
“ภาวะน้ําทวม และความสําคญัตอการประมง” 
                      โดย แอนเดอร พอลเซน 

 
“วงจรน้าํทวม”เปนดนฉบับแนวความคิดใหมเกี่ยวกับระบบแมน้ําและที่ราบน้ําทวมถึง ซ่ึงเปน
ที่ยอมรับของนักวทิยาศาสตรในปจจบัุน 
 
จากชายฝงของแมน้าํโขง น้าํไหลตามกระแสน้ําและเกิดรูปรางเฉพาะอยางหนึ่ง ลักษณะนัน้เปลี่ยนแปลง
ตามการขึ้นลงของแมน้ําซึง่เปนผลจากฝนมรสุม ภาพถายทางอากาศของแมน้าํโขงเปนภาพทีน่าดงึดูดใจ
อยางยิ่ง  
 
โมเดลคอมพิวเตอรทางอทุกวิทยาของภาวะน้ําทวมรอบโตนเลสาบแสดงใหเห็นถึงการขยายตัวและยอตัว
ของทะเลสาบ (Great Lake) จังหวะจะคลายกับการเตนของหวัใจ ทาํใหเกิดการสรางภาพคลายกับ
วา ทะเลสาบคือหัวใจของแมน้ําโขง ซึง่แมน้ําสาขาทาํหนาที่คลายกับเสนเลือดหวัใจ 
 
ลักษณะดังกลาวเรียกวา “วงจรน้าํทวม” หรือ “ชีพจรน้ําทวม” (flood pulse) การเปลี่ยนแปลง
ระหวางการขึ้นลงของแมน้ําเปนปจจัยสาํคัญสําหรับระบบนิเวศนของแมน้ําโขง ภาวะน้ําทวมจากมรสุม
ครอบคลุมแผขยายเปนบริเวณกวางใกลกับลําน้ําทุก ๆ ป ปลาแมน้ําโขงสามารถปรับตัวใหเขากบัสภาวะ
ดังกลาวไดเปนอยางดี หลายสายพนัธุที่มวีงจรชวีิตที่ซับซอนเพื่อหาประโยขนจากวงจรน้าํทวมใหมาก
ที่สุด ซึง่รวมถงึมีรูปแบบการอพยพที่เฉพาะตัว มีลูกไดมาก ๆ และมีความสามารถในการขยายพนัธอยาง
มาก 
 
แนวความคิดของวงจรน้ําทวมถูกพัฒนาตั้งแตยุค ๘๐ (๑๙๘๐-๑๙๘๙) ซึ่งเปนที่ตระหนักวา 
แนวความคิดนี้เปนปจจัยอยางหนึ่งที่สําคญัตอระบบนิเวศนในเขตรอนของที่ราบน้าํทวมถึงขนาดใหญ มี
การนาํเสนอแนวความคิดนี ้ณ ที่ประชุม Large River Symposium ที่แคนนาดา 
 
การออกลูกขยายพนัธของปลาจึงเปนไปในแนวเดียวกนักับวงจรน้ําทวม 
 
ในป 2529 ซึ่งขณะนัน้เปนแนวความคิดใหมที่อธิบายนิเวศนวิทยาของแมน้ํา ซึง่ตอมาเปนทีย่อมรับใน
กลุมนกัวทิยาศาสตรทั้งหลาย ณ ที่ประชมุ  Large River Symposium ที่พนมเปญเมื่อตนปนี้ก็ตก



ลงเปนฉนัทามติวาวงจรน้ําทวมเปนตนแบบแนวความคิดสําหรับแมน้ําขนาดใหญ (คนหารายละเอียดได
ที่ (www.lars2.org)  

 
บทสรุปอยางหนึง่ก็คือ ชีวมวลของสัตวในแมน้าํไมทางตรงก็ทางออมตองมาจากที่ราบน้าํทวมถงึ ลําน้ํา
จะถูกใชสําหรบัเปนทางที่จะเขาถึงถิ่นที่อยูของที่ราบน้ําทวมถงึนัน้ เพือ่เปน แหลงหากนิของตวัเต็มวัย 
แหลงอนุบาลสัตวและเปนแหลงขยายพันธ และเปนแหลงหลบภัยชวงฤดูแลงดวย ตัวเลขสวนใหญของ
จํานวนปลาทีจ่ับไดในแมน้ําโขงประมาณ ๒ ลานตนัตอปมาจากที่ราบน้ําทวมถึงรอบโตนเลสาบและ
ทะเลสาบ (Great lake) พอ ๆ กนักับในสามเหลี่ยมแมน้ําโขงและแมน้ําสาขาขนาดใหญ การไหลกลับ
สูโตนเลสาบซึง่ทาํใหเกิดวงจรน้ําทวมจงึมคีวามสาํคัญอยางมาก การที่จะใชประโยชนจากวงจรน้ําทวม
ใหมากที่สุด วงจรชีวิตของปลาและสัตวน้ําอืน่ ๆ ตองสัมพนัธและเปลี่ยนแหลงไปในทิศทางเดยีวกนักับ
ภาวะของน้ําทวมแตละป การอพยพเกิดขึน้ ณ ขณะเริ่มและสิ้นสุดของมรสุมเพื่อจะเขาถงึที่ราบน้ําทวม
ถึงและสามารถหลบหนีไดกอนที่จะแหงแลง วงจรน้าํทวมเริ่มจากน้าํหลากที่รวดเร็ว ปลาเริ่มอพยพสู
แหลงขยายพนัธและที่เร่ิมจะมีน้าํทวมบริเวณที่ราบนัน้ ภาวะน้าํลดชวงทายมรสุมทําใหปลาออกจากที่
ราบน้ําทวมนัน้โดยสายพนัธขนาดใหญอพยพกอนและตามดวยสายพันธุขนาดเลก็ ชาวประมงในแมน้าํ
โขงมีความรูเกีย่วกับเวลาและลําดับการอพยพของสายพันธเปนอยางดี ณ ขณะทีน่้ําเริ่มเพิ่มและลด ทาํ
ใหชาวประมงสามารถเลือกอุปกรณการจบัปลาไดถูกกบัชวงเวลา ชีวิตของชาวประมงและสภาวะการ
เปนอยูของชมุชนประมงจึงขึน้กับและเปนไปในแนวเดียวกับกับวงจรน้าํทวมนัน้สายพนัธุสวนใหญ
ออกลูกในชวงเริ่มตนฤดูน้าํทวม ทาํใหแนใจวาปลาวัยออนสามารถเขาถึงแหลงอนบุาลได ถอยตัวออก
จากที่ราบนัน้เมื่อน้ําขึน้สูงสดุ บางสายพนัธออกลูกทีท่ีร่าบนัน้ ลูกออนจะอยูไกลกับแหลงอนุบาลมาก
ที่สุด ซึง่ขึ้นกับกระแสน้ําที่จะพาไปสูจุดหมาย 
 
พฤติกรรมของสัตวจะสอดคลองกับวงจรน้าํทวม หลายสายพนัธออกลูกในสายน้าํหลักของแมน้าํโขงทาง
เหนือของกัมพชูา หรือทางไตของลาว ซึ่งขึ้นกับกระแสน้ําที่จะพาตัวออนไปสูที่ราบน้ําทวมนั้นเปน
ระยะทางมากกวา ๕๐๐กิโลเมตร ไปที่ทางใตของกัมพูชาและเวียดนาม ถามีการออกลูกกอนประมาณ ๒ 
สัปดาห จะพลาดการยอนกลับของน้ําสูโตนเลสาบและไมสามารถเขาถึงแมน้ําและระบบของทะเลสาบ
ได 
 
วงจรน้าํทวมจะกําหนดพฤตกิรรมเหลานัน้ ปลาจะปรับตัวใหเขากับสภาวะการปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
ภาวะการเปลีย่นแปลงของน้ําทวมจะเปนผลดีถายงัคงรกัษาระดับการทวมและเวลาของการทวมไวเปน
อยางด ี
 



“วงจรน้ําทวม” เปนสวนหนึง่ของปจจยัผลักดันสาํคัญทางนิเวศนวิทยาของระบบนิเวศนของแมน้ําโขง 
และเปนปจจยัที่มนษุยพยายามครอบครองเอาชนะการพฒันาตาง ๆ เชนทางการเกษตร การผลิต
กระแสไฟฟา และการปองกนัน้าํทวม หนาทีห่ลักอยางหนึง่ขององคการพัฒนาแมน้าํโขงระหวางประเทศ
คือ หาทางจดัการและทาํใหเกิดสมดุลระหวาง ระดับความตองการของการพฒันาและรักษาความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําเพื่อประโยชนของกลุมคนในปจจุบันและประชาชนของอนาคต  
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดงักลาว เราควรทําใหเกิดความเชื่อมั่นวา 
 

- วางแผนการพฒันาของทัง้ลุมน้ําโดย พิจารณาและใหความสนใจกบัประเด็นทางเศรษฐกิจสังคม และ
ปจจัยทางสิง่แวดลอม ซึง่ขึน้กับวงจรน้ําทวมและดานประมง  โครงการแผนพัฒนาลุมน้าํขององคการ
พัฒนาลุมน้ําโขงระหวางประเทศเปนโครงการทีท่ําหนาที่ดังกลาว 

- กฎของการจัดสรรน้ํา รางโดยโครงการการใชน้ําขององคการพัฒนาลุมน้ําระหวางประเทศ โดยพิจารณา
และใหความสนใจกับความตองการทางนเิวศนวิทยา รวมถึงปริมาณน้าํที่ตองรักษาไวเพื่อดํารงทรพัยากร
ประมง 

- รูปแบบการพฒันาเชน เขื่อน มีการจดัการที่คํานึงถงึกระบวนการทางนิเวศนวิทยา และการประมง 
รูปแบบการปลอยน้ํา ที่จะตองรักษาผลผลิตของแมน้าํและหลกีเลี่ยงน้าํทวมโดยฉบัพลันซึง่เกิดจากการ
ปลอยน้ําจากเขื่อนโดยฉับพลันในชวงฤดูแลง 

- ผูจัดการและนกัวิจัยควรใหความสาํคัญกับวงจรน้าํทวมเพื่อการประมง ทาํใหภาคอืน่ ๆ เขาใจและใช
ประโยชนจากวงจรน้าํทวมไดมากขึ้น 
 
วงจรน้าํทวมเปนจังหวะการเตนของหวัใจ ถาหวัใจหยุดทํางาน ระบบอ่ืน ๆ ก็หยุดดวย 
เกี่ยวกับผูเขยีน แอนเดอร พอลเซน เปนนกัชีววิทยาประมงผูซึง่เคยทํางานกบัองคกรการพัฒนาลุมน้าํ
โขงระหวางประเทศ  
 
 

 
 



มวลของการอพยพ 
โดย แอนเดอร พอลเซน 

 
ปลาที่อพยพชวยรักษาผลผลิตทางประมงของแมน้ําโขงตอนลาง การปกปองและการจัดการตองอาศัย
การรวมมือกันของประเทศในลุมน้ํา 
 
ปลาชนิดหนึง่ดํารงชีวิตในเขตน้ําอุนของทะเลจีนใต แตถูกจับในเขตน้าํเยน็เหนือน้ําตกโขน (khone fall) มิไดหมายความวามัน
วายน้ําไดในระยะ ๓๐๐๐ กิโลเมตรเหมอืนกับปลาบางชนิดในลุมน้าํอะเมซอน  แต Pangasius krempfi เปนสายพนัธทีม่ีการ
อพยพระยะทางไกลที่สุดตามลําน้าํโขง จากการศึกษาทางไอโซโทปพบวา ชนิดทีจ่ับไดในลาวอพยพไปจนถงึกัมพูชามาจากเขต
น้ํากรอยในเวยีดนาม ซึ่งเปนลักษณะทัว้ไปที่มีการอพยพขึ้นไปทางตนน้าํ และเปนลักษณะที่เดนเฉพาะที่ขามเขตทั้งสี่ประเทศ
ของลุมน้าํโขงตอนลาง 
 
ลักษณะการอพยพที่มีระยะทางไกลนี้อาจเกิดขึ้นเฉพาะปลาบึก ปลาชนิด Pangasius krempfi เปนปลาทีห่ายากชวงตนปนี้ มี
จํานวนนอยมากทีถู่กจับใน ๒ แหลงของลุมน้ําโขงตอนลางในโตนเลสาบกัมพูชา และลําน้าํโขงหลกัชวงระหวางลาวและไทยใกล
เชียงของและหวยไซ  แตไมแนใจวาปลาจากสองแหลงนีม้าจากกลุมเดยีวกนัหรือไม ถามาจากแหลงเดียวกันก็สามารถสรุปไดวา 
ปลาบึกสามารถอพยพไดระยะทางมากกวา ๓๐๐๐ กิโลเมตร 
 
“ทําไมปลาจงึตองอพยพ” นั่นเปนเพราะถิน่ที่อยูมคีวามสาํคัญตอการอยูรอดและมีการจาํกัดขึ้นกับเวลาและสถานที่ การ
อพยพถูกกําหนดโดยชวงการเปลี่ยนของฤดูกาลของลิ่งแวดลอมและการดํารงอยูของถิน่ที่อยู ปลาที่อพยพในแมน้ําโขงโดยสวน
ใหญใชเวลาชวงฤดูแลงหลบภัยในลําน้ํา การเพิม่ข้ึนของน้าํชวงเริ่มของมรสุมเปนสญัญาณใหเร่ิมอพยพไปสูที่ออกลูกและเขาสูที่
ราบน้ําทวมถงึ  หลังจากทีน่้ําทวมครอบคลุมบนิเวณดงักลาว การลดลงของน้าํชวงทายมรสุมเปนสัญญาณวาถึงเวลาที่จะตอง
อพยพกลับไปสูที่ที่ปลอดภัยกอนที่ที่ราบนัน้จะแหงแลงอกีครั้งหนึ่ง 
 
ดังนัน้ปลาจงึอพยพตามฤดกูาลไปและกลบัระหวางที่ราบน้ําทวมถึงและเขตหลบภัยในตอนลางของลุมน้าํโขง ระยะทางอาจวัด
ไดประมาณ ๑๐๐ กวากิโลเมตรจากที่ราบรอบโตนเลสาบและระบบของทะเลสาบ สูที่หลบภัยลักษณะคลายหลุมลึก (deep 

pool) ในทางตอนเหนือของกัมพูชาและทางใตของลาว 
 
ประชากรตามลําน้าํโขงมกีารปรับและดํารงชีวิตตามการมาและกลับของปลาที่อพยพ  ผูคนเหลานั้นทราบวาปลาชนิดใดจะผาน
มาชวงใดและจะตองใชวิธกีารใดจับปลา บางคนถึงกับติดตามฝูงที่อพยพซึ่งแสดงถึงวฒันธรรมอยางหนึ่งของประชากรในลุมน้ํา
โขง 
 



ปลาที่อพยพมจีํานวนมากมาย แตละรูปแบบการอพยพมีลักษณะเฉพาะและซับซอน และวงจรน้ําทวมก็เปนแรงผลักดันอยาง
หนึง่ดวย บางชนิดมีรูปแบบการอพยพที่ดูเหมือนจะไมข้ึนตามระดับของน้าํ เชน Probarbus jullieni มีการอพยพชวงธนัวาคม
และกุมพาพนัธ ชวงกลางของฤดูแลง ทาํใหเกิดทรัพยากรประมงชวงเหนือน้าํตกโขนในทางใตของลาวและชวงอืน่ของแมน้ําโขง 
 
การอพยพของหลายสายพนัธข้ึนตามการโคจรของ 
ดวงจนัทร มวลของการอพยพมาจากโตนเลสาบชวงพระจันทรเต็มดวงทุก ๆ เดือนของชวง ๔-๕ เดือนแรกของฤดแูลง สายพันธที่
เดนชัดคือ ไตรเรียล ชื่อปลาของชาวกัมพชูา ปลาสรอยในลาว ปลาสรอยของไทยและ คาลิน ของเวียดนาม สายพันธ ไซปริ
นิด ของจนีัส Henicorhynchus ซึ่งถูกจบัเปนจาํนวนมากตลอดลุมน้ําโขง อพยพมาจากสามเหลี่ยมปากแมน้าํและที่ราบน้าํทวม
ถึงของทางเหนือของกัมพูชา ทางใตของลาว และภาคอีสานของไทย การจัดการสายพันธตองมีการรวมมอืกันระหวาง ๔ 
ประเทศในลุมแมน้ําโขง 
 
ในการที่จะปกปองและจดัการปลาที่อพยพเหลานัน้ การจัดการตอไปนี้ควรมีขึ้น 

• การพัฒนาและจัดการแบบทั้งลุมน้าํควรจะตองคํานงึถงึความสาํคัญของการประมงและทําใหแนใจวาโครงการทีไ่ดรับ
การสนับสนุนนั้นเปนที่ยอมรับและรับรองวามีผลกระทบตอแนวทางการอพยพของปลานอยในสายน้าํหลักและสายน้ํา
ยอยขนาดใหญนอยที่สุด 

• ควรพิจารณาผลกระทบและตนทนุของโครงการการพัฒนาตอการประมง ณ ระยะตน ๆ ของการพฒันา 
• แนวทางของการพัฒนาทรัพยากรน้ําในปจจุบันควรมีมาตรการลดผลกระทบอันตรายที่มีตอทรัพยากรประมงและควรมี

การรวมมือกันระหวางนักสิง่แวดลอมและนักประมง โครงการในอนาคตควรรวมมาตรการและแนวทางการออกแบบ
โครงการและการจัดการโครงการดวย 

• หนวยงานดานการจัดการประมงควรรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลกนัเกี่ยวกับปริมาณที่จับไดของปลา เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาการใชทรัพยากรปลาจะไมเกนิความสามารถทีป่ลาอพยพจะเขามาแทนที ่

 
เกี่ยวกับผูเขยีน แอนเดอร พอลเซน เปนนักชวีวทิยาประมงผูซึง่เคยทาํงานกับองคกรการพัฒนาลุมน้ําโขงระหวางประเทศ  

 


