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สารจากผู้อ�านวยการ

“ปลา”เป็นสตัว์น�า้ทีผ่กูพนักบัสงัคมไทยมายาวนาน ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นแหล่งอาหาร แหล่งประกอบ

อาชีพ และเป็นผู้รักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  ชื่อปลาในแต่ละท้องถิ่นเองก็ถูกเรียกแตก

ต่างกันไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมา  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของสังคมไทยอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ส่งผลให้สิ่ง

แวดล้อมของแหล่งน�้าเส่ือมโทรมลง การจับปลาปริมาณมากและการใช้ประโยชน์จากปลาต่างถิ่น

อย่างผดิวธิ ีท�าให้ปลาในแหล่งอาศยัมจี�านวนลดลงหรอืแม้แต่สญูพนัธุไ์ปจากแหล่งอาศัยในธรรมชาติ  

อีกทั้งวัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยยังท�าให้ชื่อปลาท้องถิ่นหลายชนิด

ค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลาหรือไม่เป็นที่รู้จักส�าหรับคนรุ่นใหม่ ดังนั้น การอนุรักษ์และการ

สร้างมาตรฐานของชื่อปลาจึงเป็นเร่ืองส�าคัญต่อวงการวิชาการและสังคมไทยเพื่อสร้างความเข้าใจ

ในทิศทางเดียวกันและการส่ือสารที่ถูกต้องระหว่างประชาชนหรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากปลา 

รวมทั้งใช้อ้างอิงในการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนรุ่นถัดไป 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ

พฒันาระบบคลงัตวัอย่างอ้างองิทางธรรมชาติวทิยา จงึได้ให้ความส�าคญัของการก�าหนดมาตรฐานชือ่

ปลาและการอนรุกัษ์ช่ือท้องถิน่ของปลาชนดิต่าง ๆ  โดยรวบรวมข้อมลูจากผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ

ด้านปลาในประเทศไทยผ่านการจัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “มาตรฐานชื่อสามัญไทยส�าหรับปลา

ไทย” ขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งเรียบเรียง

และจัดพิมพ์รายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อที่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนนักวิชาการ นักเรียนนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไปจะได้น�าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป 

ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์

ผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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ค�านิยม

“ในน�า้มปีลา ในนามข้ีาว” ค�าเปรยีบเปรยทีเ่ราได้ยนิกนัมานาน แสดงให้เหน็ถึงความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรสัตว์น�้าของประเทศไทยในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น�้าจ�าพวกปลา จากวิถีในการ

ด�ารงชีวิตของคนไทยสมัยก่อนพัฒนาไปจนถึงการท�างานด้านวิชาการซึ่งก่อให้เกิดการศึกษาปลาใน

หลากหลายสาขา แม้ว่าการศึกษาปลาในปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นเครื่องมือเพ่ือ

ช่วยให้นกัวทิยาศาสตร์ได้ศกึษาวจิยัอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ “ชือ่ปลา” ยงัเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะสร้าง

ความเข้าใจและสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียว ทั้งระหว่างเครือข่ายนักวิชาการ ชาวประมง ตลอด

จนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาในด้านต่าง ๆ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาวิจัย

ทางธรรมชาติวิทยา โดยเฉพาะด้านอนุกรมวิธานของพืช สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูก

สันหลังโดยเฉพาะกลุ่มปลา จึงได้สนับสนุนให้เกิดการจัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “มาตรฐานชื่อ

สามัญไทยส�าหรับปลาไทย” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 

2563 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากส่วนงานต่าง ๆ มาร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนด

มาตรฐานชื่อสามัญของปลา 

สบืเนือ่งจากการจดังานเสวนาดงักล่าว คณะนกัวชิาการด้านธรรมชาติวทิยาของ อพวช. ได้ร่วม

กันด�าเนินการจัดท�าสรุปเนื้อหาและจัดท�าเป็นรายงานฉบับนี้ขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นข้อมูลพื้น

ฐานที่จะเป็นประโยชน์กับบุคคลในหลายภาคส่วน ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นอย่างสูง

ที่จะสนับสนุนให้เกิดการก�าหนดมาตรฐานของชื่อปลาไทยและการอนุรักษ์ชื่อท้องถ่ิน ให้เกิดข้ึนใน

ประเทศไทย 

ขอชืน่ชมคณะผูจ้ดัท�าจากทกุส่วนงานของ อพวช. ทีไ่ด้ร่วมกนัใช้ความรูค้วามสามารถ จนท�าให้

การจัดพิมพ์รายงานฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เป็นรูปธรรมต่อไป 

ดร. นพรัตน์ เทพเทพา 

ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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บทน�า

Introduction

 วีระ วิลาศรี

ชื่อสามัญ (Common name) เป็นชื่อที่มักจะก�าหนดเพื่อใช้ในการเรียกระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต 

เป็นท่ีรู้จักทั่วไปในสาธารณะโดยใช้ภาษาใดภาษาหน่ึงเรียกช่ือมากกว่าท่ีจะเป็นช่ือวิทยาศาสตร์ 

(Scientific name) มีลักษณะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ (Binomial 

nomenclature) เป็นภาษาละตนิและตวัอกัษรเอียง ประกอบด้วยสองส่วนคอื ชือ่สกุล (Genus) และ

ชื่อชนิด (Specific epithet) และอักษรตัวแรกเป็นอักษรตัวใหญ่ ส�าหรับชื่อวิทยาศาสตร์มีข้อจ�ากัด

คือถูกใช้และรู้จักเฉพาะแวดวงวิชาการและการศึกษา ส่วนชื่อสามัญหรือชื่อเรียกชนิดสิ่งมีชีวิตตาม

ท้องถิ่นต่าง ๆ  ก็มีข้อบกพร้องที่เกิดขึ้นหลายประการ เช่น ประการแรกคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจมีชื่อ

ทีใ่ช้เรยีกหลายชือ่ในท้องถิน่เดยีวกนั ประการทีส่องคอืส�าหรบัคนทัว่ไปไม่มคีวามรูด้้านชวีวทิยาท�าให้

สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจถูกเรียกด้วยชื่อหลายชื่อเน่ืองจากมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันเนื่องจากความ

แตกต่างของอายุ เพศ และสภาพแวดล้อม ประการที่สามคือชื่อที่ใช้เรียกไม่สามารถเชื่อมโยงหมวด

หมู่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสกุลหรือวงศ์เดียวกันได้เหมือนชื่อวิทยาศาสตร์ ประการที่สี่ชื่อเรียกก็คล้ายคลึง

กับค�าในภาษาทั่วไปที่มักจะเปลี่ยนแปลงหรือผิดเพี้ยนไปตามกาลเวลา ประการที่ห้าคือสิ่งมีชีวิต

ชนิดใหม่ส่วนใหญถ่กูค้นพบจากทีซ่ึ่งคนทัว่ไปเข้าไมถ่ึงและแถบจะไม่รูจ้ักเชน่ ล�าธารในป่าดิบ ใต้ท้อง

ทะเลลึก ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ไม่มีชื่อเรียก ประการที่หกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีชื่อเรียกชื่อเดียวกัน 

และประการที่เจ็ดสิ่งมีชีวิตชนิดที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจก็อาจไม่มีชื่อเรียกเลย (Wikipedia, 2021) 

อย่างไรก็ตามชื่อสามัญหรือชื่อเรียกตามท้องถิ่นก็ยังเป็นนิยมส�าหรับคนทั่วไปในการสื่อสารมากกว่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ ความจ�าเป็นในการท�างานของนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องสื่อสารกับประชาชนเพื่อ

การศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ในภาคสนาม และที่ส�าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันด้วยระบบ

ฐานข้อมูลของสิ่งชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือระดับโลกมีบทบาทในการประเมินสถานภาพการอนุรักษ์

และการจัดสรรใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นชื่อสามัญจึงยังมีความจ�าเป็นในการสื่อสารที่

เกี่ยวข้องกับคนทุกกลุ่มในสังคม 

ในกรณีของปลาซึ่งถือเป็นสัตว์น�้าที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศของโลก การแก้

ปัญหาเกีย่วกบัมาตรฐานของชือ่เรยีกท�าให้หลายสมาคมหรอืหน่วยงานในแต่ละประเทศพยายามพฒันา

แนวทางในการก�าหนดมาตรฐานของชื่อสามัญในประเทศหรือท้องถิ่นของตนเอง เช่น ในประเทศ

ออสเตรเลยีมผีูเ้ชีย่วชาญด้านอนกุรมวธิานและอาหารทะเลได้จดัท�าคูม่อืเกีย่วกบัชือ่สามญัมาตรฐาน

ปลาและสตัว์น�า้ของออสเตรเลยีทีเ่รยีกว่า CAAB (Code for Australian Aquatic Biota) โดยถกูบรรจุ
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อยู่ในระบบฐานข้อมูลการจัดการอนุกรมวิธานของ Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization (CSIRO) และถูกน�าไปใช้อ้างอิงในงานสาธารณะสุขและอุตสาหกรรม 

(CSIRO, 2021) ในสหรัฐอเมริกาทางสมาคมการประมงแห่งสหรัฐอเมริกา (American Fisheries 

Society) ได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณปลาในสหรัฐอเมริกา แคนาดา 

และเม็กซิโก (Page et al., 2013) ส่วนในประเทศญี่ปุ่นทางสมาคมนักมีนวิทยาแห่งญี่ปุ่นได้จัดท�า

เอกสารแนวทางการก�าหนดชื่อสามัญมาตรฐานของปลา (A guideline for standard Japanese 

name of fishes) เพื่อใช้เป็นคู่มือมาตรฐานในการตั้งชื่อหรือก�าหนดชื่อสามัญมาตรฐานภาษาญี่ปุ่น

ของปลาที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (Ichthyological Society of Japan, 2020)

ในประเทศไทยการก�าหนดหรือต้ังชื่อสามัญไทยส�าหรับปลาที่เป็นมาตรฐานยังไม่มีชัดเจนและ

ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือองค์กรที่ด�าเนินการเรื่องนี้โดยตรง นักวิชาการไทยในอดีตหลาย

ท่านมแีนวคดิในการรวบรวมชือ่ไทยทีเ่รยีกชนดิปลาท้ังชือ่ไทยทางการหรือชือ่ท้องถิน่ Thiemmedh 

(1966) รวบรวมรายชื่อปลาที่มีชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อไทยทั้งสิ้น 748 ชนิด  หน่วย

ส�ารวจแห่งประมง (2512) ได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “สัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของคนไทย” ซึ่งมีชื่อปลา

ทะเลทั้งชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่ออังกฤษทั้งสิ้น 373 ชนิด Suvatti (1981) รวบรวมรายชื่อ

ปลาไทย 1,177 ชนิด ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์โดยบางชนิดมีชื่อไทยและชื่อท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ 

ประกอบ ชวลิตและคณะ (2540) ได้รวบรวมรายชื่อปลาน�้าจืดของไทยไว้ 573 ชนิด ประกอบด้วย

ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อไทย ทัศพล (2560) บรรยายปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านน�้าไทยและน่านน�้า

ใกล้เคียงทั้งสิ้น 153 ชนิด พร้อมด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทยและชื่ออังกฤษ

ด้วยองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีพันธะกจิหลักในการศึกษาวจิยัและรวบรวม

ตวัอย่างด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและด้านธรรมชาตวิทิยา โดยงานด้านธรรมชาตวิทิยาทีม่เีป้าหมาย

ที่พัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาให้เป็นแหล่งรวบรวมวัสดุอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยาและจัดท�าฐาน

ข้อมลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวัสดุอ้างองิและความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน 

ส�าหรบัคลงัตวัอย่างปลาซึง่เป็นตวัอย่างส่วนหนึง่ในวสัดอุ้างองิของพพิธิภณัฑ์ได้มกีารจัดท�าฐานข้อมลูท่ี

มีรายระเอียดประกอบด้วย เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่ออังกฤษ ชื่อสามัญไทย สถานที่เก็บตัวอย่าง ผู้เก็บ

ตวัอย่าง วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง เป็นต้น โดยชือ่วิทยาศาสตร์จะค่อนข้างครอบคลมุชนดิปลาเกอืบทกุชนดิทีม่ี

อยูใ่นพิพิธภัณฑ์ยกเว้นตวัอย่างของชนิดใหม่ทีย่งัไม่ได้รบัการตัง้ชือ่ ส่วนชือ่องักฤษและชือ่สามญัไทยยงั

พบกบัปญัหาทีย่ังมชีือ่ไม่ครบทกุชนดิและบางชือ่ใช้เรยีกซ�้ากบัปลาหลายชนิด ด้วยเลง็เหน็ปญัหาทีเ่กดิ

ขึ้นดังกล่าวและเพื่อการพัฒนาต่อยอดในการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการ เศรษฐกิจ 

และสังคม ทาง อพวช. จึงได้จัดงานเสวนาเพ่ือระดมความคิดจากผู้เชียวชาญด้านอนุกรมวิธานปลา

เพื่อหาแนวทางพัฒนาวิธีการในการก�าหนดชื่อสามัญไทยของปลาไทยในหัวข้อ “มาตรฐานชื่อสามัญ

ไทยส�าหรับปลาไทย (Kick off Thai common name of Thai fishes)” โดยงานเสวนาได้จัดขึ้นเมื่อ

| รายงานการเสวนา มาตรฐานชื่อสามัญไทยส�าหรับปลาไทย10



วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-12.00 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการ

ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  มีการพูดคุยเนื้อหาและอภิปรายบนเวทีแบบโต๊ะกลม

วทิยากรแต่ละท่านได้ให้มุม่มองในเรือ่งมาตรฐานของชือ่สามญัไทยของปลาไว้อย่างน่าสนใจ ทัง้

การศึกษาทบทวนชื่อไทยท่ีใช้เรียกปลาในอดีตรวมถึงความหลากหลายของชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่น 

ชื่อที่เป็นภาษาชาวบ้าน ชื่อที่ก�าหนดใช้ในทางราชการและชื่อที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทาง

วฒันธรรมและกจิกรรมในสงัคม รูปแบบในการก�าหนดชือ่สามญัมาตรฐานในกรณต่ีางประเทศทีน่่าจะ

หยบิยกมาเป็นกรณศีกึษาเช่นในประเทศญีปุ่น่ ชือ่ทีใ่ช้เรียกปลาในลุม่แม่น�า้โขงทีเ่ช่ือมโยงความหลาก

หลายทางวฒันธรรมและชวีติผูค้นในประเทศบรเิวณลุม่แม่น�า้โขง เช่น ไทย ลาว กมัพชูา อกีทัง้ปัญหา

การเก็บข้อมูลภาคสนามของหน่วยงานราชการ เช่น กรมประมง ซึ่งบางครั้งก็เกิดความคลาดเคลื่อน

ของการสื่อสารเน่ืองจากการตีความของชนิดปลาและชื่อที่ใช้เรียกแตกต่างกันระหว่างนักวิชาการ

ประมงและชาวประมงหรอืชาวบ้าน นอกจากนัน้มกีารยกกรณเีปรียบเทียบระหว่างช่ือสามัญปลากับ

สัตว์กลุ่มอื่น เช่น นก ซึ่งมีสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติของประเทศไทยเป็นคณะกรรมการที่ช่วย

ในการก�าหนดชือ่สามญัไทยซึง่แตกต่างจากปลาทีย่งัไม่มหีน่วยงานหรอืคณะท�างานทีเ่ข้ามามบีทบาท

ในการก�าหนดชื่อสามัญไทยส�าหรับปลาโดยตรง

เนือ่งจากเนือ้หาและข้อมลูจากงานเสวนานีม้ปีระโยชน์อย่างมากต่อแนวคิดในการพฒันาแนวทาง

การก�าหนดชือ่สามัญไทยส�าหรับปลาซึง่ยงัไม่ได้ด�าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม ทางคณะท�างานในงาน

เสวนาจงึจดัท�ารายงานนีโ้ดยมรีายละเอยีดการบรรยายของวทิยากรแต่ละท่านรวมทัง้การแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาและตอบค�าถามจากวิทยากร 
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ปลากะสง

Channa lucius



หลักเกณฑ์การตั้งชื่อปลาไทย 

Criteria for Thai Fish Common Names

ชวลิต วิทยานนท์

ความหลากหลายทางชวีภาพของปลาในเมืองไทย ทั้งน�้าจดืและน�า้เค็ม หลกัเกณฑ์ในการตั้งชื่อ

ปลาของไทย ปลาของทั้งโลกมีประมาณ 35,600 ชนิด แท้จริงมีมากกว่านี้ เพราะเป็นข้อมูลในเดือน

สิงหาคม ค.ศ. 2011 ของ Fishbase แต่การค้นพบปลาชนิดใหม่ของทั้งโลก เฉลี่ยแล้วประมาณ 10 

ชนิดต่อเดือนทั้งน�้าจืดและในทะเล และยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่ยังไม่ได้มีการส�ารวจ เช่น ในท้องทะเล  

ป่าทึบอย่างป่าอะเมซอน และรวมถึงหลายป่าในประเทศไทยเราก็ยังไม่มีการส�ารวจปลา ได้มีการ

ประเมินไว้ว่าภายในปี ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) หรืออีกราว ๆ  20 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีการพบปลา

รวมได้กว่า 40,000 ชนิดทั้งโลก   ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลวิชาการของทุกหลุมบนดวงจันทร์ยังมีมากกว่าสิ่ง

มีชีวิตในท้องทะเล   เมืองไทยมีปลาประมาณ 8.3 เปอร์เซ็นต์จากทั้งโลก ซึ่งถือว่ามีความหลากหลาย

อย่างมาก เมื่อเทียบกับพื้นที่ประเทศที่มีไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ของทั้งโลก ในประเทศไทยมีปลาถึง 64 

อันดับ (Order) มี ประมาณ 280 วงศ์ (Family) ในเรื่องของวงศ์ยังมีการถกกันอย่างมาก 

เมือ่มกีารพฒันาของเทคโนโลย ีทัง้เรือ่งของกายวภิาค เรือ่งอนกุรมวธิานของปลา ในต่างประเทศ

มีการเดินหน้าวิจัยก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ท�าให้พบว่า ปลาหลายวงศ์มีความแตกต่างกัน เช่น กรณีวงศ์

ปลาตะเพียน Cypinidae  ปัจจุบันแยกออกเป็นวงศ์ปลาแปบ ปลาซิว จากที่เคยนับอยู่วงศ์เดียวกัน

เป็น 5 วงศ์ ปลาทะเลก็มีการเปลี่ยนปรับมากมาย ประเทศไทยมีปลาน�้าจืดแท้และปลาที่ใช้ชีวิตใน

น�้าจืดครึ่งหนึ่งน�้าเค็มครึ่งหนึ่ง Secondary freshwater ประมาณ 800 ชนิด และ 2,100 ถึง 2,200  

ชนิด เป็นปลาทะเลแท้ ๆ 

ชือ่ปลา (ชือ่ไทย) ปัจจบุนั ใช้ 3 ชือ่ คือ ชือ่ราชการหรอืช่ือสามญั (ใช้ตามเอกสารวชิาการ) ช่ือพืน้

เมอืง (รายภาค/รายจงัหวดั) และ ชือ่การค้าหรอืชือ่เล่น ชือ่วทิยาศาสตร์บางชือ่ทีเ่คยพบว่าเป็นชือ่พ้อง 

ก็ถูกน�ามาเป็นชื่อทางการค้าได้ เช่น ปลาสวาย (Pangasius sutchi) คนก็จะรู้ว่าเป็นปลาสวายที่เรา

ทาน แต่ในทางอนุกรมวิธานไม่ได้เป็นชื่อสกุลนี้อีกต่อไปแล้ว (Pangasianodon hypophthalmus) 

ก็เป็นที่เข้าใจกันของผู้ใช้ประโยชน์ทั่ว ๆ ไป 

ปลาหลายชนดิมชีือ่เล่น เช่น ปลาปักเป้า ปลาปักเป้าจุด ปลาปักเป้าเขียว หรือ ปักเป้าซีลอน ซ่ึง

ในทาง Taxonomy กไ็ด้มกีารแยกออกหลายสกลุ แต่ยงัมชีือ่เล่นในวงการปลาสวยงาม เรยีกว่า  “ปลา

ฟิชโช่” เพราะว่าถกูน�าไปเป็นพรเีซนเตอร์โฆษณาในขนมชนดิหนึง่เมือ่หลายปีมาแล้ว หรอืปลาทะเลอีก

ชนดิหนึง่ ทีน่ยิมน�ามาทอดรบัประทานเป็นกบัแกล้มกบัส้มต�า ชาวบ้านเรียกว่า “ปลาจ๊ิกโก๋” แท้ท่ีจริง

แล้วมชีือ่ราชการ “ปลาปากคม” ส่วนชือ่ทางการค้ามหีนงัสอือยูเ่ล่มหนึง่เขยีนปี พ.ศ. 2516 คอื “สตัว์
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ภาพที่ 1 ปลากุดสลาด (Photo credit: ชวลิต วิทยานนท์)

ปลาม้า (ภาพที่ 2) ทางภาคกลางหรือภาษาราชการ เรียก “ปลาม้า” ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน ทางภาค

อสีานและลาว เรยีก “ปลากวาง หรอื ปลากวง” แต่ถ้าเป็นภาษาเขมรเรยีกแปลว่า “ปลาเม่น” เพราะ

มเีสยีงร้องเหมอืนเม่น “เตรย์ปรอมา” เพราะมเีสยีงร้องคล้ายตัวเม่นเวลาถูกจับข้ึนมา ซึง่เราก็เรียกทับ

ศพัท์ภาษาเขมรมาเป็นปลาม้า รวมถงึจากลกัษณะภายนอกดคูล้ายแผงคอม้า   ส่วนทางอีสานเรยีก “ปลา 

กวาง” อาจจะเป็นเพราะดคูล้ายแผงคอกวาง แต่ในปัจจบุนัปลาม้าในบ้านเรามไีด้ถงึ 3 ชนดิ แม้หน้าตา

จะคล้ายกัน แต่ละลุ่มน�้าจะมีความแตกต่างกัน ลักษณะทาง Taxonomy ที่จะมีการวิจัยกันต่อไป

ทะเลทีเ่ป็นอาหารของไทย”  มชีือ่แต้จิว๋อยู่ด้วย เน่ืองจากว่าชาวประมงและผูค้้าปลาในเมอืงไทยมกัจะ

เป็นคนจนีแต้จิว๋ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปลาทีม่คีวามส�าคัญทางเศรษฐกจิและกนิบ่อย ๆ  กจ็ะมชีือ่แต้จิว๋ก�ากับ 

ชื่อพื้นเมืองของไทยบางชนิดมีช่ือเรียกกันในรายจังหวัด ยกตัวอย่างเช่น ปลากะรังแดงจุดฟ้า 

(ชือ่ราชการ) (ภาพที ่1) แต่ว่าเมอืงชล (ชลบรุ)ี เรยีก “ปลากดุสลาด” ระยองเรียก “ปลาอนุรุทธ์” แต่

จนัทบรุถีงึตราด เรยีก “ปลาย�า่สวาท” เป็นต้น ทัง้นีทุ้กชือ่มชีือ่ชนดิหรือสกลุเดียวกนัแต่ว่ามชีือ่เรียก

ถงึ 3 ชือ่ ถ้าทางใต้ ภาษายาว ีเรยีก “ปลาราปแูดง” แต่กม็ชีือ่ราชการเป็นท่ีรู้จักว่า “ปลากะรังแดงจุด

ฟ้า” บางอย่างกม็ชีือ่เรยีกรายภาคเช่นกนั เช่น ปลาเวยีน (ชือ่ราชการ) แต่ภาคเหนอืเรียก “ปลาคม” 

หรอื “ปลาก๊ะ”  อีสานและลาวเรียกรวมๆกบัปลาบ้าว่า “ปลาโพง” ทางใต้ เรยีก “ปลาเพง” ภาษายาวี 

เรยีก “ปลากอืเลาะหรอือแีกกอืเลาะ” อันนีก็้เป็นตวัอย่างของช่ือ Common name ท่ีเป็นรายภาค
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ภาพที่ 2 ปลาม้า (Photo credit: ชวลิต วิทยานนท์)

ปลาที่แม่ค้ามักจะทุบหัวน�ามาแกง แม่บ้านเรารู้จักกันดีในท้องตลาด คือ ปลาช่อน (ภาพที่ 3)

ชื่อในราชการเรียก “ปลาช่อน” เรียกทั่วทั้งภาคกลางและภาคใต้ แต่ทางอีสานเรียก “ปลาค่อ” ทาง

ภาคเหนือเรียก “ปลาหลิม” ทางเหนือค่อนมาทางลาวหรือทางฝั่งจังหวัดน่านเรียก “ปลาก่อ” อาจ

เป็นภาษาของชาวไทใหญ่ เป็นต้น ที่กล่าวมาคือชื่อที่เราใช้กันแล้วจะมาดูหลักเกณฑ์กันว่าใช้อย่างไร

ภาพที่ 3 ปลาช่อน (Photo credit: ชวลิต วิทยานนท์)
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สิง่ทีเ่ป็นเรือ่งท้าทายคอืปลาแปลก ๆ  ปลาหายากทีไ่ม่เคยมช่ืีอไทยมาก่อนเลย ไม่เคยเจอมาก่อน

เลย เราจะท�าอย่างไรกบัมนั หรอืปลาทะเลลกึทีไ่ด้จากการส�ารวจ หรอืบางครัง้กห็ลงขึน้มาตามสะพาน

ปลา มบีางร้านอาหารญีปุ่น่หรอืร้านเปิบพสิดารกจ็ะสัง่ปลาพวกนีเ้ข้ามา จงึไม่รูว่้าจะใช้ชือ่อะไรดี ผมก็

ตัง้ช่ือตามลกัษณะไป แต่ผมกม็หีลกัเกณฑ์ ถ้าเราจะตัง้ชือ่ไทยให้ปลาต้องใช้หลกัเกณฑ์อะไรบ้าง ทีน่่า

จะเป็นข้อเสนอทีง่่ายส�าหรบัในทีป่ระชมุน�ามาถกเถยีงและปรบัปรงุแก้ไขกนั ซึง่ขอเสนอคร่าว ๆ  ดงันี้

 หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อปลา ข้อแรกคือใช้ “ชื่อที่รู้จักกันมากที่สุด” ก็เป็นชื่อที่เราพบทั่ว ๆ ไป 

เช่น ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาอินทรี ปลานิล เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่เราคงไม่ต้องเถียง เพราะเป็น

ปลาเศรษฐกิจบ้าง เป็นปลาที่เห็นบ่อย ๆ  หรือเป็นปลาที่เราเลี้ยงสวยงามเป็นต้น ในปลาต่างประเทศ

ที่น�าเข้ามาก็อาจมีหลักเกณฑ์คล้าย ๆ กัน

ปลาทะเลลึกหลายชนิดคนไทยไม่รู้จัก (ภาพที่ 4-5) แม้แต่ชาวประมงหรือนักวิชาการก็ไม่รู้จะ

ตั้งชื่อว่าอะไร จึงมีการใช้ชื่อวิทยาศาสตร์หรือชื่อภาษาอังกฤษทับศัพท์ไป

ภาพที่ 4 ปลาทะเลลึกที่ไม่มีชื่อไทย วงศ์ Ophidiidae (Photo credit: ชวลิต วิทยานนท์)
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ภาพที่ 5 ปลาทะเลลึกที่ไม่มีชื่อไทย วงศ์ Peristediidae (Photo credit: ชวลิต วิทยานนท์)

ปลาทีเ่ราไม่ได้พบทัว่ไป อาจจะพบบางจงัหวดัหรอืพบบางฝ่ังทะเล อาจเป็นรายงานการพบครัง้

แรก  เราก็จะใช้ “ชื่อพื้นถิ่น” ที่เคยเรียกกันมาเฉพาะที่ ยกเว้นว่าไปซ�้ากับปลาอื่น ๆ ที่ดูคล้าย ๆ กัน

ก็จะพิจารณาว่าเราจะท�าอย่างไรให้มันดูแตกต่างหรือใช้ชื่อเฉพาะตัว

ปลาบางอย่างมีจ�านวนชนิดมากและมีหน้าตาคล้าย ๆ กัน ใช้ชื่อรวม ๆ กันเรียกก่อน เช่น ปลา

เก๋า ปลากะรัง หรือปลาจวด ซึ่งปลาจวดเป็นปลาที่มีความท้าทายในการแยกสปีชีส์ ปลาพวกนี้น�าขึ้น

มาพร้อมกนั 1 ตะกร้าอาจมี 5 ชนดิ ทีล่กัษณะคล้าย ๆ  กันหมดเลย แต่ถ้าผ่าท้องดูและสงัเกตละเอยีด

ก็จะพบว่าต่างชนิดกัน เราก็จะใช้ชื่อชนิดที่ใกล้เคียงที่สุด อาจใช้ปลาจวดเป็นชื่อน�าแล้วใช้ชื่อเรียกต่อ

ท้ายเป็นชื่อ Suffix ว่าเป็นปลาจวดอะไร   

อีกแบบคือหาชื่ออะไรไม่ได้ เราก็เรียกจาก “ลักษณะเด่น” ที่เห็นได้ชัด เช่น สมมุติมีเกล็ดเยอะ

กว่าตวัอืน่ เราก็จะเรยีกต่อว่า เกลด็ถี ่เป็นต้น หรอืมคีรบียาว ครีบสัน้ แต่ต้องเป็นลกัษณะทีไ่ม่ผนัแปร 

ถ้าตั้งแล้วไม่ไปสับสนกับชนิดอื่น แต่ถ้าเรียกไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องแปลจาก “ช่ือวิทยาศาสตร์” หรือ 

“ภาษาองักฤษ” ให้มาเป็นค�าไทยทีเ่ข้าใจง่าย โดยเกณฑ์นีญ้ีปุ่น่เองกใ็ช้กนัและประเทศจนีกใ็ช้เช่นกนั

สิ่งที่จะก้าวต่อไปก็คือ การหาเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องของฐานข้อมูลของปลา เช่น เราได้

ตั้งกลุ่มชมรมนักอนุกรมวิธานของสัตว์ทุกประเภทแล้วก็จะเน้นสัตว์ทะเลมากกว่า เพราะสัตว์บกมี

มาร่วมบ้างเป็นส่วนน้อย อย่างที่สองต้องท�ารายชื่อของปลารวมถึงรูปถ่ายให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมาก

ได้ เรามีหน่วยงานทางด้านชีววิทยาด้านสัตว์น�้ามาร่วมร้อยปี แต่ยังไม่มีหนังสือหรือสื่อที่เขียนอย่าง

ชัดเจนที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางที่เกี่ยวกับปลาในเมืองไทยเลย ขณะที่นกไทยน้ันก้าวไป
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ไกลที่มีทั้ง Guidebook หรือหนังสือภาพที่เป็นทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษ รูปถ่ายก็มีทั้งจากชนิด

ที่อยู่ในเมืองไทยและชนิดอื่นที่ใกล้เคียง ควรจะมีการจัดตั้งกลุ่มหรือจัดท�าองค์ความรู้ในเรื่องของ

สัตว์ในประเทศไทยหรือ Fauna of Thailand โดยเฉพาะเรื่องของปลาคงเป็นที่หน้าถกเถียงกันไป

อีกหลายปี และมีการแยกกลุ่มมีการท�า Revised ให้ครบถ้วน ส�าหรับนักวิชาการปลาที่เราได้มีการ

ตั้งเครือข่ายกันมาแต่ยังคงไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเนื่องจากปัจจัยจ�ากัดต่าง ๆ มากมาย

ปลากระดี่หม้อ

Trichopodus trichopterus

Photo credit: กชกร มูลสถาน
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ก�าหนดมาตรฐานชื่อสามัญปลาในต่างประเทศ กรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

Case Study of Standard Common Names in Japan

 วีระ วิลาศรี

เมือ่ได้คยุกบั ดร.ชยัวฒุ ิแนะน�าให้ลองดตูามมาตรฐานของต่างประเทศ มกีรณไีหนบ้างทีน่่าสนใจ

ท่ีพอจะหยบิมาพดูคยุกนัได้ ในประเทศญีปุ่น่มสีมาคมนักมนีวิทยา (The Ichthyological Society of 

Japan) มสีมาชกิประกอบด้วยนกัวิจัยและนกัวชิาการด้านปลาหลากหลายสาขา ญีปุ่่นได้มกีารก�าหนด

ชื่อมาตรฐานหรือ Common name  หรือ Standard Japanese name ของปลาไว้เยอะแล้ว แต่ก็

ยังมีปลาที่ค้นพบชนิดใหม่เกือบทุก ๆ  ปี ทางสมาคมจึงมีการจัดท�าเอกสารแนวทาง (Guidelines for 

naming standard Japanese names for fish) เพื่อใช้ก�าหนดชื่อสามัญของปลาในประเทศญี่ปุ่น 

ในช่วงทีผ่มศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหีนงัสอืท่ีน่าสนใจในร้านสหกรณ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คือ หนังสือ Fishes of Thailand ของศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นหนังสือ

ที่น่าสนใจมากโดยรวบรวมชื่อปลาไทยไว้มากมายหลายชนิด ท�าให้เห็นถึงความหลากหลายชื่อต่าง ๆ  

มากมายของปลาไทยแต่ละชนดิเพยีงแค่ยงัไม่เป็นระบบมากนกั แต่ถอืว่าท่านท�าไปค่อนข้างจะเยอะแล้ว  

ถ้าเปรยีบเทยีบกบัแนวทางของสมาคมนกัมนีวทิยาญีปุ่น่ได้ก�าหนดถงึวตัถปุระสงค์ว่าท�าไมต้องใช้ 

ชือ่ปลาภาษาญี่ปุ่นมาตรฐาน (Standard Japanese name) ซึ่งถือเปน็ชื่อทางวิชาการในภาษาญีปุ่น่

สามารถใช้แทนชือ่วทิยาศาสตร์ได้ เข้าใจง่าย จ�าง่ายกบัประชาชนทัว่ไป สะดวกในการน�ามาใช้แทนชือ่

วิทยาศาสตร์ในญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศไม่คุ้นเคยกับชื่อวิทยาศาสตร์ ในการสื่อสารทั้งในหมู่นักวิชาการ

และสาธารณะ ที่ส�าคัญอีกอย่างคือในแง่ของความก้าวหน้าทางการวิจัย วิทยาศาสตร์ ต้องเข้าใจก่อน

ว่า “ปลา” เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งมีบทบาทส�าคัญต่องานวิทยาศาสตร์หลายสาขา ไม่จ�ากัดเฉพาะนัก

มีนวิทยาซึ่งที่ท�างานวิจัยเกี่ยวกับปลาโดยตรงแต่ก็ยังมีงานวิจัยสาขาอื่นเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาต่อยอด 

ส�าหรับหลกัเกณฑ์ก�าหนดชือ่ปลาภาษาญีปุ่่นมาตรฐาน มลัีกษณะเป็นชือ่มเีสถยีรภาพและใช้แพร่

หลาย โดยชื่อมาตรฐานนี้มีการก�าหนดตั้งแต่ระดับ วงศ์ สกุล ชนิด และชนิดย่อย ภาษาที่ใช้ก็จะยึด

ภาษาญีปุ่น่เป็นหลกั และในกรณทีีป่ลาไม่พบในญีปุ่น่เป็นปลาต่างประเทศทีถ่กูน�าเข้ามา จะแยกไว้อกี

จ�าพวกหนึง่และไม่ใช้ช่ือภาษาญีปุ่น่ ต้องใช้การทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศหรอืชือ่วทิยาศาสตร์ไปเลย 

และในกรณปีลาชนิดใดชนิดหน่ึงซึง่เป็นปลาญีปุ่น่ทีรู้่ว่ามตีวัจริงในธรรมชาตแิต่ยงัไม่มชีือ่วทิยาศาสตร์

ก็สามารถก�าหนดให้ชื่อปลาภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานได้ โดยเฉพาะชนิดที่ถูกจัดสถานะภาพอยู่ในภาวะ

วิกฤติความเสี่ยงใกล้สูญพันธ์ หรือ Red-list

ต่อไปนีค้อืตัวอย่างทีย่กมาให้เห็น ปลาพบแพร่กระจายในญ่ีปุ่นกจ็ะใช้ภาษาญ่ีปุ่นไปเลย เช่น  “อไุด 

= Udai = ウダイ” (ภาพที่ 6) ซึ่งเป็นชื่อญี่ปุ่นมาตรฐานของปลาชนิด  Tribolodon hakonensis   
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ภาพที่ 6 ปลาอุได ウダイ

ภาพที่ 7 ปลาปิรันยา セッラサルムス•ナッテレリ

| รายงานการเสวนา มาตรฐานชื่อสามัญไทยส�าหรับปลาไทย20



ในทางกลับกันถ้าหากเป็นปลาปิรันยาก็จะใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Serrasalmus nattereri เรียกทับ

ศัพท์ไปเลย “เซอราซารุมัสสุ แนทเทเรริ = Serrasarumusu-nattereri = セッラサルムス•ナ

ッテレリ” (ภาพที่ 7)

โดยหลกัแล้วถ้าจะเริม่ก�าหนดชือ่มาตรฐาน Standard name หรือ Common name ควรจะเริม่

อย่างไรด ีทีญ่ีปุ่น่มหีนงัสอืเล่มหนึง่ทีเ่ป็นคมัภร์ีทีร่วบรวมชือ่ปลาญีปุ่น่และรายละเอยีดวธิกีารจ�าแนก

ชนิดคร่าว ๆ คือ Fishes of Japan with pictorial keys to the species มีด้วยกัน 2 เล่ม  ภายใน

หนังสือจะมีรายละเอียดของชนิดปลาที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานก�าหนดไว้ ใน

ภาษาญีปุ่น่จะมรีะบบตวัอกัษร 4 แบบ คอื ฮริางานะ คาตากานะ คนัจ ิและ โรมาจ ิโดยอกัษรทีใ่ช้เพือ่

ออกเสยีง คอื ฮริางานะ คาตากานะ และโรมาจ ิส่วนอกัษรคนัจิเป็นอักษรทีใ่ช้เพือ่บอกความหมาย โร

มาจิเป็นการทับศัพท์ใช้ออกเสียงด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตามรูปแบบ Hepburn Romanization 

ในส่วนชื่อปลาภาษาญี่ปุ่นมาตรฐาน (Standard Japanese name) นั้นทางสมาคมนักมีนวิทยา

ญี่ปุ่นก�าหนดให้ใช้อักษร 2 แบบคือ คาตากานะและโรมาจิ ซ่ึงคุณสมบัติเท่าเทียมกันและสามารถ

เลือกใช้ได้ระหว่างสองแบบ ตัวอย่างเช่น ปลา “กินเมได” มีชื่อวิทยาศาสตร์ Polymixia japonica 

Günther 1877 สามารถเขียนด้วยคาตากานะ คือ ギンメダイ ถ้าหากเป็นกรณีเขียนด้วยโรมาจิ 

คือ ginmedai ซึง่อาจจะเครือ่งหมายยตัภัิงค์ ( - ) คัน่แต่แบ่งแต่ละค�าเพือ่สะดวกในการอ่านออกเสยีง

ข้อก�าหนดถดัไปจะเกีย่วข้องกบัเอกสารตพีมิพ์ ถ้าหากค้นพบปลาชนดิใหม่ ถ้าจะตัง้ชือ่ปลาภาษา

ญี่ปุ่นมาตรฐานจะท�าอย่างไร ซึ่งในเอกสารแนวทางบอกว่าต้องตีพิมพ์ชื่อในเอกสารทางวิชาการหรือ

เทียบเท่าเอกสารวิชาการ แต่ถ้าเป็นเอกสารออนไลน์หรือสื่อสาธารณะไม่สามารถตั้งชื่อปลาภาษา

ญีปุ่น่มาตรฐานได้ซึง่หากตัง้จะถอืเป็นโมฆะ ส่วนในกรณทีีน่�าเสนอบรรยายในงานประชมุวชิาการและ

บทคัดย่อนั้นให้ใช้เฉพาะชื่อวิทยาศาสตร์เท่านั้นซึ่งไม่สามารถตั้งชื่อปลาภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานได้ รวม

ถงึวนัทีเ่กดิการตัง้ชือ่กจ็ะมผีลต่อชือ่ทีไ่ด้เริม่น�ามาใช้หรอืวนัทีต่พีมิพ์ชือ่คอืวนัทีเ่อกสารตพีมิพ์ปรากฏ

ขึ้น ร่วมทั้งระบุสถานที่เก็บตัวอย่างที่น�ามาตั้งชื่อ (Type locality) เพื่อใช้เป็นหลักยึดเพื่อการศึกษา

และตรวจสอบในภายหลัง 

เกณฑ์การตั้งชื่อปลาภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานใหม่หรือเปลี่ยนชื่อใหม่  ชื่อที่ตั้งขึ้นควรมาพร้อมกับ

ลักษณะเด่นที่ใช้บ่งบอกชนิดของปลา (Diagnostic characters) และต้องบอกเหตุผลว่าท�าไมตั้ง

มีชื่อใหม่และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ความเป็นมาของชื่อ ไม่ใช่แค่การตั้งชื่อปลามาตรฐานในระดับ

ชนิดแต่ชื่อในระบบญี่ปุ่นก็มีการตั้งชื่อตั้งแต่ล�าดับชั้นสูงการจัดจ�าแนก (Higher taxa) คือ ตั้งแต่สกุล 

(Genus) วงศ์ (Family) อันดับ (Order) 

ในชื่อปลาภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานของชนิดจ�าเป็นต้องมีตัวอย่างต้นแบบ (Type specimen) ซึ่งมี

แนวทางคล้ายคลึงกับการมีตัวอย่างต้นแบบในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ในกฎระเบียบ International 

Code of Zoological Nomenclature (ICZN) คือเมื่อมีการก�าหนดชื่อมาตรฐานของชนิดขึ้นก็ต้อง
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ภาพที่ 8 ปลากินเมได ギンメダイ (Photo credit: HUMZ) 

มีตัวอย่างต้นแบบเพื่อตรวจสอบย้อนหลังหากเกิดปัญหาหรือใช้เป็นมาตรฐานเทียบเคียงส�าหรับผู้ที่

ต้องการศึกษาวิจัย ส�าหรับตัวอย่างการตั้งชื่อปลาภาษาญ่ีปุ่นมาตรฐาน เช่น ปลาสกุล Polymixia  

มี 3 ชนิด คือ ชนิด Polymixia japonica มีชื่อมาตรฐาน “ギンメダイ” (กินเมได) (ภาพที่ 8)

ชนิด Polymixia berndti มีชื่อมาตรฐาน “アラメギンメ” (อะราเมกินเม) (ภาพที่ 9) และชนิด 

Polymixia longispina มีชื่อมาตรฐาน “キララギンメ” (คิรารากินเม) (ภาพที่ 10) ส่วนชื่อ

มาตรฐานสกุล (Genus) ใช้ ‘ギンメダイ属’(กินเมไดโซคุ) วงศ์ (Family) ใช้ “ギンメダイ科” 

(กินเมไดคะ) และอันดับ (Order) ใช้ “ギンメダイ目” (กินเมไดเมะ) จะสังเกตว่าตั้งแต่ระดับชั้น

สงูส�าหรบัการจดัจ�าแนกตัง้แต่สกลุขึน้ไปจะเลอืก “กนิเมได” ไปตัง้เป็นชือ่มาตรฐานกบัสกลุ วงศ์ และ

อันดับ ตามล�าดับ หากเทียบกับชื่อไทยก็มีการใช้รากศัพท์ในการก�าหนดชื่อปลาแต่ละชนิดของแต่ละ

กลุ่มชั้นสูงการจัดจ�าแนก (Higher taxa) เช่น ในสกุลปลาซิว (Genus Rasbora) มีปลาซิวหลายชนิด 

เช่น ปลาซิวหางแดง (ภาพที่ 11) ซิวหางดอก ซิวหลังด�า โดยมีรากศัพท์ คือ ซิว และเพิ่มเติมลักษณะ

เด่น (Diagnostic character) เข้าไป 
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ภาพที่ 9 ปลาอะราเมกินเม アラメギンメ (Photo credit: BSKU)

ภาพที่ 10 ปลาคิรารากินเม キララギンメ (Photo credit: BSKU)
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ภาพที่ 11 ปลาซิวหางแดง

ชือ่ไหนบ้างทีเ่หมาะสมในการน�ามาตัง้ชือ่ปลาภาษาญีปุ่น่มาตรฐานมหีลกัเกณฑ์ เช่น ชือ่ทีใ่ช้กัน

กว้างขวาง ชื่อที่แสดงลักษณะเด่นของชนิดปลาชัดเจน พิจารณาว่าเป็นค�าสุภาพหรือไม่ ไม่มีความ

หมายดูถูกดูแคลนหรือเลือกปฏิบัติ ชื่อไม่ยาวเกินไปมีก�าหนดว่าไม่เกิน 9 ตัวอักษร ต้องไม่เป็นชื่อที่

ไปซ�า้หรอืพ้องรปูพ้องเสยีง (Homonym) กบัชือ่ปลาชนดิอืน่ทีอ่ยูใ่นหมวดหมูก่ารจดัจ�าแนกเดยีวกนั 

เช่น ชื่อชนิดที่ซ�้ากันในสกุลเดียวกัน ชื่อสกุลที่ซ�้ากันในวงศ์เดียวกัน ปัญหานี้คล้าย ๆ กับชื่อปลาไทย

ที่มีชื่อซ�้ากันหลายชื่อ และรวมทั้งต้องพยายามไม่ให้ชื่อไปซ�้าในสิ่งมีชีวิตอื่น วิธีการแก้ปัญหาก็คือ

การหาชื่อใหม่มาใช้แทนชื่อที่ซ�้า ต่อมาก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าจะคงชื่อส�าหรับชนิดไหนไว้และจะไป

หาชื่ออื่นมาแทนในชนิดที่มีชื่อซ�้า ใช้หลักเกณฑ์คล้ายกับที่ก�าหนัดใน ICZN คือ ชนิดไหนมีการใช้ชื่อ

นัน้ก่อนชนิดอืน่ก็มสีทิธใิช้ชือ่นัน้ก่อน อกีทัง้เงือ่นไขอ่ืนประกอบอย่างในกรณชีือ่นัน้มีความนยิมใช้กัน

อย่างแพร่หลายและยอมรับกว้างขวางก็สามารถเลือกใช้ชื่อนั้นได้ 

ถ้าหากมีกรณีการเปลี่ยนชื่อมาตรฐานส�าหรับปลาชนิดหนึ่ง เช่น ชื่อไม่เหมาะสม ก็ต้องเปลี่ยน

ใหม่หรอืตัง้ชือ่ใหม่แทนชือ่เดมิ ซึง่ถอืว่าท�าให้เกดิชือ่พ้องความหมาย (Synonym) หรอืกค็อืปลาชนดิ

หนึ่งมีชื่อมาตรฐานมากกว่าสองช่ือ ก็ต้องน�ามาพิจารณาดูว่าชื่อพ้องความหมายจะท�าให้เกิดปัญหา

หรือไม่และจ�าเป็นต้องมีเหตุผลรองรับพอสมควรในการเปลี่ยนชื่อ 

ลกัษณะชือ่ญีปุ่น่ทีไ่ม่เหมาะสมในการเลอืกเป็นชือ่ปลาภาษาญีปุ่่นมาตรฐาน (Standard Japanese 

name) ได้แก่ ชื่อที่ไม่เป็นชื่อทางการ ชื่อที่เป็นค�านิเวศวิทยา ชื่อรูปแบบพันธุกรรม ชื่อการผ่าเหล่า 

ชื่อที่ออกเสียงเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อที่ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อที่แปลมาจากชื่อวิทยาศาสตร์

และชื่อภาษาอังกฤษ และชื่อที่เขียนด้วยอักษรอื่นที่ไม่ใช่คาตากานะ

| รายงานการเสวนา มาตรฐานชื่อสามัญไทยส�าหรับปลาไทย24



แนวทางเพื่อก�าหนดช่ือสามัญของปลาในประเทศญี่ปุ่นก็น่าน�ามาพิจารณาปรับใช้กับส่วนของ

เราได้บ้าง เพราะหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มความชัดเจนในการแก้ปัญหาและท�าให้มีเสถียรภาพ

ในการตั้งชื่อปลาของเราได้ 

ปลาอุได  
Tribolodon hakonensis   
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ชื่อปลานั้นส�าคัญไฉน

How do Fish Names Function?

ชัยวุฒิ กรุดพันธ์

เวลาเราพูดถึงช่ือจะท�าให้เรารู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ ปลาเป็นทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีความ

พิเศษ เพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากปลาโดยตรง และเรามีชื่อปลาเป็นจ�านวนมาก เรามีกลุ่มคนที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มมากที่ใช้ประโยชน์จากชื่อของปลา และชื่อสามัญมาตรฐานเป็นสิ่งส�าคัญ

อย่างมากในการท�าความเข้าใจเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลต่าง ๆ 

จงัหวัดอบุลฯ เป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่ผมเป็นคนกรงุเทพ ดงันัน้ตอนไปท�างาน

เมื่อ 22 ปีที่แล้ว ชื่อที่ชาวบ้านเรียกเป็นชื่อที่แตกต่างจากชื่อที่ผมเรียนไปจากโรงเรียน หรือที่คุ้นเคย

ในภาคกลางหรือในต�ารา และนี่เป็นความแตกต่างของการเรียกใช้ชื่อ เห็นความเปลี่ยนแปลงของ

นักศกึษาเมือ่ 20 ปีก่อน ทีเ่ป็นคนในท้องถิน่ รูจ้กัชือ่ท้องถ่ินดี อย่างปลาบางชนิดเราเรียกว่า “ปลาเน้ือ

อ่อน” (ภาพที่ 12) แต่เด็กเรียกว่า “ปลานาง” หรือว่า “ปลาเซือม” และรู้จักว่าปลาชนิดนั้นอยู่ที่ไหน 

ใช้ท�าอะไรกิน ราคาเท่าไหร่ อันนี้คือภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ แต่ในภาคอีสานไม่ได้

มีแต่ภาษาลาวอย่างเดียว เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมประกอบด้วยกลุ่มภาษาลาว กลุ่มภาษาเขมร กลุ่ม

ภาษาส่วย กลุ่มภาษาไทยโคราช รวมทั้งกลุ่มภาษาเวียดนามและจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2549−2559 ได้

มีโอกาสเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศในลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างจึงเป็นที่มาของเรื่องชื่อที่น่าสนใจ

มากเพราะวา่เมือ่กา้วข้ามพรมแดนของภาษาระหว่างประเทศ จรงิอยู่ทีช่ือ่วิทยาศาสตรเ์ปน็สิ่งส�าคญั 

แต่ถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่นักอนุกรมวิธานปลา เขาจะไม่ได้มาติดตามว่าช่ือสกุลน้ีเปลี่ยนแล้ว

นะ ชื่อแฟมิลี่เปลี่ยนอีกแล้วนะ นักอนุกรมวิธานปลาก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับเปเปอร์งานวิชาการที่ออก

มาใหม่ แต่ผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนได้ส่วนเสียหลาย ๆ ท่าน เช่น อยู่หน่วยงานราชการ อยู่ในกรมประมง 

หน่วยงานอื่น ๆ หรือในองค์กรส่วนท้องถิ่น เขาต้องไปเก็บข้อมูล เพราะฉะนั้นเรื่องของชื่อจะมีความ

ส�าคัญมากถ้าเก็บข้อมูลจัดเรียงหมวดหมู่ที่ดี 

ภาพที่ 12 ปลาเนื้ออ่อน (Photo credit: ชัยวุฒิ กรุดพันธ์) 
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ในพื้นที่ของผม “ปลาดุก” ในที่อุบลฯ ไม่รู้จัก “ปลาดุกด้าน” (ภาพที่ 13) ในสมัยเมื่อ 20 ปี 

แต่เขาจะเรียก “ปลาดุก (เอ็น)” และยังมี “อะกาสะกรัน” ภาษาส่วย “เตรย์แด็ง” ภาษาเขมร “ก๋า

เจย์” ภาษาเวียดนาม ปัญหาคือนักวิชาการหรือคนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม จะเจอคนที่ใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรเหล่านั้น หรือเจอข้อมูลที่เก็บโดยหน่วยงานในพื้นที่ แต่ภาพพวกนี้ก�าลังจะเลือนหาย

ไป เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักภาษาของตัวเอง แต่สิ่งน่าสนใจ คือชื่อหนึ่ง “อะกาสะกรัน” ชื่อนี้ได้มา

จากการไปภาคสนามที่หมู่บ้านหนึ่งในแถบแม่น�้าโขง หมู่บ้านบึงบึกคนในหมู่บ้านใช้ภาษาบูรู ที่เป็น

ภาษาย่อยของภาษาส่วย สิ่งที่น่าสนใจคือได้จดชื่อปลาในหมู่บ้านและมีโอกาสได้ไปเท่ียวท่ีเมืองเซ

มโนรม มณฑลคิรี ที่กัมพูชา เมื่อพูดชื่อ “อะกาสะกรัน” ชาวบ้านรู้จัก เพราะพูดชื่อปลาเดียวกัน นี่

ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญของเรื่องชื่อ 

พื้นที่ใช้เก็บตัวอย่างไว้ในการอ้างอิง มีเครือข่ายร่วมกันกับพิพิธภัณฑ์เครือข่ายเล็ก ๆ ของกลุ่ม

เครอืข่ายของลุม่แม่น�า้โขงตอนล่าง ชือ่ย่อ UNMF มตีวัอย่างปลาประมาณ 220 ชนดิท่ีอยูใ่นโปสเตอร์ 

และอกี 320 ชนดิ ทีพ่บในเขตแม่น�า้โขงของไทย ในความจรงิมมีากกว่านี ้ตอนน้ันได้มโีอกาสท�าเวบ็ไซต์

แต่ตอนน้ีได้ปิดไปแล้วและเน้นไปทางภาษาญีปุ่น่ ในระยะแรกมคีวามตัง้ใจในการท�าเรือ่งของชือ่ โดย

ตอนต้นของโครงการ Nagao เราได้มีประชุมกันว่าในแต่ละประเทศควรที่จะพัฒนาชื่อมาตรฐานใน

ภาษาของตวัเอง เพือ่ใช้สือ่สารสร้างความเข้าใจของคนในประเทศ ในเว็บไซต์น้ีกจ็ะมช่ืีอปลา แต่ยังไม่

ถอืเป็นมาตรฐาน เรามคีรบเลยทัง้ภาษาลาว เวยีดนาม กมัพชูา และภาษาไทย เพราะปัญหาอย่างหนึง่

ของนักศึกษานักเรียนทั่วไปคือเวลาเราจะอยากรู้ข้อมูลทางชีววิทยาของสิ่งรอบตัวเรา เราไม่สามารถ

เอาชื่อที่เราเรียกไปค้นหา Google แล้วกดข้อมูลออกมาให้เรารู้ได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไกลตัวเรา เราต้อง

รู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ รู้จัก Taxonomic hierarchy ของสัตว์กลุ่มนั้น ๆ ซึ่งบางครั้งส�าหรับคนเริ่มต้น 

คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เช่น ปลาตะเพียนทอง (Barbonymus altus) มีชื่อภาษาเขมรว่า “เตรย์กะแฮ 

ภาพที่ 13 ปลาดุกด้าน (Photo credit: ชัยวุฒิ กรุดพันธ์)
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กรอฮอม” ภาษาเวียดนามเรียกว่า “ก๋าแฮแหวง” โดย “แหวง” หมายถึง สีทอง ส�าหรับภาษาลาว

เรียกว่า “ปลาเวียนไฟ” ซึ่งจุดที่เก็บจะเชื่อมข้อมูลเรื่องอื่น ๆ เพราะถูกเก็บไว้ในตาราง Excel

หนังสือของเวียดนามเป็นหนังสือสองภาษาอยู่ในเล่มเดียวกัน ตอนที่ผมไปน�าเสนอผลงานที่

เวียดนาม มีเรื่องท่ีผมประทับใจคือ ผู้จัดงานจะขอไฟล์น�าเสนอ Powerpoint เพื่อน�าไปแปลเป็น

ภาษาเวียดนามและฉายขึ้นสองจอ ให้คนที่เข้าร่วมประชุมเข้าใจว่าผู้น�าเสนอก�าลังพูดเรื่องอะไร และ

ในหลาย ๆ ครั้งที่มีการจัดงานประชุมวิชาการจะมีชาวบ้านเข้ามาร่วมและให้ความสนใจมาก ในวัน

นั้นผมโชคดีมากที่ ดร.ชวลิต พูดก่อนผมในวันแรก ซึ่งชาวเวียดนามให้ความสนใจมากและค่อนข้างดุ

เดือดในการซักถาม ท�าให้เราต้องฟังไปด้วยความตื่นตัว 

จากภาพก็คือ “ปลาหมู” (ภาพที่ 14) ที่ จังหวัดอุบลฯ บางที่เรียกว่า “ปลาแข้วไก๊” “แข้ว” 

แปลว่า “ฟัน หรือ เขี้ยว” ส่วน “ไก๊” แปลว่า “ตัวกระจง” กระจงเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวโผล่มาที่มุมปาก

และมีหัวแหลม จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก

ภาพที่ 14 ปลาหมู (Photo credit: ชัยวุฒิ กรุดพันธ์)
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จากชื่อเรื่องที่ผมน�าเสนอ “ชื่อปลานั้นส�าคัญไฉน” เวลาผมพานักศึกษาออกไปเก็บตัวอย่างใน

วชิามนีวทิยาบ้าง วชิาอนกุรมวธิานของปลาบ้าง ผมคดิว่าภมูปัิญญาท้องถิน่ทีน่กัศกึษามอียูแ่ล้วนัน้มนั

เริ่มจะหายไปอย่างรวดเร็ว คือ ปลาหมอ ปลาช่อน ที่เมื่อครู่ ดร.ชวลิตพูดถึงว่า เรียกปลาช่อนว่าปลา

ข่อ เด็กอสีานหรอืชาวอบุลฯ บางคนไม่รูจ้กัแล้วว่า ปลาข่อ คอืปลาอะไร แต่ปลาแซลมอนหรอืปลาดบิ

จะรู้จักดี เพราะเขาไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ�าวัน สองวันก่อนนักศึกษาไปฝึกงานกับผมแล้วให้ปลามาท�า

กับข้าวกินกัน นักศึกษาเอาหนังทิ้งแล้วกินเนื้อแบบฟิลเลต์ (Fillet) เพราะว่าเขาคุ้นชินกับการบริโภค

แบบนี้ มันคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ภูมิปัญญาเดิมและข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวกับความหลาก

หลายทางชีวภาพหายไปเร็วมาก ผมยังกังวลเลยว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า สมมุติถ้าเราลงไปที่หมู่บ้าน

หรือชุมชน เราอยากจะได้ข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้าน (LEK survey-Local Ecological Knowledge 

Survey) เราจะได้น้อยมากเพราะชาวบ้านรุน่ใหม่จะไม่รูจ้กัส่ิงมชีีวติเหล่านัน้แล้ว อย่างแต่ก่อนนีภ้าษา

อีสานจะมีช่ือของตัวอ่อนแมลงน�้าหลายชนิดเพราะเค้าเอามาบริโภค แต่เดี๋ยวนี้เด็กนักศึกษาไม่รู้จัก 

แมงระง�า ตัวเหนี่ยว หายไปหมดแล้วเพราะเขาไม่รู้จักและไม่ใช้ประโยชน์จากมัน

อีกกรณีที่น่าสนใจ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Royal University of Phnom Penh บังเอิญ

ว่านักศึกษามาท�าวิจัยท่ีจังหวัดสตรึงเตรง ของกัมพูชา ซึ่งจังหวัดน้ันอยู่ในภาคเหนือของกัมพูชาติด

กับประเทศลาว ที่แขวงจ�าปาสัก ปรากฏว่าชาวบ้านทั้งหมดพูดภาษาลาว คนหาปลาพูดภาษาลาว 

นักศึกษาจบปริญญาโทพูดภาษาเขมร ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าชาวบ้านพูดอะไร สั่งให้เก็บตัวอย่างปลา

และจ่ายเงนิไปกไ็ม่สามารถท�าวจิยัได้เลย จงึต้องนัง่รถมาทีอ่บุลฯ มาจดชือ่ปลาทีเ่ค้าเรยีกกัน ใช้ส�าเนยีง

เหมือนกัน ใช้ชื่อเรียกใกล้เคียงกัน กรณีนี้จึงเป็นความส�าคัญของชื่อพื้นบ้านและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ผมมโีอกาสโชคดทีีไ่ด้ไปส�ารวจในแม่น�า้โขง เพราะว่าเป็นแม่น�า้นานาชาตแิละกม็คีวามเชือ่มโยง

ในเร่ืองของข้อมูล เช่น ในเดีย๋วนีเ้วลาผมเข้า Facebook ผมเหน็ Facebook ของหนงัสอืพมิพ์กมัพชูา

บอกว่าจบัปลาบกึได้จากจงัหวดักนัดาล ผมจงึตดิต่อไปหาเพือ่นทีเ่ป็นคนเขมรทีเ่ค้าจบัปลาบกึได้ ไม่ทนั

ไรปลาบึกพวกนี้ก็ไปอยู่ในร้านอาหารที่โฮจิมินห์ เพราะว่าเพจของร้านอาหารโฆษณาขายทันที มันก็

คล้ายกับว่าเราสามารถติดตามข้อมูลได้ 

ส่วนใหญ่ในแง่ของชื่อปลาขนาดใหญ่มักจะมีชื่อเรียกที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันปลาขนาดเล็กที่

อยู่ตามท้องนาในภาคอีสานไม่มีชื่อเรียก จึงจ�าเป็นต้องหาทางบัญญัติช่ือ บางทีการอธิบายชาวบ้าน

เช่น ไปเก็บปลาซิวข้าวสาร ที่แขวงจ�าปาสักประเทศลาว ไปถามชาวบ้านปรากฏว่าชาวบ้านไม่รู้จัก 

ช้อนให้ชาวบ้านดูแล้วชาวบ้านก็บอกว่าลูกปลา เพราะตัวเล็กมาก ตัวใส ๆ  และเค้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

แต่สิ่งนี้ก็มีความส�าคัญ แต่ก็มีอีกตัวอย่างในปี พ.ศ. 2553 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of 

Florida มาช้อนปลาในไร่ฝึกของมหาวิทยาลัยอุบลฯ ในช่วงพฤศจิกายน เพราะน�้าแห้งในพื้นที่นาที่
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นกัศกึษาสาขาพชืไร่ปลกูข้าวไว้ และพบปลาอดีชนดิใหม่ของโลก 2 ชนดิ คอื Lepidocephalichthys 

zeppelini และ L. kranos แถวนั้นเรียกปลาอีดแดง ที่รู้จักชื่อเนื่องจากเป็นปลาที่ชาวบ้านใช้เกี่ยว

เบ็ดเพื่อไปตกปลากดหรือปลาอื่น ๆ ที่มีราคาสูงกว่า 

มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชื่อวิทยาศาสตร์ ผมพบ Dr. Rainboth ปี พ.ศ. 2537 หนังสือที่นักวิชาการ

ชาวแคนาดาเพิ่งตั้งสกุลใหม่ของปลาตะพาก Hypsibarbus (ภาพที่ 15) ในสมัยที่เป็นนักศึกษาเรา

ก็ท่องชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาตะพากว่า Puntius daruphani ซ่ึงในอดีตใช้ช่ือวิทยาศาสตร์เดิมนี้

ตีขลุมจ�าแนกปลาหลายชนิดของสกุลนี้เป็นชนิดเดียวกัน แต่ชาวบ้านที่โขงเจียมมีชื่อท้องถิ่นเรียกทั้ง 

4-5 ชนิด เลยตรงตามที่ค้นพบใหม่จากการศึกษาของ Dr. Rainboth ไม่ใช่เฉพาะรู้แค่ชื่อชนิดแต่รู้ถึง

ลูกปลาเป็นอย่างไร กินอะไร เจอได้ที่ไหน และนี่ก็เป็นข้อมูลส�าคัญเชิงการบริหารจัดการ

ภาพที่ 15 ปลาตะพาก (Photo credit: ชัยวุฒิ กรุดพันธ์)
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ปลาสะนากเป็นช่ือเรียกซ�้ากันของปลาน�้าจืด 2 ชนิด ชนิดหนึ่งพบที่อุบลฯ มีขนาดใหญ่ คือ 

Aaptosyax grypus (ภาพที ่16) และถกูเรียกว่าปลาสะนาก และบงัเอญิว่าเจ้าตวันีอ้ยูใ่นพืน้ทีเ่ฉพาะ 

มีฤดูกาลที่พบเจอตัวมันในฤดูเฉพาะ และพบภาพวาดปลาตัวนี้ท่ีผาแต้มด้วย น่าสนใจว่าเคยพบตัว

ใหญ่อยู่ในที่ที่เคยเจอปลาบึกเยอะ แสดงว่าในอดีตกาลเราเคยเจอปลาตัวนี้ด้วย

ปลายี่สกไทย 3 ชนิด ที่อุบลฯ จะมีชื่อเรียกเฉพาะชนิด ได้แก่ ปลาเอินตาแดง เอินขาว เอินฝ้าย 

ซึ่งเอินฝ้ายไม่พบในธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านเค้ารู้ว่ามันแตกต่างกัน ซึ่งราคาก็แตกต่างกันด้วย

นอกจากนี้ลูกศิษย์ผมท�าปัญหาพิเศษ ปลาซวยหางเหลือง ปลาลิน ปลาลิง เริ่มเก็บข้อมูล 

จากอุบลฯ ไปหานครพนม ซึ่งปีนี้โชคดีได้ตัวอย่างปลาอย่างน้อย 100 ตัว ซึ่งเป็นปีที่ปลาชนิดนี้ขึ้นมา

บริเวณลุ่มน�้าโขงตอนบนเป็นจ�านวนมาก 

บางกรณีท่ีใช้ช่ือปลาท้องถิ่นแทนช่ือปลาต่างถ่ิน เม่ือไปส�ารวจกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านพูดถึง

นโยบายของหน่วยงานราชการดมีาก เพราะคล้ายกบัท�าให้ปลาทีเ่คยสญูพนัธุไ์ปแล้วกลบัมา เช่น ปลา

กระโห้ ซ่ึงแตกต่างจากในข้อมูลการบัญญัติชื่อของญี่ปุ่นเขาค่อนข้างเน้นและให้ความส�าคัญในการ

เช่ือมโยงข้อมูลค�าอธิบายว่าปลาชนิดนั้นมีลักษณะอย่างไรพร้อมตัวอย่างอ้างอิงด้วยว่าเป็นแบบไหน 

ปลาดุกก็เช่นกัน ในหลาย ๆ  พื้นที่ของภาคอีสาน อย่างปลาดุกอุยชาวบ้านจะบอกว่าไม่ใช่ปลาในท้อง

ถิ่น เพราะเชื่อว่าปลาดุกนาต้องเป็นปลาดุกด้านเท่านั้น ปลาดุกอุย คือ ปลาบิ๊กอุย นาในภาคอีสาน

ภาพที่ 16 ปลาสะนาก (Photo credit: ชัยวุฒิ กรุดพันธ์)

| รายงานการเสวนา มาตรฐานชื่อสามัญไทยส�าหรับปลาไทย32



จะมีหลายแบบ นาที่ติดกับล�าธารน�้าไหลที่ไม่ได้เป็น Wetland จะเจอปลาดุกด้านเยอะ เพราะฉะนั้น

ชาวบ้านจงึไม่เคยเจอปลาดุกอุยทีเ่ป็นปลาพืน้เมอืงในธรรมชาตขิองนา เขาจงึคดิว่าปลาดกุอยุคอืปลา 

บิก๊อยุทีข่ายในท้องตลาด จึงเป็นปัญหาในเชิงการเก็บข้อมลู เพราะจะใช้ข้อมลูทีส่อบถามจากชาวบ้าน 

ปลาหูหลุด (ภาพที ่17) เป็นชือ่ท้องถ่ินหรอืจะเรยีกว่าเป็นชือ่การค้าก็ได้ เป็นปลาลกูผสมระหว่าง

ปลาเทโพกับปลาสวาย แล้วท�าไมชาวบ้านถงึเรียกว่าปลาหูหลดุ เนือ่งจากปลาเทโพมจีดุสีด�าอยูเ่หนอื

ครีบอก ซึ่งลูกพันธุ์ปลาที่ชาวบ้านซื้อมาเลี้ยงนั้นมีจุดสีด�า  แต่เมื่อโตเต็มวัยแล้วจุดได้จางหายไปเลย

เป็นที่มาของชื่อ

ภาพที่ 17 ปลาหูหลุด (Photo credit: ชัยวุฒิ กรุดพันธ์)

เรื่องชื่อจึงส�าคัญในการประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ  เพราะข้อมูลจะมาเป็น Species list ถ้าหาก

ไม่มัน่ใจหรอืการเกบ็ข้อมลูไม่ชดัเจนว่าชนดิเหล่านัน้มวีธิกีารหรอืมทีีม่าของชือ่อย่างไร บางทข้ีอมลูมาเป็น

ชื่อ Common name แต่เอาชื่อวิทยาศาสตร์ใส่ตามหลัง โดยไม่ค�านึงว่าตัวอย่างที่พบเจอจริงมีลักษณะ

อย่างนั้นหรือเปล่า เช่น ปลายอน (ภาพที่ 18) เดี๋ยวนี้กลายเป็นปลาเศรษฐกิจเนื่องจากนิยมบริโภคทาง

ภาคอีสาน มีการเพาะกันเยอะในภาคกลางตอนบน ในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ภาคกลาง

แต่ก่อนไม่กินซึ่งแต่ก่อนเรียก “ปลาสังกะวาด” เนื่องจากการตั้งบ้านเรือนอาศัยริมน�้าเมื่อมีการขับถ่าย

มักจะลงแม่น�้าและปลาเหล่านี้มักมาตอดกิน จึงไม่กินปลาสังกะวาดตามความรู้สึกของคนภาคกลาง แต่

คนภาคอีสานทานเนื่องจากไม่ได้อยู่อาศัยตามริมน�้า เดี๋ยวนี้เวลาไปตามหาพันธุ์ปลาจะเรียกว่า “ปลา

ยอน” ตามชือ่ท้องถิน่ของชาวอสีาน  เดีย๋วนีม้กีารเลีย้งทดแทนปลานลิเพราะเป็นปลาทีใ่ห้ผลตอบแทนดี
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ภาพที่ 18 ปลายอน (Photo credit: ชัยวุฒิ กรุดพันธ์)

ความเห็นการตั้งชื่อญี่ปุ่นมาตรฐานเก่ียวกับปลาในเว็บไซต์ของสมาคม มีการทักท้วงและเสนอ

ความเห็นหลาย ๆ แบบในการตั้งชื่อปลาความเห็นของแต่ละท่านจึงท�าให้ทิศทางมีความชัดเจนมาก

ขึน้ ในไทยเอง เราควรจะท�าอย่างไรกนัดใีนเรือ่งความหลากหลายของช่ือ ไทยเองก็มีทรพัยากรชีวภาพ

และความหลากหลายทางชวีภาพของปลามากทัง้ปลาน�า้จดืและปลาน�า้เคม็ รวมถงึความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม จึงท�าให้มีชื่อปลามีความหลากหลายมากเช่นกัน ในการตั้งชื่อปลาควรเพื่อให้ได้ชื่อที่

ดีจ�าเป็นต้องใช้สหสาขาวิชาการมาก ๆ แต่กรรมการควรจะเป็นนักอนุกรมวิธาน เพื่อความชัดเจนถึง

ลักษณะประจ�าของปลาแต่ละชนิด แต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่สนใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ เราควร

จะเปิดเวทีให้กว้าง เพราะชื่อไม่มีแต่มิติเรื่องความหลากหลายของภาษาอย่างเดียว ผู้น�าเข้าส่งออก 

บริษัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปลาต่าง ๆ  ล้วนแล้วแต่ใช้ชื่อในการอ้างถึงวัตถุดิบ ที่ขายไปหรือซื้อเข้ามา เพราะ

ฉะนั้นในการได้มาซึ่งชื่อมาตรฐาน มีความส�าคัญอย่างยิ่งแต่ว่าเราควรที่จะดึงชื่อต่าง ๆ  เข้ามาให้หมด 

เพราะเดี๋ยวนี้เรามีนวัตกรรมเทคโนโลยี Big data ที่ควรน�ามาบูรณาการและใช้ประโยชน์

สรุป ชื่อสามัญมาตรฐานควรมีคณะกรรมการก�าหนดแนวทางเพื่อที่จะบัญญัติอ้างอิงได้อย่าง

ชัดเจน มีกลไกการอ้างอิงจากตัวอย่างปลา เพราะชื่อจะไปขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ และไม่ได้มีแค่

หน่วยงานเดียว จึงจ�าเป็นต้องใช้ชื่อที่เหมือนกัน ชื่อท้องถิ่นมีความส�าคัญเช่นกันต้องเก็บรวบรวมและ

ก�ากบัไว้อย่างชดัเจนและส่งเสริมให้เกดิกลไกการมส่ีวนร่วม และเรามเีทคโนโลยทีีส่ามารถรวบรวมฐาน

ข้อมูลชีวภาพให้เป็นระบบเพื่อใช้งานตอบโจทย์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน

| รายงานการเสวนา มาตรฐานชื่อสามัญไทยส�าหรับปลาไทย34



ปลาแขยงข้างลาย

Mystus mysticetus

Photo credit: กชกร มูลสถาน
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ปัญหาเรื่องชื่อปลาในหน่วยงานวิชาการเมื่อเก็บข้อมูล

Problems in Data Collection Concerning Fish Names

โอภาส ชามะสนธิ์

ในเรื่องของภาษา ในเรื่องของชื่อ มีปัญหาค่อนข้างมากในการสื่อสาร เช่น ปลาช่อน ซึ่งก็จะ

มีภาษาถิ่นในแต่ละพื้นที่ ถ้าหากผมเอ่ยถึง “ปลาจะเลาะ” ทางจังหวัดแพร่และน่านจะใช้เรียกปลา

ช่อนตัวใหญ่ว่าปลาจะเลาะ แต่ถ้าปลาช่อนตัวเล็กจะเรียกว่า “ปลาจะลิ” นี่คือปัญหา ถ้าทางภาคใต้

ในสมัยผมเด็กๆจะนิยมกิน “ปลาช่อนหัวแหลม” ซึ่งก็คือ “ปลากะสง” (ภาพที่ 19)  ส่วนปลาช่อน

อีกชนิดคือ “ปลาช่อนท้องขาว” ซึ่งเป็นปลาช่อนที่นิยมกินกันและพบในทุกภาคของประเทศไทย แต่

ที่บ้านไม่นิยมกิน จากตัวอย่างที่ยกมาก็จะเห็นว่าในแต่ละท้องถิ่นของบ้านเรานั้นมันมีความแตกต่าง

และความหลากหลายของเร่ืองช่ือมาก ๆ และช่ือที่ชาวบ้านหรือตามท้องถิ่นเรียกกันนั้นในบางครั้ง

สามารถระบุชนิดได้ชัดเจนมากกว่าชื่อที่เราคุ้นเคย 

ภาพที่ 19 ปลากะสง
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ภาพที่ 20 ปลาไฮโหลย หรือปลาช่อนทะเล (Photo credit: โอภาส ชามะสนธิ์)

ปัญหาเรื่องชื่อในหน่วยงานวิชาการเมื่อเก็บข้อมูล เช่น ปลาไฮโหลย หรือ ปลาช่อนทะเล (ภาพ

ที่ 20) ไต้ก๋งเรือหรือเจ้าของแพปลาจะจดชื่อและน�้าหนักมาให้โดยที่ไม่ทราบชื่อทางการ หรือในปลา

ทะเลชนิดอื่น ๆ เช่น ปลาสะดือขอ (ภาพที่ 21)  ปลาสีขน หรือ ปลาสีขนเขียว (ภาพที่ 22) ปลา

ทรายแดง  (ภาพที่ 23) ทรายแดงสายรุ้ง (ภาพที่ 24) ปลาสายรุ้งเฉย ๆ (ภาพที่ 25) ซึ่งนักวิชาการ

เรารู้จักชื่อวิทยาศาสตร์กันเป็นอย่างดี ก็ต้องมาไล่ว่าชื่อปลาที่อยู่ในตั๋วหรือบันทึกผลจับของไต้ก๋งเรือ

แต่ละตัวคอืปลาอะไร  เราก็ต้องอาศัยสอบถาม เอาลกัษณะเด่นของปลามาพดูคยุสอบถามกบัชาวบ้าน 

เช่น ลักษณะท้อง รูปทรงล�าตัว รูปแบบปาก หรือการเอาไปใช้ประโยชน์ เพราะชื่อที่ชาวบ้านหรือ

ชาวประมงเรียกก็มาจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา แต่คนที่ท�างานเก็บข้อมูลภาคสนามส่วนใหญ่จะ

เป็นลูกจ้างหรือเด็กจบใหม่ก็จะเกิดปัญหายุ่งยากความสับสนขึ้น ดังนั้น การก�าหนดชื่อปลาอย่างเป็น

ทางการจึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการท�างานเพื่อเป็นมาตรฐานต่อไป

| รายงานการเสวนา มาตรฐานชื่อสามัญไทยส�าหรับปลาไทย38



ภาพที่ 21 ปลาสะตือขอ (Photo credit: โอภาส ชามะสนธิ์)

ภาพที่ 22 ปลาสีขน หรือปลาสีขนเขียว (Photo credit: โอภาส ชามะสนธิ์)
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ภาพที่ 23 ปลา 4 ชนิด มีชื่อเรียกว่า ปลาทรายแดง (Photo credit: โอภาส ชามะสนธิ์)

| รายงานการเสวนา มาตรฐานชื่อสามัญไทยส�าหรับปลาไทย40



ภาพที่ 24 ปลาทรายแดงสายรุ้ง หรือปลาสายรุ้ง (Photo credit: โอภาส ชามะสนธิ์)

ภาพที่ 25 ปลาสายรุ้ง (Photo credit: โอภาส ชามะสนธิ์)
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ภาพที่ 26 ปลากัดช้าง (Photo credit: ชัยวุฒิ กรุดพันธ์)

แนวคิดคณะกรรมการเพื่อตั้งชื่อปลา

Idea for establishing a Fish Common Name Committee

นณณ์ ผาณิตวงศ์

ปีทีแ่ล้วผมได้เขียนชือ่ปลาน�า้จืดไทย ได้ลองท�า List รายช่ือปลาแล้วดเูกีย่วกับความยาวความส้ัน

ของชือ่วทิยาศาสตร์ปลา แล้วพบว่าชือ่วทิยาศาสตร์ของปลาน�า้จดืท่ีสัน้ท่ีสดุมี 3 พยางค์ คือ Betta pi 

หรือ “ปลากัดช้าง” (ภาพที่ 26) ส่วนที่ยาวที่สุด 11 พยางค์ Osteochilus brachynotopteroides 

ผมเชื่อว่ามีอยู่ไม่กี่คนที่รู้ว่ามันคือตัวอะไร อาศัยอยู่ที่ไหน นี่คือปัญหาของการใช้ช่ือวิทยาศาสตร์ 

(นณณ์, 2563)

ในการส�ารวจเกดิเราเจอปลาแล้วพูดชือ่วทิยาศาสตร์ปลากห็นไีปแล้ว ดงันัน้เราจงึจ�าเป็นต้องมชีือ่

กลาง อย่างในกลุ่มนกจะมีคณะกรรมการ ซึ่งก็คือ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติของประเทศไทย 

ตัวคณะกรรมการเองก็มีนักอนุกรมวิธานนกไม่กี่คน แต่มีนักดูนกเก่ง ๆ เยอะมาก คณะกรรมการก็

จะประกอบไปด้วยนักวิชาการและนักดูนก จะเป็นบุคคลทั้งในหน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไปที่

เข้าไปรวมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ นกเคยมีหนังสือ Birds of Thailand ในยุคของหมอบุญส่ง ดัง

นั้นเขามีจุดตั้งต้นอยู่แล้วว่านกตัวนี้เป็นแบบนี้ ซึ่งมีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อไทยที่หมอบุญส่งได้ตั้ง

ไว้ (Lekagul and Round, 1991) 

นกบางชนิดหมอบุญส่งก็ได้ตั้งชื่อแปลก ๆ ไว้เหมือนกัน เช่นกลุ่มนกจู๋เต้น ซึ่งปัจจุบันก็ยังสรุป

หาท่ีมาของชื่อไม่ได้ว่าท�าไมหมอบุญส่งถึงตั้งชื่อไว้แบบนี้ บางท่านก็กล่าวว่านกตัวสั้นจุ๊ดจู๋แล้วเวลา

กระโดดอาจจะเต้นไปเต้นมา บางท่านกเ็ล่าว่าก�าลงัยนืปัสสาวะอยูแ่ล้วเหน็นกตวันี ้ซึง่เป็นนกหายาก

จึงดีใจมาก เลยยังสรุปไม่ได้ว่าที่มาของชื่อนกตัวนี้มาอย่างไร และนกก็นับว่ามีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะ
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ค่อนข้างนิ่งเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่น ๆ ในประเทศไทย และอนุกรมวิธานนกเองก็ค่อนข้างนิ่ง

เพราะเป็นสัตว์ที่คนให้ความสนใจมาเป็นเวลานานและพบเจอง่าย ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อใหม่หรือการ

เจอชนดิใหม่จงึมโีอกาสท่ีค่อนข้างน้อย ลกัษณะการท�างานคณะกรรมการนกจงึพจิารณาจากภาพถ่าย

ได้ ไม่จ�าเป็นต้องมีตัวอย่างมาเก็บไว้แบบปลา และจะอัพเดตข้อมูลทุกปี จัดการประชุมปีละ 2-3 ครั้ง 

ส�าหรับปลายังไม่มีหน่วยงานใดชัดเจนที่คอยดูแลข้อมูล ซึ่งปลาก็มีทั้งน�้าจืด น�้าเค็ม ปลาชายฝั่ง 

หรือแม้แต่กลุ่มผู้ใช้งานชื่อ ซึ่งแต่ละกลุ่ม แต่ละท้องถิ่นก็เรียกชื่อไม่เหมือนกัน หรืออย่างในกลุ่มปลา

สวยงาม เช่น ปลาฟิชโช่ ถ้าจะเรียกว่า ปลาปักเป้าเขียว ก็ขายไม่ออกแล้ว ต้องเรียกว่าปลาฟิชโช่

เท่านั้น ดังนั้นจ�าเป็นต้องตั้งชุดคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตั้งชื่อไว้ใช้ ไม่ใช่ว่าตั้งเสร็จแล้วก็ไม่มีใครเชื่อ

ปลาซิวควายแถบด�า

Rasbora paviana

Photo credit: กชกร มูลสถาน
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ประเด็นหารือ/การแสดงความคิดเห็น ระหว่างนักวิชาการ

แนวทางการจัดตั้ง

คณะกรรมการในการ

ก�าหนดชื่อมาตรฐาน

ไทยของปลาไทย

ดร.ชวลติ วทิยานนท์ : “การก่อตัง้ใน

เชงิกฎหมายถ้าเรามเีจ้าภาพทีต่ัง้กลุม่ คณะ

กรรมการในเร่ืองชือ่ปลา การหาแม่งานทีท่�า

เป็นทางการหน่วยงานร่วม เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง อพวช. จะเป็นแม่งานทีด่ทีีส่ดุในการจดัเวทแีต่

ควรประสานงานเกี่ยวกับการประชุม และมีความชัดเจนในการ

ท�างาน เพราะการตั้งชื่อปลาหรือชื่อสัตว์ จะมีผลต่อกฎหมาย 

เพราะกฎหมายระหว่างประเทศในเรือ่งของสญัญาทางกฎหมาย

ความหลากหลายทางชวีภาพ CITES และ Red list ทีเ่กีย่วกบัทาง

กฎหมาย แต่ก่อนจะท�าถึงชื่อมาตรฐานสากาล  ต้องท�า Check 

list ให้ได้ก่อน ว่ามีปลาอะไร ตัวไหนยังตั้งชื่อไม่ได้ ตัวไหนเว้น

ว่าง ควรใช้ชือ่สกลุทบัศพัท์หรอืแปลขึน้มาก่อน ถ้าเป็นทีย่อมรบั

กน็�ามาตพีมิพ์ในทางการหรอืเชงิกฎหมาย ซึง่เราสามารถน�าองค์

ความรู้หรือน�าข้อมูลเข้าไปใช้หลาย ๆ  ระบบ เช่น Big data หรือ

เว็บไซต์ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เช่น ถ้าเราอยากรู้ช่ือปลา

พืน้เมอืง ‘ปลาสะเกด็ขาว’ กจ็ะสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ว่า ภาค

เหนอื ภาคใต้ หรอืภาคอสีาน เรยีกว่าปลาอะไร ชือ่ปลาบางอย่าง

เราอาจต้องรอหลายปีกว่าจะครบ แต่เอาเท่าทีม่มีาใส่หนงัสอืเล่ม

หลกัสกัเล่ม และน�าข้อมูลเข้าสู่เวบ็ไซต์ทีส่ามารถแก้ไขอัพเดตได้

เรื่อย ๆ  ซึ่งแอดมินสามารถแก้ไขได้ 3 หรือ 6 เดือนครั้ง และ Big 

data เราสามารถน�ามาใช้ได้หลายอย่าง โดยข้อมูลแรกก็ควรจะ

มีรายชื่อปลาที่รวบรวมไว้ซึ่งผมเอง (ดร.ชวลิต) ก็ได้รวบรวมไว้

แล้วกว่า 3,000 ชนิด และต้องมีเจ้าภาพในการจัดท�าก่อน ผม

จึงอยากฝากความหวังไว้กับ อพวช. ในการเป็นเจ้าภาพส�าหรับ

จัดท�าองค์ความรู้เรื่องชื่อปลาไทย”
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ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ : “สิ่งหนึ่งที่ปลา

อาจดยูากดซูบัซ้อนกว่านก ชือ่วทิยาศาสตร์

ของปลาที่ใช้กัน หลายคนอาจไม่เข้าใจ พอ

มาเปรยีบเทยีบกับนก นกจะเก่ียวกับสุนทรยีภาพสร้างความต่ืน

ตัวของสมาคมให้เกิดขึ้นและตรงจุดนี้ท�าให้ชื่อและรายละเอียด 

ต่าง ๆ  สามารถก�าหนดขึ้นได้อย่างชัดเจน เพราะไม่ได้เกี่ยวข้อง

กับการใช้ประโยชน์ในแง่ของอาหารมากนัก แต่ในกรณีของ

ปลามีการใช้ประโยชน์ในด้านความสวยงาม การบริโภค หรือ

ผลิตภัณฑ์ประมง เพราะฉะนั้นเรื่องของชื่อจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ผม

จึงเห็นด้วยกับความเห็นของ ดร.ชวลิต และ ดร.วีระ เกี่ยวกับ

หนงัสอืของญีปุ่น่ ทีไ่ด้ตัง้ชือ่ปลาโดยเน้นองิไปถงึลกัษณะเฉพาะ

ที่ใช้บ่งชี้ หรือลักษณะเด่น ซึ่งใช้เป็นคู่มือในการจ�าแนกชนิดได้

เลย เพราะฉะนั้นการจะให้ชื่อปลาตัวน้ีเพราะมีลักษณะแบบน้ี

จะมีน�้าหนักมากในการใช้งาน

ในสมัยก่อนที่ ดร.นณณ์ก่อต้ัง Siamensis ขึ้นมา นัก

วชิาการจะมคีวามยากล�าบากในการแชร์ข้อมลูหรอืแชร์รปูภาพ 

จน ดร.นณณ์ ก่อตัง้ขึน้มาในลกัษณะกึง่วิชาการ และได้รบัความ

สนใจ จนในยคุสมยัปัจจบุนัทีท่กุคนสามารถเป็นผูส้ือ่ข่าวได้ ทกุ

คนจึงมีบทบาทในการต่อภาพให้เป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์ การที่ 

ดร.ชวลิต จัดท�า Species list ในหลาย ๆ เวที จึงเป็นจุดเริ่ม

ต้นที่ดีแล้ว เพราะไม่ใช่เราเริ่มจากไม่มีอะไรเลย ถ้าเราสามารถ

เทยีบเคยีงกบัตวัอย่างและบรรยายลกัษณะได้ ความยากของช่ือ

ปลานัน่คือปลามชีือ่ท้องถิน่ มชีือ่การค้าและมีคนเข้ามาเก่ียวข้อง

ในเชิงธุรกิจ แต่นั่นก็เป็นผลดีเพราะนั่นท�าให้เรารู้ว่า เราต้องไป

เชื่อมโยงกับใคร เรามีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ผมคิด

ว่าถ้าเรามีเวทีที่เป็นกึ่งทางการ มีนักวิชาการรับรู้  เพราะเป็น

เวทีที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการเข้ามาร่วมแชร์ความคิดเห็นใน

มุมมองวิชาการ เพราะจะท�าให้เห็นว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่อง

นี้นะ มีความเกี่ยวข้องกับการน�าเข้าส่งออกอย่างไร ผมเช่ือว่า 

หลาย ๆ หน่วยงานก็ต้องมองเห็นว่า มันคือโอกาสในการแก้ไข

ปัญหา”
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คณุโอภาส ชามะสนธิ:์  "ผมเห็นด้วยกบัเรือ่งการเรยีกชือ่ทีต้่อง

คุยกันอย่างจริงจังและต้องเชิญชวน Stakeholder มาด้วย อย่าง

ในกรณีปลาไหโหลยหรือปลาช่อนทะเล ซึ่งทางเรารู้จักกันในนาม

ไหโหลย แต่ผู้ค้าขายจะรู้จักกันในปลาช่อนทะเลมากกว่า หรือแม้

กระทั่ง ’ปลากิมซัว’ เช่ือว่าทุกท่านคงเคยกินและมักเป็นส่วนผสม

ในอาหารหลาย ๆ อย่าง แต่ถ้าภาษาทางการจะเรียกว่า ‘ปลาข้าง

เหลอืง’ ซึง่ตอนแรกผมคดิว่าเป็นชือ่ท้องถิน่เฉพาะภาคใต้และคนจีน

เรียกกนั แต่ไม่น่าเชือ่ว่าทางสมทุรสาครและแหล่งประมงใหญ่ ๆ  ใกล้

กรงุเทพฯกเ็รยีกปลากมิซวัเหมอืนกนัเพราะเป็นชือ่ภาษาแต้จิว๋ ดงันัน้

ชือ่ทางการค้านีจ้งึเป็นชือ่ทีร่บัรูแ้ละใช้เรียกกนัในการค้าขายหรอืในวง 

Stakeholder เป็นชื่อที่รู้จักกันมากกว่าชื่อทางการของปลาตัวนี้"

ดร.นนท์ ผาณิตวงศ์: "สิ่งที่อาจารย์ชัยวุฒิพูดผมว่าน่าสนใจ 

เพราะเราก�าลังจัดท�าชื่อมาตรฐานส�าหรับใช้เรียกปลา แต่ชื่อท้อง

ถิ่นเป็นชื่อที่น่าเสียดาย บางชื่อเป็นชื่อที่น่าสนใจ เพราะชื่อบางชื่อ

มทีี่มาทีไ่ปจงึอยากให้คดิว่าท�าอยา่งไรถงึจะอนรุกัษ์ให้อยูร่่วมกนัได้"

ดร.ชยัวฒุ ิกรดุพันธ์: "ผมคดิว่าในการก�าหนดช่ือมาตรฐานเรา

ค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นที่มาของชื่อควรจะมีค�าอธิบายที่

ชดัเจนเพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกนัในแต่ละภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชื่อมาตรฐานจะช่วยส่งเสริมให้ชื่ออื่นๆ มีที่

ยืน ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่อุบลรู้จักปลา ‘ชะโอน’ ในชื่อ ‘ปลาเซือม’ 

เขาจะมชีดุข้อมลูเกีย่วกบัปลาตวันีอ้ยู ่ดงันัน้การตัง้ช่ือมาตรฐานแล้ว

จะไปลดบาทของชื่ออื่นท้ังหมดคงไม่ใช่ ผมเชื่อทุกท่านมีความเห็น

ร่วมกันว่าเราควรมีชื่อกลางเพราะมีปัญหาในการปฏิบัติงาน เพราะ

ผู้ปฏิบัติงานลงไปเก็บข้อมูลกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเรียกชื่อต่างกัน 

เพราะฉะนัน้นีค่อืบทบาทของชือ่กลาง จะเหน็ไม่มท่ีานใดทีจ่ะก�าหนด

ชื่อกลางมาตรฐาน โดยที่ลบชื่ออื่นออกไป"

คุณโอภาส ชามะสนธ์ิ : “ผมเห็นด้วยกับเรื่องการเรียกช่ือที่ต้องคุย

กันอย่างจริงจังและต้องเชิญชวน Stakeholder มาด้วย อย่างในกรณีปลา 

ไฮโหลย หรือปลาช่อนทะเล ซึ่งทางเรารู้จักกันในนามไฮโหลย แต่ผู้ค้าขายจะ

รู้จักกันในปลาช่อนทะเลมากกว่า หรือแม้กระท่ัง ‘ปลากิมซัว’ เชื่อว่าทุกท่านคงเคยกินและมัก

เป็นส่วนผสมในอาหารหลาย ๆ อย่าง แต่ถ้าภาษาทางการจะเรียกว่า ‘ปลาข้างเหลือง’ ซึ่งตอน

แรกผมคิดว่าเป็นชื่อท้องถ่ินเฉพาะภาคใต้และคนจีนเรียกกัน แต่ไม่น่าเช่ือว่าทางสมุทรสาครและ

แหล่งประมงใหญ่ ๆ ใกล้กรุงเทพฯ ก็เรียกปลากิมซัวเหมือนกันเพราะเป็นชื่อภาษาแต้จิ๋ว ดังนั้น

ช่ือทางการค้านี้จึงเป็นชื่อท่ีรับรู้และใช้เรียกกันในการค้าขายหรือในวง Stakeholder เป็นชื่อที่

รู้จักกันมากกว่าชื่อทางการของปลาตัวนี้”

ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ : “สิ่งที่อาจารย์ชัยวุฒิพูดผมว่าน่าสนใจ เพราะ

เราก�าลังจัดท�าชื่อมาตรฐานส�าหรับใช้เรียกปลา แต่ชื่อท้องถิ่นเป็นชื่อที่น่า

เสียดาย บางชื่อเป็นชื่อที่น่าสนใจ เพราะชื่อบางชื่อมีที่มาที่ไปจึงอยากให้คิด

ว่าท�าอย่างไรถึงจะอนุรักษ์ให้อยู่ร่วมกันได้”

ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ : “ผมคิดว่าในการก�าหนดชื่อมาตรฐานเราค�านึงถึง

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นท่ีมาของชื่อควรจะมีค�าอธิบายที่ชัดเจนเพราะจะ

เป็นการสร้างความเขา้ใจรว่มกันในแต่ละภาคส่วนที่เกีย่วข้อง แตท่ั้งนี้ทั้งนั้นชื่อ

มาตรฐานจะช่วยส่งเสริมให้ชื่ออื่น ๆ มีที่ยืน ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่อุบลฯ รู้จักปลา ‘ชะโอน’ ในชื่อ 

‘ปลาเซือม’ เขาจะมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับปลาตัวนี้อยู่ ดังนั้นการตั้งชื่อมาตรฐานแล้วจะไปลดบาทของ

ชื่ออื่นทั้งหมดคงไม่ใช่ ผมเชื่อทุกท่านมีความเห็นร่วมกันว่าเราควรมีชื่อกลางเพราะมีปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน เพราะผู้ปฏิบัติงานลงไปเก็บข้อมูลกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเรียกชื่อต่างกัน เพราะฉะนั้นนี่

คือบทบาทของชื่อกลาง จะเห็นไม่มีท่านใดที่จะก�าหนดชื่อกลางมาตรฐาน โดยที่ลบชื่ออื่นออกไป"
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ดร.ชวลิต วิทยานนท์ : “จริง ๆ แล้ว 

ปลาหลายชนดิ มีชือ่ซ�า้กันแม้แต่ต่างวงศ์กย็งั

มีชื่อซ�้ากัน เช่น ปลากระต่าย ปลากระต่าย

ขูด ปลามโหรี ก็เป็นช่ือซ�้ากันของในหลายวงศ์หลายชนิด ชื่อ

มาตรฐานจึงเป็นชื่อกลางช่ือเดียวท่ีเอาไว้อ้างอิงกับช่ือพื้นเมือง

ต่าง ๆ ซึ่งเราก็ควรต้องมีฐานข้อมูล ในขั้นแรกเราควรจะต้องมี 

Checklist รายชื่อทั้งหมดให้ได้ก่อน เราจึงควรมีชื่อเรียกปลา

ที่เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ก่อนอย่างที่ FAO ท�าไว้ นอกจากจะมีชื่อ

วิทยาศาสตร์แล้ว ก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษง่าย ๆ  ที่เค้าใช้ว่า FAO 

name ซึ่งเวลาเราค้นหาชื่อภาษาอังกฤษเราก็ใช้ตามนั้นเลย แต่

ปลาบางอย่างก็พบในบางแห่งมีแค่ในท้องถิ่นก็จะใช้ชื่อน้ันเป็น

ชื่อกลางไปเลย เช่น ปลาฉะแลบแปบ พบแค่ในท้องถิ่น ก็จะใช้

ชือ่น้ันมาเป็นชือ่กลางไปเลย หรอืปลาหางกิว่ เป็นปลาทีพ่บภาค

กลางเท่านั้น ก็ใช้ชื่อนี้เรียกปลาชนิดนี้ไปเลยเพราะเป็นชื่อที่คน

ลุม่น�า้บางปะกงใช้เรยีกกนั เป็นต้น แต่ถ้าเป็นปลาทีแ่พร่กระจาย

กว้างและมีหลายชื่อ ก็ต้องชื่อที่เป็นที่รู้จักกันดี คนแต่ละภาค

เมื่อเห็นตัวนี้ก็เรียกเหมือนกัน เช่น ปลาทู เราก็จะใช้ชื่อปลาทู

เป็นชื่อกลาง แต่ก็อาจจะมีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ เราก็เพิ่มเติมเข้าไป 

เช่น ปลาทู มีชื่อวิทยาศาสตร์แบบนี้ คนชลบุรีเรียกว่าแบบนี้ 

หรือคนภูเก็ตเรียกว่าแบบนี้ ก็ใส่ข้อมูลเข้าไป เป็นต้น อย่างใน

ประเทศญี่ปุ่น การต้ังชื่อจะต้ังตามจากมาตรฐานอนุกรมวิธาน

สัตว์ อิงเกณฑ์ ICZN แต่ก็ไม่ทั้งหมด เพราะบางตัวเขาก็จะใช้ชื่อ

มาตรฐานของเขาแทนช่ือวิทยาศาสตร์ได้เลย ไม่ใช่เฉพาะปลา

เท่านั้น อย่างนกเขาก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับช่ือมาตรฐานออก

มาเลย ว่าชื่อนกในโลกที่พบและชื่อนกที่คนญี่ปุ่นควรจะใช้เรียก 

บางตวักเ็รยีกทบัศพัท์ไปเลย บางตวักม็ช่ืีอเฉพาะของญ่ีปุ่น หรอื

ยีราฟที่คนไทยจะเรียกทับศัพท์จาก Giraffe แต่คนญี่ปุ่นรู้จักใน

ชื่อ คิริน หรือกิเลน ซึ่งเป็นชื่อที่มีรากศัพท์มาจากภาษาจีนและ

เป็นชื่อที่รู้จักกันมาแต่เดิม”
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ดร.ชวลิต วิทยานนท์ และ ดร.วีระ วิลาศรี : 

“ญ่ีปุ่นก็มีชื่อท้องถิ่น แต่ญี่ปุ่นจะเลือกใช้ชื่อที่เป็นชื่อ

ที่นิยมหรือ Popular และการพบกระจายตัวของปลา

ในแต่ละพื้นที่ เช่น ปลาตัวนี้พบที่เกาะโอกินาวาเยอะ 

แต่พบที่เกาะหลักน้อย ก็จะใช้ชื่อจากเกาะโอกินาวาแทน ในทางกลับกันถ้าเกาะโอกินาวาพบน้อย

แต่พบมากในเกาะหลักก็จะใช้ชื่อจากเกาะหลักที่ชาวญี่ปุ่นใช้เรียกท่ัวไปและชื่อในโอกินาวาก็จะ

เป็นชื่อรองแทน”

ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ : 

“ในประเทศญี่ปุ่นเขามีชื่อท้องถิ่นหรือไม่ แล้วเขาตกลงใช้กันอย่างไร?”
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ภาคผนวก

ประเด็นค�าถามจากผู้เข้าร่วมเสวนา

ค�าถาม จากประสบการณ์ในการท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ชือ่วทิยาศาสตร์และชือ่ไทย 

เลยได้เห็นปัญหาว่าในกลุ่มปลาบางชนิด เช่น พวกปลาซิวซึ่งมีหลายชนิดที่มีปัญหา อย่างพวก

สกุล Rasbora ปลาแปบ ซึ่งเราใช้ชื่อไทยชื่อเดียวกัน แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนละชนิด คนละ

ชื่อวิทยาศาสตร์ โดยในการท�างานส�ารวจเก็บข้อมูลของนักวิชาการที่เรียนจบใหม่ซึ่งมีการนับ

จ�านวนปลาโดยใช้ชื่อไทยในการบันทึก ท�าให้อาจเกิดข้อผิดพลาด เช่น จากปลา 5 ชนิดกลาย

เป็นรวมข้อมลูชนดิเดยีวแต่ปรมิาณปลาเพิม่ขึน้มามหาศาลจากทีค่วรจะเจอ 300 ตวั กลายเป็น

หลักหมื่นตัว ดังนั้นหากจะก�าหนดชื่อมาตรฐานปลาไทยควรจะก�าหนดชื่อปลาให้ไม่ซ�้ากันเลย

จะท�าให้ผู้ที่ใช้ปฏิบัติงานนั้นท�างานง่าย

ค�าตอบ 

ดร.ชวลิต วิทยานนท์ : ฝ่ายผู้ปฏิบัติงานอาจจะต้องมีการอบรมวิธีการเก็บตัวอย่างก่อน

และข้อมูลให้เป็นการตอบโจทย์ปัญหาให้ได้ก่อน เพราะเมื่อเก็บรวมกันมาแล้วใส่ตัวเลขชื่อ

วิทยาศาสตร์อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ถึงแม้จะเก็บรวบรวมขึ้นมาเพ่ือศึกษาความหลากหลาย 

แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้ชื่อวิทยาศาสตร์แต่ก็ควรแยกความแตกต่างของปลาในแต่ละกลุ่มได้ 

ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ โดยอาจให้ใส่เลข 1 2 3 4 5 แล้วถ่ายรูปก�ากับ เพราะถ้าเก็บ

ข้อมูลเข้ามาในห้องแลบเพื่อศึกษาแบบเป็นเข่ง แล้วส่งคืนชาวประมงแม้จะมีข้อมูลที่บันทึกไว้ 

แต่ถ้าไม่มอีะไรเป็นตวัยนืยนักจ็ะล�าบาก ถึงแม้จะเกบ็เป็น Genetic หรือช้ินส่วนตวัอย่าง อย่าง

น้อยควรเก็บเป็นการสุ่มตัวอย่างมา แล้วใส่ก�ากับหมายเลข 1 2 3 4 5 แล้วจดข้อมูลแต่ละ

แบบมีกี่ตัว ในยุคนี้การถ่ายรูปค่อนข้างสะดวกหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือก็ใช้ถ่ายภาพได้ เพียง

แต่ภาพจากโทรศัพท์มือถือจะตีพิมพ์ไม่ได้เพราะความละเอียดไม่เท่ากล้อง DSLR อย่างน้อยก็

ควรอบรมวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการถ่ายภาพให้บันทึกยังไงให้กลับมาท�าข้อมูลได้ ยังพอที่จะ

น�ามา Identify ได้ พอได้รปูกค่็อยแปะหมายเลขก�ากับและหาชือ่วทิยาศาสตร์ว่าเป็นปลาอะไร 
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ค�าถาม จากกระบวนการก�าหนดชื่อสามัญปลาทั้งหมด ทางญี่ปุ่นใครเป็นคนพิจารณา?

 ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ : ผมเห็นด้วยว่า ถ้าหากเรามีคณะกรรมการในการตั้งชื่อมาตรฐาน

ปลา ก็ควรจะตัง้ช่ือให้ปลาทกุชนดิมคีวามแตกต่างกนั แต่ ณ วนันีไ้ม่มอีะไรส�าคญัเท่ากบั อ้างองิ

กับตัวอย่างที่เราศึกษา

ในเรือ่งชือ่ปลาเหน็ด้วยว่าจ�าเป็นต้องให้มคีวามแตกต่างกันแต่ ณ วันนี ้เวลาทีเ่ราต้องการ

อ้างองิปลาชนดิไหนกค็วรอ้างองิจากปลาทีเ่ราศกึษา ไม่ว่าจะจากรูปภาพ หรือตวัอย่าง เพราะ

ว่าในการท�างานนั้นมนุษย์มีอคติที่คิดว่าน่าจะเป็นปลาตัวนั้นตัวนี้ ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ ซึ่งผมเองก็

เกดิขึน้ต้องคอยตัวเองเสมอให้ตรวจสอบ ให้นับเกลด็ปลาอยูเ่สมอ อย่างเช่นทีค่ณุโอภาสกล่าว

ว่า ลูบท้องแล้วสากมอืซึง่เป็นสิง่ส�าคญั แต่สุดท้ายแล้วชือ่มาตรฐานของปลาไทยต้องมชีือ่ทีแ่ตก

ต่างกันในแต่ละชนดิ ต้องพยายามหาวธิทีีจ่ะก�าหนดชือ่เหล่านัน้เพราะจะเป็นประโยชน์กบัทุก

คนที่จะอ้างชื่อใช้ทั้งนักวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลที่มีน�ามาศึกษาก่อน

ค�าตอบ เท่าที่อ่านดู มีเงื่อนไขอยู่ว่า ถ้าหากมีปัญหาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ให้ส่งไปที่

คณะกรรมการ (Committee) ของสมาคมตัดสินใจ

| รายงานการเสวนา มาตรฐานชื่อสามัญไทยส�าหรับปลาไทย52



ค�าถาม เวทหีรอืโอกาสทีจ่ะได้คยุกนัเป็นสิง่ส�าคญั อย่างในวงการพฤกษศาสตร์ จะมกีาร

ประชุม Flora of Thailand หรือในการประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการจัดทุก

ปีในปัจจุบันนี้เป็นครั้งที่ 14 แล้ว โดยในเวทีนี้จะเป็นเวทีที่พูดคุยกันเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง มี

ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามา จึงอยากสอบถามในวงการปลาได้มีการจัดประชุมในลักษณะนี้

หรือไม่ เนื่องจากจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พูดคุยกัน

ค�าตอบ ในความเป็นจรงิผมอยากให้มนีะครับ ในก้าวท่ีเราจะต้องก้าว ท่ีผมได้พดูไปก่อน

หน้า คือการตั้งเครือข่ายนักอนุกรมวิธานปลาก่อน ซึ่งเมื่อก่อนมีเหตุที่ยังท�าให้รวมตัวกันไม่ได้ 

แต่ปัจจบุนัโลกเปลีย่นไปและมกีารท�าเครอืข่ายมากขึน้ เช่น การแลกเปลีย่นข้อมลู การต้ังเครอื

ข่ายจึงเป็นส่ิงส�าคัญและก้าวไปสู่การจัดกลุ่มท่ีเป็นทางการ และในกลุ่มที่เป็นทางการอย่าง

ในกรณีพฤษศาสตร์เค้ามีแม่งานที่ชัดเจน มีผู้สนับสนุน มีเจ้าภาพและยังได้รับสปอนเซอร์อีก

มากมาย แต่ปลานั้นยังไม่มี ดังนั้นต้องหาเจ้าภาพ ซ่ึงตอนนี้เราก็ได้นั่งอยู่กับเจ้าภาพท่ีท�าให้

เกิดก้าวแรกแล้ว อาจจะเป็นโอกาสส�าคัญที่ท�าให้เราก้าวต่อไป
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  ถาม ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในท้องที่ บางทีน้อง ๆ รุ่นใหม่พอแยกออก เช่น ตัวนี้
เป็นปลาซวิ ปลาแปบ ปลาตะเพยีน เวลาเขาส่งข้อมลูกลบัมาให้ผมตรวจสอบ กเ็ป็นข้อมลู ปลา
ซวิ ปลาแปบ ปลาตะเพยีน แต่เขาไม่สามารถลงในระดบัชนดิได้ ถงึแม้ว่าเราจะมคีย์ี มีคูม่อืการ
จ�าแนกให้ติดไปปฏิบัติงานด้วย พอเปิดคีย์ ข้อ 1 ไปข้อ 2 ไปข้อ 3 เขาไม่ท�าเพราะเขาไม่รู้ว่าจะ
เริ่มต้นเปิดจากตรงไหนถึงจะเจอปลากลุ่มนี้ ซึ่งจะแตกต่างกับคีย์ในต่างประเทศ จะมีรูปปลา
มาให้ชี้จุดส�าคัญที่ใช้จ�าแนก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะชอบแบบนี้เพราะเขาสามารถดูจากภาพ ยิ่งถ้า
ในการปฏิบัติงานมีคนที่ช�านาญกว่าไปด้วยก็จะช่วยชี้ให้เห็นได้และจ�าแนกได้ แต่ถ้าให้ท�าเอง
ก็จะมีข้อผิดพลาดบ้าง อย่างเช่นใส่หมายเลขไว้ ก็จะมีแต่ข้อมูลปลา 1 2 3 4 บางทีไปจนถึง 
18 ผมก็เลยไม่รู้จะท�าอย่างไรกับข้อมูลชุดนี้ดีครับ

ตอบ 
ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ : ผมเคยมีโอกาสได้ไปช่วยที่ประเทศลาวเก็บปลา โดยที่คนในพื้นที่

ไม่เคยมีประสบการณ์เรือ่งชนดิและการจ�าแนกปลามาก่อน และสิง่ทีช่่วยได้คอืการถ่ายรปูเทยีบ
กับตาข่าย โดยถ่ายรวมไว้เลยแล้วเขียนชื่อสามัญของพื้นที่นั้น หลังจากนั้นช่วยกันดูจากรูป ซึ่ง
ผมบอกแล้วตัวอย่างคือสิ่งส�าคัญในขั้นตอนแรก ซึ่งสร้างความเข้าใจให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกัน 
ผมเคยท�างานกบัผูเ้ชีย่วชาญชาวญีปุ่น่แต่ไม่ได้เป็นนกัมนีวทิยา แกไม่เคยรูเ้รือ่งอนกุรมวธิานปลา 
ผมเอารูปปลาให้เขาดคูวามแตกต่างและชีใ้ห้เหน็ เขาจะเกดิความเปรยีบเทยีบในสิง่ทีแ่ตกต่าง
ของเขาเอง สมมติว่าเป้าหมายเป็นปลา 10 ชนิด เขาลงไปเก็บข้อมูลภาคสนามเองหลังจากที่
เราท�าความเข้าใจกนัแล้วจากรปูภาพและจากตวัอย่างทีม่ ีจงึเกดิความชดัเจนในการท�างานไป
เอง ซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งส�าคัญ  
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ถาม การเรียกชื่อในบางหลักการก็อิงของวัฒนธรรมแต่ละที่ไม่ใช่วิชาการร้อยเปอร์เซ็นต์ 

อย่างญีปุ่น่กจ็ะม ีStandard common name แต่ของไทยซึง่กมี็ความหลากหลายของวฒันธรรม

ท้องถิ่น ถ้าหากจะมีการจัดท�ามาตรฐานชื่อปลา ชื่อในค�าพ้องรูปพ้องเสียงจะยังคงมีอยู่ได้ไหม 

เช่น ปลาทู ปลาทูลัง บางที่เรียกปลาหลังเงิน ซึ่งเขาเรียกผิดหรือเรียกเป็นชื่ออย่างนั้นจริง ๆ

 ตอบ 

 ดร.ชวลติ วทิยานนท์ : บางชือ่อาจเกดิจากความเข้าใจผดิ เอาบางชือ่มาใช้เรียกแทนอกี

ชือ่ แต่อย่างไรกต็ามกย็งัเคารพชือ่ทีเ่ป็นฐานรากของภาษาพืน้เมอืงทีเ่ป็นรากของวฒันธรรมใน

แต่ละท้องถิน่ เช่น ภาษายาว ีทีห่่างจากภาษาไทยมากทีส่ดุ หรอืภาษาคาแมซลูนิทีม่ชีือ่จ�าเพาะ 

เราก็จะรวมเข้าไปด้วย เพราะปลาบางชนิดที่มีชนิดเดียวแต่การแพร่กระจายกว้าง ยกตัวอย่าง

ชื่อปลา เช่น ปลาสลาด ปลาตองลาย ปลากราย ถ้ามีชื่อต่าง ๆ ก็จะน�าเข้าสู่ฐานข้อมูล แต่

อย่างไรกต็ามในปลาชนดินัน้ควรจะมีช่ือกลางท่ีมาจากชือ่ที ่Popular มากสดุ ยกเว้นปลาทีห่า

ยากเรากจ็ะน�าช่ือท่ีตัง้ให้ Popular มาเป็นชือ่สามญัแทนชนดินัน้ได้ แต่อยากให้เรยีก Popular 

name มากกว่า แต่ถ้าเป็นปลาที่หายากมาก ๆ ก็จะน�าหลักเกณฑ์ที่เราเสนอกันในที่ประชุม

มาใช้ได้ ตัวอย่างสกุล Bleekeria ซึ่งเป็นปลาขนาดเล็ก เราก็มาพิจารณาว่าจะตั้งชื่ออย่างไรดี 

อย่างปลาแปบถ้าตัวใหญ่ชาวบ้านเรียกอะไร แปบควาย หรือ แปบหลังเงิน แปบข้างเงิน แต่

บางครั้งก็เรียกรวม ๆ กันแต่เป็นคนละตัว ซึ่งก็จะมาเป็นหลักพิจารณาอีกที
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 ถาม ชื่อกลางควรเป็นภาษาไทยกลางหรือไม่ เพราะภาษาไทยกลางเป็นภาษาที่เข้าถึง

ง่ายมากที่สุด 

ตอบ 

ดร.ชวลิต วทิยานนท์ : ชือ่ปลาส่วนใหญ่กเ็ป็นชือ่ไทยกลาง แต่ปลาบางชนิดพบได้เฉพาะ

ถิ่น เช่น พบเฉพาะทางภาคเหนือก็ต้องใช้ชื่อของเขา อย่าง “ปลาฉะแลบแปบ” เป็นชื่อทาง

ภาคเหนือและพบได้ทางภาคเหนือ เราอาจจะมีชื่อกลางให้เขาก็ได้ แต่ผมว่าพบได้เฉพาะทาง

เหนือก็ใช้ชื่อพื้นเมืองของเขาในการตั้งเป็นชื่อสามัญไปเลย 

ดร.ชวลิต วิทยานนท์ และ ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ : อย่างในกรณีนี้มีที่น่ากังวลอยู่ที่เดียว

คือภาษายาวี เช่น ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง มีปลาที่พบเฉพาะหลายชนิด เหมือนว่าเราจะบัญญัติ

ภาษากลางให้เป็นชื่อสามัญ แล้วใช้ชื่อท้องถิ่นรองลงมา แต่ในความเป็นจริงแล้วปลากลุ่มนั้น

พบเฉพาะที่นั่น อย่างเช่น ปลากะแมะ ภาษายาวีเรียกอีแกกากงแปลว่าปลาคางคก แต่คน

ไทยภาคใต้เรียกกะแมะแปลว่ามีดที่ใช้ในการขูดไม้ขูดเรือ ซึ่งกะแมะเป็นภาษาไทยชาวใต้ แต่

มุสลิมจะเรียก อีแกกากง หมายถึง ปลาคางคก เพราะหน้าตามันเหมือนคางคก ทีนี้เราก็ควร

มาพิจารณาว่าจะเลือกใช้ชื่อไหน แต่ชื่อกะแมะ นี้เป็นชื่อที่ Popular กว่าอีแกกากงหรืออย่าง

พวกปลาซิวในพรุโต๊ะแดงนั้นมีชนิดเยอะมาก แต่ชาวบ้านเขาจะเรียกรวมว่าปลาซิวหมดเราก็

ควรมาพิจารณาชื่อ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะเพิ่มชื่อท้องถิ่นเข้าไปด้วย
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บรรยากาศภายในงานเสวนา
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