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ดร.ชวลิต วิทยานนท

ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานอนุรักษแหลงน้ำจืด องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (WWF)
ภาพ: มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ

เรียบเรียงจากการบรรยายโดย ดร.ชวลิต วิทยานนท ในการประชุม “คุณคาสาละวิน” ที่จังหวัดแมฮองสอน 3 มีนาคม 2549 และขอมูลเพิ่ม
เติมจากการสัมภาษณเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 และ 6 พฤษภาคม 2547 โดย ลัลธริมา หลงเจริญ และพรพนา กวยเจริญ

ก

ารสำรวจพรรณปลาใน
แมน้ำสาละวิน เริ่มขึ้นครั้ง
แรกเมื่อรอยกวาปมาแลว ในสมัย
ที่นักสำรวจชาวอังกฤษและสวีเดน
ไดเขามาสำรวจพื้นที่เพือ่ จะยึด
ครองเปนอาณานิคมในภูมิภาค
แถบอินเดียและพมา ครั้งนั้นนัก
สำรวจทั้งชาวอินเดียและชาว
อังกฤษไดรวมกันสำรวจเก็บตัว
อยางพันธุพืชพันธุสัตว และเมื่อ
ประมาณ 90 ปที่แลว ในสมัยของ
ดร. เอช เอ็ม สมิธ (Dr. H. M.
Smith) – อธิบดีกรมประมงคนแรก

ของไทย ไดทำการสำรวจแมน้ำ
สาละวินบริเวณบานแมสามแลบ,
แมน้ำเมยขึ้นไปจนถึงจังหวัดตาก
และแมน้ำปายในจังหวัด
แมฮองสอนดวย ซึ่งสวนใหญ
เปนการสำรวจแมน้ำสาละวินทาง
ตอนลาง และบริเวณปากแมน้ำ
สวนแมน้ำสาละวินชวงตอนบนยัง
ไมมีการสำรวจเลย ตอมาในป
2526-27 สถาบันประมงน้ำจืดแหง
ชาติ ไดเขาไปสำรวจเปนครั้งคราว
ในจังหวัดแมฮองสอน กับจังหวัด
ตาก เปนระยะเวลาปเศษ และ

หลังจากนั้นในป 2535-36 จนถึง
ปจจุบัน ไดทำการสำรวจโดยมี
พื้นที่เก็บตัวอยางคือ จังหวัด
แมฮองสอน, บริเวณชายแดนไทยพมา รวมถึงจังหวัดตาก และที่
แมน้ำสุริยะ แมน้ำแมกษัตริย
(ภาษาทองถิ่นเรียกวา แมน้ำกะ
สะ) และในประเทศพมาที่ทะเล
สาบอินเล และเมืองมะละแหมง
จนถึงปจจุบันการสำรวจไดพบ
พันธุปลาชนิดใหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งขณะนี้รวบรวมไดประมาณ
200 ชนิด

การประมงเปนอาชีพที่สำคัญของชุมชนปากแมน้ำสาละวินและ
เปนเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐมอญ ประเทศพมา
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แมน้ำสาละวินเปนแมน้ำที่ตั้งอยู
บนรอยราวของเปลือกโลก อันเกิด
จากการเคลื่อนตัวมาชนกันของ
อนุทวีปอินเดียและอนุทวีปยูเรเซีย
เมื่อประมาณ 10 กวาลานปที่แลว
ซึ่งทำใหเกิดเทือกเขาหิมาลัยที่ยก
ตัวขึ้นมา เมื่อภูเขาหิมาลัยยกตัว
ขึ้นมาก็จะมีรอยราวอยูหลายรอย
ดวยกัน เชนที่บริเวณฝงตะวันตก
ของไทยเรา ซึ่งในรอยราวเหลานี้ก็
จะเปนตนน้ำที่สำคัญหลายสาย
เชน แมน้ำคงคา แมน้ำสินธุ
แมน้ำอิระวดี แมน้ำสาละวิน
แมน้ำโขง เพราะฉะนั้นแมน้ำ
สาละวินจึงมีลักษณะพิเศษคือ
แมน้ำทางตอนบนจะขนาบดวย
เทือกเขาสูง สวนทางตอนลางจะ
ไหลผานที่ราบต่ำ
ตนน้ำสาละวินมาจากทิเบตซึ่งมี
ภูมิประเทศเปนโตรกผา และน้ำ
สาละวินมาจากการละลายของ
หิมะ เพราะฉะนั้นจึงมีปริมาณน้ำ
คอนขางสูงในชวงฤดูรอน แมน้ำ
สาละวินจะไหลผาน จีน พมา
และไทย แลวกลับไปออกทะเลที่
เมืองมะละแหมงประเทศพมา มี
ความยาวรวมประมาณ 3,060
กิโลเมตร โดยตอนตนของแมน้ำ
เปนสายน้ำเดี่ยวที่ไมมีสาขายาว
ถึง 480 กิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนแคนยอนที่ยาวที่สุดในโลก
แมน้ำสาละวินตอนกลางจะอยูใน
ประเทศพมา และไหลผานเปน
พรมแดนไทย-พมาที่จังหวัด
แมฮองสอน ความยาวประมาณ

120 กิโลเมตร และมีแมน้ำสาขา
อยูในจังหวัดตาก และจังหวัด
กาญจนบุรีดวย แมน้ำสาละวิน
ตอนกลางจะมีลักษณะเปนแกง
และมีลำน้ำลำหวยสาขามาก สวน
ลำน้ำสาละวินสายหลักจะพบแกง
หินจำนวนมาก และทองน้ำจะเปน
พื้นทรายกับโคลน โดยสวนใหญ
จะเปนพื้นทราย แมน้ำบางชวงจะ
มีแกงคลายๆ กับ “หลี่ผี” ที่แมน้ำ
โขง ตอนปลายของแมน้ำสาละวิน
ตอนกลางตั้งแต บริเวณบานแม
สามแลบลงไปประมาณ 20
กิโลเมตรในประเทศพมา แมน้ำ
สาละวินจะลดระดับลงอยาง
รวดเร็ว และมีระดับตางกันมากถึง
ประมาณ 10 เมตร ซึ่งมีชื่อเรียกวา
“เจแปนทีลอซู” ทีลอซู แปลวา
น้ำตก ชื่อนี้มีที่มาจากสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจาก
ทหารญี่ปุนไดลองแกงระหวางเดิน
ทัพ และตกแกงนี้ตายไปเปน
จำนวนมาก ชาวบานแถวนั้นจึงตั้ง
ชื่อวา “น้ำตกญี่ปุน”

ชุมชนทองถิ่นแลว ยังมีความ
สำคัญในเรื่องของการทองเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาที่อยูใน
ปาตะวันตกในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาทุงใหญนเรศวร คือ แมน้ำ
สุริยะ และแมน้ำแมกษัตริย แมน้ำ
ทั้งสองสายนี้มีตนน้ำอยูในเขตปา
ทุงใหญนเรศวร และไหลลงแมน้ำ
สาละวินในประเทศพมา

แมน้ำสาละวินตอนลางจะมีระบบ
นิเวศคลายๆ กับปากแมน้ำแม
กลองและแมน้ำทาจีน เพราะปาก
แมน้ำสาละวินมีสภาพเปนที่ลุมต่ำ
มีปาชายเลนที่สมบูรณ และมี
ปริมาณน้ำจืดที่มากเพียงพอ ชาว
บานบริเวณปากแมน้ำสาละวินใน
เมืองมะละแหมงและเมืองพะอันมี
อาชีพหลัก 2 อยาง คือ ทำนา
และทำประมง เนื่องจากสาละวิน
มีปริมาณน้ำจืดที่ไหลออกมาหนุน
ในจำนวนมากพอโดยไมกอใหเกิด
ปญหาดินเค็ม จึงสามารถทำนาได
และมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและทำ
สวนบางเล็กนอย ถือเปนปาก
สวนลำน้ำสาขาที่สำคัญระดับโลก แมน้ำที่มีเอกลักษณและหาดูได
ในชวงแมน้ำสาละวินตอนกลาง
ยาก เพราะเมื่อพนจากทองนาก็
คือ ทะเลสาบอินเล ในประเทศ
เปนทะเลเลย จะมีเพียงหาดโคลน
พมา ซึ่งเปนทะเลสาบธรรมชาติ
กั้นระหวางทองนากับทะเลเทานั้น
ขนาดใหญบนยอดเขา มีความ
บริเวณสาละวินตอนลางจะเปน
สำคัญในเรื่องของปลาเฉพาะถิ่น
บริเวณที่มีผลผลิตของสัตวน้ำคอน
(endemic) หรือปลาที่มีที่เดียวใน
ขางมาก และมีดินที่สมบูรณ คาด
โลก สวนลำน้ำสาขาอื่นๆ ใน
วาจะมี “ปลาฉลามน้ำจืด” ทาง
ประเทศไทยที่สำคัญ คือ แมน้ำ
ตอนลางของบานแมสามแลบลง
เมย และแมน้ำปาย ซึ่งแมน้ำเหลา ไป และนาจะมี “ปลาโลมา
นี้ นอกจากจะมีความสำคัญทาง อิระวดี” ในชวงเมืองมะละแหมง
ดานความมั่นคงทางอาหารของ
ดวย
สาละวิน: บันทึกแมน้ำและชีวิต ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
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ลุมน้ำสาละวินมีความสำคัญใน
ระดับโลก มีพื้นที่ลุมน้ำประมาณ
271,866 ตารางกิโลเมตร และมี
ความยาวเปนอันดับที่ 26 ของโลก
แตเปนลุมน้ำหนึ่งใน 200 ของ
ระบบภูมินิเวศที่สำคัญที่ตกอยูใน
ภาวะวิกฤตของโลก

สวนแมน้ำสาละวินในเขตยูนนาน
ประเทศจีน มีรายงานการสำรวจ
พบปลาบริเวณนั้น 40-50 ชนิด ใน
Checklists ของพมา พบ 300 ชนิด
ซึ่งเชื่อวานาจะมีมากกวานี้ อยาง
นอย 1,000 ชนิด เพราะมีความ
หลากหลายสูง

ปลาในแมน้ำสาละวินจะเปนปลา
เฉพาะถิ่นประมาณ 57-60 ชนิด
เทาที่รูชื่อประมาณ 11 ชนิดพบ
ไดที่แมน้ำสาละวินที่เดียวเทานั้น
ขอมูลในป 2541 ของกรมประมง สวนปลาชนิดที่เหลือจะเหมือนกับ
สำรวจพบปลาอยางนอย 109
แมน้ำอื่นๆ ในพมาและแมน้ำโขง
ชนิด จาก 22 วงศ จากระบบ
แตจะมีลักษณะคลายกับปลาที่
แมน้ำสาละวินสายหลักและสาขา แมน้ำอิระวดีมากกวาแมน้ำโขง
ในเขตแดนไทย และเมื่อป 2546
และมีปลาที่เหมือนกับที่แมน้ำ
พบ 130 ชนิด และเชื่อวาทางตอน เจาพระยาอยูเพียง 30% เทานั้น
ใตในบริเวณปากน้ำนาจะมีถึง 300 สวนปลา 70% จะคลายพมา
ชนิด
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หากเปรียบเทียบลุมน้ำตางๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ถือวาลุมน้ำสาละวินมีปลาเฉพาะ
ถิ่นสูงสุด โดยมีมากถึง 31.6%
จากจำนวนปลา 170 ชนิด ใน
ขณะที่แมน้ำโขงเราพบปลาเฉพาะ
ถิ่นประมาณ 29.8% (จากปลา
1,000 กวาชนิด) สวนแมน้ำ
เจาพระยาพบประมาณ 7.6%
(จากปลา 383 ชนิด) และแมน้ำแม
กลองพบประมาณ 9.2% (จาก
ปลา 237 ชนิด)
แมในลำธารเล็กๆ เราสามารถพบ
ปลาครั้งหนึ่ง 20-30 กวาชนิด ใน
รูปภาพหนึ่งที่ถายมาเราพบปลา
ถึง 7 ชนิดดวยกัน มีปลาหมูหรือ
ปลาเขี้ยวไก 2 ชนิด ปลาแปนแกว
ปลาจาด และปลาอื่นๆ กระจาย
อยูรอบๆ ขอนไมขอนเดียว

กิจการปลาแหงเปนธุรกิจสำคัญของมะละแหมง
คุณคาสาละวิน
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ปลาหลากหลายชนิดที่ไดจากลุมน้ำสาละวิน ภาพ: จํารัส อนันตสถาพร

ปลาและสัตวน้ำในลุมน้ำ
สาละวิน แบงกลุมใหญๆ ดังนี้

ปลาขนาดใหญที่มีขนาดเกือบ
เทาคน

1.

กลุมปลาคอ ปลาหมู
ปลาหมูมีชื่อทองถิ่นวาปลาเขี้ยวไก
หมายถึงเขี้ยวของกระจงเนื่องจาก
ปลาชนิดนี้มีกระดูกแหลมเล็ก
เหมือนกับเขี้ยวกระจงอยูใตตา
สำหรับใชเปนอาวุธลับในยามสูกับ
ศัตรู ปลาจำพวกนี้เปนตัวบงชี้
คุณภาพแหลงน้ำที่ดีเยี่ยม เพราะ
จะพบปลาเหลานี้ในลำหวยตางๆ
ที่คุณภาพน้ำดี มีออกซิเจนสูง
และไมมีการรบกวน ซึ่งรวมถึงปลา
ที่อาศัยในถ้ำ เชน ถ้ำแมละนา ใน
แมฮองสอน ก็มีปลาบางชนิดที่พบ
แหงเดียวในโลก

2.
3.
4.
5.
6.

กลุมปลาตะเพียน ปลาสรอย
ปลาซิว
มีความหลากหลายทั้งชนิด ขนาด
รูปราง และสีสันของปลา ตั้งแต
กลุมปลาตะเพียน ปลาสรอย
ปลาสวยงามที่คนนิยมนำไปเลี้ยง
ปลาซิว ประมาณ 60 ชนิด
กลุมปลาคอ ปลาหมู เปนปลา ดูเลน จนถึงพวกที่มีรูปรางอวน
ปอม มอตอ ก็เปนปลาที่คนนำมา
ตัวเล็กๆ ที่อยูตามลำหวย
เปนอาหารเพราะเนื้อเยอะ แตถา
ลำธารประมาณ 30 ชนิด
เปนกลุมของปลาเวียน จะอยูตาม
กลุมปลาหนัง คือ ปลายักษ
ใหญ ปลากด ปลาคัง ปลาหมู น้ำตก หรือลำหวยที่มีน้ำใส หรือ
ตามแหลงน้ำนิ่ง ปกติชอบอาศัย
ประมาณ 45 ชนิด
กลุมปลาชอน ปลาบู ปลาปก- อยูบริเวณตนน้ำ และอพยพลง
เปา ปลาเล็กปลานอยประมาณ ปากน้ำในหนาฝน ปลาเวียนเปน
ปลาที่มีเนื้อนุมละเอียด เราจะพบ
30 ชนิด
ปลากลุมนี้ทม่ี ขี นาดตัง้ แต 1-2
กลุมปลาอื่นๆ ประมาณ 25
เซนติเมตร เชน ที่ทะเลสาบอินเล
ชนิด
จังหวัดอินเล ในประเทศพมา และ
สัตวน้ำกลุมอื่นๆ เชน
ตามลำหวยตางๆ ซึ่งจะเปนปลา
ตะพาบน้ำ กุง กบ เขียด
เฉพาะถิ่นในกลุมของปลาขาวปลา
ตะเพียนประมาณ 20 ชนิด จนถึง

กลุมปลาหนัง
เปนกลุมปลาขนาดใหญ ปลากลุม
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การประมงเปนอาชีพที่สำคัญของชุมชนปากแมน้ำสาละวินและเปนเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐมอญ ประเทศพมา

นี้เปนทั้งปลาเศรษฐกิจและปลา
บริโภคในครัวเรือน นิยมนำมาเปน
อาหารเพราะไมตองขอดเกล็ด มี
เนื้อมากและกางนอย เชน ปลากด
ปลาคัง ปลาสวาย สวนที่เหลือ
เปนปลาเล็กๆ ที่ไมใชปลา
เศรษฐกิจ แตวาเปนตัวบงชี้
คุณภาพแหลงน้ำที่ดีตัวอยางเชน
ปลากดหัวกลับ เปนปลา
ประหลาดที่วายน้ำหงายทองขึ้น
ตลอดเวลา ตรงทองจะมีสีดํา ดาน
หลังจะมีสีเหลืองเพื่อที่จะกลมกลืน
กับทองน้ำที่เปนพื้นโคลนสีดํา
หากศัตรูมองขึ้นมาบนทองฟาก็จะ
เปนสีขาวๆ ปลาในกลุมนี้ที่สำคัญ
อีกชนิดหนึ่งคือ ปลาหมู (Rita
sacerdotum) เปนปลาที่มีลำตัว
ขนาดใหญเทียบเทาปลาบึก จึงถูก
เรียกวา “ปลาบึกสาละวิน”
ลักษณะพิเศษคือมีกะโหลกแข็ง

ปลาหมูจะวางไขที่ปากแมน้ำแถว
ชายทะเล และจะขึ้นมาหากินใน
ลำน้ำ เปนปลากินเนื้อ น้ำหนัก
ขนาด 200 กิโลกรัม อยูในตระกูล
ปลากด พบเฉพาะถิ่นในแมน้ำ
สาละวินและแมน้ำอิระวดีเทานั้น
กลุมปลาอื่นๆ
เชน ปลาสะแงะ มีลักษณะพิเศษ
คือ จะวางไขในบริเวณตั้งแตปาก
แมน้ำลงไปจนถึงทะเลอันดามันที่
มีความลึกอยางนอย 2-3
กิโลเมตร และจะวายขึ้นมาหากิน
ตามตนน้ำลำธาร หรือบริเวณที่
เปนน้ำตก และเมื่อถึงฤดูวางไขใน
อีก 1-2 ปขางหนาก็จะกลับไป
วางไขที่บริเวณปากแมน้ำอีกครั้ง
ซึ่งจะตางจากปลาตูหนาหูดํา ที่
พบทางภาคใตและปากแมน้ำ
สาละวินตอนลาง ปลาตูหนาจะ
คุณคาสาละวิน
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วางไขเพียงครั้งเดียวเมื่ออายุ
ประมาณ 5-6 ป หลังจากวางไขก็
จะตาย ซึ่งเหมือนกับปลา
แซลมอน

ปลาเฉพาะถิ่นในลุมน้ำ
สาละวิน เชน
ปลาถ้ำสองชนิดที่พบหลายตัวใน
ถ้ำของจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ในทะเลสาบอินเล มีปลา
เฉพาะถิ่นมากกวา 30 ชนิดดวย
กัน และมักเปนปลาขนาดเล็กๆ
เชน ปลาลู ซึ่งอยูในกลุมปลา
สรอย และเปนปลาเศรษฐกิจของ
แถบนั้น
สวนปากแมน้ำและลำธารพบปลา
เฉพาะถิ่นประเภทปลาเสือพนน้ำ

สาละวิน ซึ่งพบเพียงแหงเดียวในโลกที่แมน้ำสาละวิน
ในประเทศพมา
สวนปลาแปนแกวหัวโหนก ปลาหมูลายเมฆ ปลาติด
หินหรือปลากองแกงหลายชนิดสามารถพบไดใน
แมฮองสอน และในบริเวณลุมน้ำสุริยะและแมน้ำแม
กษัตริยแหงเดียวเทานั้น

ปลาที่อยูในสภาพใกลสูญพันธุของไทย
เชน
ปลาติดหิน ซึ่งบางชนิดเคยพบชุกชุมในแมฮองสอน
แตปจจุบันหายไป
ปลาหมู ที่มีลำตัวขนาดใหญเทาปลาบึก ปจจุบันหา
ยากขึ้น และตัวเล็กลง
ปลาหวา ถือวาลดจำนวนลงคอนขางนาวิตกในลุมน้ำ
ปายและเมย เนื่องจากมีการจับมากเกินไปและระบบ
นิเวศเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการตัดไมทำลายปา

กุงกามกรามกามน้ำเงินขนาดใหญ
ที่จับไดจากแมน้ำสาละวิน
บริเวณเมืองพะอัน ประเทศพมา

สัตวน้ำกลุมอื่นๆ เชน ตะพาบมานลาย เปนตะพาบ
ที่ใกลสูญพันธุของโลก (แตเปนชนิดยอยของพมา) มี
ลักษณะตัวแบนกวาง หัวเล็ก และมีลายเปนเสนๆ อยู
บนหลัง คนนิยมจับมันมากินโดยใชเบ็ดบาง ยิงบาง
หรือวารอมันขึ้นมาไขริมฝง และจับกินทั้งแมและไข
ตะพาบสามารถวางไขแตละครั้งไดประมาณนับรอย
ฟอง และมีขอสังเกตวาถามันขึ้นไปไขถึงตรงไหน
ระดับน้ำของแมน้ำก็จะขึ้นถึงตรงนั้น คือ วางไขหนีน้ำ
ถาน้ำทวมไขจะเนา
สำหรับ กุง มักจะพบตามปากแมน้ำแถวเมือง
มะละแหมง ถาเปนกุงกามกรามจะมีอยู 2 ชนิด คือ
กุงกามกรามกามเขียว (ซึ่งเปนชนิดยอยของพมา) กับ
กุงกรามกรามกามน้ำเงิน สวนกุงฝอยก็มีหลายชนิด
เชน กุงตัวสีฟาๆ, กุงน้ำตก
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การอพยพของปลาเกิดขึ้นสองชวงคือ มิถุนายนกรกฎาคม และธันวาคม-มกราคม เพราะเปนชวงที่
ระดับน้ำเริ่มสูง และปลาจากลุมน้ำสาละวินตอนลาง
จะอพยพมาหากินบาง วางไขบาง ชวงสาละวินตอน
บนและตอนกลางจะมีปลาขนาดใหญ เชน ปลาหมู
และปลาหนังขนาดใหญทั้งหลายที่ชุมชนสามารถจับ
ไดมากในชวงของการอพยพ ซึ่งจะมีสองชวงดวยกัน
ชวงหนึ่งขึ้นมาเพื่อวางไข ซึ่งจะเปนปลาบางชนิดที่มี
ขนาดใหญ พอน้ำลดระดับลงปลาเหลานี้ก็จะอยู
สาละวินตอนลาง แถวๆ ตั้งแตสบเมย เจแปนทีลอซู
ไปจนถึงปากแมน้ำ
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ทุกวันนี้ เราพบเครื่องมือประมงพื้นบานทั้งลุมน้ำ
สาละวินมากกวา 30 ชนิดดวยกัน มีตั้งแตประเภทไซ
ขาย อวน ลอบ เครื่องมือขนาดใหญที่ใชแถบภาค
เหนือตอนลาง เครื่องมือขนาดเล็ก เชน เบ็ดตางๆ
และการใชมอื กัน้ ลำหวย

ความหลากหลายของเครื่องมือเปนสิ่งบงชี้ยืนยันถึง
ความมั่นคงทางอาหารแหลงโปรตีนของชุมชนลุมน้ำ
สาละวิน ซึ่งเปนชุมชนรายไดนอย แตถายังมีแมน้ำ
สาละวินไหลผาน พวกเขาก็จะสามารถหาอยูหากินได
ไมยากจน สังเกตวาบานแตละหลังจะมีเครื่องมือ
สวนอีกกลุมหนึ่งจะมีการอพยพจากตอนกลางของ
ประมงขนาดเล็กตางๆ อยูมากมายหลายชนิด คนจับ
แมน้ำเขามายังลำหวยสาขา เชน แมน้ำปาย แมน้ำ
ปลาก็มีตั้งแตเด็กอายุนอยๆ ที่จับปลาในชวงปดเทอม
แมกษัตริย แมน้ำสุริยะ ซึ่งไดแก ปลาคม ปลาเกล็ด จับเพื่อบริโภครายวัน รวมทั้งแมบาน ผูสูงวัย จนถึง
ทั้งหลาย หรือปลาขนาดเล็ก ปลาสังกะวาด ปลายอน ชาวประมงที่จับปลาเปนอาชีพ นอกจากนี้ชาวบานใน
ก็จะอพยพมาในเวลาเดียวกัน คือจะอพยพในชวงที่
จังหวัดแมฮองสอนยังไดพึ่งพิงน้ำสาละวินในการทำ
ระดับน้ำขึ้นสูงเขามาในลำหวยลำธาร และเมื่อน้ำลงก็ นาทำไรดวย
จะกลับไปอยูในแมน้ำเชนเดิม เปนการอพยพสองชวง
ดวยกัน คือ ชวงที่ออกมาหากินในชวงตนฝนและใน
สำหรับการจับปลาที่ทะเลสาบอินเล ซึ่งยังมีวิธีการจับ
ชวงที่น้ำแข็งละลาย ทำใหมีฤดูจับปลาที่สำคัญอยู
ปลาแบบพื้นบานที่ใชเทาพายเรือ ยังสามารถดึงดูด
สองชวงใหญๆ ดวยกัน ซึ่งไมนับการขึ้นลงตามวงจร การทองเที่ยวไดอีกอยางหนึ่งดวย
ชีวิตของสะแงะ หรือปลาตูหนา พวกนี้ก็จะอพยพใน
เวลาคลายๆ กัน แตวาจะอพยพไปยังทะเลแลวกลับ ในสวนปากน้ำสาละวิน ชาวบานสามารถจับปลาที่
เขามา
เจริญเติบโตจากปากแมน้ำสาละวินที่ยังคงความอุดม
สมบูรณอยูมาขายตามตลาดนัด มีทั้งปลาขนาดเล็ก
ปลาบางชนิดจะวางไขบริเวณปากแมน้ำสาละวิน
และขนาดใหญ มีการขายปลาทั้งแบบรายวันและขาย
แลวไปเติบโตหากินในทะเล เชน ปลาชิคัก หรือปลา สงไปยังแหลงทองเที่ยวและรานอาหาร ซึ่งเปนแหลง
ตะลุมพุก (พันธุของพมา) ปลาเหลานี้จะวางไขในน้ำ รายไดที่สำคัญของชุมชนแมน้ำสาละวินเชนเดียวกับ
จืดแลวจะหากินอยูในแถบปากแมน้ำ รวมถึงในทะเล ชุมชนในปากแมน้ำอื่นหรือลุมน้ำอื่นๆ ในภูมิภาคนี้
ดวย ปลาตะลุมพุกในไทยสูญพันธุไปแลว เมื่อ 40 ป และมีการขายปลาหลากหลายชนิดในตลาดตั้งแต
กอนยังพบปลาตะลุมพุกหาหินในแมน้ำเจาพระยา
ปลาน้ำจืด หรือปลาปากแมน้ำ ปลาทะเล นอกจากนี้
แถวๆ บางยี่ขัน แตปจจุบันที่เราพบในทองตลาดจะ
บริเวณปากแมน้ำสาละวินยังมีการเก็บหอย การนำ
เปนปลาที่สงมาจากพมาและอินโดนีเซีย
ปลาและสัตวตางๆ มาถนอมและแปรรูป มีโรงงาน
แปรรูปปลาขนาดเล็กเปนปลาแหง ปลาเค็ม เพื่อสง
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ไปขายยังมาเลเซีย ปจจุบันที่เมือง
มะละแหมง มีอุตสาหกรรมประมง
หลายกลุม ที่เห็นชัดคือ กิจการแช
เย็นสัตวน้ำสัตวทะเล เชน ปลา
กระพง ปลาจาระเม็ด ปลาชิคัก
(ปลาตะลุมพุก) กุงกามกราม อยู
เปนจำนวนมาก และอีกกลุมหนึ่ง
เปนกิจการปลาแหง สวนมากเปน
ปลาขนาดกลาง ขนาดเล็ก โดยจะ
สงไปขายยังกรุงยางกุงหรือในจัง
หวัดอื่นๆ ของพมา
ลุมน้ำสาละวินมีปลาที่เปนอาหาร
และปลาเศรษฐกิจหลักอยู
ประมาณมากกวา 60 ชนิด
ตัวอยางเชน “ปลายักษใหญ” ที่
รานอาหารอินทิราที่อําเภอ
แมสะเรียงเคยถายรูปไว มีลำตัว
ยาวประมาณเมตรกวาๆ ปลาคม
ปลาหวาน หรือตระกูลของปลา
เนื้อออน ปลาคัง ปลากดทะเล
ปลากดน้ำจืด ปลากา และปลา
หัวยุงที่มีขายในตลาดแมสอด
ปลาหัวยุงเปนปลาจากปากแมน้ำ
ตราบใดที่ปากแมน้ำยังมีคุณภาพดี
ก็จะยังคงมีปลาชนิดนี้อยู ในครั้ง
หนึ่งสามารถจับไดเปนตันๆ ปลา
หัวยุงนำมาปรุงอาหารแบบสดๆ
ไมไดเพราะเนื้อมีน้ำมาก ตองตาก
แหงกอนแลวมัดขายเปนกิโลๆ สง
มาขายในตลาดประเทศไทยและ
มาเลเซีย นอกจากนี้ พวกตระกูล
ปลาชอนก็เปนปลาเศรษฐกิจหลัก
ที่พบในลุมน้ำแถบนี้ นอกจากปลา
แลวยังมีสัตวน้ำเศรษฐกิจอื่นๆ เชน
กุง ปู กบ เขียด หอย

ปลากดหัวเสียม ปลาเฉพาะถิ่นซึ่งพบที่แมน้ำสาละวินแหงเดียว
ลุมน้ำสาละวินเปนแหลงที่พบปลาเฉพาะถิ่นมากที่สุดแหงหนึ่งในอุษาคเนย
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เราอาจคิดวาเสือโครง ชาง และ
หมีแพนดา เปนสัตวที่กำลังเสี่ยง
ตอการสูญพันธุ แตความจริงเมื่อ
ประเมินแลวเรากลับพบวา ดัชนี
ของความเสี่ยงตอการสูญพันธุ
ของสัตวโลก 4 กลุม คือ แมลง
นก ปลา และสัตวปา เมื่อนำมา
เปรียบเทียบกันแลวจะพบวา ปลา
ทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเลเปน
กลุมที่มีความเสี่ยงหรือมีความ
เปนไปไดที่จะสูญพันธุสูงที่สุด
เนื่องจากเรายังไมสามารถเพาะ
พันธุปลาที่หายากหลายชนิดใน
สวนสัตวหรือในที่อื่นๆ ไดเลย มี

เพียงสวนนอยเทานั้น ในขณะที่
ปจจุบันเราสามารถเพาะพันธุสัตว
ปาใกลสูญพันธุอยางเชนเสือได
หรือชางก็ยังมีความหวังที่พอจะ
เพาะพันธุได

ปจจัยคุกคามของแมน้ำ
สาละวินมีหลายปจจัย
ไดแก
ปจจัยแรกคือ แหลงอาศัยของ
ปลาถูกทำลายโดยโครงการ
พัฒนาตางๆ เชน การสรางเขื่อน
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ตลาดปลาที่เมืองมะละแหมง

การดัดแปลงลำน้ำ การกั้น การสรางตลิ่ง สรางฝาย
ทั้งในแมน้ำสาขาไปจนถึงแมน้ำสายหลัก การพัฒนา
เหลานี้เปนการทำลายแหลงที่อยูและหากินของปลา
ไปในตัว ทำใหระบบนิเวศเปลี่ยน และปลาหลายชนิด
สูญหายไปพรอมๆ กับพื้นที่ทำการเกษตรของพื้นบาน
ก็เริ่มสูญหายไปดวย

ปจจัยที่สามคือ การรุกรานของสัตวหรือพืชตางถิ่น
ที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจ เชน การแพรพันธุ
ของผักตบชวา ไมยราบยักษ พืชกลุมนี้จะมา
เปลี่ยนแปลงพืชชายฝงแมน้ำทั้งหมด รวมถึงการ
ระบาดของหอยเชอรี่ สัตวเหลานี้อาจจรุกรานหรือมา
แทนที่สัตวพื้นเมืองได โดยเฉพาะหากพื้นที่นั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยโครงการพัฒนาตางๆ
เปนตัวนำ จะทำใหสัตวตางถิ่นเหลานี้เขามาทดแทน
ปจจัยที่สองคือ การจับปลาเกินกำลังผลิต โดยใช
และสัตวพื้นเมืองจะสูญหายไปอยางไมสามารถเรียก
เครื่องมือขนาดใหญ และตาขายตาถี่ ในขณะที่
จำนวนผูจับปลามากขึ้นแตขาดการควบคุมที่ดี ซึ่งการ กลับคืนมาได
แกไขปญหาตรงนี้ตองใชวิธีการจัดการทรัพยากรปลา
ตัวอยางของการสรางเขื่อนชลประทานดินดี้ ทางตอน
อยางมีสวนรวม เชื่อวาขณะนี้แมฮองสอนมีการ
พัฒนาในเรื่องนี้ มีแหลงอนุรักษแหลงจับปลาอยางมี กลางของรัฐอุตตรประเทศในประเทศอินเดีย เราจะ
สวนรวมของชุมชนหลายแหงดวยกัน ซึ่งสถานการณ เห็นวาอินเดียมีเขื่อนขนาดใหญมากมาย เปนเมกะ
ในระดับชุมชนทองถิ่นเริ่มดีขึ้น แตก็ยังมีบางครั้งที่
โปรเจคซึ่งสรางมาหลายปแลว แตปจจุบันพบวา
ควบคุมไมอยู ยังมีคนเอาระเบิด ยาเบื่อ มาใชบอย
เขื่อนตายสนิท
ครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในลุมน้ำปาย
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สำหรับเขื่อนดินดี้นั้น พื้นที่อางเก็บน้ำประมาณสิบ
กวาตารางกิโลเมตรของเขื่อนขณะนี้มีชาวบานลงไป
ทำไรไถนากันหมด เพราะน้ำในเขื่อนแหง จากเดิมที่
เปนเขื่อนขนาดใหญเพื่อการชลประทานและการ
ประมง ทั้งนี้เนื่องจากมีการสรางเขื่อนในทุกๆ ตนน้ำ
หรือเสนทางที่น้ำผาน สรางคลายๆ กับ water grid
และทำการแบงน้ำจนหมด ในที่สุดทุกเขื่อนก็เลยแหง
เหมือนกันหมด อันนี้เปนตัวอยางของการสรางเขื่อน

ชลประทานขนาดใหญที่มีการจัดการน้ำที่ไมถูกตอง
นอกจากนี้ เขื่อนราศี ซึ่งเปนเขื่อนผลิตไฟฟา กั้น
แมน้ำที่อยูในอุทยานแหงชาติที่เปนแหลงอนุรักษเสือ
โครง ปรากฏวาผลิตไฟฟาไมไดมาสี่ปแลว เพราะไมมี
ปริมาณน้ำมากพอที่จะปนกระแสไฟฟา และมีแนว
โนมวาน้ำจะแหงลงเรื่อยๆ เนื่องจากวาภาวะฝนแลง
และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

√ÿª
เราตองรวมกันรักษาลุมน้ำสาละวินของเรา และตอสูปกปองเพื่อใหลุมน้ำของเรามีความยั่งยืนตลอดไป เพื่อ
ปลาและความมั่นคงทางอาหาร สิ่งเหลานี้ไมไดเพียงเพื่อตัวเราเอง แตเพื่อลูกหลานของเรา เพราะเมื่อเราอยูดี
กินดีพอสมควรแลว เราตองตอสูรักษาเพื่อคนรุนตอไปที่เปนลูกหลานของเราในอนาคต รวมทั้งชนเผาทองถิ่น
ตางๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบานดวย

ปลาเปนแหลงโปรตีนที่สำคัญของชุมชนลุมน้ำสาละวินและน้ำสาขา
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