ฤดูน้ำแดงกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ำ
อุไรวรรณ กว้างขวาง
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้้าจืด
“ฤดูน้าแดง” หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน และสงสัยว่าฤดูนี้มีด้วยหรือ เพราะส่วนใหญ่เราจะรู้ว่า ถ้า
เป็นประเทศในเขตร้อนอย่างประเทศไทยของเราจะมีสามฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ส่วนประเทศ
ในเขตอบอุ่นและและเขตหนาวจะมีสี่ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว แล้ว “ฤดูน้า
แดง” คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน คงเป็นค้าถามที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เป็นชาวประมงเมื่อ
กล่าวถึง “ฤดูน้าแดง” จะรู้กันดีว่าหมายถึงอะไร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเขาโดยตรง
“ฤดูน้าแดง” หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่น้าในแม่น้าล้าคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปริมาณฝน
จ้านวนมากที่ตกหนัก ชะล้างหน้าดินและพัดพาตะกอนธาตุอาหารต่างๆ ลงสู่แม่น้าล้าคลอง ท้าให้น้ากลายเป็น
สีแดง ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ส่วนมากแล้วจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี
ฤดูน้าแดง เป็นช่วงที่น้ามีธาตุอาหารต่างๆมาก ซึ่งเป็นปัจจัยในการกระตุ้นให้สัตว์น้ามีการผสมพันธุ์
และวางไข่ ดังนั้นในช่วงเวลานี้สัตว์น้าจะมีการผสมพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริ มาณ
ประชากรสัตว์น้าให้แก่แหล่งน้้า ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า จึงไม่ควรท้าการจับสัตว์น้าในช่วงเวลานี้
เนื่องจากจะท้าให้สัตว์น้าไม่สามารถผสมพันธุ์วางไข่ หรือตัวอ่อนไม่สามารถเจริญ เติบโตเป็นตัวเต็มวัยเพื่อ
ขยายแพร่พันธุ์ต่อไปในภายภาคหน้าได้ เมื่อสัตว์น้าไม่สามารถแพร่พันธุ์ ได้ต่อไปทรัพยากรสัตว์น้าก็จะลดลง
และอาจไม่เหลือสัตว์น้าให้จับขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีก
จากการเล็งเห็นผลกระทบของการท้าประมงในช่วง “ฤดูน้าแดง” จะส่งผลท้าให้ทรัพยากรสัตว์น้าถูก
ท้าลายเป็ นจ้า นวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึง ได้ประกาศกระทรวงฯก้ าหนดให้ ตั้ง แต่วัน ที่ 16
พฤษภาคม - 15 กันยายน ของทุกปีเป็น “ฤดูปลาวางไข่” ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยห้ามมิให้ผู้ใดท้า
การประมงด้วยเครื่องมือท้าการประมง หรือด้วยวิธี ใดๆ ในที่จับสัตว์น้าในพื้นที่น้าจืด ยกเว้นเครื่องมือที่ได้รับ
อนุญาตให้ท้าการประมงได้ เป็นเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ท้าลายพันธุ์สัตว์น้าอย่างรุนแรงตามที่กฏหมายก้าหนด
ได้แก่
1) เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว
2) ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึง่ มีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร โดยมีข้อก้าหนดห้ามมิให้ท้า
การประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป
3) ไซ ตุ้ม ลัน โปง และโทง
4) การท้าการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้า
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ภาพที่ 1 เครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ได้ในการท้าประมงในช่วง “ฤดูน้าแดง”
ส่วนการท้าการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตว์น้าหรือสัต ว์น้าวัยอ่อนเพื่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อการเพาะเลี้ยง ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงออกเป็นหนังสืออนุญาตท้าการประมง
เท่านั้น หากผู้ใดท้าการประมงด้วยเครื่องมือหรือกระท้าการอันใดที่นอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้ตามที่กล่าวมาจะ
มีความผิด และต้องรับโทษตามที่กฎหมายก้าหนด โดยต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 -10,000 บาท หรือ
จ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ้าทั้งปรับ หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้ของกรมประมง คือ ส่วนบริหารจัดการด้านการ
ประมงน้้าจืด โดยมีฝ่ายป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละจังหวัด
แต่อย่างไรก็ตาม การก้าหนดช่วง “ฤดูปลาวางไข่” นี้ แต่ละจังหวัดอาจจะไม่ตรงกัน เนื่องจากสภาพ
พื้นที่และสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน บางจังหวัดจึงออกประกาศจังหวัดในการคุ้มครองปลาน้้า
จืดมีไข่แตกต่างกันไป โดย
1)
2)
3)
4)

จ.นครนายก พังงา ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค.
จ.ล้าพูน ล้าปาง นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.
จ.หนองบัวล้าภู อุดรธานี ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. – 15 ต.ค.
จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค.

5) จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ม.ค.
นอกจากการก้าหนด “ฤดูปลาวางไข่ ” เพื่อคุ้มครองปลาน้้าจืดมีไ ข่แล้ว ทางกรมประมงยัง รณรงค์
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ด้วยการจัดงาน “ฤดูน้าแดง” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้
ประชาชนเกิดความรู้และเข้าใจถึงความส้าคัญ ของทรัพยากรสัตว์น้า สร้างจิตส้านึกในการหวงแหนอนุรักษ์
ทรั พยากรสั ตว์ น้ าที่ มีอ ยู่ใ นท้ องถิ่ นของตน รวมทั้ ง ยั ง เปิด โอกาสให้ ชุม ชนเข้า มามีส่ วนร่ว มในการอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรสัตว์น้า โดยการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและอาสาสมัครสัตว์น้าขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการ
ก้าหนด “ฤดูปลาวางไข่” ในช่วง “ฤดูน้าแดง”นั้น เป็นเพียงมาตรการที่ใช้ควบคุมการท้าการประมง เพื่อลด
การท้าลายทรัพยากรสัตว์น้าตามกฎหมายเท่านั้น หากแต่ก ารอนุรักษ์ทรัพยากรที่แท้จริง ต้องเริ่ มที่จิตส้านึก
ของประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรเหล่านี้มากกว่า ในการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มี อยู่ รู้จักใช้
ดูแลและรักษาไว้ให้มีอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานของตนต่อไป
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