
การตอบสนองและความสัมพันธ์ของปลากับสิ่งแวดล้อม 

การตอบสนองและความสัมพันธ์ของปลากับภาวะโลกร้อน 

การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลกสง่ผลกระทบตอ่สิ่งมีชีวิตทัง้ทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบ

ทางตรงได้แก่ การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา การเจริญเตบิโตและพฤตกิรรมของสิ่งมีชีวิต ผลก ระทบทางอ้อม

ได้แก่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและกลไกตา่งๆของระบบนิเวศน์ ถ้าการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ของมนษุย์

ยงัอยูใ่นอตัราเทา่เดมิท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ ภาวะโลกร้อนจะทําให้อณุหภมูิของนํา้ทะเลใน

เขตร้อนสงูขึน้ 1.5 และ 3 องศาเซลเซียส ภายในปี คศ.2050 และ 2100 ตามลําดบั 

ผลกระทบทางตรงของภาวะโลกร้อนท่ีมีต่อปลา 

1. ผลกระทบตอ่สรีรวิทยา การเจริญเตบิโตและการสืบพนัธุ์ของปลา โดยปลาจะมีขนาดเลก็ลง ถึงวยั

เจริญพนัธุ์ขณะท่ียงัมีขนาดเล็ก และจะมีอตัราการตายสงู 

ปลาเป็นสตัว์เลือดเย็น อณุหภมูิในร่างกายของปลาเปล่ียนแปล งตามอณุหภมูิของสิ่งแวดล้อม การท่ี

อณุหภมูิของโลกเพิ่มสงูขึน้จะมีผลโดยตรงตอ่อตัราการทํางานของขบวนการเมตาโบลซิมึของปลา Neuheimer

และคณะ (2011) รายงานวา่ อตัราการเจริญเตบิโตของปลาในเขตอบอุน่จะเพิ่มขึน้เม่ืออณุหภมูิของนํา้สงูขึน้ถึง

ระดบัหนึง่ท่ีปลาสามารถปรับตวัได้ แตถ้่าอณุหภมูิเพิ่มสงูขึน้มากกวา่ระดบัท่ีปลาจะปรับตวัได้จะสง่ผลให้อตัรา

การเจริญเตบิโตของปลาลดลง ทัง้นีเ้น่ืองจากปลาไมส่ามารถปรับการทํางานของหวัใจและการหายใจให้สมดลุ

กบัความต้องการของขบวนการเมตาโบลิซมึท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึง่จะทําให้ผลผลิตปลาลดลง  

จากการทดลองของ Ytteborg และคณะ (2010) โดยนํา

ปลาแซลมอน (Salmo salar) ซึง่เป็นปลาท่ีพบในมหาสมทุร

แอตแลนตกิตอนเหนือมาทดลองเลีย้งในนํา้ท่ีมีอณุหภมูิ 10 และ 

16 องศาเซลเซียส พบวา่ปลาแซลมอนท่ีเลีย้งในนํา้ท่ีอณุหภมูิ 16 

องศาเซลเซียสมีอตัราการเจริญเตบิโตสูงกวา่ปลาท่ีเลีย้งใน 

ภาพท่ี ปลาแซลมอน (Salmo salar)  

ท่ีมา: Washington Department of Fish and Wildlife (2012)            



นํา้ท่ีมีอณุหภมูิ 10 องศาเซลเซียส แตพ่บวา่ร้อยละ 28 ปลาในกลุม่นีมี้กระดกูสนัหลงัคดงอ ผู้ วิจยัได้ศกึษา

เพิ่มเตมิในระดบัเซลล์ของกระดกู และสรุป วา่เม่ืออณุหภมูิของนํา้สงูขึน้ปลาจะเจริญเตบิโตเร็วขึน้ แตมี่ผลเสีย

ตอ่ขบวนการสร้างกระดกูของปลาในระดบัยีนส์ท่ีทําหน้าท่ีควบคมุการสร้างกระดกู ทําให้โครงสร้างกระดกูของ

ปลาผดิปกติ 

2. การปรับตวัของปลาให้อยูร่อดในนํา้ท่ีมีอณุหภมูิสงู นกัวิทยาศาสตร์จาก ARC Centre of 

Excellence in Coral Reef Studies ในประเทศออสเตรเลียค้นพบวา่ปลาในเขตร้อนบางชนิดสามารถปรับตวั

อยูร่อดได้เม่ืออณุหภมูิของนํา้ทะเลสงูขึน้ โดยมีรายงานจากการทดลองเลีย้งปลา damselfish ซึง่เป็นปลาใน

แนวปะการังชนิดหนึง่ในนํา้ท่ีมีอณุหภมูิสงูกวา่ปกต ิ 1.5 และ 3 องศาเซลเซียส พบวา่ความสามารถในการ

หายใจของปลาลดลง ปลาวา่ยนํา้ช้าลงซึง่จะทําให้หลีกเล่ียงศตัรูได้ยากขึน้  เม่ือเพาะพนัธุ์ปลาชนิดนีท่ี้เลีย้งใน

นํา้ท่ีมีอณุหภมูิสงูดงักลา่ว พบวา่ลกูปลาท่ีได้ในรุ่นท่ี 2 ปรับตวัให้อยูใ่นนํา้ท่ีอณุหภมูิสงูได้ดี สรุปได้วา่ปลาบาง

ชนิดสามารถปรับตวัเพ่ืออยูร่อดในนํา้ท่ีมีอณุหภูมิสงูได้ แตย่งัไมไ่ด้ศกึษาวา่ความสามารถในการสืบพนัธุ์ของ

ปลารุ่นนีจ้ะเทา่กบัรุ่นพอ่แมแ่ละบรรพบรุุษหรือไม ่ และยงัไมมี่การทดลองเพ่ือศกึษาวา่ถ้าอณุหภมูิของนํา้สงู

กวา่อณุหภมูใินปัจจบุนัมากกวา่ 3 องศาเซลเซียส ปลา ชนิดนีจ้ะสามารถปรับตวัเพ่ืออยูร่อดและสืบพนัธุ์ได้

หรือไม ่

ผลกระทบทางอ้อมของภาวะโลกร้อนท่ีมีต่อปลา 

1. การเปล่ียนแปลงของความสมดลุระหวา่งปรสิตกบัปลา จากการทดลองของ Barber (2012) พบวา่

ปรสิตท่ีอยูใ่นตวัปลาท่ีเลีย้งในนํา้ท่ีมีอณุหภมูิ 20 องศาเซลเซียส มีการเจริญเตบิโตเร็วกวา่ปรสิตท่ีอยูใ่นปลาท่ี

เลีย้งในนํา้ท่ีมีอณุหภมูิ 15 องศาเซลเซียส ถึง 4 เทา่ เม่ืออณุหภมูิของนํา้สงูขึน้ ปรสิตท่ีอยูใ่นตวัปลามีอตัราการ

เจริญเตบิโตสงูขึน้ มีขนาดใหญ่กวา่ปรสิตท่ีอยูใ่นปลาท่ีเลีย้งในอณุหภมูิต่ํา และมีผลกระทบตอ่การสืบพนัธุ์ของ

ปลาท่ีมีปรสติอาศยัอยู่ นอกจากนีก้ารท่ีปรสติอตัราการเจริญเตบิโตสงูขึน้ จะขยายพนัธุ์ได้เร็วขึน้ จะสง่ผลให้

ปริมาณปรสิตเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วในธรรมชาต ิเป็นอนัตรายตอ่ปลาและสตัว์อ่ืน ๆ ท่ีปรสิตเข้าไปอาศยัอยู่  

2. แหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของปลาเปล่ียนแปลงหรือสญูหายไป สง่ผลให้ปลามีปริมาณลดลงแล ะจํานวนชนิด

ของปลาลดลง Nurse (2011) รายงานวา่การท่ีอณุหภมูขิองนํา้ทะเลสงูขึน้ทําให้เกิดสภาวะปะการังฟอกสี 



ปะการังตาย ปะการังซึง่เป็นแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของปลาลดลง ปลาจะมีปริมาณลดลงและความหลากหลายของ

ปลาจะลดลง โดยปลาบางชนิดจะสญูพนัธุ์ไป  

3. ปริมาณแพลงก์ตอนลดลง Nurse (2011) พบวา่แพลงก์ตอนบางชนิดในทะเลทัว่โลกเร่ิมตายไป

เพราะอณุหภมูิของนํา้ทะเลสงูขึน้ ปริมาณแพลงก์ตอนโดยรวมมีแนวโน้มลดลง สง่ผลให้ปลามีอาหารไม่

เพียงพอ ปลาบางชนิดจะสญูพนัธุ์ไป 

4. สิ่งมีชีวิตในนํา้จืดและนํา้เคม็มีขนาดเล็กลง จากการศกึษาของ Daufresne (2009) พบวา่แบคทีเรีย 

แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสตัว์ และปลา มีขนาดเล็กลงเม่ืออยูใ่นนํา้ท่ีมีอณุหภมูิสงูกวา่ปกติ ซึง่จะสง่ผล

กระทบตอ่ความสมดลุของระบบนิเวศน์ โดย ปลาท่ีมีขนาดเล็กลงจะกินแพลงก์ตอนสตัว์เป็นอาหารมากขึน้

เพราะไมส่ามารถกินปลาอ่ืนเป็นอาหารได้ เม่ือแพลงก์ตอนสตัว์มีปริมาณล ดลงจะทําให้แพลงก์ตอนพืชเพิ่ม

จํานวนขึน้ เกิดสภาวะนํา้เนา่เสียเม่ือแพลงก์ตอนพืชตายลง  

5. การเปล่ียนแปลงทิศทางการหมนุเวียนของนํา้ Nurse (2011) รายงานวา่เม่ืออณุหภมูิของนํา้ทะเล

สงูขึน้จะสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางการหมนุเวียนของนํา้ จะทําให้ ฤดกูารผสมพนัธุ์ของปลา

เปล่ียนแปลงไป อาจทําให้ปลามีอตัราการตายสงู 

6. การอพยพย้ายถ่ินของปลา Sumaila (2012) และ Cheung (2012) รายงานวา่เม่ืออณุหภมูิของนํา้

ทะเลสงูขึน้สง่ผลให้ปลาบางชนิดจะอพยพย้ายถ่ินไปยงับริเวณท่ีมีอณุหภมูิต่ํา ในบริเวณใกล้ขัว้โลกเหนือและ

ขัว้โลกใต้ และปลาบางชนิดจะอพยพย้ายถ่ินไปยงับริเวณท่ีมีนํา้ลกึ การแพร่กระจายของปลาเปล่ียนแปลงไป 

ก่อให้เกิดความไมส่มดลุของระบบนิเวศน์ และทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ปลาบางชนดิจะสญู

พนัธุ์ไป 
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