่องจากแพลงกตอนสัตวบริโภคแพลงกตอนพืชเปนอาหาร (Planas, 1999;
Walz and Nixdorf, 2000)
5. องคประกอบอาหารในกระเพาะปลา
จากการศึกษาองคประกอบอาหารในกระเพาะอาหารของปลาแตละชนิดพบวา ปลาแตละ
ชนิดมีนิสัยการกินอาหารแตกตางกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้มีการเก็บตัวอยางทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ซึ่งแตกตางจากรายงานการศึกษาที่ปรากฏมากอน (ตารางผนวกที่ 3) ในปลาสลาด
N. notopterus ไมพบองคประกอบอาหารจําพวกปลาในกระเพาะอาหาร ซึ่งแตกตางจากรายงาน
ของบุญยรัตน และคณะ (2532) ทําการศึกษาในเขื่อนแกงกระจาน รายงานวาปลาสลาดกิน
อาหารจําพวกกุง ปลา และแมลงนํ้า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชนิดและปริมาณอาหารของปลาที่พบ
ในธรรมชาติจึงอาจมีความแตกตางกัน ในปลาซิวควายแถบดํา R. paviei พบองคประกอบอาหาร
จําพวกเศษพืช แมลง แมลงนํ้า ตัวออนแมลงนํ้า และแพลงกตอนสัตวในกระเพาะอาหาร ซึ่งแตก
ตางจากจากรายงานของถวัลย และคณะ ( 2531) จากเขื่อนรัชชประภา ที่มีรายงานการกินอาหาร
จําพวกแมลง และตัวออนแมลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชนิดและปริมาณอาหารของปลาที่พบใน
ธรรมชาติอาจมีความแตกตางกัน ในปลาซิวหางกรรไกร R. trilineata พบองคประกอบอาหาร
จําพวกเศษพืช แพลงกตอนสัตวและแพลงกตอนพืช ซึ่งแตกตางจากรายงานของ Mills and
Vevers (1989) และ Rainboth (1996) ทําการศึกษาในแหลงนํ้าจืดเขตรอนและแมนํ้าโขง และ
รายงานวาปลาซิวหางกรรไกรกินอาหารจําพวกไสเดือน และ crustacean ในปลาซิวหนวดยาว
E. metallicus พบองคประกอบอาหารจําพวกแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว ซึ่งแตกตาง
จากรายงานของ Rainboth (1996) ที่มีรายงานการกินอาหารจําพวกแมลงและตัวออนแมลงนํ้า
เดียว จากแมนํ้าโขง ในปลาเสือสุมาตรา P. partipentazona พบองคประกอบอาหารจําพวกกุง
และแพลงกตอนพืช ซึ่งแตกตางจากรายงานของ Rainboth (1996) ทําการศึกษาในแมนํ้าโขง
และรายงานวาปลาเสือสุมาตรากินอาหารจําพวกแพลงกตอนสัตว ตัวออนแมลงนํ้าและเศษพืช
ในปลาบา L. hoevenii พบองคประกอบอาหารจําพวกแมลง แมลงนํ้า และตัวออนแมลงนํ้า ซึ่ง
แตกตางจากจากรายงานของ Rainboth (1996) ที่มีรายงานการกินอาหารจําพวกเศษพืชเพียง
อยางเดียวจากแมนํ้าโขง ในปลาตะเพียนขาว B. gonionotus พบองคประกอบอาหารจําพวกเศษ
พืช แมลง ตัวออนแมลงนํ้า แพลงกตอนสัตว และแพลงกตอนพืช ซึ่งแตกตางจาก สุวีณา และ
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คณะ (2537) และ Mohsin and Ambak (1983) ที่ทําการศึกษาในบึงบระเพ็ดและในแหลงนํ้าจืด
ของประเทศมาเลเซียตามลําดับ รายงานวาปลาตะเพียนขาวกินอาหารจําพวก เศษพืช แพลงก
ตอนพืช และตัวออนแมลง ในปลาตะเพียนสองจุดพบองคประกอบอาหารจําพวกเศษพืช แมลง
ตัวออนแมลงนํ้า กุง crustacean แพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว ซึ่งแตกตางจากจากราย
งานของ Rainboth (1996) ที่มีรายงานการกินอาหารจําพวกเศษพืช ตัวออนแมลง และแพลงก
ตอนสัตวจากแมนํ้าโขง ในปลาหนามหลัง M. marginatus พบองคประกอบอาหารจําพวกตัวออน
แมลงนํ้าและแพลงกตอนพืช ซึ่งสอดคลองกับรายงานของบุญยรัตน และคณะ (2532) จากการ
ศึกษาในเขื่อนแกงกระจาน แตแตกตางจากรายงานของ Rainboth (1996) ที่มีรายงานการกิน
อาหารจําพวก crustacean จากแมนํ้าโขง ในปลาหัวตะกั่ว A. panchax พบองคประกอบอาหาร
จําพวก แมลง แมลงนํ้า ตัวออนแมลงนํ้า กุงและหอย ซึ่งแตกตางจากจากรายงานของ Lim and
Ng (1990) ทําการศึกษาในแหลงนํ้าจืดของประเทศสิงคโปร และรายงานวาปลาหัวตะกั่วกิน
อาหารจําพวกตัวออนแมลงเพียงอยางเดียว ในปลาชอน C. striatus พบองคประกอบอาหาร
จําพวก แมลง ตัวออนแมลงนํ้า และกุง ซึ่งแตกตางจากรายงานของบุญยรัตน และคณะ (2532)
และ Rahman (1989) ที่มีรายงานการกินอาหารจําพวก กุง ปลา แมลงนํ้า กบ และไสเดือน จาก
เขื่อนแกงกระจานและในแหลงนํ้าจืดของประเทศบังคลาเทศ ในปลาหมอชางเหยียบ P. fasciatus
พบองคประกอบอาหารจําพวก เศษพืช แมลง แมลงนํ้า ตัวออนแมลงนํ้า และกุงในกระเพาะ
อาหาร ซึ่งแตกตางจากรายงานของบุญยรัตน และคณะ (2532) ที่ทําการศึกษาในเขื่อนแกง
กระจาน รายงานวาปลาหมอชางเหยียบกินอาหารจําพวก กุง ปลา ตัวออนแมลง รวมทั้งสาหราย
เศษพืช แมลงนํ้า และcrustacean ในปลาแปนแกว P. siamensis พบองคประกอบอาหารจําพวก
ตัวออนแมลงนํ้า กุง และแพลงกตอนสัตวในกระเพาะอาหาร ซึ่งแตกตางจากรายงานของบุญย
รัตน และคณะ (2531) ที่มีรายงานการกินอาหารจําพวกแมลงนํ้า และตัวออนแมลง จากเขื่อนกิ่ว
ลม ในปลานิล O. nilotica พบองคประกอบอาหารจําพวกเศษพืช แมลง ตัวออนแมลงนํ้า และ
แพลงกตอนพืชในกระเพาะอาหาร ซึ่งแตกตางจากรายงานของบุญยรัตน และคณะ (2532) ที่มี
รายงานการกินอาหารจําพวกแพลงกตอน และเศษพืช จากเขื่อนแกงกระจาน ในปลากระดี่หมอ
T. trichopterus พบองคประกอบอาหารจําพวกตัวออนแมลงนํ้า แพลงกตอนสัตว และแพลงก
ตอนพืชในกระเพาะอาหาร ซึ่งแตกตางจากรายงานของถวัลย และคณะ (2530) ที่ทําการศึกษาใน
อางเก็บนํ้าปราณบุรี รายงานวาปลากระดี่หมอกินอาหารจําพวกแพลงกตอนสัตว crustacean
และตัวออนแมลง ในปลากริมควาย T. vittata พบองคประกอบอาหารจําพวกแมลง แมลงนํ้า ตัว
ออนแมลงนํ้า กุง แพลงกตอนสัตว และแพลงกตอนพืชในกระเพาะอาหาร ซึ่งแตกตางจากราย
งานของ Rainboth (1996) ที่มีรายงานการกินอาหารจําพวกแพลงกตอนสัตว crustacean และ
ตัวออนแมลง จากแมนํ้าโขง ในปลากัดหัวโมง P. pugnag พบองคประกอบอาหารจําพวกตัวออน
แมลงนํ้าในกระเพาะอาหาร ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Lim and Ng (1990) ที่มีรายงานการกิน
อาหารชนิดดังกลาวเชนกันในประเทศสิงคโปร
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ความแตกตางในการกินอาหารของปลาแตละชนิดในแตละบริเวณและในแตละเดือนไมมี
ความแตกตางกันในแหลงนํ้า (ตารางผนวกที่ 1) อาจเนื่องจากอาหารในธรรมชาติชนิดที่ปลากิน
เปนอาหารมีมากเกินพอ แมอาหารในธรรมชาติมีความแตกตางกันในแตละเดือน (ตารางที่ 8
และ 9) หรืออาจเนื่องมาจากจํานวนของปลาในแหลงนํ้ามีอยูนอย ทําใหมีอาหารในธรรมชาติ
เพียงพอตอการดํารงชีวิต
6. การเลือกกินอาหารของปลา
การเลือกกินอาหารของปลามีการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับความชุกชุมของแหลงอาหาร
ในธรรมชาติที่ผันแปรไปในระหวางเดือนที่ทําการศึกษา (ตารางที่ 8) โดยปลาในแตละกลุมเลือก
กินอาหารชนิดที่มีความอุดมสมบูรณและมีปริมาณมากในธรรมชาติและมีอยูเกือบตลอดทั้งป
เนื่องจากเปนอาหารที่หาไดงายในธรรมชาติและไมตองใชเวลาในการคนหามากในขณะนั้น เชน
ปลาตะเพียนขาวเลือกกินอาหารในอันดับ Zygnematales ที่มีอยูมากในธรรมชาติตั้งแตเดือน
มกราคม 2543 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2543 (ตารางที่ 7 และ 34) และปลาหมอชางเหยียบ
เลือกกินอาหารในอันดับ Diptera ที่มีอยูมากตลอดทั้งปในธรรมชาติตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
2542 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2543 (ตารางที่ 7 และ 39)
การศึกษานิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาและการจัดสรรทรัพยากรของปลานํ้ าจืด
บริเวณ floodplain Lake, Parana River basin ในประเทศบราซิล Esteves and Galetti (1995)
และ Esteves (1996) พบวา ปลาเลือกกินอาหารชนิดที่มีความชุกชุมและอุดมสมบูรณมากใน
ธรรมชาติ เนื่องจากเปนแหลงอาหารที่หาไดงายในแหลงอาศัย สอดคลองกับ Optimal foraging
theory ทีก่ ลาววาปลาจะเลือกกินอาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของปาก และเปนอาหารชนิด
ที่หาไดงายจากถิ่นที่อยู มีความอุดมสมบูรณมากเพียงพอ ใหพลังงานตอหนวยที่คุมคาตอพลัง
งานที่สูญเสียไปในการคนหาอาหาร ในสภาวะที่ความอุดมสมบูรณของอาหารเพิ่มมากขึ้นเวลาที่
ใชในการคนหาอาหารลดลงและลดความเสี่ยงจากการลา ปลาจะเลือกกินเฉพาะอาหารที่มีขนาด
เหมาะกับขนาดของปาก แตในสภาวะที่มีความอุดมสมบูรณของอาหารนอย ปลาตองใชเวลาใน
การคนหาอาหารมากและตองกินอาหารที่มีขนาดที่แตกตางกันตามโอกาสที่พบ นอกจากนี้ใน
สภาพแวดลอมที่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากในธรรมชาติ ปลาจะเลือกกินชนิดอาหารที่มีอยู
มากในขณะนั้น โดยกินในปริมาณที่มาก และในสภาพแวดลอมที่มีอาหารนอย ปลาจะเลือกกิน
ชนิดอาหารที่ใหพลังงานสูง (Gerking,1994)
7. แนวโนมการแกงแยงอาหารของปลา
ในปลาทั้ง 3 กลุม ประกอบดวย 1. กลุมปลากินสัตว 2. กลุม ปลากินพืชและแพลงกตอน
พืช3. กลุมปลาที่กินทั้งสัตว แพลงกตอนสัตวและแพลงกตอนพืช สวนใหญมีองคประกอบของ
อาหารในอันดับ Diptera อยูในกระเพาะอาหาร ทั้งนี้ปลาแตละชนิดที่ทําการศึกษาสวนใหญอาศัย
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อยูในเขตแนวชายฝงและริมตลิ่ง จากการศึกษาความอุดมสมบูรณของอาหารในธรรมชาติพบวา
กลุมตัวออนแมลงนํ้าในอันดับ Diptera ที่พบในแตละเดือนมีเปอรเซ็นตของจํานวนอยูคอนขาง
มากและพบสมํ่าเสมอตลอดทั้งป (ตารางที่ 7) ทั้งนี้เนื่องจากในบริเวณดังกลาวพบสาหรายสีเขียว
และสีเขียวแกมนํ้าเงินซึ่งเปนแหลงอาหารของตัวออนแมลงนํ้าในอันดับ Diptera แพรกระจายอยู
อยางชุกชุมตลอดทั้งป (ตารางที่ 7) สอดคลองกับการศึกษาของ Forsyth (1986) ที่พบวาการ
กระจายและผลผลิตของตัวออนแมลงนํ้าในกลุมริ้นนํ้าจืด (chironomid) ในทะเลสาบ Ngapouri
ประเทศนิวซีแลนด สวนใหญพบอยูหนาแนนในบริเวณแนวชายฝง ซึ่งเปนบริเวณที่มีสาหรายสี
เขียวและสีเขียวแกมนํ้ าเงินแพรกระจายอยูเปนจํ านวนมากเชนกัน ทั้งนี้ปริมาณอาหารจาก
สาหรายสีเขียวและสีเขียวแกมนํ้ าเงินเปนปจจัยสํ าคัญที่ควบคุมประชากรในกลุมริ้นนํ้ าจืดใน
บริเวณดังกลาว
การศึกษาครั้งนี้แมมีการซอนทับกันในการกินอาหาร (Niche Overlap) ของปลาชนิด
ตางๆ ในแตละกลุม (รูปที่ 13) ในหนองทะเลสองหอง แตปลาเหลานี้ยังคงสามารถดํารงชีวิตอยู
รวมกันในพื้นที่เดียวกันได สอดคลองกับรายงานของ Schut and Kertmulder (1984), Stauffer
et al., (1996) และ Gray and Boltz (1997) ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมการกินอาหารของประชากรปลา
นํ้าจืด 8 ชนิด (Barbus sp.) ในประเทศศรีลังกา และศึกษาการจัดสรรแหลงอาหารของปลานํ้าจืด
9 สปชสี  (Darter Species) ในรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการกินอาหารโดย
ปราศจาการแกงแยงแขงขันของปลานํ้าจืด 3 สปชีส ในทะเลสาบ Malawi ประเทศแอฟริกาพบ
วา ปลาสามารถอยูรวมกันในพื้นที่เดียวกันได โดยปลาแตละชนิดมีการจัดสรรแหลงที่อยูตางกัน
เลือกกินอาหารชนิดและขนาดที่ตางกัน และเลือกเวลาออกหาอาหารที่แตกตางกัน เพื่อลดระดับ
ความรุนแรงของการแขงขันทําใหปลาสามารถดํารงชีวิตในบริเวณเดียวกันและใชทรัพยากรรวม
กันได อยางไรก็ตามจํานวนปลาที่มีอยูนอยในธรรมชาติและอาหารในธรรมชาติที่มีมากเกินพอ
อาจจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหกลุมประชากรปลาสามารถอาศัยอยูรวมกันในบริเวณเดียวกัน
และใชทรัพยากรรวมกันได (Esteves and Galetti; 1995: Piet et al., 1999; Xie et al.,2000) ดัง
นั้นปลาในหนองทะเลสองหองควรมีการศึกษาในเรื่องของการเลือกกินชนิดและขนาดของอาหาร
รวมทั้งการจัดสรรเวลาการหาอาหารตอไปในอนาคต
การศึกษาในครั้งนี้ยังไมทราบแนชัดวา ปลาแตละชนิดในหนองทะเลสองหองมีการ
แกงแยงแขงขันกันหรือไม แตเมื่อพิจารณาจากการซอนทับกันของชนิดอาหารของปลา (รูปที่
13) กลุม ปลาชนิดที่กินอาหารในกลุมพืชและสัตว แสดงแนวโนมการแกงแยงแขงขัน และการ
ซอนทับกันของแหลงอาหารมากที่สุด โดยจะใชทรัพยากรรวมกับปลาในกลุมกินสัตว และปลาใน
กลุม กินพืชดวย (รูปที่ 13) ทั้งนี้ปลาในกลุม omnivore ซึ่งมีความสามารถในการปรับตัวในการ
กินอาหารไดดี จะแสดงแนวโนมการแกงแยงแขงขันตอปลาในกลุมอื่นๆ โดยเปลี่ยนไปกินอาหาร
ชนิดอื่นที่มีอยูมากในขณะนั้นดวยเชนกัน (Yuma, 1994) นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความอุดม
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สมบูรณของอาหารในธรรมชาติดวยเชนกัน ถึงแมปลาจะกินอาหารชนิดเดียวกัน แตถาอาหาร
ชนิดนั้นมีอยูอยางอุดมสมบูรณก็อาจไมเปนการแกงแยงอาหารในกลุมประชากรปลา
Bac
Per
Diplo
Cyclo
Chroo

R. tri

Axis2

Hyd
Hym

Cala

Odon
R. pav

Hem
N. not

Uni

Bas
Col

C. str
A. pan
L. hoeve

P. sia

Zyg
Chloro
E. met
T. tri
Sand Nosto
O. nil
B. gon
Ploi

P. par
T. vit

Deca

P. bin

M. mar
P. fas

Plant

Ost

Dip
Tricho

Axis 1
แทนอาหารในกระเพาะอาหารปลา

แทนปลาแตละชนิดที่ศึกษา

รูปที่ 13 การวิเคราะห DCA เพื่อตรวจสอบการซอนทับของชนิดอาหารของปลาโดยใชชนิดและ
ปริมาณอาหารในกระเพาะอาหารปลา (A. pan=A. panchax, B. gon=B. gonionotus, C. str=
C. striata, E. met=E. metallicus, L. hoe=L. hoevenii, M. mar=M. marginatus, N. not=
N. notopterus, O. nil=O. niloticus, P. bin=P. binotatus, P. fas=P. fasciatus, P. par=
P. partipentazona, P. sia=P. siamensis, R. pav=R. paviei, R. tri=R. trilineata, T. tri=
T. trichopterus, T. vit=T.vittata
Bac=Bacillariales, Bas=Basommatophora, Cala=Calanoida Chloro=Chlorococcales,
Chroo= Chroococcales, Col=Coleoptera, Cyclo=Cyclopoida, Deca=Decapoda,
Diplo=Diplostraca, Dip=Diptera, Hem=Hemiptera, Hyd=Hydrachnida, Hym= Hymenoptera,
Nosto=Nostocales, Odon=Odonata, Ost=Ostracoda, Per=Peridiniales, Plant=Plantchip,
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Ploi=Ploima, Sand=Sand, Tricho=Trichoptera, Uni=Unidentify Zyg=Zygnematales) บริเวณ
หนองทะเลสองหอง อ. หวยยอด จ. ตรัง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2542 ถึงเดือนพฤศจิกายน
2543
8. ผลของปจจัยสภาพแวดลอม ผลผลิตเบื้องตน และอาหารในธรรมชาติ ตอชนิดและการ
กระจายของปลาในหนองทะเลสองหอง
ปริมาณออกซิเจนละลาย พีเอช และอุณหภูมิ รวมทั้งผลผลิตเบื้องตน และอาหารในธรรม
ชาติ มีผลตอชนิดและการกระจายปลาในหนองทะเลสองหองโดยพบวา ปริมาณออกซิเจนละลาย
เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการกระจายของปลาหมอชางเหยียบ ปลาเสือสุมาตรา ปลาซิวหาง
กรรไกร ปลาสลาด ปลาซิวหนวดยาว ปลากระดี่หมอ และปลาซิวควายแถบดํา (รูปที่ 6) เนื่อง
จากบริเวณริมฝงในหนองทะเลสองหองเปนบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสม (5.50-7.50
มก./ ลิตร) จึงเปนบริเวณที่มีแหลงอาหารของปลาอุดมสมบูรณ สอดคลองกับการศึกษาของ
Forsyth and James (1988) เกี่ยวกับผลผลิตของริ้นนํ้าจืดในกลุม chironomid Polypedilum
pavidus และบทบาทหนาที่ในการเปนอาหารของปลา 2 สปชีสพบวา สิ่งมีชีวิตในกลุม Benthic
macro invertebrate ซึ่งเปนแหลงอาหารที่สําคัญของปลา สวนใหญพบอาศัยอยูในเขต littoral
zone มีความตองการออกซิเจนปริมาณมากในการหายใจและการเผาผลาญอาหารเพื่อการเจริญ
ในระยะตางๆ เขาสูตัวเต็มวัย นอกจากนี้ปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหขบวนการเผาผลาญอาหารของปลาทําใหปลาสามารถเจริญเติบโตไดดี (Wootton, 1992) ใน
การศึกษาครั้งนี้อุณหภูมิและคาพีเอชเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการกระจายของปลานิล ปลา
หนามหลัง ปลาตะเพียนสองจุด ปลาแปนแกว ปลาหัวตะกั่ว ปลาชอน ปลาตะเพียนขาว ปลาบา
และปลากริมควาย (รูปที่ 6) โดยมีคาพีเอชและอุณหภูมิอยูระหวาง 5.92-8.11 และ 28.00-32.90
องศาเซลเซียสตามลําดับ เนื่องจากคาพีเอชและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเพียงเล็กนอยมีผลโดยตรง
ตออัตราการเผาผลาญพลังงานและการปรับสมดุลของรางกาย ซึ่งจะสงผลตอการกินอาหาร การ
เจริญเติบโต ตลอดจนกิจกรรมการสืบพันธุของปลา ดังนั้นปลาจึงตองเลือกพื้นที่อาศัยที่มีคาพี
เอชและอุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เพื่ อ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตที่ ม ากที่ สุ ด Holmgren and
Appelberg (2000) ไดศึกษาความสัมพันธของปจจัยสภาพแวดลอมตอโครงสรางขนาดประชากร
ปลาในประเทศสวีเดนพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพ และปจจัยสภาพแวดลอมทาง
เคมีทผี่ นั แปรไปตามฤดูกาล มีผลตอการกระจาย การเจริญเติบโต และขนาดโครงสรางประชากร
ของปลาชนิดตางๆในแหลงนํ้า โดยการสองผานของแสงลงสูแหลงนํ้าซึ่งทําใหอุณหภูมิในแหลง
นํ้าเพิ่มสูงขึ้นจะมีอิทธิพลตอการเลือกแหลงอาศัยของปลา และเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงาน
การกินอาหาร การเจริญเติบโต และสงผลตอเนื่องไปสูอัตราการแพรขยายพันธุของปลาในแหลง
นํ้า สวนคาพีเอช จะมีผลตอการปรับสมดุลรางกายของสัตวนํ้า และกระบวนการทางสรีรวิทยา
ระบบตางๆ ของปลา ซึ่งจะมีผลตอการกระจายตัวตามแหลงอาศัยที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต
ภายในแหลงนํ้า
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ในการศึกษาครั้งนี้ผลผลิตเบื้องตนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแพรกระจายของปลาซิว
ควายแถบดํา ปลากริมควาย ปลาเสือสุมาตรา ปลากระดี่หมอ ปลาสลาด ปลาตะเพียนสองจุด
ปลาตะเพียนขาว ปลาบา และปลาซิวหนวดยาว (รูปที่ 7) การแพรกระจายของปลาในกลุมนี้ขึ้น
อยูกับความชุกชุมของแพลงกตอนพืช และสาหรายสีเขียวในอันดับ Chlorococcales และ
Zynematales ซึ่งพบไดสมํ่าเสมอตลอดทั้งป (ตารางที่ 7) โดยแพลงกตอนพืช และสาหรายสี
เขียวเหลานี้เปนแหลงอาหารที่สําคัญของแพลงกตอนสัตวและสิง่ มีชีวิตในกลุม benthic macro
invertebrate ซึ่งเปนแหลงอาหารที่สําคัญของปลา (Forsyth and James,1988) ปลาจึงเลือก
อาศัยอยูในบริเวณที่มีอาหารเหลานี้อยางอุดมสมบูรณ เชนเดียวกับการศึกษาของ Freimuth and
Bass (1994) และ Dykman and Hann (1996) เกี่ยวกับการแพรกระจายของตัวออนของริ้นนํ้า
จืด (Diptera) ในแหลงนํ้าจืดพบวา ในชวงเวลาที่เกิดการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืชอยาง
รวดเร็วในแหลงนํ้าในบริเวณชายฝง จะพบตัวออนของริ้นนํ้าจืด (Diptera) และปลาอาศัยอยูอยาง
หนาแนนในบริเวณดังกลาว
ในการศึกษาครั้งนี้อาหารในธรรมชาติเปนปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการกระจายของ
ปลาปลาซิวควายแถบดํา ปลาตะเพียนสองจุด ปลาซิวหางกรรไกร ปลาหนามหลัง ปลาแปนแกว
และปลาบา (รูปที่ 8) จากการศึกษาองคประกอบอาหารในกระเพาะอาหารพบวา ปลาในกลุมนี้
สวนใหญกินสัตวจําพวกแมลงในอันดับ Hymenoptera เปนอาหาร โดยปลาชนิดดังกลาวแพร
กระจายอยูในบริเวณชายฝงในเขต littoral zone ซึ่งในบริเวณดังกลาวมีปริมาณของสัตวจําพวก
แมลงชนิดตางๆ อาศัยอยูคอนขางมาก รวมทั้งแมลงในอันดับ Hymenoptera ดวยเชนกัน
(Casatti et al., 2003) ทําใหปลาในกลุมนี้มีแหลงอาหารสวนใหญอยูในบริเวณผิวนํ้าใกลชายฝง
คลายกับการศึกษาของ Garcia-Berthou (1999) ไดศึกษาการเลือกกินอาหารและการเปลี่ยน
แปลงชนิดอาหารตามระยะการเจริญเติบโตของปลา mosquito fish ในทะเลสาบ Banyoles
ประเทศสเปนพบวา ปลา mosquito fish เลือกแหลงอาศัยยอย (microhabitat) บริเวณผิวนํ้าชาย
ฝง ซึ่งเปนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ โดยปลา mosquito fish สามารถเลือกกินไดทั้งอาหาร
จําพวกมดในบริเวณชายฝงและสัตวที่อาศัยบริเวณผิวนํ้าเปนอาหาร
9. สายใยอาหารภายในหนองทะเลสองหอง
สายใยอาหารภายในหนองทะเลสองหองแสดงการเชื่อมโยงการกินอาหารของปลาในแต
ละกลุม ทั้ง 3 กลุม มีความสอดคลองกับการซอนทับกันในการกินอาหารของปลา โดยปลาที่มี
จํานวนการเชื่อมโยงในการกินอาหารมาก จะมีขอบเขตการกินอาหารกวาง และมีความสามารถ
ในการกินอาหารไดหลากชนิด มากกวาปลาชนิดอื่นๆ (รูปที่ 3, 4 และ 5)
สายใยอาหารของกลุมปลาที่กินทั้งสัตว แพลงกตอนสัตว และแพลงกตอนพืช ในหนอง
ทะเลสองหองยังแสดง มีการเชื่อมโยงการกินอาหารมากกวากลุมอื่นๆ (55 สาย) แสดงใหเห็นวา
ปลากลุมดังกลาวมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อใหกินอาหารไดหลากหลายชนิด สอดคลอง
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กับแบบแผนของสายใยอาหารบริเวณ Ythan Estuary ประเทศสกอตแลนด ของ Hall and
Raffaelli (1991) ซึง่ พบวา กลุมสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว (omnivorous) เปนกลุมที่มีขนาด
ของประชากรใหญที่สุดในสายใยอาหาร เนื่องจากมีความสามารถปรับตัวในการกินอาหารไดดี
สายใยอาหารระหวางผูบริโภคภายในแหลงนํ้าและชนิดของอาหารในธรรมชาติ สามารถ
บงชี้แนวโนมการเลือกกินอาหารของปลาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาวะขาดแคลน
อาหารในธรรมชาติที่เกิดจากความไมเหมาะสมของสภาพแวดลอม แลวสงผลใหอาหารที่มีอยู
มากในธรรมชาติชนิดใดชนิดหนึ่งในขณะนั้นลดจํานวนลง และมีผลตอการกินอาหารของปลาที่
เลือกกินอาหารชนิดดังกลาว ตองเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินอาหารไปกินอาหารชนิดอื่นที่มีปริมาณ
มากรองลงมา หรืออาหารที่สามารถทดแทนกันได หรือเลือกกินอาหารชนิดที่มีระดับการ
แกงแยงเพียงเล็กนอยแทน (Piet,1998) ดังเชนในกรณีของปลาเสือสุมาตรา สามารถกินอาหาร
ไดทั้งกลุมสัตว แพลงกตอนสัตวและแพลงกตอนพืช (รูปที่ 12) โดยเลือกกินอาหารจําพวก
แพลงกตอนสัตวในอันดับ Diplostraca เปนกลุมเดน แตหากเมื่อไรที่อาหารชนิดดังกลาวเกิดขาด
แคลนในธรรมชาติ ปลาชนิดนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปกินอาหารในอันดับ Diptera หรือ อันดับ
Zygnematales แทน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของชนิดอาหารในชวงเวลานั้น และตอง
เปนชนิดอาหารที่หาไดงายในแหลงอาศัย (Gerking, 1994) เชนเดียวกับ Piet (1998) ที่ศึกษาผล
กระทบจากสิ่งแวดลอมที่รบกวนประชากรปลาในเขตรอนในอางเก็บนํ้า Tissawewa ประเทศศรี
ลังกาพบวา การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าในอางเก็บนํ้าในรอบป ทําใหแหลงอาหารของปลาที่มี
อยูในธรรมชาติลดจํานวนลงอยางรวดเร็วและเปนสาเหตุใหองคประกอบของแหลงอาหารเปลี่ยน
แปลงไป สงผลใหปลาบางชนิดตองเปลี่ยนแปลงชนิดอาหารที่กินอยูเดิมไปกินอาหารชนิดอื่นที่มี
อยูแทน

