การอพยพ การแพรกระจาย และการทําการประมงปลา
สายยูในลุมน้ําแมโขง ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
Migration, Distribution and Fisheries of Snail Eater
Pangasius conchophilus
Pangasius (Pangasius conchophilus Robert & Vidthayanon,
1991) in the Mekong Basin in the Northeast Thailand
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหนองคาย

********************************************

คํานํา

Pangasius bocourti

Pangasius pleurotaenia

ปจจุบันมีพันธุส
 ต
ั วน้ําทองถิ่นหลายชนิด ที่มศ
ี ักยภาพดาน
การเพาะเลี้ยง โดยเฉพาะปลาในครอบครัวปลาสวาย (Pangasidae)
ปลาโมง (Pangasius.
เชน ปลาเทโพ (Pangasius larnadii)
bocourti) ปลาสังกะวาดทองคม (Pangasius pleurotaenia) ฯลฯ
ซึ่งเกษตรกรบางสวนไดเริ่มพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยง ทั้งเลี้ยง
ในบอดินและในกระชังในแหลงน้ําธรรมชาติ เชนแมน้ํามูล แมน้ํา
โขง เปนตน
มีผลผลิตออกจําหนายอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในชวงที่ปลาจากธรรมชาติจับไดนอยลง หรับปลาสายยูก็เปนหนึ่ง
ในปลาน้ําจืดทองถิ่นของไทยที่เนื้อมีรสชาติดี
เปนทีน
่ ิยมของ
ผูบริโภคทั้งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย รวมถึงตลาดตางประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพอคา
คนกลางรวบรวมปลาสายยูสงออกจําหนาย ทั้งในลักษณะของปลา
เนื้อแชแข็ง
และลูกปลาขนาดเล็ก ที่รวบรวมจากแมน้ําโขงเพื่อ
นําไปเลี้ยงตอในกระชัง

แมวาจะมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปลาสายูไมมากนัก แตก็มีขอมูลความสําเร็จในการเพาะพันธุ
ผสมเทียมมาตัง้ แตป 2529 (ณรงค,2529) และศูนยพฒ
ั นาประมงน้ําจืดพิษณุโลก ประสบความสําเร็จดวยการใช
ฮอรโมนสังเคราะหในการเพาะพันธุในป 2537 (วิศณุพร และคณะ, 2537) นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายหนวยงานที่
ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ เชน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหนองคาย สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเลย
และสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครพนม แตอยางไรก็ตามพอแมพันธุที่ใชในการผสมเทียมโดยมากเปนพอแมพันธุที่
จับไดจากธรรมชาติ ในชวงทีม
่ ีการอพยพเพือ
่ ผสมพันธุว างไข รวมทั้งลูกพันธุปลาสายยูที่เกษตรกรนํามาเลี้ยงทั้งใน
 ี่รวบรวมไดจากธรรมชาติเปนหลัก ในแตละปจึงมีลูกปลาที่
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ก็ยังตองใชลูกพันธุท
ชาวประมงทําการรวบรวมไวดวยเครื่องมือชนิดตางๆ เชน โทง ซอน หรืออวนทับตลิ่ง ปละมิใชนอย และเกิดการ
สูญเสียเนื่องจากการบอบช้ําจากการจับเปนจํานวนมากเชนกัน
จากขอมูลขางตน เห็นไดวาปลาสายยูมีศักยภาพทั้งดานการเพาะและเลี้ยงเปนอยางดี แตการจะศึกษา
ั หลายดานเพื่อกําหนดทิศทาง
เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม จําเปนตองการอาศัยขอมูลพื้นฐานการศึกษาวิจย
การสงเสริมใหสามารถเปนปลาเศรษฐกิจไดในอนาคต รวมถึงเพื่อการอนุรักษพันธุปลาชนิดนี้ใหคงไวในธรรมชาติ
เพราะสําหรับในแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําบางประกงแลว
ปลาสายยูนับวันจะจับไดนอยลงจนแทบจะสูญพันธุ
ในขณะที่ในแมน้ําโขงเองระบบนิเวศนก็เปลี่ยนแปลงไปมากในชวงสองปทผ
ี่ านมา
เนื่องจากการสรางเขื่อนใน
ประเทศจีน และโครงการปรับปรุงการเดินเรือในแมน้ําลานซาง-แมน้ําโขง ที่มีการระเบิดแกง ผา ดอนในแมน้ําโขง
ออกบางสวน เพื่อปรับปรุงรองน้ําใหเรือขนสงสินคาขนาดใหญแลนผานได ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอระบบนิเวศนที่
อุดมสมบูรณและตอวงจรชีวต
ิ ของปลาทั้งปลาประจําถิ่นและปลาจากแมนา้ํ โขงตอนลางที่อพยพขึ้นมาอาศัย
หา
อาหาร และผสมพันธุวางไขตามฤดูกาลได

วัตถุประสงค
1.
2.
3.

เพื่อทราบรูปแบบการอพยพและการแพรกระจายของปลาสายยูในพื้นทีล
่ ุมแมน้ําโขงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโขงประเทศไทย
เพื่อทราบการกระจายโครงสรางขนาดประชากรปลาสายยู
เพื่อทราบถึงชนิดเครื่องมือประมงที่ใชทําการประมงสายยูในพื้นที่ลุมแมน้ําโขงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

การศึกษาจากเอกสาร
ระบบนิเวศแมน้ําโขง
เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุม
 น้ําโขงรายงานวา
แมน้ําโขงมีความยาวประมาณ
4,900 ก.ม. ยาวเปนอันดับ 10 ของโลก มีตนน้ําอยูบนภูเขาจี้ฟู สวนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยบนทีร่ าบสูงทิเบต
เขตจังหวัดหยูซ
 ู มณฑลฉิงไห ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีชื่อเรียกเปนภาษาจีนวา “แมน้ําหลานซาง” หมายถึง
แมน้ําที่ไหลเชีย
่ วกราก แมนา้ํ โขงไหลผาน 6 ประเทศ คือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพมา ไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และสาธาณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามกอนออกสูทะเลจีนใต แมน้ําโขงสวนที่ผา นประเทศ
ไทยเปนสวนของแมน้ําโขงตอนลางซึ่งไหลผานจังหวัด
เชียงราย ระยะทาง 84 กิโลเมตร กอนเขาสูประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไหลเปนพรมแดน
ไทย-ลาว เริ่มจากจังหวัดเลย ผานจังหวัดหนองคาย นครพนม
มุกดาหาร อํานาจเจริญและอุบลราชธานี รวมความยาวที่ไหล
ผานประเทศไทยประมาณ 976 กิโลเมตร มีแมน้ําสาขาสาย
สําคัญ ไดแก แมน้ําพอง แมน้ําชี แมนา้ํ มูล และแมน้ําสงคราม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และแมน้ําอิง
แมน้ํากกใน
ภาคเหนือ
แมน้ําโขงมีความหลากหลายของพันธุปลามากเปน
อันดับ 3 ของโลก รองจากแมน้ําอะเมซอน ในอเมริกาใต และ
แมน้ําแซรในทวีปแอฟริกา
มีชนิดพันธุปลาทีส
่ ํารวจพบแลว
อยางนอย 1,200 ชนิด และเปนไปไดวาอาจมีมากถึง 1,700
ชนิด โดยชนิดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจมีประมาณ 120 ชนิด
(MRC, 2003)
ชีวประวัตป
ิ ลาสายยู
ปลาสายยู มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pangasius conchophilus (Roberts & Vidthayanon; 1991) เปนหนึ่งใน
ชนิดปลาที่มค
ี ณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี ไมมีไขมันสะสมมากเหมือนปลาโมง (P. conchophilus)
จึงเปนที่นิยมของผูบริโภค เปนปลาในกลุมปลาสวายและสังกะวาด จัดอยูในวงศ Pangasiidae เดิมใชชื่อวา P.
nasitus มีลักษณะสําคัญคือ รูปรางเพรียว หัวและจะงอยปากยื่นแหลมเล็กนอย ตาเล็กกวางไมเกิน 3.6% SL ปาก
อยูดานลางของจะงอยปาก ริมฝปากลางปดแถบฟนของขากรรไกรบนไมมด
ิ รูจมูกดานหลังคอนขางใหญเมื่อเทียบ
กับชนิดอื่น หนวดยาวถึงบริเวณชองเหงือก แถบฟนบนเพดานเชื่อมติดกันเปนรูปเหลี่ยม ซี่กรองเหงือกสัน
้ และแข็งมี
15 – 18 อัน กานครีบแข็งทีห
่ ลังคอนขางยาวและใหญกวาชนิดอื่น ถุงลมแบงเปน 2 ตอน ตอนหนารูปไข ตอนทาย
ยาว มีปลายแหลม ทั้ง 2 ตอน อยูเฉพาะในชองทอง หัวและลําตัวสีเทาเขียวมะกอกเหลือบเหลืองหรือเขียว บาง
ตัวอยางสีเทาจาง ขางลําตัวสีจางและไมมีแถบคล้ํา ทองสีจาง ครีบจาง ปลาขนาดเล็กสีเทาอมน้ําตาลหรือเหลือง
(ชวลิต และสมศักดิ,์ 2536)
การแพรกระจาย
ขอมูลการแพรกระจายของปลาสายยูในลุมน้ําโขง พบกระจายทั่วไปตั้งแตประเทศสหภาพพมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย จนถึงปากแมน้ําโขงในประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Sokheng et al.,
1999 and Chhea, 2002) ในประเทศไทยพบกระจายบริเวณลุมแมน้ําโขง แมน้ําเจาพระยา และแมนา้ํ บางปะกง
(ชวลิต และสมศักดิ,์ 2536)
ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุป
 ลาในพื้นที่ลุมน้ําสงครามตอนลาง จากการสุมตัวอยางดวย
เครื่องมือโตง อวนทับตลิ่ง ลอบยืน ยอคันชอ และการทําประมงกัดตอน โดยรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน
2544 ถึงเดือนสิงหาคม 2545 พบปลาในครอบครัวปลาสวายปลาเทโพ จํานวน 7 ชนิด สําหรับปลาสายยูพบเฉพาะ
ในลําน้ําสายหลัก คือลําน้ําสงคราม ไมพบในลําน้ําสาขา จับไดดวยเครื่องมือโตงในชวงน้าํ ลง จํานวนปลาที่พบคิด
เปนรอยละ 0.03 น้ําหนักที่พบคิดเปนรอยละ 0.08 โดยมากเปนปลาขนาดเล็ก น้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 29 กรัม และ
ไมมีรายงานวาพบลูกปลาวัยออน (มะลิ และคณะ, 2545)

การอพยพของปลา
การศึกษาการอพยพของปลาในแหลงน้ําจืด สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน วิธีการสอบถามจาก
ชาวประมงทองถิ่น (Local knowledge) ศึกษาจากผลจับสัตวน้ํา (Catch data) นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีตางๆ ที่
ถูกนํามาใชไดแก เทคโนโลยีโทรมาตรทางชีวภาพใตน้ํา (Underwater Biotelemetry), พันธุศาสตรประชากร
(Population genetic) และการวิเคราะหทางไอโซโทป (Isotope analysis) (Hogan et al., 2004)
การอพยพของปลาในแมนา้ํ โขงจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ การอพยพเปนระยะทางไกลไปตามแมน้ํา
สายหลัก (Longitudinal Migration) ซึ่งมีรายงานการอพยพจากแมน้ําโขงทางตอนใตของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังพื้นที่น้ําทวมบริเวณรอบๆ ทะเลสาปเขมร (Tonle Sap) ในประเทศกัมพูชา และ
บริเวณสามเหลีย
่ มปากแมน้ํา (Mekong delta) ในประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การอพยพอีกลักษณะหนึ่ง
เปนการอพยพระยะทางสั้นๆ ไปตามลําน้าํ สาขาหรือพื้นที่นา้ํ ทวม (Lateral Migration) เพื่อผสมพันธุว างไขในชวง
ฤดูฝน และอพยพกลับคืนสูลําน้ําสายหลักในชวงฤดูแลง (VanZaling, 2003)
ปลาในครอบครัวปลาสวาย (Pangasidae) ที่พบใน
แมน้ําโขง ชนิดที่มีการอพยพเปนระยะทางไกล (Longitudinal
Migration) ระหวางน้ําทะเลและน้ําจืด (Anadromous) ไดแก
ปลา Pangasius krempfi โดยอพยพจากทะเลจีนใตขึ้นมาทาง
ปากแมน้ําโขง ในประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผาน
ขึ้นมาจนถึง
Khnon
fall
ทางตอนใตของสาธารณรัฐ
Pangasius krempfi
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางประมาณ 719 กิโลเมตร
จากนั้นอพยพตอขึ้นมาทางเหนือถึงจังหวัดหนองคาย
เปน
ระยะทางประมาณ 1,500 กิโลเมตร นับเปนปลาในครอบครัวปลาสวายปลาเทโพ (Pangasidae) ที่มีการอพยพ
เปนระยะทางไกลที่สด
ุ โดยปลาชนิดนี้จะอาศัยอยูใ นทะเลจนเปนตัวเต็มวัย จึงอพยพขึ้นมาผสมพันธุวางไขในแหลง
น้ําจืด (Upstream Migration) ลูกปลาทีฟ
่ ก
 เปนตัวจะไหลลงตามน้ํากลับสูทะเล นอกจากนี้อาจมีปลาอีก 3 ชนิด
ที่อาจมีวงจรชีวต
ิ เกี่ยวของกับบริเวณน้ํากรอยปากแมน้ํา ไดแก Pangasius pangasius, Pangasius polyuranodon
และ Pangasius kunyit สวนปลาสายยูและปลาโมง จะมีวงจรชีวต
ิ อยูเฉพาะในบริเวณน้ําจืดเทานั้น (Hogan, 2001)
ปลาในครอบครัวปลาสวาย (Pangasidae) ในแมน้ําโขงอีกชนิดหนึ่งที่พบวามีการอพยพเปนระยะทางไกล
ไดแกปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) โดยทําการศึกษาดวยวิธีการติดเครื่องหมาย (Tagging)
แบบธรรมดาและแบบอุลตราโซนิค (Ultrasonic) ปลอยปลาสวายที่ตด
ิ เครื่องหมายบริเวณแมน้ํา Tonle Sap ใน
ประเทศกัมพูชาในชวงเดือน พฤศจิกายน 2544 และสามารถจับปลาไดอก
ี ครั้งในเดือนกุมภาพันธ 2545 หางจากจุด
ที่ปลอยเปนระยะทาง 320 กิโลเมตร สันนิษฐานวาเปนลักษณะการอพยพเพื่อผสมพันธุว างไข (Hogan,

วิธีการศึกษา
การศึกษาการอพยพ (Migration) การแพรกระจาย (Distribution) และการทําประมงปลาสายยู ใชวิธีการ
รวบรวมขอมูลการจับปลาสายยูจากชาวประมง (Fisher monitor) โดยจัดเก็บขอมูลการทําประมงปลาสายยู ของ
ชาวประมงที่ทําการประมงในแมน้ําโขงในรอบป ดังวิธีการศึกษา ตอไปนี้
1. การวางแผนการเก็บขอมูล
สํารวจเบื้องตน (Pre-survey)
(Survey stations) ในแมน้ําโขง

เพื่อวางแผนการเก็บขอมูลรวมกับชาวประมง

และกําหนดจุดเก็บขอมูล

2. การเก็บขอมูล
ทําการเก็บขอมูลการทําประมงของชาวประมง (Fisher monitor) ในรอบป โดยใชแบบฟอรมเก็บขอมูล
(Monitoring Form) แตละจุดสํารวจมีชาวประมงผูสนใจเขารวมในการศึกษาดวยความสมัครใจ จํานวน 3-5
ราย ขอมูลที่ใหชาวประมงจัดเก็บ ประกอบดวยผลการจับ ทั้งขนาด ปริมาณ น้ําหนักรวม และชนิดของเครื่องมือ
ที่ใชในการจับปลาสายยู
3. การกําหนดจุดสํารวจ
เก็บขอมูลการอพยพของปลาในแมน้ําโขง จากเขตจังหวัดอุบลราชธานี จนถึงเขตจังหวัดเลย ในแตละจุดมี
ระยะหางกันประมาณ 100 กิโลเมตร มีจํานวนทั้งหมด 10 จุดสํารวจ (Stations) ดังนี้

จุดที่ 1 อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
จุดที่ 2 อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
จุดที่ 3 อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
จุดที่ 5 อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จุดที่ 6 อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
จุดที่ 7 อําเภอบุงคลาจังหวัดหนองคาย
จุดที่ 8 อําเภอโพนพิสย
ั จังหวัดหนองคาย
จุดที่ 9 อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
จุดที่ 10 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมโดยชาวประมงทุกเดือน นํามาบันทึกลงฐานขอมูลการทําการประมง (Fisher monitor) ใน
โปรแกรม Access Window XP นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในโปรแกรม excel Window XP และ JMP 4.0
4.1
4.2
4.3
4.4

แหลงที่พบและการแพรกระจาย (Habitat and distribution)
ชวงเวลาที่พบ (Occurrence) ปลาชนิดนี้ ในรอบป และชวงเวลาที่พบมาก (Peak occurrence)
ชวงเวลาการอพยพ (Migratory period)
ชนิดของเครื่องมือประมง (Fishing gear) ทําการประมงปลาสายยู

ผลการศึกษา
ชนิดเครือ
่ งมือทําการประมงปลาสายยู
1. มองไหล เปนขายทีใ่ ชจับปลา เนื้อขายเปนเอ็นหรือดายขึ้นกับชนิดปลา
คราวบนติดทุนซึ่งทําดวยแผนยางหรือไม
คราวลางถวงดวยตะกั่ว
ขนาดตาของขายทีใ่ ชขึ้นกับฤดูกาล
ใชมากในชวงเดือนพฤษภาคมสิงหาคม วิธีการใชเรียกวา “การไหลมอง” คือการปลอยหรือทิ้งมองลง
ในแมน้ําในบริเวณพื้นที่หาปลาที่เรียกวา “ลวง” ซึ่งเปนพื้นทีใ่ นแมน้ําที่
มีลักษณะทางนิเวศ เหมาะกับการไหลมอง ชาวประมงจะจัดการ “ลวง”
รวมกัน โดยกอนฤดูหาปลาของทุกป จะมีการรวมกันทําความสะอาด
ลวง โดยนําขอนไม กิ่งไม ที่น้ําพัดพามาทับถมออกจากบริเวณพื้นทอง
น้ํา เพื่อไมใหมองไปเกี่ยวจนขาดเสียหาย ชาวประมงจะมีกฏเกณฑใน
การใชลวงไหลมองรวมกัน เชน มีการเขาคิวการลงหาปลา และไม
อนุญาตใหใชเครื่องมือที่เปนการทําลายลางการหาปลา ฯลฯ ลวงบาง
แหงมีการใชรวมกันระหวางชาวประมงจากฝงไทยและฝงลาว
โดยมี
ขอตกลงหรือกฎเกณในการใชลวงตางกันไปในแตละพืน
้ ที่
2. มองยั้งหรือมองซ้ํา ลักษณะเชนเดียวกับมองไหล คือลักษณะเปนขาย
เนื้อเอ็น คราวบนติดทุน คราวลางติดตะกั่วหรือโซ
ใชไดตลอดป
ขนาดตาของขายขึ้นกับฤดูกาล โดยใสมองตามหลังโขดหินหรือน้ํานิ่ง
โดยใชเชือกมองผูกกับหลัก โดยอาจผูกยึดทัง้ สองดาน หรือปลอยอีก
ดานหนึ่งไปตามลักษณะกระแสน้ําหรือลักษณะน้ําบริเวณนัน
้ โดยมีทุน
ผูกอยู
3. มองซิ่ง ลักษณะเชนเดียวกับมองไหลและมองซ้ํา แตจะใชขายขนาด
ชองตาตางกัน 2 ผืนประกบกัน
4. โทง เปนเครื่องมือที่ใชดักจับสัตวนา้ํ โดยใชเหยื่อลอ ทําดวยไมไผสาน
ความสูงประมาณ 2 เมตร ลักษณะคลายแจกัน ที่กนของโทงจะเปดเปนชอง ดานในติดงาไมไผโดยรอบ
ใชมากชวงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ปลาทีจ
่ ับไดสวนมากเปนลูกปลาสายยู ปลาโมงและปลายอน
ขนาด 2 – 5 นิ้ว

5. ชอน ลักษณะเหมือนอวนรุน ขาชอนทําจากไมไผยาวประมาณ 5 เมตร
ดานหนากวางประมาณ 3 เมตร ติดตั้งบริเวณหัวเรือ ขาชอนเปนรูป
กรรไกรสําหรับค้ําใสเอว
เนื้ออวนสานจากดาย ใชในการรวบรวมลูก
ปลาขนาดเล็กในชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
6. อวนทับตลิ่ง เปนอวนขนาดใหญประกอบดวยเนื้ออวนที่มีขนาดตาตางๆ
กัน บริเวณกลางผืนทีใ่ ชรวบรวมปลาเปนอวนตาถี่ สวนบริเวณขอบนอก
เปนอวนตาหาง ความลึกของอวนประมาณ 5-12 เมตร ยาวประมาณ
80 – 300 เมตร คราวบนติดทุน คราวลางติดตะกั่ว ใชทาํ การประมง
ในชวงฤดูแลง เดือนมีนาคม - เมษายน
7. เบ็ดเผียกหรือเบ็ดราว
ตัวเบ็ดผูกติดกับสายเอ็นแลวนํามาผูกติดกับ
เชือกคราว โดยผูกหางกันเปนระยะประมาณ 1 เมตร ความยาวของ
เชือกคราวประมาณ 100 - 200 เมตร ขึ้นกับสภาพพื้นที่ การวางเบ็ดจะ
ยึดปลายเชือกไวทั้งสองปลาย
ขนาดของตัวเบ็ดและเหยื่อที่ใชจะ
ในบางพืน
้ ที่สามารถใชทําการประมงได
ขึ้นกับชนิดปลาที่ตองการ
ตลอดป
ชวงเวลาทีพ
่ บและชวงเวลาที่มีการอพยพ

7

7

ย.
4

ม ิ.

7

.4

พ.
ค

7

47

.ย
.4

เม

ค.
มี.

47

พ.
4

ก.

6

6

ค.
ม.

.4

ธ.
ค

46

พ.
ย.
4

6

ค.
ต.

46

ย.
4

ก.

ค.
ส.

ก.

ค.

46

จํานวนวัน

ในแตละจุดเก็บขอมูล ชวงระยะเวลาทีส
่ ามารถทําการประมงไดจะแตกตางกันขึ้น จุดเก็บขอมูลทีส
่ ามารถทํา
การประมงไดตลอดปไดแก จุดที่ 1 บริเวณอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ชาวประมงจะใชเครื่องมือประมง
ตางๆ สับเปลีย
่ นกันไปในแตละฤดูกาล ไดแกมองไหล มองซ้ํา และเบ็ดเผียก โดยจํานวนวันทําการประมงที่จับปลา
สายยูไดมากในรอบปมีอยูสองชวง
- ชวงแรกเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ปลาสายยูที่จับไดมีทงั้ กลุมปลาขนาดใหญ คือขนาดความยาวตั้งแต 30
เซ็นติเมตรขึ้นไป ซึ่งพบวา เปนปลาที่มค
ี วาม
35
สมบูรณของไขและน้ําเชื้อ มีความพรอมที่จะ
30
ผสมพันธุวางไข และกลุมปลาวัยรุน มีความ
25
ยาวอยูใ นชวง 16 – 30 เซ็นติเมตร
20
- ชวงทีส
่ องเดือนสิงหาคม – กันยายน พบ
วันทําประมง
กลุมปลาวัยรุนมีความยาวอยูใ นชวง 16 – 30
วันที่จับได
15
เซ็นติเมตร เปนจํานวนมาก และกลุม
 ปลา
10
ขนาดใหญ คือขนาดความยาวตั้งแต 30
5
เซ็นติเมตรขึ้นไป รวมทั้งลูกปลาขนาดเล็ก
0
ความยาวประมาณ 3 - 15 เซ็นติเมตร
เดือ น
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จํานวน (ตัว)

45
สําหรับชวงเดือนกุมภาพันธ – เมษายน ไมสามารถจับ
40
ปลาสายยูได
เนื่องจากลักษณะการอพยพของปลาสายยู
ยาวชวง 1-15
35
ขึ้นกับระดับน้ําในแมน้ําโขง ในชวงฤดูแลง ระดับน้ําในแมนา้ํ
30
ยาวชวง 16-30
25
โขงลดต่ําลงมาก ปลาสายยูจะอพยพไปอาศัยอยูต
 ามวังน้าํ
ยาวชวง 31-45
20
ซึ่งเปนบริเวณที่มีระดับน้ําลึก เมื่อฝนเริ่มตก ระดับน้ําเริ่ม
ยาวช
วง 45-60
15
เพิ่มขึ้นการอพยพในชวงแรกจะเกิดขึ้น
โดยปลาสายยูจะ
10
5
อพยพออกมาหาอาหาร และผสมพันธุวางไข สังเกตุไดจาก
0
ปลาขนาดใหญมีความสมบูรณเพศ จนเมื่อระดับน้ําเริ่มลดลง
อีกครั้งในเดือนตุลาคม การอพยพในชวงทีส
่ องจะเกิดขึ้น เปน
การอพยพกลับไปอาศัยอยูต
 ามวังน้ําลึก จากขอมูลดังกลาว
เดือน
จะเห็นไดวา การอพยพของปลาสายยูไมไดมล
ี ักษณะของการ
อพยพเปนระยะทางไกลไปตามแมน้ําสายหลัก
เชนปลา
Pangasius krempfi ซึ่งชาวประมงจะจับปลาชนิดนี้ไดเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ ที่ปลามีการอพยพผาน แตสาํ หรับปลา
สายยู ระยะเวลาทีท
่ ําการประมงไดในจุดสํารวจบริเวณอําเภอโขงเจียม มีถึง 9 เดือน ขึ้นกับวาชวงใดจับไดมาก ชวง
ใดจับไดนอย
สําหรับขอมูลทีแ
่ สดงถึงลักษณะการอพยพของปลาสายยูอก
ี ประการหนึ่งไดแก ความแตกตางของชวงเวลาที่
จับปลาสายยูไดในรอบป ระหวางจุดสํารวจทางตอนเหนือของแมน้ําโขงและจุดสํารวจทางตอนใต โดยพิจารณาจาก
ผลจับปลาสายยูบริเวณจุดสํารวจที่ 1 อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จุดสํารวจที่ 3 อําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ จุดสํารวจที่ 5 อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และจุดสํารวจที่ 7 อําเภอบุงคลาจังหวัดหนองคาย
พบวา จุดสํารวจทางตอนเหนือจับปลาสายยูไดเร็วกวาจุดสํารวจทางตอนใต โดยชาวประมงในเขตอําเภอบุงคลาเริ่ม

จับปลาสายยูไดในเดือนกุมภาพันธ และจับไดมากทีส
่ ุดในเดือนเมษายน ชาวประมงในเขตอําเภอธาตุพนมเริ่มจับได
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