
ปกปกรกัษาถิ่นที่อยู 
 
แมน้ําในเขตรอนเปนแมน้ําที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เทยีบเทากับระบบนิเวศทางทะเลที่มี
ความหลากหลายที่สุด ทัง้นี้เปนผลสวนหนึง่เนื่องจากแมน้ําในเขตรอนมีความสลบัซับซอนทางระบบ
นิเวศสงู แมน้ําลกัษณะดังกลาวเกื้อกูลตอทรัพยากรประมงที่มีความสําคญัยิ่งมาชานานแตมีการ
ประเมินมูลคาต่ํากวาจริง 
 
ทรัพยากรปลาของแมน้าํโขงเปนแหลงทรพัยากรปลาแมน้ําที่อุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึง่ของโลก  แหลง
ที่มีปลาอุดมสมบูรณ ซึ่งอยูใกลกับแหลงที่ประชาชนอยูอาศัย สงผลใหประชาชนรวมกิจกรรมการจับ
ปลาสูงในเขตนั้น กิจการประมงเชงิพาณชิยในลุมน้ําเปนกิจการใหญ แตเนื่องจากประชาชนประกอบ
อาชีพทั้งการเพาะปลกูและการหาปลา การเขารวมกิจการประมงจงึเปนเพยีงบางเวลาโดยการใช
เครื่องมือประมงขนาดเล็กเปนสวนใหญ หากทรพัยากรปลาถูกจบัใชประโยชนมากเกินไป ความ
หลากหลายทางระบบนิเวศจะลดลง สงผลใหโอกาสในการทําประมงลดลง การหากนิเลีย้งปากเลี้ยง
ทองก็ไมเพียงพอ ทายที่สุดก็จะสงผลกระทบไมพึงประสงคตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมโดย
สวนรวม 
 
ตองมีความระมัดระวังในการสรุปการประมงในแมน้ําโดยใชบทสรุปจากการประมงทะเล ระบบทั้งสอง
มีความแตกตางอยางยิ่งในหลายประเด็น ภัยคุกคามตอความหลากหลายทางระบบนิเวศที่เกดิจาก
ภาคการประมง ไดแก ภาวะการทาํการประมงเกินขอบเขตและการใชอุปกรณจับปลาในลกัษณะ
ทําลายลาง อยางไรกต็ามภัยคุกคามรายแรงที่สงผลตอทรัพยากรปลามากทีสุ่ดในแมน้ําโขงมาจาก
กิจกรรมนอกภาคการประมง จากกิจกรรมที่สรางความเสียหายแกถิน่ที่อยูของปลา และการลดความ
ซับซอนของระบบนิเวศ รวมถึงการลดลงของปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา 
 
การแกไขปญหาที่ดีที่สุดในภาคการประมง คือ การประยุกตใชวิธกีาร “การจดัการรวม” (Co-
management approach) ซึง่มีการใชอยางแพรหลายในปจจุบันและมปีระสิทธิภาพในหลาย
ทองถิน่ ระบบการจัดการทรัพยากรประมงที่ไดรับการพฒันาอยางสูงและนํามาใชในแมน้าํโขงและที่อ่ืน 
ในลักษณะที่วาประมูล (fishing lot) ทําใหสามารถควบคุมการเขาถึงทรัพยากรโดยเสรี และอาจ
ใชเปนเครื่องมอืสําคัญในการปกปกรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ อยางไรก็ตาม ยังคงตองมีการ
ทําการวิจยัเพิม่เติมกอนที่จะทําการรณรงคใหประยุกตใชอยางแพรหลายตอไป 
 



การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา (aquaculture) ควรไดรับการจัดการดวยเชนกนัเพื่อหลกีเลี่ยงผลกระทบที่
จะมีตอความหลากหลายทางชวีภาพ ปญหาสาํคัญยิ่งคือ การลดลงของถิน่ที่อยูเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา (wetland) ไปเปนแหลงเพาะเลีย้งสัตวน้าํ รวมถงึการแพรกระจายของ
ปลาจากภายนอกระบบนิเวศ (exotic species) ปลาพืน้เมืองสายพนัธุตาง ๆ ซึ่งสงผลตรงให
ความหลากหลายทางพนัธกุรรมลดลง แนวทางปองกนัปญหาประการหลังนี้รวมถงึการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติตาง ๆ ในการวิเคราะหกอนการนําเขาสัตวน้าํเหลานัน้ 
 
บทสรุปเกี่ยวกบัความหลากหลายทางชวีภาพในแมน้ําโขงนัน้ ไดแก ผลประโยชนที่ไดจากการประมง
ในปจจุบันเปนเหตุผลสนับสนุนสาํคัญทัง้ทางเศรษฐกิจและสังคม ในอันที่จะปองกันและลดผลกระทบ
จากการเสื่อมโทรมและลดลงของระบบนิเวศ ถาตระหนกัถงึขอเท็จจริงของความสําคัญนี้ยิ่งขึ้นใน
ระดับนโยบาย จะชวยเพิม่เหตุผลของประเด็นการรักษาความยัง่ยนืของความหลากหลายทางระบบ
นิเวศทางน้าํในแมน้าํโขงยิ่งขึ้น 
 
ความเชื่อทั่วไป คือ ทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวปะการัง เปนแหลงที่ความหลากหลายทางระบบ
นิเวศถกูคุกคามมากที่สุดในกลุมระบบนเิวศทางน้าํทัง้หมด แตความจริงไมเปนเชนนัน้ การสญูเสีย
ชนิดพนัธุในแหลงน้ําจืดมีสูงกวามาก ถาเปรียบเทียบจํานวนชนิดปลากระดูกแข็ง ระหวางปลาทะเล
และปลาน้าํจดืในฐานขอมลูการสูญพนัธุ ชนิดพันธุทีถู่กคุกคาม และชนิดพนัธุทีไ่ดรับผลกระทบของ 
IUCN Red List พบวา ไมมีปลาทะเลชนิดใดทีอ่ยูในสภาวะสญูพันธุ แตพบวา ปลาน้ําจืดสูญ
พันธุไป 96 ชนิด การสูญเสียในปลากลุมอ่ืน ๆ วาภาวะคุกคามตอความหลากหลายทางชวีภาพใน
ระบบนิเวศน้ําจืดมีมากกวาทะเล (ภาพที ่๑) เปนทีน่าสนใจวา ใน Red List ยงับันทกึไววา หนึ่งใน
หาของปลาทะเลอยูในภาวะใกลจะสูญพนัธุเนื่องจากภาวะการทาํประมงเกินขอบเขต แตมีเพียงหนึง่
สวนในยี่สิบสวนเทานัน้ในกรณีของปลาน้าํจืด ดังนั้น การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม (การลดลงของถิ่น
ที่อยูและมลพษิ) จึงเปนปญหาหลักที่เกิดขึ้นในแหลงน้าํจืด มากกวาปญหาการทําการประมงเกนิ
ขอบเขต  
 
ยังคงมทีางออกสําหรับการประมงน้าํจืด มีการตระหนักมากขึ้นวาชีวทรัพยากรในน้าํจืดสามารถคงอยู
อยางยั่งยืนไดแนนอน ส่ิงนีไ้มใชปญหาดานเทคนิคและวิชาการ หากเปนเรื่องของความตระหนกัและ
เอาจริงเอาจัง ความพยายามอยางจริงจงัในการปรับปรุงแกไขความเสื่อมโทรมของแมน้ํามมีากขึน้ดวย
ความสาํเร็จในระดับหนึ่ง ความสาํคัญของการประมงน้ําจืดถกูยกระดับและใหความสําคัญมากขึ้นตอ
สภาวะความเปนอยูของประชาชนโดยเฉพาะเขตชนบทในประเทศทีก่ําลังพัฒนา 



 
บทความนี้สรุปมาจาก บทความ “ความหลากหลายทางชวีภาพและการประมงในแมน้ําโขงตอนลาง” 
โดย เดวิด โคด (David Coates) อุน เพียว (Ouch Peou) อุบลรัตน (Ubonrattana) 
ทา ทุน (Thanh Tung) และ สินทวงศ (Sinthavong) จัดพิมพโดย Mekong River 
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ความหลากหลายของปลาในแมน้ําโขง 
โดย จอหน วอลโบ จอเกนเซน 

 
แมน้ําโขงอาจเปนแหลงทีม่ปีลาหลากหลายครอบครัวกวาแมน้ําอืน่ ๆ แตการประเมินจํานวนชนดิปลา
ที่อาศัยอยูในแมน้ําโขงถือวาเปนงานหนึง่ที่ทาทายยิ่ง 
 
นักอนุกรมวธิานปลา พบวามีปลาจํานวน 91 ครอบครัว (families) อาศัยอยูในแมน้าํโขง ตัวเลขนีไ้ดรับ
การยนืยนัวามากกวาจาํนวนครอบครัวของปลาในแมน้ําอื่น ๆ ของโลก แตคําถามทีน่าสนใจคือ มปีลา
จํานวนกี่ชนิดที่อาศัยในแมน้ํานี ้จากการศึกษาของ ดร. เมาริส คอตทีแลท (Maurice Kottelat) ผูเขียน
หนงัสือเกีย่วกบัปลาในประเทศลาวเมื่อเร็ว ๆ นี้ บันทกึไววา พบปลาทัง้หมดในแมน้ําโขงประมาณ 700 
ชนิด แตนกัอนุกรมวธิานชื่อ วอลเตอร เรนโบท (Walter Rainboth) ผูเรียบเรียง “Atlas of Fish in the 
Mekong” บันทึกไวมากกวา 2000 ชนิด ระหวางสองแหลงขอมูลทีต่างกนันี ้ ฐานขอมูลทีพ่ัฒนาโดย
คณะกรรมาธกิารแมน้าํโขง มีรายละเอียดของปลา 923 ชนิด ฐานขอมูลในลักษณะซีดี รอมดังกลาว
รวบรวมเฉพาะชนิดปลาที่มรีายงานวาพบตั้งแตบริเวณปากน้ําโขงขึ้นไป และไดรับการจําแนกชนดิทาง
อนุกรมวธิานแลวเทานัน้ 
 
ปญหาขณะนีใ้นการพยายามที่จะหาจํานวนที่แทจริงของชนิดปลาในแมน้ํา ข้ึนอยูกับคําจาํกัดความ
เปนอยางมากวาจะรวมหรือไมรวมปลาทะเลชนิดที่ผานเขามาและพบเสมอในนานน้าํจืด ปลาในแมน้ํา
สามารถแบงแยกอยางงายตามแหลงกําเนดิทางนิเวศวทิยาออกไดเปน 3 กลุม กลุมแรกคือปลาน้าํจืด
ที่อาศัยในน้าํจืดและไมสามารถทนตอน้าํทะเลไดเลย ตัวอยางเชนปลาในครอบครัว Osteoglossidae 
และ Notopteridae (ครอบครัวปลาสลาด-กราย) กลุมที่สองคือพวกปลาที่เพิ่งมีววิฒันาการออกจาก
ส่ิงแวดลอมทางทะเลจนสามารถใชชีวิตครบวงจรโดยสมบูรณเฉพาะในน้าํจืดในปจจุบัน กลุมนี้
ประกอบดวยปลาจํานวนมากในแมน้ําโขง กลุมที่สาม เปนพวกที่สามารถใชชีวิตครบวงจรโดยสมบูรณ
ในทะเล แตก็พบไดบอยในน้าํจืด กลุมที่สามพบมากในบริเวณทายน้ําในประเทศเวียดนาม แตบาง
ชนิดก็พบในสวนของประเทศกัมพูชา ปลาฉนาก (Pristis microdon) เคยวายทวนน้าํขึ้นไปไดถึงน้าํตก
โขน (Khone Fall) 
 
การเปรียบเทยีบจํานวนขนดิปลาในแมน้าํทัว่โลกเปนสิง่ทีย่ากลาํบากดวยเหตุผลสองประการ คือ 
ระดับของการคนพบทางวทิยาศาสตรในระบบแมน้าํมีความแตกตางกนั ชนิดสัตวในแมน้าํบางสายมี



การจัดทาํเปนเอกสารไวเปนอยางด ี ขณะที่ในแมน้ําบางสายยงัมีปลาหลายชนิดทีย่ังไมมีการอธบิาย 
อีกเหตุผลหนึง่คือ ผูเขียนรวบรวมจํานวนของปลากลุมทีส่ามไวแตกตางกนั อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวา 
แมน้ําอะเมซอน (ที่มีจาํนวนปลาประมาณ ๓,๐๐๐ ชนิด) เทานัน้ ที่มจีาํนวนชนิดปลามากกวาในแมน้ํา
โขง 
 
ในภาวะที่จาํนวนชนิดปลาในแมน้าํโขงมมีากจนนาตื่นใจ แตไมนาแปลกใจหากพิจารณาถึงประวติัทาง
ภูมิศาสตร ทีต้ั่ง และความสลับซับซอนยิง่ของถิน่อาศัยของสัตวน้าํของแมน้าํโขง ในอดีตแมน้ําโขงเคย
เชื่อมตอกับแมน้ําอืน่โดยเฉพาะอยางยิง่ทางภูมิภาคตอนกลางและตอนเหนือ เปนผลใหมีชนิดปลาที่มี
ถิ่นกาํเนิดนอกแมน้ําโขงเขามาอาศัย นี่คือเหตุผลหลักที่อธิบายวาเหตุใดแมน้ําโขงจึงมีชนิดปลาจํานวน
มากเหมือนกบัชนิดปลาในแมน้ําเจาพระยาทางภาคกลางของประเทศไทย  
 
ปากแมน้ําโขงติดตอกับเขตชายฝงที่คอนขางแคบเรียกวา แนวซันดา ที่ซึง่มีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงของ
ระดับน้ําตลอดเวลาในยุคน้าํแข็งเปดโอกาสใหปลาหลายชนิดปรับตัวใหเขากับสภาพน้าํกรอย หลาย
ชนิดเคลื่อนทีข้ึ่นเขตตนน้าํสูเขตน้ําจืดในเวลาตอมา 
 
ในระบบแมน้าํมีเขตถิ่นที่อยูอาศัยหลายลกัษณะแแตกตางกนั เพราะแมน้ําไหลผานจากเขตภูเขาสูงสู
เขตที่ราบน้าํทวมถงึของกัมพูชาและเวียดนาม นอกจากนัน้มรสุมและผลจากน้ําทวมประจําปยังสงผล
ใหเกิดถิน่ที่อยูที่ซับซอนสาํหรับปลา และเปดโอกาสสําหรับปลาในการปรับตัวใหเขากับถิน่ที่อยูและ
วิวัฒนเปนชนดิใหมในที่สุด 
 
ปลาทองถิน่ (indigenous) หลายชนิดเปนชนิดเดนตลอดลุมน้ําโขง และรอยละ ๒๔ ของชนิดปลา
ทั้งหมดเปนปลาเฉพาะถิน่ (endemic) แตปลาเฉพาะถิน่เหลานีม้ีการแพรกระจายไมสม่ําเสมอ ในเขต
ภูเขาของลาวและประเทศจนี ปลาหลายชนดิมีวิวัฒนาการในระบบแมน้าํเขตภูเขาสูงที่มี
ลักษณะเฉพาะ ปลาชนิดเหลานั้นสามารถปรับตัวเขากับเขตที่สูงและบางครั้งอาศยัอยูเฉพาะสายน้ํา
หรือถ้ําบางแหง ผลที่ตามมาก็คือ ถิ่นที่อยูทางน้ําในเขตที่สูงมีปลาเฉพาะถิ่นมากมายหลายชนิด และ
เพราะสถานทีเ่หลานี้มีความยากลาํบากในการเขาถงึและบางเขตยงัไมไดรับการสํารวจ จึงเปนไป
ไดมากที่จะมกีารคนพบปลาชนิดใหม ๆ อีกมากในพืน้ที่เหลานัน้ 
 
เอกสารเพื่อการคนควาเพิ่มเติม 



Kottelat, M. 2001. Fishes of Laos, Colombo, 198 pp. 
Rainboth, W.J. 1996. FAO species identification field guide for fishery purpose.  Fishes of the 
Cambodian Mekong, FAO, ROME, 265 pp. 
 
จอหน วอลโบ จอเกนเซน เปนนักชวีวทิยาประมง ผูเคยทํางานกบัโครงการดานการประมง ภายใต
คณะกรรมาธกิารแมน้าํโขง 



โอโทลิท (Otoliths) 
โดย เคนท ฮอรเทิ้ล 

 
โอโทลทิเปนลกัษณะคลายคลึงกับหูของปลามากกวาทําหนาทีเ่ปนตา 
 
หางไกลจากเปนโลกที่เงียบสงัด สวนทีลึ่กของแมน้าํโขงเปนที่ที่อึกทึก เนื่องจากมีสัตวหลายชนิดที่
ติดตอส่ือสารกันโดยการสงเสียงลักษณะตาง ๆ เชนเสียงขึ้นจมูก เสียงเอียดเอยีด เสียงกรอดกรอด 
ปลาสงเสยีงนัน้เพื่อบงบอกวาเปนชนิดเดียวกัน เสยีงที่เกิดจากปลาบางชนิดในชวงผสมพันธุเปนเสียง
ที่ดังมากจนอาจไดยินจากชายฝงและเปนเสียงประหลาดชวงกลางดกึ ปลาชนิดหนึง่ทีถู่กเลีย้งอยาง
แพรหลายในตูกระจก คือ ปลาหม ู(Botia modesta) จะสรางความประหลาดใจใหแกเจาของโดยการสง
เสียงออกมา 
 
แตการที่จะไดยินเสยีงดังกลาว ปลาตองมีหูเฉพาะเพื่อการฟงเสียงนัน้ ปลามีระบบหูชั้นในที่คอนขาง
ซับซอนซึ่งสวนที่เรียกวาโอโทลิทเปนสวนประกอบที่สําคัญ โอโทลิทหรือกระดูกหเูปนโครงสรางกระดูก
ที่ตอบสนองตอคลื่นเสียงตาง ๆ แตกตางกันมากกวาสวนรางกายของปลา การเคลื่อนตัวตาง ๆ กัน
กระตุนใหขนเล็ก ๆ ในหูชัน้ใน สงสัญญาณประสาทไปสูสมอง หูชั้นในเกีย่วของอยางยิง่กับการรกัษา
ระบบสมดุลดวย โดยโอโทลิททาํใหเกดิศูนยกลางของระบบการบงัคับทิศทางการเคลื่อนที่ของปลา 
และการเคลื่อนที่ของโอโทลทิจะสงสัญญาณไปที่สมอง ทาํใหเกิดการปรับตัวและการกระตุนการ
เคลื่อนที ่
 
นักชวีวทิยาประมงประยุกตใชโอโทลทิในงานวิจัยหลายรูปแบบดวยกนั โอโทลิทถูกใชมาหลายทศวรรษ
ในการหาอายขุองปลาเพราะมีการเติบโตแบบสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของปลา และเปนเพราะ
ประกอบดวยเนื้อเยื่อหลายชัน้ซอนกันหรือเปนวงของโปรตีนและแคลเซียมคารบอเนต เรียกวา อันนูไล 
อันนูไลจะวางตัวหรือสะสมตัวทุก ๆ วนั ดังนัน้จึงสามารถนับเพื่อหาอายุของปลาทีย่ังมีอายนุอยได 
 
การตรวจสอบการเติบโตแบบตาง ๆ ทําใหเกิดรูปแบบของแตละวันที่สับสน การตรวจสอบระยะทีห่าง
ที่สุดในปลาเมอืงหนาวพบในชวงฤดหูนาวที่มกีารเจริญเติบโตชา จะเกิดแถบวงปซึง่แสดงอายุของปลา
เปนป ปลาในเขตรอนจะยากตอการนับอายุมากกวาปลาในเขตอื่น เพราะการตรวจสอบอาจแปรตาม
ฤดูกาลหรือมสีาเหตุมาจากปจจัยอื่นที่ทาํใหการเติบโตชาลง 



 
รูปรางของ โอโทลิท มหีลากหลายรูปแบบดวยกนัระหวางแตละชนิดปลา และมีคุณสมบัติถูกยอย
สลายไดชา ดังนัน้ จึงอยูไดนานในระบบทางเดินอาหารของผูลา (Predator) ทําใหนักชวีวทิยาสามารถ
ระบุชนิดของปลาทีถู่กกนิโดยปลานกัลาและสัตวอ่ืน ๆ ได 
 
มีการใชประโยชนรูปแบบใหม ๆ จากโอโทลิท โดยอาศัยสวนประกอบตาง ๆ ซึง่ขึ้นอยูกับระดับที่ปลา
สัมผัสกับความเขมขนของสารเคมีตาง ๆ กันในสิง่แวดลอม สัดสวนของสารปริมาณนอยในโอโทลิทจะ
แสดงใหเหน็ถงึสัญญลักษณตาง ๆ ทีส่ามารถใชระบุหมูของปลาที่ปรับตัวเขากบัสภาพสิ่งแวดลอม
ลักษณะนัน้ ๆ ไดและสามารถระบุไดวาปลานัน้ไดผานบางชวงของวงจรชีวิตในทะเลหรือไม เทคนิคนี้
ถูกใชแสดงใหเห็นวา ปลา Pangasius krempfi  ใชชีวติชวงตน ๆ ในทะล โอโทลทิยงัแสดงใหเห็นถึง
ความเขมขนของสารมลภาวะในสิ่งแวดลอมดวย จงึเปนตัวชี้วัดที่ดีในการตรวจสอบการอยูอาศัยตลอด
ชวงชวีิตของปลา 
 
การประยุกตลาสุดใชในการวิเคราะหสารไอโซโทบคงตัวในโอโทลทิ โอโทลทิจะสะสมสัดสวนของธาตุ
ออกซิเจนไอโซโทบตาง ๆ กัน ณ อุณหภูมิตาง ๆ กนั จงึสามารถแสดงใหทราบถึงอุณหภูมิแหลงน้าํ
ขณะที่ปลาอาศัยอยู โอโทลิทของซากฟอสซิลของปลาถูกใชในการหารูปแบบของอุณหภูมิในยคุกอน
ประวิติศาสตร 
 
สัดสวนของไอโซโทปที่คงตัวสามารถแสดงใหเหน็ไดวา ปลาชนิดนั้นเปนปลาที่กนิพชืหรือเปนปลาที่กนิ
สัตวหรือเปนปลาผูลา และแสดงแหลงกําเนิดของการสังเคราะหแสงในหวงโซอาหารที่ปลาพึง่พาได 
(ไมวาสาหรายหรือพืชชัน้สูงที่สําคัญตอการอยูรอดของปลา) ซึ่งเปนการประยุกตใชที่สําคัญตอการ
จัดการการประมง 
 
เคนท ฮอรเทิล้ เปนนักชวีวิทยาประมงซึง่ทาํงานกับแผนงานดานการประมงภายใตคณะกรรมาธกิาร
แมน้ําโขง 


