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แม่นํ �าโขง: แหล่งปลานํ �าจืดใหญ่ที�สุดในโลก  

 
การบริโภคปลานํ �าจืดในลุ่มนํ �าโขง 

ในรายงานการประเมินพื �นฐานการทําประมง (Fisheries Baseline Assessment Working Paper 

(ICEM 2010)  ตามสถิตขิององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) พบวา่ปริมาณการจบัปลา
นํ �าจืดใน 4 ประเทศของแมนํ่ �าโขงตอนลา่งมีจํานวน 750,000 ตนัตอ่ปี แตจ่ากการศกึษาภาคสนามพบวา่อาจ
ถึง 2.1 ล้านตนัตอ่ปี เทา่กบั 18 เปอร์เซ็นต์ ของประมาณการจบัปลานํ �าจืดทั/วโลก โดยการคํานวนจากสถิติ
ขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) พบวา่ปริมาณการบริโภคปลานํ �าจืดตอ่คนตอ่ปีใน
แมนํ่ �าโขงตอนลา่งอยูที่/ 13.8 กิโลกรัม ขณะที/โดยเฉลี/ยทั/วโลกแค ่2.3 กิโลกรัม ปริมาณการบริโภคในกมัพชูา
อยูที่/ 19.4 กิโลกรัมซึ/งสงูที/สดุในโลก และเมื/อสรุปรวมผลการสํารวจปลานํ �าจืดทั �ง 20 ฉบบั พบวา่คา่เฉลี/ย
ปริมาณการบริโภคตอ่ปีตอ่คนพุง่ขึ �นไปที/ 32.3 กิโลกรัมในกมัพชูา  ในลาว 24.5 กิโลกรัม  ในไทย 24.9 

กิโลกรัม และ 34.5 กิโลกรัมในเวียดนาม  
จากข้อมลูองค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ในปี 2543 ถึง 2546 (2000-2003) 

เรื/องการบริโภคโปรตีนสตัว์ตอ่วนั สดัสว่นการบริโภคโปรตีนจากปลานํ �าจืดในกมัพชูามีปริมาณ 49.8 

เปอร์เซ็นต์  ในลาว 38.31 เปอร์เซ็นต์  ในไทย 16.19 เปอร์เซ็นต์ และ 12.87 เปอร์เซ็นต์ในเวียดนาม ซึ/งสงูมาก
เมื/อเทียบกบัอตัราเฉลี/ย 5.78 เปอร์เซ็นต์ ทั/วโลก ในแง่นี �พบวา่กมัพชูาและลาวคอ่นข้างบริโภคปลานํ �าจืด
คอ่นข้างมาก 

 

  
 

การประมงในแม่นํ �าโขง 
จากข้อมลูลา่สดุ ปริมาณการจบัปลาจากการทําประมงลุม่นํ �าโขงมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจตอ่ปี

ประมาณ 2.1 ถึง 3.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ และที/ราคาขายปลีกระหวา่ง 4.2 ถึง 7.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ICEM 2010) 
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อตุสาหกรรมประมงในแมนํ่ �าโขงสายหลกัที/ครอบคลมุพื �นที/รอบๆนํ �าตกคอนพะเพ็งทางใต้ของลาว
เลี �ยงดคูนกวา่ 65,000 ครัวเรือน โดยเฉลี/ยครอบครัวหนึ/งๆ จบัปลาได้ 355 กิโลกรัมตอ่ปี และบริโภคปลา 249  
กิโลกรัม ปริมาณการจบัปลาทั �งหมดในพื �นที/ใกล้นํ �าตกคอนพะเพ็งอยูร่าว 4,000 ตนั คิดเป็นมลูคา่ระหว่าง 
450,000 ถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (Baran, Jantunen, and Chong 2008)  

ข้อมลูจากแหลง่อื/นๆ ประมาณผลผลิตประมงนํ �าจืดรวมถึงการเลี �ยงปลาในกมัพชูามีมลูคา่ระหว่าง 
11.7 เปอร์เซ็นต์ ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ หรือระหว่าง 8 เปอร์เซ็นต์ ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ ของผลิตภนัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ขณะที/ตวัเลขเหลา่นี �คือคา่ประมาณการ เพราะเป็นเรื/องยากที/จะได้ตวัเลขที/แมน่ยําสําหรับ
การประมงขนาดเล็ก ดงันั �นเราจงึเข้าใจความสําคญัของการประมงในแมนํ่ �าโขงได้จากข้อมลูประมาณการ
เทา่นั �น (ICEM 2010) 
 
ปลาหล่อเลี �ยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 

ปัจจบุนัปลาจากแม่นํ �าโขงสามารถสง่ขายไปยงัตา่งประเทศรอบๆ ชายแดนได้เพราะการพฒันา
อตุสาหกรรมห้องเย็นและเครือขา่ยการขนสง่ โดยข้อเท็จจริงแล้วปลาเป็นสินค้าสําคญัในการแลกเปลี/ยนที/
เกิดขึ �นก่อนระบบกระจายสินค้าในปัจจบุนั 

จนกระทั/งประมาณ 50 ปีที/แล้ว การแลกเปลี/ยนปลาและข้าวเกิดขึ �นทั/วภมูิภาครวมถึงตอนใต้ของ
ลาว และทางเหนือของไทย ในยคุที/วิถีชีวิตสืบตอ่ๆ มาของผู้คนคล้ายๆ กนั ผู้คนใช้เวลาสว่นใหญ่หาและเก็บ
อาหาร ในหมู่บ้านซึ/งทํานาเป็นอาชีพหลกั จงึยากมากที/จะมีเวลาหากบัข้าวกินระหว่างชว่งฤดหูว่านกล้า
และเก็บเกี/ยวข้าว ในชว่งเวลาเดียวกนัหมูบ้่านริมนํ �าที/อดุมสมบรูณ์ด้วยปลาจะจบัปลาและแปรรูปเป็นปลา
ร้าหรือปลาตากแห้งเพื/อนํามาแลกเปลี/ยนสินค้าอื/นๆที/ต้องการ ดงันั �นแลกเปลี/ยนอาหารจงึมีทั/วทั �งภมูิภาค 

การแลกเปลี/ยนไมไ่ด้มีแคผ่ลในทางปฏิบตัเิทา่นั �น แตย่งัมีนยัยะสําคญัทางวฒันธรรมและสงัคม
ด้วย แมใ่หญ่อาย ุ70 ปีทา่นหนึ/งในภาคอีสานของไทยเลา่วา่ เมื/อตอนเป็นสาวเธอจะหมกัอาหารและตาก
แห้งจํานวนมาก ใสเ่กวียนท่องไปเรื/อยๆ กบัเพื/อนๆ โดยไมมี่จดุหมาย ตอ่รองกบัคนที/พบตามทางเพื/อแลก
ปลา กบัข้าวหรือสินค้าเกษตรอื/นๆ โดยไมมี่อตัราแลกเปลี/ยนที/แนน่อนสําหรับปลาและข้าว ถ้ามีเหลือเธอก็
จะให้คนอื/นมากขึ �นและถ้ามีไมม่ากพอ เธอจะตอ่รองเพื/อได้ข้าวเยอะขึ �น ดงันั �นสิ/งที/สําคญัในการตอ่รองนี �ก็
คือความเอื �อเฟื�อเผื/อแผ ่  

เวลานั �นทั �งข้าวและปลาไมมี่ขายในตลาด และไมส่ามารถแลกปลี/ยนเป็นเงินได้ ผู้คนรู้สกึวา่ไมมี่
ประโยชน์ที/จะมีระบบแลกเปลี/ยนคงที/แน่นอน นอกจากนั �นข้าวและปลาไมส่ามารถเก็บไว้ได้นานๆ ดงันั �น 
แทนที/เก็บไว้จํานวนมากๆ คา่นิยมสงัคมจงึกําหนดว่าการให้คนอื/นเป็นการเพิ/มชื/อเสียง กระชบั
ความสมัพนัธ์สว่นตวั และเป็นภมูิคุ้มกนัตอ่เหตกุารณ์ไม่คาดคิดในอนาคต จากการสมัภาษณ์เราได้เรียนรู้
วา่ในการออกเดินทางไปยงัตําบลที/ไมเ่ป็นที/รู้จกั ทําการแลกเปลี/ยน และพบเพื/อนใหม่นั �น ก็มีสิ/งดีๆ ระหวา่ง



บทที� 1-4   3  

ทางเสมอ ผู้คนผกูเสี/ยว (หมายถึง การเป็นเพื/อนสนิท) ผ่านการแลกเปลี/ยนไปมาหาสูซ่ึ/งกนัเสมอๆ หลงัจาก
นั �นอาจมีการแตง่งานระหวา่งสองครอบครัว กระชบัความเชื/อทางสงัคมเปลี/ยนจากเพื/อนเป็นญาติ 

ปัจจบุนั ปลาสามารถซื �อขายเปลี/ยนเป็นเงินได้ง่าย คนเก่าคนแก่คดิถึงวนัคืนที/ยงัแลกเปลี/ยนปลา
กนั แม้ทกุวนันี �ในลาวเองเมื/อมีการจบัปลาได้มากๆ ก็จะแบง่ให้เพื/อนหรือญาติๆ  หรือในหมูบ้่านทางอีสาน
ของไทยถ้าจบัปลาได้น้อยจนไมคุ่้มคา่นํ �ามนัขนปลาไปขายในตลาด ก็จะขายปลาในหมูบ้่านในราคาถกูมาก   
ปลาในลุม่นํ �าโขงจงึมีบทบาทสําคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม  สง่เสริมความมั/นคงทางอาหาร
ของผู้คนที/มีโอกาสจํากดัในการหารายได้ 
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