1. บทนํา
ปลาเปนสิ่งมีชีวิตที่วายนํ้าเปนอิสระ และเปนสวนประกอบหนึ่งในระบบนิเวศนนํ้าจืดโดย
ทําหนาทีถ่ ายทอดพลังงานภายในหวงโซอาหาร และเปนตัวแทนของผูบริโภคประเภทตางๆ ทั้งกิน
พืช กินสัตว กินทั้งพืชและสัตว และกินซาก (สุภาพ, 2529: ธํารงค, 2533: สุภาพร, 2542) เนื่องจาก
ลักษณะการกินอาหารของปลาแตละชนิดจะแปรผันตามถิ่นที่อยูอาศัย ฤดูกาล ความชุกชุมของ
อาหาร อายุ และขนาดของปลา (Esteves, 1996: Xie et al., 2000) และปฏิสัมพันธของกลุม
ประชากรปลาที่อาศัยอยูรวมกันทําใหลักษณะการกินอาหารของสังคมปลาในแหลงนํ้าแตละแหงมี
ความแตกตางกัน โดยความสัมพันธในการกินอาหารของกลุมประชากรปลาที่อาศัยอยูรวมกัน
สามารถบงชีถ้ งึ ชนิด และปริมาณอาหารธรรมชาติที่มีอยูในแหลงนํ้าซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความอุดม
สมบูรณของแหลงนํ้าได (Gysel et al.,1997) เพราะปลาที่อาศัยอยูในแหลงนํ้าจะมีความสัมพันธ
ใกลชิดโดยตรงกับแหลงนํ้านั้น ถาแหลงนํ้านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่งซึ่งสงผลตอ
การผันแปรของชนิดและปริมาณอาหารในธรรมชาติ ทําใหพฤติกรรมการกินอาหารของสังคมปลา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (Pusey and Bradshaw,1996) โดยอาจมีการกินอาหารที่เหมือนกันหรือ
กินอาหารทีม่ คี วามจําเพาะเจาะจงมากขึ้น หากปลามีการซอนทับกันของแหลงอาหารมาก ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นภายในกลุมประชากรปลาชนิดเดียวกันหรือระหวางกลุมปลาตางชนิดกัน แสดงวาแหลงนํ้า
นัน้ อาจมีชนิดอาหารในธรรมชาติอยูมาก (Esteves and Galetti, 1995) แตหากปลามีความ
จํ าเพาะกับอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากขึ้น แสดงวาในขณะนั้นแหลงนํ้านั้นอาจมีชนิดอาหารใน
ธรรมชาติอยูนอย (Gray and Boltz, 1997) ปลาจึงจําเปนตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการดํารงชีวิต
ใหอยูร อดตอไป ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการศึกษาองคประกอบอาหารในกระเพาะอาหาร การแกงแยง
อาหารของปลา และการผันแปรตามฤดูกาลของอาหารในธรรมชาติสามารถนําไปใชประกอบการ
พิจารณามาตรการจัดการแหลงนํ้ารวมกับขอมูลทางกายภาพ และทางเคมีของแหลงนํ้าไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หนองทะเลสองหองเปนแหลงนํ้ าธรรมชาติที่ตั้งอยูในเขตอํ าเภอหวยยอด จังหวัดตรัง
ลักษณะทางธรณีวิทยาของหนองนํ้าแหงนี้เกิดจากยุบพังลงของโพรงหรือถํ้าหินปูนขนาดใหญใตผิว
ดินเนื่องจากถูกกระแสนํ้าใตดินกัดเซาะใหเพดานโพรงหินคอย ๆ บางลงจนไมสามารถรับนํ้าหนัก
ขางบนไวได เพดานโพรงหินจึงยุบพังลงเปนแองขนาดใหญสองแอง มีขนาดกวางประมาณ 500650 เมตร (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2538) แองทั้งสองเชือ่ มตอดวยชองแคบ ๆ เปน
ลักษณะสองหองตามแนวระบายนํ้าใตดิน สภาพแวดลอมทั่วไปของหนองทะเลสองหองเปนแหลง
นํ้าถาวร มีนํ้าทวมขังตลอดทั้งป สภาพโดยรอบมีลักษณะเปนเนินเขา อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล
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ประมาณ 70-100 เมตร มีพชื ขึน้ อยูประปรายตามแนวตลิ่ง หนองทะเลสองหองไดรับนํ้าโดยตรงจาก
สันปนนําของเนิ
้
นเขาโดยรอบ มีลํานํ้าเชื่อมตอแหลงนํ้าแหงนี้กับแหลงนํ้าธรรมชาติอื่น ๆ นอยมาก
จากการสํารวจเบือ้ งตนพบวามีปลาที่อาศัยอยูรวมกันหลายชนิด เชน ปลาซิวหางกรรไกร ปลากระดี่
ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาสลาด ปลาเสือสุมาตรา และปลาหมอชางเหยียบ ฯลฯ
หนองทะเลสองหองเปนแหลงนํ้ าระบบปดมีปจจัยจากภายนอกเขามากระทบนอยมาก
ปจจัยที่ควบคุมปริมาณนํ้ามีเพียงนํ้าฝนและนํ้าใตดินเทานั้น ทําใหแหลงนํ้านี้เหมาะสมที่จะศึกษา
เกีย่ วกับความสัมพันธของกลุมประชากรปลาแตละชนิดที่อาศัยอยูรวมกันในเชิงการดํารงชีวิต และ
การกินอาหารประกอบกับยังไมเคยปรากฏรายงานทางวิชาการใด ๆ เกี่ยวกับการศึกษาทางดาน
นิเวศวิทยาและชีววิทยาของปลาในแหลงนํ้ าธรรมชาติที่เกิดจากการยุบตัวของโพรงหินปูน การ
ศึกษาครั้งนี้จะเนนการศึกษาเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของอาหารในธรรมชาติ พรอมทั้งเปรียบ
เที ย บกั บความสัมพันธของอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปลาและความผันแปรในการกิน
อาหาร ตลอดจนการแกงแยงอาหารระหวางปลาแตละชนิด

วัตถุประสงค
1. ศึกษาชนิดและการผันแปรของอาหารธรรมชาติที่มีในพื้นที่สํารวจ
2. ศึกษาหาความสัมพันธของอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปลากับอาหารในธรรม
ชาติ
3. ศึกษาความเหมือนหรือตางกันในการกินอาหารและการแกงแยงอาหารระหวางปลาแต
ละชนิด เพือ่ นําไปสูการเขียนสายใยอาหาร
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การตรวจเอกสาร
การกินอาหารของปลา
ปลาแตละชนิดมีพฤติกรรมการกินอาหารที่แตกตางกันอาจขึ้นอยูกับลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของปลาแตละชนิด เชน ตําแหนงของปาก ความกวางของชองปาก ลักษณะฟน ความกวาง
ยาวของซีก่ รองเหงือก รูปรางของกระเพาะอาหาร ความยาวของทางเดินอาหาร และลักษณะความ
กวางยาวของครีบซึ่งชวยในการวายนํ้าและเคลื่อนไหว สิ่งเหลานี้เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการกิน
อาหาร ซึง่ จัดเปนการคัดเลือกทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ทําใหปลามีพฤติกรรม และนิสัยการกิน
อาหารทีแ่ ตกตางกันและการเลือกชนิดก็แตกตางกันไปดวย (วิมล, 2540) ซึง่ สามารถแบงกลุมปลา
ไดดังนี้
1. แบงกลุมตามนิสัยการกินอาหาร (feeding habit) (วิมล, 2540; Lagler et al., 1977)
- ปลาลาเหยื่อ (predator) คือ ปลาทีลา เหยื่อ และกินสัตวดวยกันเปนอาหาร
- ปลาแทะเล็ม (grazer) คือ ปลาที่กัดกินและแทะเล็ม เปนปลาที่อาศัยอยูตามพื้นนํ้า
- ปลากรองอาหารกิน (strainer) คือ ปลาทีก่ รองกินอาหารโดยใชซี่กรองเหงือก (gill raker)
สําหรับกรองแพลงกตอน และคัดเลือกขนาดของอาหาร
- ปลาดูดกิน (sucker) คือ ปลาทีใ่ ชปากที่มีลักษณะพิเศษดูดหากินตามพื้นนํ้า
- ปลาตัวเบียฬ (parasite) คือ ปลาซึ่งเกาะติดและดูดกินของเหลวจากปลาอื่น โดยการใชฟน
เจาะใหเปนรู แลวดูดสารอาหารจากรางกายของเหยื่อ
2. แบงตามชนิดของอาหาร (วิมล, 2540)
- ปลากินพืช (herbivorous fish) คือ ปลาทีก่ ินพืชเปนอาหาร
- ปลากินสัตว (carnivorous fish) คือ ปลาทีก่ ินสัตวเปนอาหาร
- ปลาทีก่ ินทั้งพืชและสัตว (omnivorous fish) คือ ปลาทีก่ นิ อาหารทุกชนิดทั้งพืชและสัตว
หรืออาจจะกินสลับกันแลวแตชนิดของอาหารที่พบ
- ปลากินซาก (scarvenger) คือ ปลาทีก่ นิ เศษซากเนาเปอยตามพื้นนํ้าเปนอาหาร
- ปลากินแพลงกตอน (planktivorous fish) คือ ปลาทีก่ รองแพลงกตอนเปนอาหาร
- ปลาปรสิต (parasitic fish) คือปลาที่ดูดกินของเหลวจากสิ่งมีชีวิตอื่น
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ปจจัยที่มอี ทิ ธิพลตอการกินอาหารของปลา
1. ฤดูกาล (Seasonal)
จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตรหลายทานที่ศึกษาเกี่ยวกับการกินอาหารของปลาใน
หลาย ๆ ภูมภิ าคไดชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมการกินของปลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมและ
ฤดูกาลที่ผันแปรไป โดย Xie et al. (2000) ไดศกึ ษาถึงอิทธิพลของฤดูกาลตอนิเวศวิทยาการกิน
อาหารของปลาขนาดเล็ก 3 ชนิดในทะเลสาบ Biandantang ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ราย
งานวาองคประกอบอาหารในกระเพาะอาหารของปลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลสะทอนใหเห็น
ถึงแหลงอาหารในธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเชนกัน โดยองคประกอบอาหารที่สําคัญ
ของปลาทัง้ 3 ชนิดในชวงฤดูฝน และฤดูใบไมผลิ คือตัวออนแมลงนํ้าในกลุม Chiromonid แตในฤดู
ใบไมรวงเปนอาหารจําพวกแพลงกตอนสัตวในกลุม Copepod ซึ่งสอดคลองกับความชุกชุมของ
แหลงอาหารในธรรมชาติในฤดูกาลตางๆ เชนเดียวกับการศึกษาของ Esteves (1996) เกีย่ วกับนิเวศ
วิทยาการกินอาหารของปลานํ้าจืด 3 ชนิดในครอบครัว Characidae และ Tetragonopteridae ใน
ทะเลสาบ infernao ประเทศบราซิล พบวาการผันแปรของฤดูกาลมีผลตอแหลงอาหารของปลาทั้ง 3
ชนิด ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยปจจัยสภาวะแวดลอมเชน กระแสลม ปริมาณนํ้าฝน และ
ระดับนํ้าภายในทะเลสาบมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งชนิดและจํานวนของอาหารในธรรมชาติ
ซึ่งชักนํ าใหปลาทั้ง 3 ชนิดเปลี่ยนมากินชนิดอาหารที่มีความชุกชุมมากในชวงเวลาดังกลาว
Mookerji et al. (1998) ไดศกึ ษาเกีย่ วกับอิทธิพลของฤดูกาลตอการเลือกกินอาหารของปลาในสกุล
Coregonus sp. ในทะเลสาบ Lucerne ประเทศสวิตเซอแลนด พบวาฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปจะมี
ผลตอความผันแปรของชนิดและปริมาณอาหารที่สามารถใชประโยชนไดในแหลงอาศัย โดยปจจัย
สภาพแวดลอมเนื่องจาก แสง และอุณหภูมิ จะมีอิทธิพลตอการผันแปรของชนิดและปริมาณอาหาร
ในธรรมชาติ รวมทั้งพฤติกรรมการลา และการเลือกกินอาหารของปลา ซึ่งสงผลตอนิสัยการกิน
อาหารของปลา Whitefish ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เชนเดียวกับ Horppila et al. (2000) ที่
ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่มีผลตอปริมาณอาหารและความชุกชุมของปลา Perch และ
ปลา Roach ที่อาศัยอยูในบริเวณชายฝง และบริเวณผิวนํ้า ในทะเลสาบ Vesijarvi ประเทศฟน
แลนด พบวาฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลใหชนิดและปริมาณอาหารในธรรมชาติลดจํานวนลง
ปลาทั้ง 2 ชนิดจึงตองมีการปรับตัวเพื่อใชแหลงอาศัยรวมกันแตยังคงเลือกกินอาหารตางชนิดกัน
เพือ่ มีชวี ิตรอดและอาศัยอยูรวมกันได Pusey and Bradshaw (1996) ไดศึกษาการกินอาหารและ
การซอนทับกันของแหลงอาหาร (overlap) ของปลานํ้าจืด 6 ชนิด ทางตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศออสเตรเลีย พบวาปลาจะมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของอาหารที่กินอยูเดิมมากินอาหารที่มี
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ลักษณะจําเพาะขึ้น เปนผลเนื่องมาจากมีการแกงแยงอาหารและการซอนทับกันของแหลงอาหาร
ทัง้ นีฤ้ ดูกาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะชักนําใหปลาลดการแกงแยงอาหารกันระหวางปลาแตละชนิด
จากการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีอิทธิพลตอการผันแปรทั้ง
ชนิดและปริมาณอาหารในธรรมชาติ ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการกินอาหารของประชากรปลาใน
แหลงนําด
้ วย เมือ่ พิจารณาหนองทะเลสองหองซึ่งเปนแหลงนํ้าระบบปด มีนํ้าทวมขังตลอดทั้งป ใน
ฤดูฝนไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ สวนในฤดูแลงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ การผันแปรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอาจสงผลตอแหลง
อาหารของปลาที่อาศัยในแหลงนํ้า ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยปจจัยสภาวะแวดลอมเชน
ปริมาณนํ้าฝน ระดับนํ้าภายในทะเลสาบ รวมทั้งปจจัยทางกายภาพ และปริมาณธาตุอาหารใน
ทะเลสาบอาจจะมีอทิ ธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งชนิดและจํานวนของอาหารในธรรมชาติ
2. แหลงที่อยูอาศัย (Habitat)
สภาพแวดลอมของแหลงอาศัยที่แปรเปลี่ยนไปเนื่องจากปรากฏการณทางธรรมชาติก็มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณอาหารของประชากรปลาที่มีอยูเดิมในแหลงอาศัย ซึ่ง
จะมีผลตอการกินอาหาร การเจริญเติบโตและการมีชีวิตรอดของปลาบางชนิด (Piet , 1998) จาก
การศึกษาของ Jellyman (1989) เกีย่ วกับองคประกอบอาหารของปลาไหล (Anguilla spp.) 2 ชนิด
ในทะเลสาบ Pounui ประเทศนิวซีแลนด พบวาปลาทั้ง 2 ชนิดแมจะอาศัยอยูภายในแหลงอาศัย
เดียวกันแตจะเลือกกินอาหารที่แตกตางกัน และในปลาชนิดเดียวกันแตอาศัยอยูในแหลงอาศัยที่
ตางกันยังคงกินอาหารที่คลายคลึงกันอยู Joergensen and Klemetsen (1995) ไดศึกษาอุปนิสัย
การกินอาหารของปลา Stickleback และปลา Char ที่อาศัยอยูรวมกันในเขต Litteral zone ของ
ทะเลสาบ Takvatn พบวาปลาทั้งสองชนิดมีนิสัยการกินอาหารแตกตางกัน โดยปลา Stickleback
จะกินพวกสัตวหนาดินแตปลา Char จะกินอาหารชนิดอื่นที่บริเวณผิวนํ้า Gysel et al. (1997) ได
ศึกษาถึงความสัมพันธของแหลงที่อยูและอาหารของปลานํ้าจืด (Xenotilapia sp.) 4 ชนิด ทางตอน
เหนือของทะเลสาบ Tanganyika ประเทศเบอรุนดี พบวาปลาทั้ง 4 ชนิดมีการกินอาหารที่หลาก
หลาย มีขอบเขตในการกินอาหารกวาง (niche breadth) แตสามารถอยูรวมกันไดโดยปราศจาก
การแขงขัน เนื่องจากอาศัยอยูในแหลงอาศัยที่ระดับความลึกแตกตางกัน ทําใหลดการแขงขันที่อาจ
เกิดขึ้นรุนแรงลงได
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของแหลงอาศัยดังกลาว สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติ
กรรมการกินอาหารของกลุมประชากรปลาที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกันได โดยการเปลี่ยนไปเลือก
กินอาหารชนิดหรือขนาดทีแ่ ตกตางกันเพือ่ การมีชีวิตรอดในธรรมชาติ เชนเดียวกับประชากรปลาใน
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หนองทะเลสองหอง ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากปรากฏการณดังกลาวและอาจแสดงรูปแบบการกิน
อาหารที่แตกตางกันออกไป
3. การแกงแยงแขงขันและการจัดสรรทรัพยากร (Competition and Resource partitioning)
ปลาหลาย ๆ ชนิดที่อาศัยอยูรวมกันในสถานที่เดียวกัน ระยะเวลาเดียวกันและมีการใช
ทรัพยากรที่คลายคลึงกันในการดํารงชีวิตอาจทําใหเกิดการแกงแยงอาหาร จึงจําเปนตองมีการจัด
สรรทรัพยากรทัง้ พืน้ ทีอ่ าศัย แหลงอาหาร และแหลงสืบพันธุ โดยปลาบางชนิดที่มีความสามารถใน
การปรับตัวใชทรัพยากรที่แตกตางกันเทานั้นที่สามารถดํารงชีวิตอยูตอไปไดดังเชนกรณีศึกษาของ
Kangur et al. (1999) ไดศกึ ษาเปรียบเทียบการกินอาหารของปลา 3 ชนิดไดแก Eel, Bream และ
Ruffe ในทะเลสาบ Vortsjarv ประเทศสาธารณรัฐเอสโทเนีย พบวาปลาทั้ง 3 ชนิดเลือกกินอาหาร
ชนิดเดียวกันคือ ตัวออนแมลงนํ้าในกลุม Chironomid ซึ่งมีอยูมากในธรรมชาติในชวงเวลานั้น ทํา
ใหเกิดแนวโนมการแกงแยงอาหารเกิดขึ้น แตปลาทั้ง 3 ชนิดมีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับอาหาร
ชนิดดังกลาว โดยเลือกกินตัวออนแมลงนํ้าในระยะเติบโตที่แตกตางกัน เพื่อลดความรุนแรงของการ
แกงแยงแขงขัน แมวาจะมีการซอนทับกันของแหลงอาหารของปลาทั้ง 3 ชนิด แตเมื่อชนิดอาหารที่มี
อยูม ากในธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป มีเพียงปลา Ruffe เทานั้นที่สามารถปรับตัวมากินอาหารชนิด
อื่นได มันจึงประสบความสําเร็จในการมีชีวิตรอด และเพิ่มจํานวนมากขึ้นได Persson (1997)
ศึกษาถึงการแขงขัน การลา และปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอโครงสรางประชากรปลา พบวา
ปจจัยทางชีวภาพจากการแขงขัน และการลามีอิทธิพลตอโครงสรางประชากรปลามากกวาปจจัย
ทางกายภาพจากการผันแปรของสภาพแวดลอม แตอยางไรก็ตามปจจัยทางกายภาพก็ยังสงผล
กระทบตอโครงสรางประชากรปลาเชนกัน โดยปจจัยสภาพแวดลอมจะสงผลกระทบตอความหนา
แนนของกลุม ประชากรปลาชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มหรือลดอัตราการแกงแยงแขงขัน
ระหวางกลุมปลาชนิดอื่นๆ
อยางไรก็ตามมีการศึกษามากมายที่แสดงใหเห็นวาปลาหลายชนิดที่ใชทรัพยากรในการ
ดํารงชีวติ ทีค่ ลายคลึงกันสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันไดโดยปราศจาการแขงขัน ทั้งนี้เนื่องจากปลา
แตละชนิดมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหาร เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตรอดและแพร
ขยายพันธุไดในธรรมชาติแมในสภาพแวดลอมที่ผันแปรและไมเหมาะสม ดังเชนกรณีศึกษาของ
Piet and Guruge (1997) ศึกษาความผันแปรในการกินอาหาร และการกระจายในแนวดิ่งของปลา
ทีอ่ าศัยอยูด วยกัน 10 ชนิด บริเวณอางเก็บนํ้า Tissawewa ประเทศศรีลังกา พบวาการจัดสรร
ทรัพยากรเปนกลไกที่สําคัญที่ทําใหสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูรวมกันได โดยปลาที่อาศัยอยูรวมกันเหลานี้มี
การจัดสรรทรัพยากรทั้งชนิดของอาหาร แหลงอาหาร และชวงเวลากินอาหารในแนวดิ่งของแหลงนํ้า
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โดยการกระจายของประชากรปลาเหลานี้ประกอบไปดวยพวกกินอาหารบริเวณผิวหนาดิน พวกกิน
อาหารบริเวณกลางนํ้า และพวกที่กินอาหารบริเวณผิวนํ้า ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันในการกิน
อาหารของปลาแตละชนิด ซึ่งมีนิสัย และพฤติกรรมการกินอาหารแตกตางกัน Gray and Boltz
(1997) ทําการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดสรรแหลงอาหารของปลานํ้าจืด Darter 9 ชนิด ในรัฐเพนซิลวา
เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวากลุมปลา Darter เปนพวกกินตัวออนแมลงนํ้าเปนอาหาร ดังนั้นวง
ชีวติ จึงสงผลตอแหลงอาหารที่สามารถนํามาใชประโยชนไดของปลาในฤดูกาลตางๆ โดยปลาจะจัด
สรรทรัพยากรเหลานี้อยางเหมาะสมแมในฤดูกาลที่แหลงอาหารเหลานี้มีอยูนอย ระดับความรุนแรง
ของการแขงขันและการซอนทับกันของแหลงอาหารก็ยังคงอยูในระดับตํ่า เชนเดียวกับในฤดูกาลที่
ปริมาณอาหารในธรรมชาติมีอยูมาก ปลาก็ยังคงเลือกกินอาหารที่มีอยูมากในขนาดที่แตกตางกัน
เนือ่ งจากมีการจัดสรรซึ่งกันและกัน Schut and Kertmulder (1984) ไดศึกษาพฤติกรรมการกิน
อาหารของประชากรปลานํ้าจืด Barbus 8 ชนิด ในประเทศศรีลังกา จากองคประกอบอาหารที่พบ
ในกระเพาะอาหาร พบวาปลาสามารถอยูรวมกันในพื้นที่เดียวกันได โดยมีการจัดสรรแหลงที่อยูและ
แหลงอาหารในกลุมปลาแตละชนิด เชนเดียวกับ Stauffer et al. (1996) ศึกษาถึงความสัมพันธใน
การกินอาหารโดยปราศจากการแกงแยงแขงขันของปลานํ้าจืด 3 ชนิด ในทะเลสาบ Malawi
ประเทศแอฟริกา พบวา ปลาทั้ง 3 ชนิดถึงแมจะอาศัยอยูใ นแหลงอาศัยบริเวณเดียวกันของแหลงนํ้า
และเลือกกินอาหารที่คลายคลึงกันก็ตาม แตไมพบวามีการแกงแยงแขงขันเกิดขึ้นระหวางปลาทั้ง 3
ชนิด เนือ่ งจากสามารถจัดสรรทรัพยากร โดยเลือกกินอาหารที่มีขนาดแตกตางกัน จึงสามารถดํารง
ชีวติ อยูร วมกันในบริเวณเดียวกันและใชทรัพยากรรวมกันได Specziar et al. (1997) ศึกษาการกิน
อาหารและการเจริญเติบโตของปลาในกลุม Cyprinids ในบริเวณแนวฝงทะเลสาบ Balaton พบวา
ปลาชนิดตางๆในกลุมดังกลาวมีการจัดสรรแบงแยกทรัพยากรทั้งชนิดและแหลงอาหาร เนื่องจาก
พฤติกรรม และนิสยั การกินอาหารที่แตกตางกัน ทําใหปลาแตละชนิดในกลุมนี้ยังสามารถเจริญเติบ
โตไดอยางรวดเร็ว แมอาศัยอยูในบริเวณเดียวกันก็ตาม
การแกงแยงอาหารภายในกลุมประชากรปลาชนิดเดียวกัน และการแกงแยงอาหารระหวาง
กลุม ประชากรปลาตางชนิด (intraspecific and interspecific competition) เปนปจจัยที่สําคัญอีก
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากร เมื่อขอบเขตในการกินอาหารขยายเพิ่มขึ้นการแกงแยง
อาหารระหวางกลุมประชากรปลาตางชนิดเขามามีบทบาทที่สําคัญ ขณะที่การแกงแยงอาหารภาย
ในกลุม ประชากรปลาชนิดเดียวกันมีบทบาทลดลง ในขณะที่การแกงแยงอาหารระหวางกลุมประชา
กรปลาตางชนิดอยูในระดับตํ่า การเพิ่มจํานวนประชากรของปลามากขึ้นทําใหปลาสามารถขยาย
ขอบเขตในการกินอาหารเพื่อลดการแกงแยงอาหารภายในกลุมประชากรปลาชนิดเดียวกัน แตเมื่อ
ประชากรปลามีมากเกินไปในแหลงนํ้าการแกงแยงอาหารระหวางกลุมประชากรปลาจะเพิ่มระดับ
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สูงขึ้น และขอบเขตในการกินอาหารจะลดลง ดวยเหตุนี้การแกงแยงอาหารภายในกลุมประชากร
ปลาชนิดเดียวกันจะเพิ่มระดับสูงขึ้น เพื่อเปนการควบคุมจํานวนประชากรในแหลงนํ้าใหอยูในภาวะ
สมดุล Piet et al. (1999) ศึกษาการจัดสรรทรัพยากรของปลาในเขตรอนเนื่องจากปจจัยอาหาร
แหลงอาศัย และฤดูกาล ในบริเวณอางเก็บนํ้า Tissawewa ประเทศศรีลังกา พบวาในกลุมปลาชนิด
เดียวกันเมื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไปกินอาหารขนาดตางๆกันจะทําใหเกิดการแกงแยงแขงขันภายใน
กลุมปลาชนิดเดียวกันเพียงเล็กนอย แตจะเพิ่มการแขงขันระหวางกลุมปลาตางชนิดมากขึ้น โดย
เฉพาะในกลุม ปลาวัยออนที่จะเจริญเปนปลาเต็มวัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขนาดรางกาย การเปลี่ยน
แปลงระยะการเจริญเติบโตของปลาสงผลใหปลาเปลี่ยนแปลงชนิดอาหารที่กิน โดยจะสงผลกระทบ
ตอการแกงแยงอาหารภายในกลุมประชากรปลาชนิดเดียวกัน และการแกงแยงอาหารระหวางกลุม
ประชากรปลาตางชนิด ซึ่งเปนเหตุการณปกติที่เกิดขึ้น แตอยางไรก็ตามการจัดสรรแหลงอาศัย และ
แหลงอาหารของปลาวัยออนและปลาเต็มวัยจะชวยลดการแกงแยงดังกลาว Xie et al. (2000)
กลาววาฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลตอความรุนแรงในการแกงแยงแขงขันในการกินอาหาร
ของปลา ซึง่ จะนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรระหวางกลุมปลาชนิดตางๆ โดยในฤดูฝนซึ่งเปนชวงเวลา
ทีอ่ าหารในธรรมชาติมีความหลากหลายและมีความชุกชุมมาก ปลาจะใชทรัพยากรรวมกันในพื้นที่
เดียวกัน และแสดงแนวโนมการซอนทับกันของแหลงอาหารในระดับสูง แตเมื่อเขาสูฤดูรอนและฤดู
ใบไมรว ง ซึง่ ความชุกชุมและความหลากหลายของแหลงอาหารในธรรมชาติลดลง ปลาจะแบงแยก
แหลงอาหารกันอยางชัดเจน และแนวโนมการซอนทับกันของแหลงอาหารจะลดระดับตํ่าลง และ
จากการศึกษาของ Esteves and Galetti (1995) เกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากรของปลาในกลุม
characid บริเวณ floodplain Lake, Parana River basin ในประเทศ บราซิล พบวามีการซอนทับ
กันของแหลงอาหาร และเกิดการแกงแยงแขงขันในการครอบครองทรัพยากรในอัตราที่สูงภายใน
กลุมปลาชนิดเดียวกัน ระหวางปลาวัยออน และปลาตัวเต็มวัยที่อาศัยอยูรวมกันในแหลงอาศัย
เดียวกัน แตความรุนแรงในการแขงขัน และจัดสรรทรัพยากรในกลุมปลาชนิดเดียวกันอาจลดลงได
จากการใชประโยชนจากแหลงทรัพยากรภายในแหลงอาศัยที่แตกตางกัน Persson and Hansson
(1999) ศึกษาเกีย่ วกับการเปลี่ยนชนิดอาหาร เนื่องจากการแกงแยงแขงขันของปลา ในทะเลสาบ
Finjasjon ประเทศสวีเดน พบวาอัตราการบริโภคของปลาจะเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการแขงขันอยูใน
ระดับตํ่าเปนผลใหปลามีการสืบพันธุเพิ่มจํานวนประชากรสูงขึ้นทําใหความหนาแนนของปลาวัย
ออน ซึง่ มีความสามารถในการบริโภคอาหารขนาดเล็กไดดีกวาเพิ่มจํานวนมากขึ้น ปลาเต็มวัยซึ่งมี
จํานวนประชากรนอยกวาจึงตองเปลี่ยนแหลงอาหารจากบริเวณผิวนํ้าเปนผิวหนาดิน และเปลี่ยน
พฤติกรรมการกินอาหารไปกินอาหารที่มีขนาดใหญขึ้น เปนผลมาจากการแขงขันภายในกลุมปลา
ชนิดเดียวกัน และระหวางกลุมปลาตางชนิด
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ดังนัน้ การแกงแยงแขงขันและการจัดสรรทรัพยากรจึงเปนปจจัยทีม่ คี วามสําคัญ และมีอิทธิ
พลตอรูปแบบการกินอาหาร และการเลือกกินอาหารของปลา เมื่อปริมาณอาหารในธรรมชาติมีอยู
มาก ระดับของการแกงแยงแขงขันและการซอนทับกันของแหลงอาหารก็จะมีมากยิ่งขึ้น ในทางตรง
กันขามเมื่อปริมาณอาหารในธรรมชาติมีอยูนอย ระดับของการแกงแยงแขงขันและการซอนทับกัน
ของแหลงอาหารจะลดลง และมีการจัดสรรทรัพยากรเกิดขึ้นในกลุมปลาชนิดตางๆ เพื่อการอยูรอด
ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการศึกษาในสวนของแนวโนมการแกงแยงอาหารและการจัดสรรทรัพยากร
ของประชากรปลาชนิดตางๆ ดวยเชนกัน เพื่อที่จะเขาใจถึงกลไกในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงพฤติ
กรรมในการกินอาหารของปลา
4. แหลงอาหาร (Food availability)
ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงมีผลตอชนิดและปริมาณของแหลงอาหารในแหลงนํ้า ที่สามารถใช
ประโยชนได (food availability) โดยกลุมปลาสวนใหญจะเปลี่ยนชนิดอาหารที่เคยกินอยูเดิมเปน
อี ก ชนิ ด หนึ่ ง เกือบทั้ง หมด ทั้ง นี้ ส าเหตุเ นื่อ งมาจากการเปลี่ย นแปลงชนิ ด อาหารที่ส ามารถใช
ประโยชนไดมากกวาความชอบในอาหาร (food preference) (Piet et al., 1999) จากการศึกษา
ของ Gray and Boltz (1997) รายงานวาในฤดูกาลที่อาหารที่สามารถใชประโยชนไดในธรรมชาติ
ลดนอยลง กลุมปลา Darter ซึ่งเลือกกินอาหารชนิดเดียวกันแตขนาดตางกัน มีการเปลี่ยนนิสัยไป
เลือกกินอาหารชนิดอืน่ แทน เนื่องจากเกิดการแขงขันขึ้นระหวางกลุมประชากรปลาตางชนิด เพื่อลด
ความรุนแรงในการแขงขัน และเพื่อความอยูรอด Yuma (1994) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการกิน
อาหารของปลาในกลุม Cichlid ในทะเลสาบ Tanganyika พบวาในฤดูฝนซึ่งเปนฤดูที่มีอาหารที่
สามารถใชประโยชนไดในธรรมชาติมีความชุกชุมมากที่สุด จะชักนําใหปลาในกลุมนี้ซึ่งมีนิสัยการ
เลือกกินอาหารจําพวกสัตวหนาดิน ทั้งชนิด และขนาดที่คลายคลึงกันเกิดการแขงขันภายในกลุม
ประชากรปลา Esteves and Galetti (1995) รายงานวาในชวงฤดูฝนปริมาณนํ้าฝนจะชวยเพิ่ม
ระดับนําภายในแหล
้
งนํ้า ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่อาศัย และขยายพื้นที่แหลงอาหาร รวมทั้งชวยเพิ่มปริมาณ
อาหารทีส่ ามารถใชประโยชนไดในธรรมชาติของปลาชนิดตางๆในแหลงนํ้าดวย โดยกลุมปลาชนิดที่
กินอาหารในกลุมพืชและสัตว แสดงแนวโนมการแกงแยงแขงขัน และการซอนทับกันของแหลง
อาหารมีคา สูงทีส่ ดุ ในชวงเวลาที่ปริมาณอาหารที่สามารถใชประโยชนไดในธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้น
โดยปลาในกลุมนี้จะเปลี่ยนไปกินอาหารที่หาไดงาย และมีปริมาณมากที่สุดในขณะนั้น สวนปลา
ชนิดที่กินอาหารในกลุมพืชแสดงแนวโนมการแกงแยงแขงขัน และการซอนทับกันของแหลงอาหาร
เพิ่มสูงขึ้นในชวงฤดูแลงซึ่งปริมาณอาหารที่สามารถใชประโยชนไดในธรรมชาติลดนอยลง ปลาใน
กลุม นีจ้ งึ ตองเปลีย่ นนิสัยการกินไปกินอาหารที่มีความจําเพาะมากขึ้น และตองจัดสรรทรัพยากรใน
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การดํารงชีวติ ภายในแหลงอาศัยเดียวกัน เพื่อใหมีชีวิตรอดอยูไดในชวงเวลาดังกลาว จากรายงาน
ของ Persson and Hansson (1999) กลาววาเมื่อความหนาแนนของประชากรปลาชนิดใดชนิด
หนึง่ ลดลง จะเปนการเพิ่มพื้นที่แหลงอาหารที่ใชประโยชนไดใหแกประชากรปลาชนิดอื่นๆ โดยปลา
Bream ซึง่ เปนกลุม ปลาที่เดนในแหลงนํ้า ในระยะเต็มวัยจะบริโภคเฉพาะตัวออนแมลงนํ้าในกลุม
Chiromonid แตเมื่อความหนาแนนของกลุมประชากรปลาชนิดนี้ลดลงเนื่องจากการทําประมง
อาหารในกลุม ดังกลาวจึงกลายเปนแหลงอาหารที่สามารถใชประโยชนไดของประชากรปลาชนิดอื่น
แหลงอาหารที่สามารถใชประโยชนไดในธรรมชาติจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอกิจ
กรรมการกินอาหารของปลา ทั้งนี้ปริมาณอาหารที่มีอยูมากในธรรมชาติจะเปนปจจัยที่กําหนดรูป
แบบการเลือกกินอาหาร การแกงแยงแขงขัน และการซอนทับกันของแหลงอาหารของปลา ในการ
ศึกษาครั้งนี้ไดมีการศึกษาในสวนของชนิดและปริมาณอาหารในธรรมชาติและความผันแปรของ
อาหารในธรรมชาติดวยเชนกัน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของ
ปลาและความผันแปรในการกินอาหาร เพื่อหาความสัมพันธของอาหารในธรรมชาติและอาหารใน
กระเพาะอาหารของปลา
5. อายุ และขนาดปลา (Age and size)
การเปลี่ยนแปลงการกินอาหารตามระยะการเจริญเติบโตของปลาสวนใหญเนื่องมาจาก
การเปลีย่ นแปลงสัณฐานวิทยา และการเจริญเขาสูระยะเต็มวัย โดยการเพิ่มขนาดความกวางของ
ปาก และความสามารถในการเคลื่อนที่ จาการศึกษาของ Esteves (1996) เกีย่ วกับนิเวศวิทยาการ
กินอาหารของปลานํ้าจืด 3 ชนิดในครอบครัว Characidae และ Tetragonopteridae บริเวณทะเล
สาบ infernao ประเทศบราซิล พบวาปลาทั้ง 3 ชนิด เปลี่ยนแปลงชนิดอาหารตามขนาดรางกายที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยในระยะวัยออนปลาเลือกกินอาหารจําพวกแพลงกตอนสัตว และจะเปลี่ยนเปน
อาหารจําพวกตัวออนแมลงนํ้า และ Crustacean ขนาดใหญ เมื่อเขาสูระยะตัวเต็มวัย Horppila et
al. (2000) ศึกษาการกินอาหารของปลา Perch และ Roach ในทะเลสาบ Vesijarvi ประเทศฟน
แลนด พบวาปลาทั้ง 2 ชนิด เลือกกินอาหารในกลุมที่คลายคลึงกันในชวงระยะวัยออน โดยจะเลือก
กินอาหารในกลุม แพลงกตอนสัตว แตจะเลือกกินชนิด และขนาดอาหารที่แตกตางกัน และเมื่อปลา
เจริญเขาสูร ะยะเต็มวัย จะเลือกกินอาหารในกลุมที่แตกตางกันอยางชัดเจน โดยปลา Roach จะ
เปลีย่ นไปกินอาหารในกลุมพืช และปลา Perch จะเปลี่ยนไปกินอาหารในกลุมสัตว เชนเดียวกับการ
ศึกษาของ Jellyman (1989) เกีย่ วกับองคประกอบอาหารของปลาไหล (Anguilla spp.) 2 ชนิดใน
ทะเลสาบ Pounui ประเทศนิวซีแลนด พบวาปลาทั้ง 2 ชนิดมีพฤติกรรมการเลือกกินอาหาร และ
ชนิดอาหารทีเ่ ลือกกินจะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของรางกาย และอายุ โดยในปลาไหลขนาดเล็ก
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ทัง้ 2 ชนิดจะเลือกกินอาหารจําพวก Crustacean ขนาดเล็ก แตเมื่อมีขนาด และอายุเพิ่มขึ้นจะ
เปลีย่ นไปกินอาหารจําพวกหอยฝาเดียว และปลาขนาดเล็ก Gray and Boltz (1997) รายงานวาใน
กลุม ปลา Darter วัยออนจะเลือกกินอาหารในกลุม Chironomid ซึ่งมีขนาดเล็กเปนจํานวนมาก แต
เมือ่ เจริญเขาสูระยะตัวเต็มวัยจะเลือกกินอาหารในกลุมเดิมแตมีขนาดของอาหารใหญมากขึ้น
อายุทเี่ พิม่ ขึน้ พรอมกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของรางกายของปลา เนื่องจากการเจริญเติบ
โต การเจริญจากวัยออนเขาสูระยะตัวเต็มวัย มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของ
ปลา โดยปลาจะเลือกกินทั้งชนิดและจํานวน รวมทั้งขนาดของอาหาร เพื่อใหสัมพันธกับขนาดของ
รางกายที่เจริญขึ้น และเหมาะสมกับขนาดของปาก เปนอาหารชนิดที่หาไดงายมีปริมาณมากใน
ธรรมชาติ และใหพลังงานตอหนวยที่คุมคาตอการคนหา

