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ดร.วิมล จันทรโรทั
โ ย
อธิบดีกรมประมง

ขอแสดงความยินดีกับจุลสารขาวกรมประมงเลมแรกนับวาเปนความริเริ่ม
ที่ ดี ข องสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรมที่ เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการเผยแพร
ข า วสารประมงให บุ ค ลากรภายในและภายนอกกรมประมงได ทั น ต อ
สถานการณ ขอใหมีบทความที่แสดงถึงผลสําเร็จของงานและใหโอกาส
ภูมิภาคไดนําเสนองานในจังหวัดดวย

EDITOR’s TALK
จุลสารรอยขาวชาวประมง ฉบับปฐมฤกษ ถือเปนเกียรติมากคะ ที่ทางกองบรรณาธิการ ไดรับกําลังใจดีๆ จากผูบริหารของกรมประมงในการ
จัดทําจุลสารฯ กอนอื่นขอแนะนําวา รอยขาวชาวประมง เปนจุลสารที่รวบรวมผลงานของนักวิจัยที่นาสนใจ ทั้งดานการสงเสริมสัตวนํ้าเศรษฐกิจ
อนุรักษปลาชนิดหายาก ใกลสูญพันธุ ความรูแปลกใหมดานการประมงทุกดาน โดยมีกําหนดออกเปนราย 2 เดือน โดยบทความที่เรานํามาเผยแพร
ไดรับความรวมมือจากบุคลากรของกรมประมงในสวนตางๆ ในการสงเรื่องราวที่นาสนใจเขามาใหทางกองบรรณาธิการ ทําใหจุลสารฯ มีเนื้อหาที่ดี
มีคุณคาใหทุกทานไดอาน ซึ่งทางกองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับคําติชมและบทความดีๆ จากทาน เพื่อที่จะพัฒนาให จุลสารรอยขาว
ชาวประมง จุลสารนองใหมลาสุดของกรมประมง ไดทาํ หนาที่เปนสื่อกลางเผยแพรความรูออกสูสายตาทุกทาน
ฉบับปฐมฤกษนี้ เราจะขอนําเสนอความรูที่นาสนใจเกี่ยวกับสัตวนํ้าเศรษฐกิจที่สวยงามและเปนที่ตลาดปลาสวยงามมีความตองการสูงอยาง
“กุงมดแดง” และตามมาติดๆ กับคอลัมน สินในนํ้า ที่ผูอานจะไดรูจักกับ “ปลาแรด” มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีคอลัมน Fisheries Club ที่จะ
นําเสนอใหทุกทานไดรูจักกับ เจาหนาที่เรือตรวจการประมง มากยิ่งขึ้น ...นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคอลัมนคะที่อยากใหทุกทานไดอานกัน ทายสุดนี้
ทางทีมกองบรรณาธิการตองขอขอบคุณนายบุญครื้น พรเดชอนันต ประมงอําเภอกันตรัง จังหวัดตรัง ที่ไดตั้งชื่อ รอยขาวชาวประมง ใหกับจุลสาร
ขาวกรมประมง ชื่อที่เรียบงายแตแฝงไปดวยความหมายที่ดี หวังวาเมื่ออานจบทุกทานจะชวยเผยแพรความรูตอๆ กันนะคะสวัสดีคะ

อัจฉรา สุนทรอภิชาติ
บรรณาธิการบริหาร
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นายสุรจิตต อินทรชิต

รองอธิบดีกรมประมง

ในโอกาสที่ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขา
นุการกรมประมง จะออกจุลสาร ฉบับปฐมฤกษ
ความยินดี ที่จะเปนสื่ออีกชองทางหนึ่งที่จะใช
 ผมขอแสดง
เผยแพรผลงานของกรมประมงไปสูผูประกอบอา
ชีพการประมง และ
ผูสนใจในกิจการประมงของไทย และขออวยพร
ใหประสบความสําเร็จ บรรลุผลตามที่กําหนด
ครับ

นายเชิดศักดิ์ วงษกมลชุณห

รองอธิบดีกรมประมง

พ
ที่จะเปนแหลงขอมูลขาวสารอีกชองทางหนึ่งใหกับผูทําอาชี
ผมรูสึกยินดีที่กรมประมงจะมี “จุลสารขาวกรมประมง”
ระมง
กรมป
ธ
น
พั
ม
าสั
ยประช
า
ฝ
ม
ที
บ
ั
ตอเหตุการณ ขอชื่นชมและยินดีก
ดานประมงและผูสนใจ ใหไดรับความรูดานประมงและทัน
่มมากขึ้น
สารประมง และขออวยพรใหประสบผลสําเร็จ มีผูอานเพิ
ล
จุ
า
ทํ
ด
จั
ที่ไดทําหนาที่อันสําคัญ และเปนประโยชนในการ
อยางตอเนื่อง

นายสมหวัง พิมลบุตร

รองอธิบดีกรมประมง

น า ยิ น ดี เ ป น อย า งยิ่ ง จากนี้ พ วกเร าจะไ ด มี สื่ อ กลา
งที่ ช  ว ยอํ า นวย ความ สะด วก ในก ารแจ  ง ข า วสา
ความเคลื่อนไหวเปนไปในเรื่องราวตางๆ ในแวดวงข
ร การรั บ รู 
องประมง “จุลสารขาวกรมประมง” คงจะเปนความสะดว
กเรียบงาย รวดเร็ว
วองไว ทันเหตุการณ ไดเปนอยางดี สมกับความ
ตั้งใจ ของทีมงานประชาสัมพันธ ที่ทุมเทพลังในกา
รทํางานในการริเริ่ม
จนสําเร็จลุลวงเปนอยางดี ผมขออวยพรใหทีมงานท
ุกทาน มีพลังกายเขมแข็ง พลังสมอง เฉียบแหลม
ในอันที่จะสรางสรรค เสริมสงพัฒนา “จุลสารขาวกรม
พลัง
ประมง” เปนประโยชนยิ่งๆ ขึ้นไป และอยูคูกรมประมงต ใจที่มั่นคง
ลอดไป
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บรรณาธิการอํานวยการ: ดร.วิมล จันทรโรทัย  รองบรรณาธิการอํานวยการ: นายสุรจิตต
อินทรชิต  นายเชิดศักดิ์ วงษกมลชุณห  นายสมหวัง พิมลบุตร  บรรณาธิการบริหาร:
นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ  กองบรรณาธิการ นางนฤนารถ ภัคพงศโยธิน น.ส.สุชาดา
บุญภักดี นายโยธิน เทิดวงศวรกุล นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร นางยุพดี ทองมี น.ส.ภวาณี พิมดี
นายบดินทร อิทธิพงษ น.ส.อรทัย โรจนเรืองนนท น.ส.พรรณวิภา ชินวิทย  เลขากองบรรณาธิการ
น.ส.เรณู บุญสิทธิ์  หนวยงานรวมสนับสนุน สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง สํานักวิจัย
และพัฒนาประมงนํ้าจืด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สํานักบริหารจัดการดานการประมง
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง สํานักงานตรวจราชการกรม กองการเจาหนาที่
กองคลัง กองแผนงาน กองประมงตางประเทศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวนํ้า
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวนํ้า ศูนยสารสนเทศ กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองนิติการ ศูนยตรวจรับรองมาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตวนํ้าอินทรีย ศูนยพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ศูนยแกไขปญหาความเดือดรอนดานการประมง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า และสํานักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ

เสียงจากผูบริหาร
เจาะลึกมาตรการปดอาว
ลัดเลาะชายฝง
เกร็ดประมง...ดอกไมทะเล
มัจฉาพาเที่ยว...
สินในนํ้า
Fisheries Club
ประมงเปนขาว
ทั่วถิ่นประมงไทย
หัวกระทิ

C

คณะทํางาน จุลสารขาวกรมประมง รอยขาวชาวประมง
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โโดย : อัศวิินสีีน้าํ เงิน
ภาพโดย : สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง

เจาะลึ
ก
“มาตรการป
ด
อ
า
ว”
อีกหนึ่งความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน
“ประมง” เปนอาชีพหลักของคนไทยมาชานาน ตัง้ แตรนุ บรรพบุรษุ และมีการสืบทอดตอกัน
มาจนถึงปจจุบัน กระทั่งอุตสาหกรรมการประมงของไทยกาวผงาดขึ้นไปเปนหนึ่งในประเทศผูนํา
ทางดานประมง สามารถนําเงินตราเขามาพัฒนาประเทศไดปละกวาแสนลานบาท แตในมุมกลับกัน
ขณะที่ศักยภาพทางการประมงกําลังพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง กลับกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยเฉพาะประชากรสัตวนํ้า ที่นับวันจะลดนอยลงไปทุกที เนื่องจากธรรมชาติไมสามารถ
ผลิตไดทันตามความตองการการบริโภค...แลวสิ่งใดจะชวยแกปญหานี้ได ?
“มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า
ในฤดู ป ลาที่ มี ไ ข วางไข และเลี้ ย งตั ว ในวั ย อ อ น
ฝงทะเลอาวไทย” (ปดอาวไทย) ระหวางวันที่ 15

กุมภาพันธ – 15 พฤษภาคม รวมระยะเวลา 3 เดือน
มี ผ ลบั ง คั บ ใช ใ นอาณาเขตพื้ น ที่ ตั้ ง แต เ ขาม อ งไล
อําเภอเมือง ถึงบานหวยยาง อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ลากตรงถึงแหลมแทน อําเภอปะทิว
ตอไปถึงแหลมริ่ว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ตอไปยัง อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี และจาก
แหลมริ่วอําเภอหลังสวนลากตอไปยังรอบเกาะเตา
อําเภอเกาะพะงัน และพื้นที่รอบเกาะพะงัน เกาะสมุย
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี รวมพื้ น ที่ ทั้ ง หมดประมาณ
26,400 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีการกําหนดหามใช
เครื่องมือประมงบางชนิดทําการประมง ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2550
สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ ทํ า การประมงต อ งห า ม
ตามประกาศฉบับนี้ ไดแก
(1) เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใชประกอบ
กับเรือกล ยกเวนเครื่องมืออวนลากที่ใชประกอบ
กับเรือกลลําเดียวที่ความยาวเรือไมเกิน 16 เมตร
ใหทําการประมงไดเฉพาะในเวลากลางคืน (ตั้งแต
เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น)
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(2) เครื่ อ งมื อ อวนติ ด ตาที่ ใ ช ป ระกอบกั บ
เรือกลทําการประมงดวยวิธีลอมติดปลาทูหรือดวย
วิธีอื่นใดที่คลายคลึงกัน
(3) เครื่องมืออวนติดตาทุกชนิดที่ใชประกอบ
กับเรือกลทําการประมง ยกเวน
ก. เครื่องมืออวนติดตาที่ใชประกอบกับ
เรือกลที่วางเครื่องกลางลําไมมีเกง (หลังคา) ขนาด
ความยาวเรือไมเกิน 14 เมตร หรือการใชเครื่องมือ
อวนติดตาที่ใชประกอบกับเรือยนตเพลาใบจักรยาว
ข. เครื่องมืออวนติดตาที่ใชประกอบกับ
เรือกลและเครื่องมือกวาน ชวยในการทําการประมง
โดยใชอวนที่มีขนาดความลึกอวนไมเกิน 70 ชองตาอวน
ความยาวอวนตั้งแต 4,000 เมตร ลงมาในขณะทํา
การประมงแต ล ะครั้ ง ทํ า การประมงในช ว งเวลา
ระหวางวันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
ของทุกป
กรณีใชอวนตามขอ ข. วรรคแรกซึ่งมี
ความยาวอวนเกินกวา 4,000 เมตร ขึ้นไป ในขณะ
ทําการประมงในแตละครั้ง หามใชเครื่องมือกวาน

ชวยในการทําการประมง การนับความยาวอวนให
นับความยาวอวนทั้งหมดรวมกันขณะทําการประมง
(4) เครือ่ งมืออวนลอมจับทุกชนิดทีใ่ ชประกอบ
กับเรือกลทําการประมง
(5) เครื่ อ งมื อ อวนครอบ อวนช อ น หรื อ
อวนยก ที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่อง
ปนไฟ) ทําการประมงปลากะตัก
(6) เครื่องมืออวนรุนที่ใชประกอบกับเรือกล
ที่มีขนาดความยาวเรือเกินกวา 14 เมตรขึ้นไป
ในการวั ด ขนาดความยาวของเรื อ กลที่ ใ ช
ประกอบกับเครื่องมือทําการประมง ตามความใน
ประกาศนี้ใหใชวิธีการวัดขนาดความยาวเรือตลอดลํา
(Length Over All) หรือ (L.O.A.) คือ วัดความยาว
เรือทั้งหมด วัดสุดหัวถึงสุดทาย
บทกํ า หนดโทษ หากมี ช าวประมงรายใด
ฝ า ฝ น ใช เ ครื่ อ งมื อ ต อ งห า มทํ า การประมงในพื้ น ที่
ที่ ไ ด ป ระกาศป ด อ า วฯ ต อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต
หาพันบาท ถึง หนึ่งหมื่นบาท หรือ จําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า
ในฤดูปลาที่มีไข และวางไขเลี้ยงลูก ฝงทะเลอันดามัน”
(ปดอาวอันดามัน) ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30

มิถุนายน รวมระยะเวลา 3 เดือน มีผลบังคับใชใน
อาณาเขตพื้นที่ตั้งแตแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ผาน
ใตแหลมหัวลาน จังหวัดพังงา ตัดตรงไปยังเกาะบิดะ
ปลายเกาะลันตาใหญ จังหวัดกระบี่ ตัดตรงไปยัง
เกาะตะลิบง เกาะสุกร แลวตัดมายังแหลมหยงสตาร
ของจังหวัดตรัง รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,696
ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีการกําหนดหามใชเครื่องมือ
ประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลาที่มีไขและ
วางไขเลี้ยงลูก ในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนด ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2551
สําหรับเครื่องมือทําการประมงตองหามตาม
ประกาศฉบับนี้ ไดแก
(1) เครื่องมืออวนลากทุกประเภททุกขนาดที่
ใชประกอบเรือกล
(2) เครื่องมืออวนประเภทลอมจับทุกชนิด
(3) เครื่องมืออวนติดตาที่มีชองตาเล็กกวา
4.7 ซม.

สําหรับเครื่องมือที่ยกเวนใหทําการประมงได
ตามประกาศฉบับนี้ ไดแก
(1) เครื่องมืออวนลอมจับปลากะตักทําการ
ประมงเฉพาะในเวลากลางวัน ตัง้ แตพระอาทิตยขนึ้ ถึง
พระอาทิตยตก
(2) เครื่องมืออวนลากคานถางที่ใชประกอบ
กับเรือกล (เครื่องมืออวนลากแผนตะเขมีคานถาง
หรือ อวนลากทีใ่ ชประกอบกับเรือกล ซึง่ ใชเชือกเสนใย
ประดิษฐเปนสายลาก) เฉพาะในเวลากลางคืน ตั้งแต
พระอาทิตยตกถึง
พระอาทิตยขึ้น
(3) เครื่องมืออวนโปะ
บทกําหนดโทษ หากมีชาวประมงรายใดฝาฝน
ใชเครือ่ งมือตองหามทําการประมงในพืน้ ทีท่ ไี่ ดประกาศ
ป ด อ า วฯ ต อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต ห า พั น บาท
ถึ ง หนึ่ ง หมื่ น บาท หรื อ จํ า คุ ก ไม เ กิ น หนึ่ ง ป ห รื อ
ทั้งปรับทั้งจํา

สําหรับผลของการประกาศใช “มาตรการปดอาว” ทั้ง 2 ฝงทะเล ซึ่งกรมประมงไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่องเปนเวลาถึง 60 ป เพื่อเปดโอกาสใหพอแมพันธุสัตวนํ้าไดวางไขแพรขยายพันธุ และเลี้ยงตัว
ใหเจริญเติบโต เพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวนํ้าใหกับทองทะเล มีขอมูลทางวิชาการยืนยัน
ไดวาสามารถเพิ่มจํานวนทรัพยากรสัตวนํ้าไดจํานวนมหาศาล โดยเฉพาะ..ปลาทู..สัตวนํ้าที่มีคุณคาและ
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ แตละปหลังจากปดอาวจะไดผลผลิตปละไมตํ่ากวา 60,000 ตัน/ป
สรางรายไดในการประกอบอาชีพประมงไดเปนอยางดี ประกอบกับเสียงตอบรับจากการใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการชวยกันสอดสองดูแลมิใหผูใด
ทําการประมงอยางผิดกฎหมาย มาตรการปดอาวของกรมประมงจึงสามารถตอบโจทยไดเปนอยางดี
ในดานการทําประมงอยางยั่งยืนใหกับพี่นองประชาชนชาวไทย
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สัตวนํ้าเศรษฐกิจสารพัดประโยชน
สวัสดีคะ คุณผูอ า นทุกทาน รอยขาวชาวประมง คอลัมนลดั เลาะชายฝง ฉบับแรกนี้ ทางผูเ ขียน
จะขอเอาใจผูหลงรักโลกใตทะเล (จําลอง) ดวยการแนะนําสมาชิกตัวนอยๆ ที่กรมประมงเพาะ
ขยายพันธุสําเร็จและผลักดันใหเปนสัตวนํ้าเศรษฐกิจไวในออมใจของทุกทานนั่นก็คือ “กุงมดแดง”
กุง ทะเลทีเ่ มือ่ หลายคนอานจบแลวจะหลงรัก ตองยอมรับวาการเลีย้ งสัตวทะเลสวยงามในปจจุบนั
นี้ผูเลี้ยงนิยมเลี้ยงสัตวทะเลที่ไมใชปลาเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนเห็ดทะเล ดอกไมทะเล กุงทะเล และ
ดวยสไตลการจัดตูป ลาทีผ่ เู ลีย้ งในปจจุบนั นีน้ ยิ มจัดแบบจําลองแนวปะการัง ทําใหกงุ ทะเลกลายเปน
สวนประกอบที่ชวยเพิ่มสีสันและรักษาสมดุลของระบบนิเวศนภายในตูไดเปนอยางดี โดยกุงที่นิยม
นํามาใชมีหลายประเภท ไดแก กุงมดแดง กุงนักเลง กุงไฟ กุงเปปเปอรมิ้นท และกุงเซ็กสซี่
ฉบับนีเ้ ราจึงอยากใหคณุ ผูอ า นหลายๆ ทาน
รูจักกุงมดแดง Rhynchcinetes durbanensis
Gordon,1936 กุง ทะเลขนาดเล็กมีสแี ดงสลับขาว
พบไดงายตามแนวปะการังของทะเลเขตรอนทั่วโลก
อาศัยอยูในความลึกตั้งแต 2 ถึงหลายสิบเมตร
ชอบอยูใ ตปะการังหรือซอกหิน และจากพฤติกรรม
ของกุงมดแดงที่มักจะเก็บกินเศษอาหาร ซากพืช
ซากสิ่งปฏิกูล หากนํามาเลี้ยงชนิดเดียวหรือเลี้ยง
รวมกับสัตวนํ้าชนิดอื่นจะชวยทําความสะอาด
พื้นลางของตูได อีกทั้งยังสามารถกินดอกไมทะเล
ขนาดเล็ ก ที่ มี เ ข็ ม พิ ษ ที่ เ ป น อั น ตรายได อี ก ด ว ย
แมประโยชนครบวงจรจริงๆ และดวยคุณสมบัติ
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สารพัดประโยชน “กุงมดแดง” เลยกลายเปน
กุงทะเลที่ตลาดผูนิยมเลี้ยงสัตวทะเลสวยงาม
ตองการมากในปจจุบัน
แต เ นื่ อ งจากกุ  ง ที่ พ บในตลาดส ว นใหญ
ล ว นแต เ ป น กุ  ง ที่ จั บ มาจากธรรมชาติ ทั้ ง สิ้ น
ทางกรมประมงจึงเกรงวากุงทะเลในแนวปะการัง
จะเสี่ยงตอการถูกรบกวนและสูญพันธุไดในที่สุด
ทางศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาชายฝ  ง สมุ ท รสาคร
กรมประมง จึงไดทําการศึกษารวบรวมขอมูล
ทางดานชีววิทยา ดานการเปลี่ยนแปลงรูปราง
ของลูกกุงวัยออนในระยะตางๆ เพื่อใชประโยชน
ในดานวิชาการ ตลอดจนการผลิตกุงเชิงพานิชย

เพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติ โดยไดพัฒนา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงกุงทะเลสวยงามดวยการให
อาหารทีม่ คี ณุ ภาพ การใชกรองชีวภาพและโปรตีน
สกิมเมอรในการเพาะพันธุกุงมดแดง
และจากที่ผูเขียนไดมีโอกาสพูดคุยกับนักวิจัย
ของศูนยวจิ ยั และพัฒนาชายฝง สมุทรสาคร สํานัก
วิจยั และพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง เกีย่ วกับ
ขั้ น ตอนการเพาะขยายพั น ธุ  ก็ ต  อ งยกนิ้ ว ให กั บ
ตั้ ง ใจจริ ง ๆ เพราะทุ ก ขั้ น ตอนตั้ ง แต เ ริ่ ม จนจบ
นักวิจัยไดใสใจทุกรายละเอียด เรียกไดวาเปน
พ อ แม บุ ญ ธรรมเลยก็ ว  า ได . ..สํ า หรั บ ขั้ น ตอน
การเพาะขยายพั น ธุ  กุ  ง มดแดงนั้ น เริ่ ม ต น จาก
ทางศูนยฯ จะคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุที่มี
ลักษณะสมบูรณ แข็งแรง รูปรางสมสวน อวัยวะ
และรยางคตางๆ ที่ครบสมบูรณ ลวดลายและสี
ทีเ่ ดนชัดมาเลีย้ งไว โดยในแตละวัน จะคอยสังเกต
พฤติกรรม อาการผิดปกติตางๆ ของพอแมพันธุ
อย า งละเอี ย ด ควบคุ ม ระบบนํ้ า ให ไ ด คุ ณ ภาพ
ตลอดเวลา ในเรื่องอาหารการกินนั้นไมตองพูดถึง
นักวิจยั เราดูแลเปนอยางดี โดยจะใหกนิ อารทเี มีย
เมื่อตัวโตเต็มวัยและจะเสริมดวยเพรียงทราย
ตัดเปนชิ้นเล็กๆ วันละ 2 มื้อ และหลังจากที่เรา
ดูแลเจาบาวเจาสาวมาเปนอยางดีจนสามารถ
ผลิตไขใหเราไดแลวนั้น เราก็จะนําแมพันธุที่มี

“นอกจากจะเพาะขยายพันธุจนประสบความสําเร็จแลวนั้น ทางศูนยฯ ไดเผยแพรความรู
ในการเพาะเลี้ยงกุงมดแดงใหกับเกษตรกรเพื่อเปนการเสริมสรางอาชีพใหกับเกษตรกร
และชวยลดปริมาณการจับกุงมดแดงจากธรรมชาติไดอีกทางหนึ่งดวย”
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เขียี นโดย
โ : นองปลาสอด
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สวัสดีคะคุณผูอานทุกทาน กอนอื่น

ไขแกซึ่งจะสังเกตไดจากไขที่ติดอยูหนาทองแมกุง
ทีจ่ ะเปลีย่ นจากสีเทาเปนสีนาํ้ ตาลเขมและมีจดุ ตา
สีดํา ออกไปใสไวในถังฟกไขพลาสติกสีดํา ขนาด
300 ลิตร ปริมาตรนํ้า 250 ลิตร ใหอากาศผาน
หัวทรายเบาๆ
เมื่อแมกุงเขี่ยไขจึงนําแมกุงออกจากถัง
ฟกไข ทีนี้แหละนักวิจัยเราจะกลายเปนพอแม
บุญธรรมของลูกกุงมดแดงอยางเต็มตัว เพราะ
นั ก วิ จั ย ของเราจะนํ า ถั ง ฟ ก ไข นั้ น ไปอนุ บ าลใน
หองควบคุมอุณหภูมิ เพื่อไมใหอุณหภูมินํ้าในรอบวัน
แตกตางกันมาก ใหอากาศผานหัวทรายเบาๆ
ปองกันไมใหรยางคขาดหรือหลุด ใชถังพลาสติก
สีดําขนาด 300 ลิตรปริมาตรนํ้า 250 ลิตร
อนุบาลลูกกุงที่ความหนาแนน 1.4 ตัวตอลิตร
หรือ 350 ตัวตอถัง และคอยดูดตะกอนเพื่อ
เปลี่ ย นถ า ยนํ้ า ทุ ก วั น ครั้ ง ละ 50 เปอร เ ซ็ น ต

พรอมทั้งใหลูกกุงกินอาหารผสมแพลงกตอนพืช
แพลงกตอนสัตว ซึ่งเปนสูตรที่ทางศูนยฯ ไดทํา
การศึ ก ษาวิ จั ย ทดลองว า เป น สู ต รที่ ไ ด ผ ลดี
จนสามารถผลลิ ต ลู ก กุ  ง มดแดงได มี อั ต ราการ
รอดตายสูงทําใหเปนที่ตองการของตลาดอีกดวย
ซึ่งนอกจากจะเพาะขยายพันธุจนประสบความ
สําเร็จแลวนั้น ทางศูนยฯ ไดเผยแพรความรู
ในการเพาะเลี้ยงกุงมดแดงใหกับเกษตรกรเพื่อ
เปนการเสริมสรางอาชีพใหกับเกษตรกรและชวย
ลดปริมาณการจับกุงมดแดงจากธรรมชาติไดอีก
ทางหนึ่งดวย สําหรับผูที่สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยวิจัยและพัฒนา
ชายฝงสมุทรสาคร สํานักวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝง กรมประมง โทร. 0 3485 7136 หรือ
0 3442 6220 แลวฉบับหนาผูเขียนจะไป
ซอกแซกเรือ่ งใดอยาลืมติดตามกันนะคะ สวัสดีคะ

นองปลาสอดขอแนะนําใหทุกทานไดทราบกอน
วา คอลัมนเกร็ด...ประมง เราจะสอดสอง และ
สอดใส สาระความรูเกี่ยวกับทรัพยากรประมง
ในดานตางๆ มาฝากกันคะ ฉะนั้น...ฉบับแรกนี้
นองปลาสอดขอเลือกของสวยๆ งามๆ มาฝากกัน
นั่นก็คือ “ดอกไมทะเล” ดอกไมสีสันสวยงาม
ที่เจริญเติบโตอยูภายใตทองทะเลอันกวางใหญ
แตแมจะถูกเรียกวาดอกไมทะเล แตความเปน
จริงแลว มันเปนสัตวทะเลชนิดหนึง่ ในกลุม เดียว
กับปะการังคะ รูปลักษณภายนอกที่ดูสีสันสวย
สะดุดตา ลอตาลอใจ บางชนิดมีหนวดทีพ่ ลิว้ ไหว
แตใครจะรูวาภายใตความสวยงามที่เราเห็นนั้น
กลับซอนดวยเข็มพิษ และพิษของมันก็จะพรอม
จูโจมเสมอเวลาลาเหยื่อหรือปองกันตัว แต
เอ...ในเมื่ อ ดอกไม ท ะเลมี พิ ษ ทํ า ไม ทํ า ไม
เจาปลาการตูนถึงไมกลัว
แถมยั ง ใช ด อกไม ท ะเลเป น ที่ ห ลบภั ย
อี ก ต า งหาก?? ปลาสอดเลยไปสอดส อ งหา
คํ า ตอบมาฝากกั น แล ว คะ การที่ ป ลาการ ตู น
ไมเปนอันตรายจากดอกไมทะเลนั้น เนื่องจาก
ดอกไมทะเลตองสรางเมือกบางชนิดออกมาเพือ่
ปองกันตัวมันเองจาก เข็มพิษทีม่ นั ปลอยออกมา
เชนกัน ปลาการตูนจะวายไปที่ฐานของดอกไม
ทะเล แลวเอาลําตัวถูกับเมือกเหลานี้ใหติดตัว
ทําใหเข็มพิษไมสามารถทําอันตรายได นั่นเอง
แหม ! เจ า ปลาการ ตู น นี่ มั น ฉลาดใช เ ล น เลย
นะเนี่ยะ ฉบับหนานองปลาสอดจะไปสอดสอง
เรื่องอะไรมาฝากกันอยาลืมติดตามกันนะคะ




รอยขาวชาวประมง ยินดีรับขอติชมและรับพิจารณาตนฉบับ บทความ ขาวสาร เพื่อนํามาเผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่งทานสามารถติดตอไดทาง
อีเมลล ranunun@hotmail.com, mojiname@hotmail.com ทาง facebook ฝายประชาสัมพันธ กรมประมง หรือโทรศัพท/โทรสาร 0 2562 0569
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โโดย : แกมชํ้า
ภาพโดย : นางชนิกานต เชษฐสิงห
นักวิชาการประมงชํานาญการ

ชวนเที่ยว...

BANGKOK AQUARIUM
สถานแสดงพันธุสัตวนํ้ากรุงเทพฯ กรมประมง
ปจจุบันเมืองไทยของเรานาจะไดชื่อ
วาเปนประเทศทีม่ อี ควาเรียมหรือสถานแสดง
พันธุส ตั วนาํ้ มากทีส่ ดุ ในอันดับตนๆ ในภูมภิ าค
หรื อ ในโลกเลยก็ ว  า ได เพราะระยะหลั ง นี้
มีการสรางสถานแสดงพันธุสัตวนํ้าทั้งนํ้าจืด
และนํ้าเค็มในจังหวัดตางๆ ขึ้นมากมาย และ
ฉบับนี้ จะขอเชิญชวนทุกทานไปเที่ยวสถาน
แสดงพันธุสัตวนํ้ากรุงเทพฯ ที่กรมประมง
จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงเผยแพรความรูทาง
วิชาการเกี่ยวกับสัตวนํ้าจืดชนิดตางๆ และ
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษทรัพยากร
สัตวนํ้าใหแกสาธารณชน และเมื่อทุกทาน
กาวเทาเขาไปในอควาเรียมแหงนี้ก็จะตอง
รองโห...เพราะเชือ่ วาหลายทานไมรวู า ภายใน
กรมประมงแหงนีจ้ ะมีสถานแสดงพันธุส ตั วนาํ้
ที่รวบรวมพันธุปลานํ้าจืดทองถิ่นของไทย
กวา 100 ชนิด ทัง้ ชนิดทีห่ ายาก ใกลสญ
ู พันธุ
ไมวาจะเปน ปลาเสือตอ ปลาเสือพนนํ้า
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ปลาชอนงูเหา ฯลฯ หรือแมแตปลาที่หาม
มีไวในครอบครองอยางปรันยา ปลาตางถิ่น
อยาง ปลากลับหัว ปลาหมอมาลาวี ก็มีมา
จัดแสดงที่นี่ นอกจากนี้สําหรับผูที่คลั่งไคล
การใชพรรณไมในการจัดตูปลา ที่นี่ก็เปน
เหมือนแหลงไอเดียไดอยางดีเยี่ยมเลยละคะ
และอี ก ไฮไลท ท่ี น  า สนใจที่ นี่ เ ค า มี ก ารจั ด
บอปลาแบบ touch pool พูดงายๆ ก็คือ
ผูช มสามารถทีจ่ ะเอามือลงไปสัมผัสนองปลา
ที่แหวกวายอยูในบอปลาได แต!!! ก็ตอง
ไมทาํ ใหปลาชํา้ และจะตองอยูภ ายใตการดูแล
ของเจาหนาที่ นาตื่นเตนชะมัด เอาเปนวา
10 ปากวา ไมเทาตาเห็นคะ ทานใดที่สนใจ
ก็ ม าเยี่ ย มได ที่ สถานแสดงพั น ธุ  สั ต ว นํ้ า
กรุงเทพฯ กรมประมง คาเขาชมสําหรับ
ผูใ หญ 20 บาท เด็ก 10 บาทเทานัน้ และหยุด
ทุกวันจันทรคะ สนใจสอบถามรายละเอียด
ไดที่ 0 2940 6543 ตอ 5118

0
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แรด แรด แรด

โดย : กางพระร
ร รวง 53

แรด แรด แรด ถึงแมทุกคนจะขนานนามวาเธอแรด แตเธอก็นารัก มีสไตล ยามอยูบนบก
ก็นากินแบบระดับอาหารภัตตาคาร เมื่ออยูในนํ้าก็ “สวยถึกทุกองศา รอนฉาทุกมุมกลอง” นาเก็บไว
เลี้ ย งชื่ น ชม แม ว  า ใบหน า เธอจะมี น อโหนกสู ง คล า ยแรด ลํ า ตั ว ป อ มแถมแบนข า งแต เ ธอก็ ยั ง มี
ครีบทองคูแรกยาวสลวยสวยเก เปนแรงขับเคลื่อนความงามของเธอสูระดับชั้นนางฟาและเทพบุตร
ไดเลยทีเดียว....อะ อะ..สิ่งที่ควรรูอีกอยางหนึ่งคือเธอมีทั้งชนิดผิวสีดําและสีเผือก ในการเพิ่มเสนห
และความนาสนใจในตัวเองอีกหนอย สวนถิ่นฐานบานเกิดเมืองนอนของเธอนั้นก็ไมใกลไมไกลกับ
ประเทศเรามาก แถมยังเปนเพื่อนบานในกลุม ASEAN นั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียนี่เอง ลักษณะ
นิสัยเธอจะรักสันโดษ ชอบอยูนํ้านิ่งตื้นๆ ตามแมนํ้าลําคลองหนอง บึง และทะเลสาบ เธอนิยมกินเจ
มากกวาเนื้อสัตว และคอนขางตื่นตกใจงาย แตใครจะรูวาเธอก็ทนทรหดมากเมื่อถูกจับขึ้นมาจากนํ้า
เพราะเธอมีอวัยวะชวยในการหายใจ สวนเรื่องความรักและคูครองของหนุมสาวชาวแรดนั้นจะสมบูรณ
เพียบพรอมอยูในชวงเดือนกุมภาพันธถึงสิงหาคมของทุกป..........ขอบอกวาเราใจและโรแมนติกสุดๆ
เพราะวาจะตองใชเวลาในการสรางรังรักจากเศษหญา 1 สัปดาห ขนาด 1 ฟุต กอนที่รวมสองใจ
เปนหนึ่งเดียว เมื่อ...เสร็จสิ้น ฝายหญิงก็จะไขลอยฟูฟองสีเหลืองนวลขนาด 1 มิลลิเมตรเต็มผืนนํ้า
โดยจะมีคราบนํ้ามันลอมรอบ และจะมีคุณพอคุณแมคอยดูแลลูกนอยอยูไมหาง จนกวาลูกจะดูแล
ตัวเองได นี่แหละคือสัญชาตญาณของความเปนพอและแมปลาแรด....ถึงจะเรียกวาแรดแตก็แรด
อยางมีคุณธรรมประจําใจนะจะ.....ตัวเอง

รอยขาวชาวประมง ยินดีรับขอติชมและรับพิจารณาตนฉบับ บทความ ขาวสาร เพื่อนํามาเผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่งทานสามารถติดตอไดทาง
อีเมลล ranunun@hotmail.com, mojiname@hotmail.com ทาง facebook ฝายประชาสัมพันธ กรมประมง หรือโทรศัพท/โทรสาร 0 2562 0569
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Fisheries Club
เขีียนโดย
โ : สํํานัักบริิหารจัดั การดา นการประมง
ป
ภาพโดย : นางสาวรัชนีบูลย ทิพยเนตร และ จ.อ.บัญชา สุภาราญ
แนะนําเรื่องโดย : นางสาวรัชนีบูลย ทิพยเนตร เจาพนักงานประมงชํานาญงาน

กวาจะเปน...

หนวยพิทักษทองทะเลไทย
ของกรมประมง
เมื่อพูดถึง “เจาหนาที่เรือตรวจการประมง” ของกรมประมง
เชื่อวาหลายคนจะตองรูจักหรือคุนหูกันเปนอยางดี แตทานรูหรือไมวา
กวาทีเ่ ราจะไดเห็นเจาหนาทีเ่ รือตรวจแตละนายออกปฏิบตั หิ นาทีพ่ ทิ กั ษ
ทองทะเลไทยไดนั้น.. “ไมใชเรื่องงาย” พวกเขาจะตองผาน
บททดสอบที่หนักทั้งทางรางกายและจิตใจในชวงหนึ่งของชีวิตที่อยู
ในรั้วกรมประมง ฉบับปฐมฤกษนี้ผูเขียนไดมีโอกาสพูดคุยกับนักเรียน
ตรวจการนายหนึ่งทําใหเราไดรับรูหลากหลายมุมมองทั้งสุข ทุกข เศรา
หัวเราะ บางมุมมองที่ผูเขียนเองบางครั้งก็ไมเคยรูเลยเหมือนกัน...
“เจาหนาที่เรือตรวจการประมง” ขึ้นตรงกับสํานักบริหารจัดการ
ดานการประมง กรมประมง มีภารกิจหลักคือ การบังคับใชกฎหมาย
เพื่อปกปองทรัพยากรประมงในนานนํ้าไทยใหพี่นองประชาชนไดมีกินมี
ใชอยางยั่งยืน ซึ่งอาจเกิดการกระทบกระทั่งจากการเขาจับกุมผูกระทํา
ผิดกฎหมาย จึงตองยอมรับวา จนท.เรือตรวจฯ มีความเสี่ยงในการปฏิบัติ
หนาที่สูงมาก การพัฒนาทักษะในดานตางๆ ใหกับจนท.เรือตรวจฯ จึงเปน
อีกหนึ่งเรื่องที่ผูบริหารกรมประมงไดใหความสําคัญมาโดยตลอด
จ.อ.บัญชา สุภาราญ นักเรียนเรือตรวจการประมง รุนที่ 11 ได
เลาวา ครั้งหนึ่งของชีวิตลูกผูชายกับการเขารับการฝกอบรมนักเรียน
ตรวจการประมง ถือเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูที่จะใชชีวิตรวมกับ
ผูใชทรัพยากรประมงไมใหเกิดขอขัดแยงในระหวางการปฏิบัติหนาที่
พวกเราระลึกเสมอวาถึงแมเราจะมีกฏหมายอยูในมือแตเราจะตอง
เคารพทุกเสียงของประชาชนและใชกฏหมายอยางถูกตองเพื่อปกปอง
ทรัพยากรประมงของประเทศ พวกเรามาจากตางที่ ตางจังหวัด
ตางยศ-ตําแหนง แตทายที่สุดแลวทุกคนตองถอดทุกอยางไวเบื้องหลัง
นักเรียนตรวจการทุกนายจะเปนเพือ่ น เปนพี่ เปนนอง ดูแลซึง่ กันและกัน
ซึ่งจะมีการฝกฝนทางดานทฤษฎีและปฏิบัติทั้งความรูดานกฏหมาย
การเดินเรือ การใชอาวุธ การชวยเหลือผูประสบภัย การปฐมพยาบาล
การดํานํ้าและการประดานํ้า ฯลฯ อยางเขมขนตลอดระยะเวลา 1 เดือน
โดยทุกคนจะมีคํานําหนาเดียวกันวา “นักเรียน”
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หลักสูตรตรวจการประมงจึงเปนหลักสูตรที่พัฒนะทักษะในดานตางๆใหกับเจาหนาที่
เรือตรวจไดเปนอยางดี เรียกไดวาการเปนเจาหนาที่เรือตรวจที่สมบูรณแบบนั้นจะตองผาน
การฝกหลักสูตรนี้ทุกนาย ดานหลักสูตรฝกสอนที่ถูกเลือกสรรมาเพื่อสรางคนใหมีประสิทธิภาพ
ดาน วินัย รางกายที่เนนยํ้าใหอดทน ตอทุกสภาวะแลวนั้น นักเรียนตรวจการจะตองเพิ่มเติม
แนวความคิดจิตสํานึกของความเปนเจาหนาทีท่ ดี่ ี พรอมรับการฝกตัง้ แตวนั แรกจนถึงชวงคืนนรก
ที่ทุกรุนจะตองเจอกับบททดสอบที่ทําใหเหนื่อยหอบกันเลยทีเดียว ตลอดหลักสูตรพวกเขาจะได
ทํางานเปนทีม แบกเรือยางหลายไมล พายเรือยางในทะเลที่มีคลื่นลมผานหลายแดด หลายฝน
หามซุงที่หนักหนาสาหัส โดยหามเอาเปรียบแมแตคนเดียว ในทีมจะทําใหเพื่อนหนักเพิ่มอีก
เปนหลายเทา การวายนํ้า 1-2 ไมล การดํารงชีพเมื่อเราตองเจอกับเหตุการณที่คาดไมถึง
กรมประมง คาดหวังวาเจาหนาที่ที่เขามาฝกหาประสบการณ เมื่อจบหลักสูตรแลวจะ
นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่
ถึงแมวา นักเรียนตรวจการประมง จะตองผานการฝกสุดหฤโหดตลอดระยะเวลา 1 เดือน
แตทวาเมื่อหลักสูตรตรวจการปดฉากลง พวกเขาสามารถเอาชนะความยากลําบากนั้นมาได
และทันทีทปี่ ระธานในพิธเี ดินไปจับมือแสดงความยินดีและประดับเครือ่ งหมายปกตรวจการประมง
ซึ่งเปนสัญลักษณของ “เจาหนาที่เรือตรวจการประมง” ใหกับนักเรียนตรวจการฯ นั่นจะเปน
ครั้งแรกที่พวกเราจะไดเห็นรอยยิ้มแหงความภาคภูมิใจสูงสุดอยางหนึ่งของชีวิต บนใบหนาของ
พวกเขาทุกคนและจะแสดงใหเห็นถึงความพรอม... ที่จะปฏิบัติหนาที่ปกปองทรัพยากรประมง
ของประเทศ
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มีการจัดแถลงขาว
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ หองประชุมพะยูน กรมประมง
นายศิริวัฒน ขจรประศาสน
ในหัวขอ “ประมงไทย รับรู สูภัยพิบัติ”โดยไดรับเกียรติจาก ดงานในพิธี ซึ่งงานดังกลาวนี้
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเป ได แ ก ภาค กลาง ภาค ใต
กรม ประม งจะจั ด นิ ท รรศก ารปร ะมง 4 ภาค อย า งยิ่ ง ใหญวามรูสามารถรับมือผลกระทบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เพื่อใหเกษตรกรมีคนํ้า กาวทันเออีซี พรอมเตรียม
กับสภาวะโลกรอน เพื่อสูวิกฤตนํ้าทวม ฝนแลง โรคระบาคสัตว ษะพัฒนาศักยภาพประมงอาสา
ปนพี่เลี้ยงประมงอาสา 14,000 คน ดวยการจัดเสวนาเสริมทักชวยดูแลทรัพยากรประมงของ
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและเปนสื่อกลางใหกรมประมงในการ
ประเทศไทยตอไป
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ณ หองประชุมพะยูน กรมประมง และ 5 หนวยงานห
ลัก
ที่เกี่ยวของกับการใชปลาเบญจพรรณหรือปลาเปดเพื่อเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร
สั
ต
ไดแก กรมประมง กรมปศุสัตว สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย สมาคมผูผลิตปลาป ว
และสมาคมการประมงแหงประเทศไทย ไดจัดแถลงขาวในเรื่องการจัดทําระบบการรั นไทย
ใชปลาเปดสําหรับการผลิตอาหารสัตวนํ้า เพื่อแสดงใหเห็นถึงความรวมมืออันดีระหวบรองการ
างภาครัฐ
และเอกชนในการที่จะชวยกันพัฒนา สงเสริม และผลักดันใหมีการรับรองการใชปลาเป
จากการทําประมงทีร่ บั ผิดชอบเปน วัตถุดบิ สําหรับการผลติ อาหารสัตวนาํ้ เพือ่ สรางความ ดที่ได
ทางการคากับประเทศตางๆ และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของสินคา ประมงไทย เชือ่ มัน่

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ดร.วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง พรอมคณะเจาหนาทีจ่ ากกรมประมงและ
สื่อมวลชนออกเรือตรวจเยี่ยมการทําประมง (โปะปลาทู)
ตลอดจนไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่นองชาว
ประมง ณ จังหวัดสมุทรสาคร
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ดร.ปกรณ อุนประเสริฐ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ เขารวม
งานพิธสี มโภชนอาํ เภอกุฉนิ ารายณครบ 100 ป โดยนํานิทรรศการ
ดานประมงออกบริการความรู และจัดทําบอสาธิตการเลีย้ งปลาดุก
ในบอพลาสติกแบบบอลอย ใหประชาชนไดชมและใหความสนใจ
สอบถามรายละเอียด พรอมไดรับการสนับสนุนพันธุปลากินพืช
จากศูนยวจิ ยั และพัฒนาประมงนํา้ จืดกาฬสินธุจ าํ นวน 50,000 ตัว
เพื่อมอบใหชาวบานผูมาชมงานนิทรรศการ
ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงนํ้ า จื ด
ขอนแกน จัดแสดงชุดเพาะพันธุปลา
เคลือ่ นที่ ในวันพืน้ ทีช่ มุ นํา้ โลก ประจําป
2556 (World Wetlands Day 2013)
ณ บานชีกกคอ ตําบลเมืองเพีย อําเภอ
บานไผ จังหวัดขอนแกน โดยผูเขารวม
งานใหความสนใจเปนอยางมาก

สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง รวมกับ
สํ า นั ก งานประมงอํ า เภอเมื อ งลํ า ปางจั ด ฝ ก
อบรมเกษตรกรโครงการส ง เสริ ม เกษตรกร
ดานการประมง จํานวน 30 ราย
ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย

รอยขาวชาวประมง ยินดีรับขอติชมและรับพิจารณาตนฉบับ บทความ ขาวสาร เพื่อนํามาเผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่งทานสามารถติดตอไดทาง
อีเมลล ranunun@hotmail.com, mojiname@hotmail.com ทาง facebook ฝายประชาสัมพันธ กรมประมง หรือโทรศัพท/โทรสาร 0 2562 0569
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นายพุทธ สองแสงจินดา

ชื่อ-นามสกุล
เขารับราชการเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2526
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)
รางวัลที่ภาคภูมิใจ 1. รางวัลศิษยเกาดีเดน ประเภทนักวิจัย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2548 งานฉลองครบรอบ 30 ป
2. ขาราชการพลเรือนดีเดนของกรมประมงประจําป 2555
ผลงานที่สรางชื่อ งานวิจัยดานการจัดการระบบนิเวศนในบอเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา
รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน

การศึกษาการใชออกซิเจนในการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาที่นํามาสูคําแนะนําในดานการใชออกซิเจนที่เหมาะสมเพื่อการเลีี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา
การศึกษาการหมุนเวียนของสารประกอบไนโตรเจนในบอเลี้ยงกุง เพื่อควบคุมสมดุลของระบนิเวศของบอเลี้ยงกุงใหสามารถรองรับการผลิตกุงในความ
หนาแนนสูง การจัดการบอเลี้ยงกุงดวยสารประกอบไนเตรทเพื่อควบคุมพื้นบอไมใหเนาเสียจากไฮโดรเจนซัลไฟล และการศึกษาดานแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรเพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการเลี้ยงกุงขาวผลงานวิจัยสามารถนําไปสูขอแนะนําในการลดผลกระทบ
จากสภาวะโลกรอนตอการเลี้ยงกุงที่สามารถนําไปประยุกต ใชในภาคสนามและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดอื่นๆ ในอนาคต
ความรูสึกที่ประทับใจที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนากรมประมง

กรมประมง เปนกรมหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มีความรับผิดชอบในการผลิตอาหารทะเลจากทั้งการทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ใหกับคนคนไทยและผูบริโภคทั่วโลก ประเทศไทย สินคากุงทะเลสามารถผลิตและสงออกไดเปนอันดับหนึ่งของโลก ภายใตการดูแลของกรมประมงทําใหสินคา
มีคุณภาพและ ผมรูสึกประทับใจที่เปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบอันยิ่งใหญและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลไปสูความยั่งยืนรวมกับกรมประมง



กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร
โทร./โทรสาร 0 2562 0569
www.ﬁsheries.go.th

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 65/2539
ปณฝ. เกษตรศาสตร

ชื่อที่อยูผูรับ / Address

สาย วนกรมประมง ประสานงานความชวยเหลือ ประชาชน และเกษตรกรประมง
สายด
“หวงใย ใสใจ ชวยเหลือ” เพื่อความอยูดีมีสุขของทุกคน

0 2562 0600 หรือกด 1170 กด 2 และกด 02

