ààÊÕ
àÊ
ÊÂÕ §
§¨Ò
§¨Ò¡¼Ù
¨Ò¡¡¼º
¼Œº
Ù ÃÔÃËËÒÃ
Ô ÒÒÃÃ
โดดย : PPR
โโดย
PR@DOF
R@D
@DOF
OFF
O

กรมประมง
นํารองพัฒนาสินคาประมง 3 ชนิด
เพิ่มศักยภาพสินคาประมงไทยสูมาตรฐานสากล

เกษตรแปลงใหญ ถือเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยมุง หวังทีจ่ ะสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรไทย
ใหมเี สถียรภาพในการประกอบอาชีพอยางยัง่ ยืน พรอมพัฒนาศักยภาพ
ผลผลิตทางการประมง เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล โดยจะดําเนินการ
ควบคูไปกับการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร ทั้งพืช ประมง
และปศุสัตว สําหรับดานการประมง กรมประมงไดจัดทํา โครงการตาม
แผนการปรับโครงสรางและพัฒนาการผลิตสินคาประมงขึ้น พรอมกับ
นํารองสินคาภาคการประมง 3 ชนิด ไดแก กุง ทะเล หอยแครง และปลานิล
โดยมีกรมประมงเปนผูกํากับในรูปแบบผูจัดการโครงการ

Editor’s Talk

ดร.จูอะดี พงศมณีรตั น รองอธิบดีกรมประมง เปดเผยวาภาคการประมงถือวา
มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากผลการพัฒนางานดานประมง
ทีผ่ า นมา พบวา เกษตรกรทีม่ อี าชีพดานการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ มีรายไดและความเปนอยู
โดยรวมดีขึ้นอยางตอเนื่อง และเพื่อใหภาคการประมงของไทยไดพัฒนาขึ้นอยาง
ยั่งยืน กรมประมงไดจัดทําโครงการตามแผนการปรับโครงสรางและพัฒนาการผลิต
สินคาประมงขึ้นโดยมีเปาหมายหลักใน 4 ดาน คือ 1.ลดตนทุนเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตใหเกิดมูลคาเพิ่มและเกิดระบบตลาด 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันให
เกษตรกรไทย สําหรับลักษณะการดําเนินงานที่สําคัญคือการรวมกลุมของเกษตรกร
เจาของพืน้ ทีแ่ ปลงเล็กใหเกิดการรวมกลุม กลายเปนบริหารรวมกันในพืน้ ทีข่ นาดใหญ
ทีท่ าํ การเกษตรชนิดเดียวกัน ซึง่ จะเปนการเพิม่ อํานาจตอรองใหกบั เกษตรกรรวมถึง
การจัดหาปจจัยการผลิตและการจําหนายผลผลิต โดยมีภาครัฐเปน “ผูจัดการ”
ในการรวมกําหนดแผนการดําเนินงานและเปาหมาย 3.สงเสริมการใชเทคโนโลยี
เพื่อลดตนทุนและเพิ่มคุณภาพดวยการกําหนดมาตรฐานการผลิต เชน GAP 4.การ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนนใหเกษตรกรมีการตัดสินใจรวมกันในการผลิต การใช
เทคโนโลยี ซึ่งจะเปนการประหยัด และลดตนทุน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตไดจนสามารถยืนหยัดอยูรวมกันในสภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง
รองอธิบดีกรมประมง กลาวถึงเหตุผลที่ตองเลือกนํารองสินคา 3 ชนิดนี้ คือ
กุงทะเล หอยแครง และปลานิล ก็เพราะวา การเลือกสินคาประมงทั้ง 3 ชนิดนี้
ถือเปนเรื่องที่ทาทายเปนอยางมากเนื่องจากสินคาทั้ง 3 ชนิดดังกลาว เปนสินคา

สวัสดีคะผูอานทุกทาน กลับมาพบจุลสาร “รอยขาวชาวประมง” ฉบับที่ 13 ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม 58 กลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับ

จุลสารฉบับเล็กๆ ฉบับเดิมทีอ่ ดั แนนไปดวยเรือ่ งราวดีๆมาฝากกันมากมายคะ เริม่ ตัง้ แตคอลัมนเสียงจากผูบ ริหารทีฉ่ บับนีเ้ ราไดรบั เกียรติจากดร.จูอะดี พงศมณีรตั น
รองอธิบดีกรมประมง ที่จะมาบอกเลาถึงเรื่องของการจัดทําเกษตรแปลงใหญ เราจะมาทราบไปพรอมๆ กันวาการทําเกษตรแปลงใหญดานประมงนั้นเกษตรกร
ตองเตรียมรับมืออยางไรบาง สําหรับคอลัมนเห็นสิ่งนารูเลาสูกันฟงกับคอลัมนงานดังประจําปเราก็จะพาไปรูจักกับ 2 มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงของประเทศไดแก การประกาศใชมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าวัยออนบริเวณอาวไทยตอนในประจําป 2558 และงานวันคุมครองปลานํ้าจืด
มีไขฯ “ฤดูนํ้าแดง” ตอมาขอเอาใจแฟนคลับคอลัมนมัจฉาพาเที่ยว ฉบับนี้เราจะพาทุกทานไปเรียนรูกับวิถีการทําประมงของศูนยเรียนรูดานประมง หมู 3
ต.ธารปราสาท จ.นครราชสีมา เคาวากันวาที่นี่เคาเปดใหชมกันภายใตวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากการรวมมือรวมใจจนเกิดความเขมแข็งของชุมชน และ
ขอเอาใจผูท ชี่ นื่ ขอบการเลีย้ งปลาทะเลสวยงามดวยเกร็ดความรูเ ล็กๆ นอยๆ เกีย่ วกับปลาการตนู ปลาสวยงามทีพ่ วกเรารูจ กั กันดี นอกจากนี้
ยังมีอีกหลายคอลัมนที่นาสนใจ อานจบแลวหวังวาคุณผูอานจะนําความรูที่ไดจากจุลสารเลมเล็กๆ นี้
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ขอบคุณภาพปกเรือประมงจาก นายสัมฤทธิ์ โพธิวัฒน กองบริหารจัดการดานการประมง

ภาคประมงทีม่ มี ลู คาสูงในการทํารายไดใหกบั
ประเทศ แตทผี่ า นมาตองประสบกับอุปสรรคทัง้
การคา ความเสียหายจากโรคระบาด ขาดศักยภาพ
ในการแขงขัน ฯลฯ จึงทําใหเสียโอกาสในการตอบสนอง
ตอความตองการของตลาดโดยเฉพาะสินคากุง ทะเล ซึง่ ประเทศไทย
เคยครองแชมปการสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก แตกลับตองเผชิญเหตุการณ
โรคระบาดที่เรียกวาโรคตายดวน (EMS) สวนหอยแครง ถือเปนสินคาที่ทํารายไดสูง
ถึงปละกวาพันลานบาท แตปจ จุบนั พืน้ ทีเ่ ลีย้ งเริม่ เสือ่ มโทรมขาดการฟน ฟู ประกอบกับ
วิธีการเลี้ยงที่ไมเหมาะสม ทําใหเกิดความเสียหายกับเกษตรกรอยูบอยครั้ง ซึ่งสินคา
ประมงเหล า นี้ ห ากมี ก ารส ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นาศั ก ยภาพการเลี้ ย งให เ กิ ด
ความยั่งยืน สัตวนํ้าเหลานี้ก็จะเปนสัตวนํ้าที่นาจับตามองอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียว
รวมไปถึงสินคาปลานิล แมจะมีการขยายตลาดไปไดมากแลว แตผลผลิตยังไมเพียงพอ
ตอความตองการของผูบริโภค ขณะเดียวกันจะตองยกระดับมาตรฐานการผลิต
ปลานิลใหเปนที่ยอมรับอีกดวย
สําหรับแผนในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาของสินคาประมงทั้ง 3 ชนิดนี้
กรมประมงไดวางยุทธศาสตรไวอยางชัดเจน และครบวงจร เริ่มจาก โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร มีแผนดําเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัด
ไดแก จันทบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ และตราด
โดยวางเปาหมายใหผลผลิตของกุงทะเลในพืนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 50 และเกษตรกร
สามารถลดตนทุนได รอยละ 10 สามารถสรางสัญลักษณสินคาของตนเองได
สวน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงผลิตหอยแครง มีแผนดําเนินการ
ที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการเลี้ยงหอยมานานจึงมีความเสื่อมโทรม
ทั้งพื้นที่และผลผลิต ดังนั้นการจัดทําโครงการครั้งนี้จะเปนตนแบบใหกับพื้นที่อื่น ๆ
โดยกําหนดเปาหมายใหมกี ารฟน ฟูพนื้ ทีเ่ ลีย้ งหอยแครง จํานวน 9,920 ไร สรางแหลง
พอแมพนั ธุ (Seed Bed) ไดเพิม่ ขึน้ 1 แหลง และเกษตรกรสามารถลดตนทุนไดอยาง
นอยรอยละ 10 การสรางแหลงพอแมพนั ธุห อยแครงจะชวยลดการนําเขาลูกพันธุห อย
เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรในพื้นที่ และสรางความยั่งยืน
ขณะที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร
มี แ ผนดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด ได แ ก เชี ย งราย กาฬสิ น ธุ  ชลบุ รี และ
นครศรีธรรมราช มีกิจกรรมที่ดําเนินการ 7 กิจกรรมหลัก โดยกําหนดเปาหมายให

มีผลผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นรอยละ 10 สามารถลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลไดอยางนอย
รอยละ 10 มีการรวมกลุมแปรรูปไดอยางนอย 5 กลุม และมีฟารมที่ไดการรับรอง
GAP อยางนอย 400 ฟารม สามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอยางนอย 4 กลุม และ
จัดตั้งกลุมสหกรณได 4 กลุม ดานการตลาดสามารถสงจําหนายผลผลิตปลานิล
ในหางสรรพสินคาไดจังหวัดละ 1 แหง
หลังจากกรมประมง ไดดําเนินการโครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง เกษตรกร
ของแตละโครงการมีเสียงตอบรับกลับมาเปนที่นาพึงพอใจ การดําเนินกิจกรรมยอย
ของเจาหนาที่แตละโครงการถือวาเริ่มเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นไมวา จะเปน โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร (ขอมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 58)
โดยจัดใหบริการตรวจคัดกรองโรคในกุงทะเลใหแกเกษตรกร 719 ตัวอยางจาก
เปาหมาย 2,140 ตัวอยาง/ผลิตและแจกจายหัวเชื้อจุลินทรียฯ 4,000 ขวด/ซอง
จากเปาหมาย 10,000 ขวด/ซอง สวนโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงผลิต
หอยแครง (ขอมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 58 ) เฝาระวังคุณภาพนํ้าและดินในแหลงเลี้ยง
หอยแครง 10 จุด เดือนละ 2 ครั้งในพื้นที่ 2,000 ไร ดําเนินการแลว 3 ครั้ง
จากเปาหมาย14 ครั้ง /จัดสรางแหลงพอแมพันธุโดยการเตรียมพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการเปนแหลงพอแมพันธุ ที่ตําบลปาทะเล อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี เฝาระวัง
คุณภาพนํ้า จํานวน 2 ครั้ง จากเปาหมาย 14 ครั้ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร ผลิต
พันธุปลานิลพันธุดี จํานวน 243,750 ตัว เปาหมาย 500,000 ตัว พรอมทั้งอบรม
เกษตรกร 400 ราย / สงเสริมเกษตรกรใหเลีย้ งปลานิลเพือ่ ลดตนทุน จํานวน 400 ราย
พรอมทั้งจัดทําคูมือการลดตนทุนในการเลี้ยงปลานิลจํานวน 2,000 เลม รวมถึง
การเพิ่มมูลคาใหสินคาที่ทํามาจากปลานิลโดยมีการจัดตั้งกลุมแปรรูป นอกจากนี้
ยังมีการจัดฝกอบรมเกษตรกรดาน GAP จํานวน 400 ราย พรอมทั้งใหความรูกับ
กลุมเกษตรกรในการที่จะรวมกลุมจัดตั้งสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน
ทัง้ นีก้ ระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดตงั้ โครงการใหม ๆ หลากหลายโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาในดานประมงใหสามารถแขงขันกับตลาดโลกได และ
สําหรับโครงการตามแผนการปรับโครงสรางและพัฒนาการผลิตสินคาประมง
เชื่อวาจะเปนอีกโครงการที่จะชวยพัฒนาสินคาภาคประมงของไทยใหเขมแข็ง
รองอธิบดีกรมประมงกลาวสรุป 
2

บรรณาธิการอํานวยการ : นายจุมพล สงวนสิน
รองบรรณาธิการอํานวยการ : นายมีศักดิ์ ภักดีคง l น.ส.จูอะดี พงศมณีรัตน l น.ส.วราภรณ พรหมพจน
บรรณาธิการบริหาร : นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ
กองบรรณาธิการ : คณะผูทํางานผูประสานงานการประชาสัมพันธของกรมประมง (contact person)
เลขากองบรรณาธิการ : น.ส.เรณู บุญสิทธิ์
หนวยงานรวมสนับสนุน

เห็นสิ่งนารู...เลาสูกันฟง

4

งานดังประจําป

6

รูไวใชวา...ความตางเปคูกับปรันยา

8

มัจฉาพาเที่ยว

9

สํานักงานตรวจราชการกรม สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
กองประมงตางประเทศ กองแผนงาน กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวนํ้า ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า กองบริหารจัดการดานการประมง กองพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมงกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล กองวิจยั และพัฒนาประมงนํา้ จืด กลุม ตรวจสอบภายใน กลุม พัฒนาระบบบริหาร กองพัฒนาระบบมาตรฐาน
สินคาประมง กองกฎหมาย ศูนยประสานงานออกใบรับรองการจับสัตวนํ้าศูนยแกไขปญหาความเดือดรอนดานการประมง ศูนยปฏิบัติงาน
เฝาระวังและคาดการณดานการประมง กองผูเชี่ยวชาญสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และสํานักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ

สินในนํ้า

10

ประมงเปนขาว

11

ทั่วถิ่นประมงไทย

11

เปดประตูสู …AEC

12

ภาษาอาเซียน

12
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เสียงจากผูบริหาร

C

คณะทํางาน จุลสารขาวกรมประมง รอยขาวชาวประมง

3

โดย : สวนบริหารจัดการประมงนํ้าจืด กองบริหารจัดการดานการประมง
ขอบคุณภาพโดย : Samrit Potiwat และ pr@dof

ถึงแลว…ฤดูนํ้าแดง !!!

กรมประมงประกาศหามจับปลานํ้าจืดทั่วประเทศ
กรมประมงจัดพิธีเปดงานวันคุมครองปลานํ้าจืดมีไขฯ “ฤดูนํ้าแดง” ประจําป 2558 ณ บริเวณทานํ้าวัดมูลเหล็ก อําเภอบานสราง
จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุมแหลงนํ้าจืดทั่วประเทศ โดยมีการประกาศใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ใหสามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งไดกําหนดชวงเวลาและพื้นที่ของจังหวัดรวมถึงกําหนดหามใชเครื่องมือประมง
บางชนิดทําการประมงในชวงฤดูปลานํ้าจืดมีไข วางไขและเลี้ยงตัวในวัยออน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหสัตวนํ้าวัยออนไดมีโอกาส
แพรขยายพันธุ
“ฤดูนํ้าแดง” สวนมากจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน
ของทุกป จะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่นํ้าในแมนํ้าลําคลองเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่องจากปริมาณฝนจํานวนมากที่ตกหนักชะลางหนาดินและ
พัดพาตะกอนธาตุอาหารตางๆ ลงสูแมนํ้าลําคลองทําใหกลายเปนสีแดง
ชวงระยะเวลาดังกลาวนี้จะเปนชวงที่คุณภาพนํ้ามีความอุดมสมบูรณ
เปนปจจัยที่กระตุนใหสัตวนํ้าผสมพันธุและวางไข ซึ่งจะเปนการเพิ่ม
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ปริมาณทรัพยากรสัตวนํ้าใหแกแหลงนํ้าจืดในธรรมชาติไดเปนอยางดี
ชวงระยะเวลานี้จึงไมควรทําการจับสัตวนํ้าเนื่องจากจะสงผลทําให
ทรัพยากรสัตวนํ้าถูกทําลายเปนจํานวนมาก
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได อ อกประกาศ
หามทําการประมงในนานนํ้าจืดทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม
– 15 กันยายน ของทุกปเพื่อสงวนพันธุสัตวนํ้าจืดที่กําลังมีไขและวางไข
เลี้ยงลูกไวไมใหถูกทําลายเกินสมควร โดยในชวงเวลาดังกลาวหามมิให
ผูใดทําการประมงดวยเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพทําลายลางสูง
ทําการประมง หรือดวยวิธีใดๆ ในที่จับสัตวนํ้าจืดในทองที่ทุกจังหวัด
เด็ดขาด โดยยกเวนทําการประมงในบอเลีย้ งสัตวนาํ้ สําหรับการทําประมง
เพื่อประโยชนทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตวนํ้าหรือสัตวนํ้าวัยออน
เพื่อวัตถุประสงคในการเพาะเลี้ยงซึ่งจะตองไดรับหนังสืออนุญาตจาก
อธิบดีกรมประมงกอน ซึ่งในประกาศฉบับนี้ไดยกเวนเครื่องมือประมง
บางประเภท ไดแก เบ็ดทุกชนิด เวนแตเบ็ดราว ตะแกรง สวิง ชอน ยอ
และชนาง ซึง่ มีขนาดปากกวางไมเกิน 2 เมตร ไซ ตุม อีจู ลัน โปง และโทง

อย า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากสภาพพื้ น ที่ แ ละสภาพภู มิ อ ากาศใน
บางพื้นที่ของประเทศมีความแตกตางกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงประกาศใหบางจังหวัดมีการคุมครองปลานํ้าจืดมีไขฯ แตกตางกันออกไป
ไดแก จ.นครนายก พังงา ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม /
จ.ลําพูน ลําปาง นครราชสีมา ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน /
จ.หนองบัวลําภู อุดรธานี ขอนแกน ระหวางวันที่ 16 มิถนุ ายน - 15 ตุลาคม /
จ.นราธิวาส ระหวางวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม / จ.พัทลุง ระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มกราคม ทั้งนี้หากมีผูฝาฝนตามประกาศดังกลาว
ตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาทถึง 10,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน
1 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํ า หรั บ การจั ด พิ ธี เ ป ด งานวั น คุ  ม ครองปลานํ้ า จื ด มี ไ ข ฯ หรื อ
ฤดู นํ้ า แดงประจํ า ป 2558 กรมประมงได เ ลื อ กจั ด พิ ธี เ ป ด งานที่

จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งแมนํ้าปราจีนบุรีเปนแมนํ้าที่คงความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตวนํ้าอยูมาก จึงถือเปนเสนเลือดใหญหลอเลี้ยงผูคน
ในจังหวัดปราจีนบุรมี าอยางยาวนานทัง้ อุปโภคบริโภคองคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ดังนั้น การใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดไดเกิดความรู
ความเขาใจถึงความสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนาํ้ จึงเปน
เรือ่ งทีจ่ าํ เปน ซึง่ ความรูด า นประมงทีก่ รมประมงไดนาํ มาจัดแสดงในวันนี้
ลวนแตจะเปนพื้นฐานสําคัญใหประชาชนในพื้นที่ไดตระหนักถึงการมี
ส ว นร ว มในการดู แ ลทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น ของตนเอง ซึ่ ง นอกจากนี้
ทางกรมประมงจะไดดําเนินการควบคุม ปองกัน ตรวจติดตามและ
เฝาระวังอยางเขมงวดในชางการประกาศใชกฏหมายนี้ ทางชุมชนก็จะได
เขามามีสว นดวยการจัดตัง้ กลุม อนุรกั ษทรัพยากรประมง และอาสาสมัคร
อนุรกั ษสตั วนาํ้ เพือ่ ทําหนาทีอ่ นุรกั ษและเปนผูร ว มเฝาระวัง แจงเบาะแส
การทําประมงที่ผิดกฎหมาย รวมกับของเจาหนาที่กรมประมง
ทายนี้ กรมประมงขอความรวมพี่นองประชาชน ชาวประมงงดจับ
ปลานํ้าจืดในชวงมีไข วางไข และเลี้ยงตัวในวัยออน เพื่อเปดโอกาสให
สัตวนํ้าจืดทุกชนิดไดแพรขยายพันธุ ซึ่งเปนการอนุรักษสัตวนํ้าจืดให
คงความสมบูรณและใชประโยชนอยางยั่งยืนสืบไป 
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โดย : กองบริหารจัดการดานการประมง และ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ตามไปดูกรมประมง

ประกาศปดอาวไทยรูปตัว ก
กรมประมงจั ด พิ ธี ป ระกาศใช ม าตรการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
สัตวนํ้าวัยออนอาวไทยตอนใน ประจําป 2558 ณ ศูนยพัฒนาการประมง
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เพื่ อ เป ด โอกาสให สั ต ว นํ้ า ในวั ย อ อ นได มี โ อกาส
เจริญเติบโตและแพรขยายพันธุใ นแหลงนํา้ ธรรมชาติใหเพิม่ มากขึน้ ภายในงาน
มีการจัดนิทรรศการดานการประมงมากมาย รวมถึงไดมีการจัดกิจกรรม
ปลอยพันธุส ตั วนาํ้ จํานวน 100,000 ตัว เพือ่ ใหประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญ
ตลอดจนไดมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูสัตวนํ้าในพื้นที่ของตน

ประจําป 2558

จากปญหาการลดลงของทรัพยากรสัตวนํ้าในพื้นที่อาวไทยรูปตัวก ซึ่งจากเดิมถือเปนพื้นที่
ทีม่ ที รัพยากรประมงอุดมสมบูรณเปนอยางมากเนือ่ งจากเปนแหลงรวมแรธาตุอาหารทีอ่ ดุ มสมบูรณ
จากแมนํ้า 5 สายหลัก คือ แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าบางปะกง แมน้ําทาจีน แมนํ้าแมกลอง
แมนํ้าเพชรบุรี ที่ไหลมาบรรจบกัน สัตวนํ้าในแมนํ้าสายตางๆ เหลานี้ก็จะพากันสัตวนํ้าก็จะ
วายออกมาหาอาหารยังพืน้ ทีบ่ ริเวณอาวไทยตัว ก ซึง่ นอกจากจะเปนแหลงอาหารทีอ่ ดุ มสมบูรณแลว
บริ เ วณพื้น ที่ อ  า วไทย ยั ง มี ป  า ชายเลนที่ เ ป น แหล ง วางไข และแหล ง เลี้ ย งตั ว ในวั ย อ อ นของ
สัตวนํ้าหลายชนิด โดยเฉพาะปลาทู แตในปจจุบันกลับพบวาในบริเวณดังกลาวมีการทําประมง
อยางหนาแนน เครือ่ งมือประมงทีช่ าวประมงนํามาใชมหี ลายประเภท ทัง้ เครือ่ งมือประมงขนาดใหญ
และเครือ่ งมือประมงพืน้ บาน อีกทัง้ ยังมีการพัฒนาและดัดแปลงเครือ่ งมือทําการประมงบางประเภท
ใหมีประสิทธิภาพในการดักจับพอแมพันธุสัตวนํ้าและสัตวนํ้าวัยออนจํานวนมาก จนธรรมชาติ
ไมสามารถผลิตทดแทนไดทันตอความตองการ ปญหาดังกลาวนี้ตองขอชื่นชมกลุมชาวประมง
ในพื้นที่ที่ไดมีความหวงใยและใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้าในพื้นที่ของตน
จึงไดนําเสนอแนวคิดการอนุรักษทรัพยากรประมงในพื้นที่อาวไทยรูปตัว ก ตอกรมประมง เพื่อให
รวบรวมขอมูลผลสรุปทางวิชาการทางดานชีววิทยาของสัตวนํ้า
6
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ซึ่งผลจากการ ศึกษาวิจัยของกรมประมงก็สอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกับทางกลุมชาวประมง โดยพบวาในชวงเดือนมิถุนายน ปลาทูจะมี
ความยาวเฉลีย่ 12.8 เซนติเมตร ซึง่ เปนปลาทูขนาดเล็กไมสามารถวางไขได
แตหากปลอยปลาทูเจริญเติบโตตอไปอีก 2 เดือน ก็จะมีความยาว เฉลี่ย
15.8 เซนติเมตร หรือเรียกวาปลาทูสาว ก็จะสามารถวางไขได และจาก
การประมาณมูลคาปลาทูในพืน้ ทีอ่ า วไทยรูปตัว ก กอนทีจ่ ะมีการปดอาว
พบมีมูลคา 93.6 ลานบาท หากมีการปดอาว 2 เดือน มูลคาปลาทูจะ
เพิ่มขึ้นเปน 391.9 ลานบาท สัตวนํ้าชนิดอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน จะมี
ขนาดใหญขึ้นและมีมูลคาเพิ่มขึ้นหลังจากเปดอาว
และดวยเจตนาดีของกลุม ชาวประมงรวมกับขอมูลทางวิชาการของ
ทางกรมประมง จึงสงผลใหเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32(1)
(2) และ (4) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ออกประกาศ
กระทรวงฯ เรื่อง หามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดในที่จับสัตวนํ้า
บางส ว น ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 4,940.55 ตารางกิ โ ลเมตร ใน
8 จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เปนระยะเวลา
2 เดือน ระหวางวันที่ 1 มิถนุ ายน – 31 กรกฎาคม ของทุกป โดยประกาศ
ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช 3 ป
สําหรับเครือ่ งมือทําการประมงทีห่ า มใชตามประกาศฉบับนี้ ไดแก
(1) เครื่องมืออวนลอมจับที่ใชประกอบกับเรือกล (2) เครื่องมืออวนลาก
ที่ใชประกอบกับเรือกล (3) เครื่องมืออวนรุนที่ใชประกอบกับเรือกล
(4) เครื่ อ งมื อ อวนครอบ อวนช อ นหรื อ อวนยก ที่ ใ ช ป ระกอบกั บ
เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก (5) เครื่องมืออวนติดตา
ที่ใชประกอบเรือกทําการประมงดวยวิธีลอมติดปลาทู (6) เครื่องมืออวน
ติดตาปลาทูที่ใชประกอบกับเรือกล

สวนเครือ่ งมือทําการประมงทีย่ กเวนใหใชตามประกาศฉบับนีไ้ ด
ไดแก (1) เครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ ที่ใชประกอบกับเรือกลลําเดียว
ความยาวเรือไมเกิน 14 เมตร ทําการประมงไดเฉพาะในเวลากลางคืน
(เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น) (2) เครื่องมืออวนรุน
ที่ใชประกอบกับเรือกลความยาวเรือไมเกิน 14 เมตร ทําการประมง
ในเวลากลางคืน (เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น)
(3) เครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใชเนื้ออวนไนลอนชนิดไมมีปมหรืออวนมุง
พลาสติก ขนาดชองตา 1.5 มิลลิเมตร หรือ อวนไนลอนสีแดง (ดาย 3)
(4) เครื่องมืออวนติดตาปลาทู ที่มีขนาดชองตาไมตํ่ากวา 3.8 เซนติเมตร
ความยาวอวนไมเกิน 2,000 เมตร ที่ใชกับเรือกลความยาวเรือไมเกิน
10 เมตร (5) เครือ่ งมืออืน่ ๆ ทีไ่ มระบุหา มตามประกาศนีแ้ ละประกาศอืน่ ๆ
รวมทัง้ การทําประมงเพือ่ การศึกษา วิจยั หรือทดลองทางวิชาการซึง่ กระทํา
โดยทางราชการและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
สําหรับการจัดพิธีประกาศปดอาวไทยรูปตัว ก ประจําป 2558 นี้
กรมประมงหวังเปนอยางยิง่ วาจะสามารถฟน ฟูทรัพยากรสัตวนาํ้ ขนาดเล็ก
จนสามารถเจริญเติบโตและแพรขยายพันธุไดในพื้นที่อาวไทยตัว ก เปน
จํานวนมากซึ่งนอกจากจะเปนการคืนรายไดสูชาวประมงแลวก็จะกอให
เกิดความยัง่ ยืนกับทรัพยากรสัตวนาํ้ ในพืน้ ทีต่ อ ไป ซึง่ เห็นไดจากมาตรการ
ปดอาวไทยรูปตัว ก เมื่อปที่ผานมา ชาวประมงสามารถจับปลาทูไดสูงถึง
วันละ 1 ลานกิโลกรัม ผลรวมตลอดทัง้ ปสามารถจับปลาทูได 21,861 ตัน
ทายนี้กรมประมงขอความรวมพี่นองประชาชนชาวประมงงดใช
เครื่องประมงตองหามทําการประมงในชวงระเวลาดังกลาว หากพบ
ผูกระทําผิดตองระวางโทษ ทั้งนี้หากมีผูฝาฝนตามประกาศดังกลาว
ตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาทถึง 10,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน
1 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา หากพบผูกระทําผิดสามารถแจงเบาะแสไดที่
สวนบริหารจัดการประมงทะเล กองบริหารจัดการดานการประมง
02-562-0568 ศู น ย บ ริ ห ารจั ด การประมงทะเลอ า วไทยตอนใน
สมุทรปราการ 02-462-6157 

WE ARE FISHERIES
Friendly = ความเปนมิตร Integrity = คุณธรรม จริยธรรม Smartness = ความสงางาม Happiness = ความสุข Enthusiasm = ความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงาน Responsibility = ความรับผิดชอบ Intelligence = ความฉลาด Energy = พลังงานและกําลังความสามารถ Simplicity = ความเรียบงาย
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วาดวยเรื่อง

ปรันยา

ปรันยา กับ พาคู

ตะเอ.... เสือพนนํ้ากลับมาแววคราบ... หลังจากที่หางหายไปหลายฉบับ
แอบไปรับจอบบางไรบางนะครับ กลับมาในฉบับนี้ ขอเอาเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกีย่ วกับ
ปลามาฝากทานผูอ า นกันนะครับ ขอเลาเรือ่ งเพือ่ นบานของเสือพนนํา้ แลวกันนะครับ
คือ ปลาปรันยา (Piranha) และปลาพาคู (Pacu) สงสัยกันละสิครับ วาทั้งสองปลา
เปนเพื่อนบานกะเสือพนนํ้าไดไง เพราะปลาทั้งสองชนิดเปนปลาที่มีถิ่นกําเนิดอยู
ลุม แมนาํ้ อเมซอน ทวีปอเมริกาใตโนนแนะ ไกลกันคนละซีกโลกเลย ก็เพราะวาตอนนี้
ที่สถานแสดงพันธุสัตวนํ้า กรุงเทพฯ บานของเสือพนนํ้า มีปลาทั้งสองชนิดจัดแสดง
อยูท ชี่ นั้ 2 เดินผานตูข องเสือพนนํา้ ไปไมไกลก็จะเจอกับปลาทัง้ สองชนิด แอบกระซิบวา
เปนที่เดียวในกรุงเทพฯ ที่มีปลาปรันยาเปนๆ ใหดูนะครับ

เรามาทําความรูจ กั กับ “ปรนั ยา” กันกอนเลยนะครับ เริม่ ตนจากชือ่ “ปรนั ยา” (Piranha)
เปนชือ่ ทัว่ ไป (Common name) มีพบในลุม แมนาํ้ อเมซอนหลายชนิด เชน Pygocentrus spp.
และ Serrasalmus spp. ลักษณะเดน คือ มีฟนอันคมกริบ เปนรูปสามเหลี่ยม เกล็ดละเอียด
เล็กแวววาว ลําตัวแบนขาง สวนทองกวาง มักอยูรวมกันเปนฝูงขนาดใหญ วายนํ้าลาเหยื่อ
สามารถจูโจมสัตวที่มีขนาดใหญกวาได แตสัตวนั้นตองไดรับบาดเจ็บและออนแออยูแลว
ปลาปรันยาจัดเปนสัตวตางถิ่น (Alien species) ที่มีประวัติวารุกรานแลวในประเทศอื่น แตยัง
ไมรุกรานในประเทศไทย

ปรันยา

พาคู

พาคู
สวน ““พาคู” (Pacu)
( ) ก็็เชนเดีียวกััน เปปนปปลาพบในลุ
ใ ม
แมนาํ้ อเมซอน และยังพบไดในทวีปออสเตรเลีย และทางตะวันออก
ของทวีปเอเชียอีกดวย ลักษณะภายนอกอาจมองดูคลาย
ปลาปรันยา แตสังเกตไดจากฟนของปลาพาคูจะเปนสี่เหลี่ยม
ไมแหลมคมเหมือนของปลาปรันยา อาศัยอยูรวมกันเปนฝูง
กินทั้งพืชและสัตวเปนอาหาร ปลาพาคูจัดเปนสัตวตางถิ่น
ที่มีแนวโนมรุกราน
เมื่อทานผูอานรูจักกับปลาทั้งสองชนิดกันแลวนะครับ
เสือพนนํ้าขอแนะนําตอกันอีกซักนิดนะครับวา “ปลานํ้าจืด
(ปรนั ยา) ทีม่ ชี วี ติ ในสกุล Serrasalmus, Rooseveltiella และ
Pygocentrus และไขของปลาดังกลาว เปนสัตวนาํ้ ทีห่ า มมิให
มีไวในครอบครอง นําเขามาในราชอาณาจักร หรือนําไปปลอย
ในทีจ่ บั สัตวนาํ้ ” * ดังนัน้ หากใครมีไวในครอบครองก็ถอื วาเปน
ความผิดนะครับ อยาเลีย้ งกันเลยนะครับ มาดูทบี่ า นของเสือพนนํา้
ดีกวา สวนปลาพาคูขณะนีม้ กี ารเลีย้ งกันในประเทศไทยนะครับ
เพือ่ เปนปลาสวยงามและเพือ่ การบริโภค เนือ้ พาคูจะมีลกั ษณะ
และรสชาติคลายกับปลาจาระเม็ดทะเล จึงมีการเรียกพาคูวา
“จาระเม็ดนํ้าจืด” อยากลองชิมกันแลวสิครับ คริคริ
ไดความรูก นั ไปตามแบบฉบับของคอลัมน “เกร็ดประมง”
แล ว นะครั บ ขอส ง ท า ยอี ก สั ก นิ ด ว า หากท า นผู  อ  า นเจอ
พันธุปลาหรือพันธุสัตวนํ้าตางถิ่นอื่นๆ ในแหลงนํ้าธรรมชาติ
แลวเกิดความสงสัย สามารถติดตอหนวยงานของกรมประมง
ในพื้นที่ไดทันทีเลยนะครับ หรือติดตอมาไดที่กรมประมง
สวนกลาง โทร. 02-562-0600 สําหรับฉบับนี้เสือพนนํ้า
ขอลาไปกอน ซาหวัดดี คราฟฟฟ... 

ขอมูลเพิ่มเติม... *มาตรา 4 พระราชกฤษฎีการะบุสัตวนํ้าและลักษณะของสัตวนํ้าที่มีอันตรายบางชนิดที่หามมิใหมีไวในครอบครอง นําเขามาในราชอาณาจักร
หรือนําไปปลอยในที่จับสัตวนํ้า พ.ศ.2530
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“ศูนยเรียนรูฯ กํานันทองอยู”
สวัสดีคะแฟนคลับนักทองเที่ยว ฉบับนี้นองปลานิลขอมารับ
หนาทีแ่ นะนําสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีใ่ หทงั้ ความรู และความเพลิดเพลิน
มาบอกตอกันคะฉบับนี้นองปลานิลจะพาคุณผูอานทุกทานไปรูจักกับ
ศูนยเรียนรูแหงหนึ่งที่ตองขอยกนิ้วใหกับไอเดียสรางความรูและ
เสริมรายไดมาแนะนําใหรจู กั กัน ทีน่ อ งปลานิลกําลังพูดถึงอยูน กี้ ค็ อื
“ศูนยเรียนรูด า นการประมง ของกลุม เกษตรกรผูเ ลีย้ งปลาบานวังมวง
หมูที่ 3 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา”
ตองขอบอกวาที่นี่ทุกคนนารักมากมายคะ ความเปนมิตรบวกกับการปลอย
ความรูโ ดยไมหวงวิชาของกํานันทองอยู ไหวพริบ พรอมทีมงาน ทําใหชาวบานวังมวง
หมู 3 และหมูอ นื่ ๆ บริเวณใกลเคียง ตางพากันหันมาประกอบอาชีพประมงกันมากขึน้
จนทําใหนองปลานิลมองวาที่นี่กลายเปนหมูบานประมงไปเรียบรอยแลว สําหรับ
ไอเดียที่สรางรายไดเปนอยางดีของชาวบานวังมวง จ.นครราชสีมา จนเปนที่มาของ
การจัดตั้งศูนยเรียนรูแหงนี้นั่นก็คือ...การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมควบคูไปกับการเลี้ยง
ปลานิล นองปลานิลไดมโี อกาสลงพืน้ ทีไ่ ปเยีย่ มชมศูนยเรียนรูฯ อยางใกลชดิ ก็ไดเห็นถึง
กรรมวิธีการเลี้ยงการดูแลทั้งปลานิลขายและการอนุบาลลูกปลานิล และเมื่อไดมี
โอกาสพูดคุยกับนายมานพ กลับกลาง เกษตรกรผูเ ลีย้ งปลานิล และสารวัตรกํานัน หมู 3
บานวังมวง จ.นครราชสีมา ถึงรายละเอียดของแปลงสาธิตในศูนยเรียนรูที่สราง
รายไดเสริมจนเลี้ยงครอบครัวไดเปนอยางดี จนทราบวาการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม
ควบคูไปกับการเลี้ยงปลานิล ดวยหลักการเลี้ยงที่แสนงายนั่นก็คือการสรางกระชัง
ใหลอยอยูเ นือ้ ดินโคลนกนบอสัก 50-60 ซ.ม. แลวนําพันธุล กู กุง ขาวแวนนาไม (กระชัง
ที่บอนี้ กวาง7 เมตร ยาว 15 เมตร ปลอยปลา 1,000 -1,200 ตัว) กุงที่ปลอยสามารถ
เจริญเติบโตไดโดยไมโดนปลากิน กุง ทีน่ าํ มาขายไดนนั้ ราคาจะตกประมาณกิโลกรัมละ
200 บาท นี่เปนเพียงรายไดเสริมที่ใหชาวเกษตรกรหมู3 บานบางมวงยิ้มไดนะคะ
หันกลับมาดูรายไดหลักอยางการเพาะเลีย้ งปลานิลทีผ่ ลิตมากเทาไหรกข็ ายดีจนหมด
ดวยความสงสัยวาทําไมปลานิลที่นี่จึงขายดีขนาดนี้ จึงไดสอบถามจากนายทองอยู ไหวพริบ
กํานัน ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ก็ทาํ ใหเราทราบวา “ปลานิลทีน่ ตี่ ลาด
มีความตองการสูงมากเนื่องจากวิธีการเลี้ยงของที่นี่ที่ใสใจทุกขั้นตอน ทําใหปลานิล
ในบอที่นี่มีรสชาติหวาน เนื้อเยอะและแนน และที่สําคัญไมมีกลิ่นโคลนพอคาแมคา
นําไปขายแลวลูกคาตอบรับดีกต็ า งพากันมาซือ้ ถึงทีบ่ อ แตเดิมการเลีย้ งปลานิลจะตอง
รอใหไดรอบขนาดใหญกป็ ระมาณ 6 เดือน แตปจ จุบนั พอคาแมคา ไมรอถึง 6 เดือนแลว

แค 2-3 เดือนก็จะมารอซื้ือกัันที่ีหนาบอแลวจากการเก็็บสถิติปที่แลวสามารถผลิต
ปลานิลไดมากถึง 250 ตัน สําหรับขี้ปลากนบอนั้นไมเสียเปลาเพราะเมื่อจับปลาแลว
สูบนํา้ ออกจากบอเพือ่ ทําการตากบอนัน้ ขีป้ ลากนบอก็เอาใสนาเปนปุย ไดเปนอยางดี
โดยไมตองใสปุยเคมี และดวยการเขามาสงเสริมของประมงจังหวัดนครราชสีมา
สงผลใหลูกบานหลายคนที่มีนารางตอนนี้ตางพากันมาขุดบอเลี้ยงปลานิลกันหลายบาน
สรางรายไดหาเลี้ยงครอบครัวไดเปนอยางดี” และนอกจากในศูนยเรียนรูแหงนี้ จะมี
งานดานประมงใหพวกเราไดศึกษาหาความรูกันแลว ยังมีงานในดานอื่นๆ ที่นาสนใจ
อีกดวย อาทิ วิธีการทําปุยหมักใชเอง วิธีการทํานาขาวแบบคุณภาพรวมถึงการผลิต
พันธุขาวของชุมชน ฯลฯ
ดวยแนวคิดทีด่ บี วกกับการเขาไปสงเสริมการประกอบอาชีพของวาทีร่ .ท.สมพร
กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา ที่ลงพื้นที่เขาไปพูดคุยอยางใกลชิดกับเกษตรกร
สงผลใหคุณภาพชีวิตของชาวบานบางมวงหมู 3 ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด และที่สําคัญ
การที่เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพอยูที่บานไดนั้นทําใหครอบครัวกลับมาเปน
ครอบครัวอีกครั้งไมมีใครตองแยกมาทํางานไกลบานทุกคนมีความสุขกันไดยิ้มกันได
ภายใตคําวา “พอเพียง” สนใจเยี่ยมชมศูนยเรียนรูฯ ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่
นายทองอยู ไหวพริบ กํานันต.ธารปราสาทโทร. 083-386-8696 ที่สําคัญเปดให
เขาชมฟรี สําหรับทานใดสนใจเยิ่ยมชมเปนคณะก็ติดตอไปที่ทานกํานันลวงหนา
สักหนอยนะคะทานจะไดเตรียมการตอนรับ รับรองวาพวกทานจะไดรับทั้งความรู
และมิตรภาพ ความอบอุน ทีไ่ มมวี นั ลืมอยางแนนอนคะ แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ
ฉบับนี้ลากันไปกอน สวัสดีคะ 

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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“สินในนํ้า” ฉบับนี้ ขอเอาใจคนที
อาใจคนที่หลงใหลในความนารัก

ยทีส่ รางสีสนั อันงดงามใหกบั ทอง
ของเจาปลาการตนู ปลาแสนสวยที
ทะเลกันคะ ชีวิตอันแสนมหัศจรรยของพวกมันจะเปนอยางไร เรา
ไปติดตามดวยกันคะ

ปลาการตูน (Clownfish) เปนปลาที่จัดอยูในครอบครัวของ
ปลาสลิดหิน ซึ่งจากการสํารวจทั่วโลกพบจํานวน 28 ชนิด สวนใน
ประเทศไทยพบ 7 ชนิ ด ทั้ ง ฝ  ง ทะเลอ า วไทยและอั น ดามั น ได แ ก
ปลาการตนู สมขาว ปลาการตนู อินเดียน ปลาการตนู ลายปลอง ปลาการตนู
ลายปลองหางเหลือง และปลาการตูนแดงดํา ปลาการตนู หลังอาน และ
ปลาการตูนอินเดียนแดง โดยตามธรรมชาตินั้นปลาการตูนจะอยูไมได
ถาปราศจากดอกไมทะเล ดังนั้น เราจะพบปลาการตูนไดก็ตอเมื่อไดพบ
ดอกไมทะเลเทานั้น แมวาดอกไมทะเลจะมีเข็มพิษแตไมทําอันตรายตอ
ปลาการตนู ในทางกลับกันยิง่ จะทําใหพวกมันอาศัยอยูอ ยางปลอดภัยใน
ดอกไมทะเลอีกดวย
ปลาการตูนแตละชนิดจะมีรูปแบบสีที่เปนเอกลักษณ ซึ่งปกติจะ
ประกอบไปดวยสีสม แดง ดํา เหลือง และสวนใหญจะมีแถบสีขาว
พาดขวางลําตัว 1-3 แถบ ซึ่งถือเปนเอกลักษณของปลาการตูนก็วาได
อยางไรก็ตามแมจะเปนปลาการตนู ชนิดเดียวกัน แตสจี ะแตกตางกันอยูเ สมอ
ซึ่งนาจะเปนสวนที่ทําใหปลาการตูนจําคูของมันได นอกจากนั้น ปลาที่
อาศัยตางสถานทีก่ นั อาจจะมีสที แี่ ตกตางกันได ซึง่ เรียกวาความผันแปรสี
โดยปกติปลาการตูนจะอยูกันเปนคูๆ และอาจมีปลาขนาดเล็กอาศัย
รวมอยูด ว ย แตในดอกไมทะเลดอกหนึง่ จะมีปลาตัวผูแ ละตัวเมียอยางละ
1 ตัวเทานัน้ โดยปลาตัวเมียจะมีขนาดโตกวาตัวผูแ ละตัวอืน่ ๆ อยางชัดเจน
และจะทําหนาที่เปนผูนํา คอยปกปองอาณาเขตที่เปนที่อาศัยของมัน
ถาปลาตัวเมียตายไป จะมีปลาตัวใหมเจริญเติบโตขึน้ มาอยางรวดเร็วและ
10 ÃŒÍÂ¢‹ÒÇªÒÇ»ÃÐÁ§

กลายเปนตัวเมียแทน ซึ่งเปนความมหัศจรรยของปลาการตูนที่สามารถ
เปลีย่ นเพศจากเพศผูเ ปนเพศเมียได โดยทัว่ ไปปลาการตนู จะวางไขครัง้ ละ
หลายรอยฟองบริเวณฐานของดอกไม ซึง่ มีหนวดของดอกไมทะเลปกคลุม
ทําใหไขมีความปลอดภัย พอปลาจะคอยดูแลไข หลังจากนั้น 6-7 วัน
ไขจะฟกเปนตัว และลองลอยไปตามนํ้า ใชระยะเวลา 2 สัปดาห จากนั้น
ปลาตองหาดอกไมทะเลเพื่อเปนที่อยู ไมเชนนั้นอาจจะตายเนื่องจาก
อดอาหาร หรือถูกกิน
ดวยความนารักแสนสวยของเจาปลาการตนู จึงทําใหใครหลายคน
อดใจไมไหว ทีจ่ ะไปหาเจาปลาการตนู มาเลีย้ งประดับตูป ลากัน เนือ่ งจาก
เปนปลาที่มีสีสันสวยงาม นารัก และเชื่องงาย และเมื่อการเลี้ยงเริ่ม
ขยายตัว จึงทําใหปลาการตูนจากธรรมชาติถูกจับขึ้นมาใชประโยชนเปน
จํานวนมาก จนปจจุบันประชากรของปลาการตูนชนิดตางๆ ไดลดลง
จํานวนมาก จนเกือบจะเขาสูภาวะวิกฤติ ซึ่งปจจุบันหนวยงานในสังกัด
ของกรมประมงไดทาํ การศึกษาวิจยั และเพาะขยายพันธุป ลาการตนู ไดแลว
หลายชนิด อาทิ สมขาว ลายปลอง ลายปลองหางเหลือง เพอรคูลา
มะเขือเทศ อานมา อานมาทอง อินเดียแดง แดงดํา รวมถึงแพลตตินัม
ซึ่งเปนตัวใหมลาสุดที่ทางศูนยฯ สามารถพัฒนาสายพันธุไดอีกดวย
ดังนัน้ หากใครทีค่ ดิ จะเลีย้ งเจาปลาการตนู เปนสัตวเลีย้ งคูใ จ ก็ควร
จะใชปลาที่มาจากการเพาะพันธุ ซึ่งเปนปลาที่สามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในการเลี้ยงไดดี และไมลําบากในการใหอาหาร เนื่องจาก
ปลาที่มาจากการเพาะพันธุสามารถกินอาหารเม็ดได อีกทั้งยังไมตอง
เปนสวนหนึ่งในการไปทําลายปลาการตูนที่อาศัยในระบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติอีกดวยคะ 

WE ARE FISHERIES
Friendly = ความเปนมิตร Integrity = คุณธรรม จริยธรรม Smartness = ความสงางาม Happiness = ความสุข Enthusiasm = ความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงาน Responsibility = ความรับผิดชอบ Intelligence = ความฉลาด Energy = พลังงานและกําลังความสามารถ Simplicity = ความเรียบงาย
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เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ทานํ้าที่วาการอําเภอเสาไห
ตําบลเสาไห จังหวัดสระบุรี นายภัคพงศ ทวิพฒ
ั น รองผูว า ราชการจังหวัดสระบุรี
นางอุมาพร พิมลบุตร หัวหนาผูตรวจราชการกรมประมง พรอมดวยเจาหนาที่
สํานักงานประมงจังหวัดสระบุรี รวมกันปลอยพันธุส ตั วนาํ้ จํานวน 1,980,000 ตัว
ฟนฟูความอุดมสมบูรณทรัพยากรสัตวนํ้าในแมนํ้าปาสัก
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร
ทําเนียบรัฐบาล นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝายการเมือง พรอมดวยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน รองอธิบดีกรมประมง และนายโอฬาร พิทักษ
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร รวมแถลงขาวการจัดงานเทศกาลไมดอกไมประดับ
และปลาสวยงาม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ดร. วราภรณ พรหมพจนรองอธิบดีกรมประมง
พรอมดวยผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง และเจาหนาที่ของ
กรมประมง ใหการตอนรับ นายโจเซเอีย โวเรเก ไบนีมารามา นายกรัฐมนตรีของ
สาธารณรัฐฟจิ และภริยาในการเยี่ยมชม การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง จังหวัดสมุทรสาคร โดยไดพาคณะเขาเยีย่ มชมโรงผลิตจุลนิ ทรีย
ปม.1 ของกรมประมง โรงเพาะฟกสัตวนํ้า และโรงเพาะเลี้ยง Sand Worm
ตลอดจนอุปกรณสําหรับการขนยายปลาผิวนํ้า และเครื่อง Protein skimmer
ซึ่งไดรับความสนใจจากนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐฟจิ เปนอยางมาก
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สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ ดํ า เนิ น โครงการ
เพิ่มผลผลิตดานการประมงในแหลงนํ้าชุมชน ไดอบรม
คณะกรรมการจัดการแหลงนํ้าหวยผักหอม ม.2 ต.บอเบี้ย
อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ รวมกับครู นักเรียน รร.ตชด.
บุญธรรม-บุญพริ้ง ต.บอเบี้ย แบบบูรณาการพรอมมอบ
พันธุปลา 27,500 ตัว อาหารปลา และทําปุยหมักใน
แหลงนํ้าเพื่อเปนอาหารปลา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน

เกษตรกรเลี้ ย งหอยแครงดํ า เนิ น การป  น
กอนจุลนิ ทรีย หลักจากทีไ่ ดรบั การฝกอบรม
ตามโครงการพัฒนาแหลงผลิตและปรับปรุง
ระบบการส ง เสริ ม ด า นการเพาะเลี้ ย ง
หอยแครง ของกรมประมง เพือ่ นําไปบําบัด
ในแปลงเลี้ ย งหอยแครงในพื้ น ที่ อํ า เภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานประมงจังหวัดนาน รวมจัดงานโครงการคลินกิ เกษตร
เคลือ่ นทีใ่ นพระราชานุเคราะหฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนือ่ งในวันคลายวันประสูตพิ ระเจาหลานเธอ
พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2558 ณ สวนสาธารณะอางเก็บนํ้า ร.ศ.200
เทศบาลตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน ซึ่งสํานักงานประมง
จั ง หวั ด น า น มอบพั น ธุ  ป ลาให แ ก เ กษตรกรตั ว อย า งผู  นํ า
ดานประมง โดยไดรับการสนับสนุนพันธุปลาจากศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงนํ้าจืดนาน

วาที่ ร.ท. สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประจําวันที่ 8 พ.ค.58 ภาคเชามอบพันธุปลานิล
ขนาด 5-7 ซ.ม.ใหวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ จํานวน 1,000 ตัว และรวมเวทีเสวนาการเลี้ยง
ปลาหมอชุมพร 1 ณ โรงแรมปญจดารา อ.เมืองนครราชสีมา พรอมตรวจเยี่ยมแนะนําการเตรียมบอ
อนุบาลลูกปลาแกกลุมผูอนุบาลพันธุสัตวนํ้า ตําบลหวยยาง อ.บัวใหญ

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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โดย : กองประมงตางประเทศ

ซินจาว
สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
ชื่อราชการ
ที่ตั้ง

: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
: เปนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ
ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก
และอาวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต ทางทิศตะวันออก
พื้นที่
: 331,689 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Hanoi)
ประชากร
: ประมาณ 86.1 ลานคน
ภูมิอากาศ
: เปนแบบมรสุมเขตรอน ชายฝงทะเลดานตะวันออก
ภาษา
: ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)
ศาสนา
: สวนใหญชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ
สกุลเงิน
: ดอง (Dong : VND)
อาหารประเทศเวียดนาม :
แหนม หรือ ปอเปยะเวียดนาม เปนอาหารยอดนิยมของเวียดนามหนึ่งใน
อาหารพืน้ เมืองทีโ่ ดงดังทีส่ ดุ ของประเทศแผนแปงทําจากขาวจาวนํามาหอไส ซึง่ อาจ
เปนไก หมู กุง หรือหมูยอรวมกับผักที่มีสรรพคุณเปนยานานาชนิด เชน สะระแหน
ผักกาดหอม ทานคูกับนํ้าจิ้มหวาน
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เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่
สาธารณรัฐสิงคโปร
ชื่อทางการ
ที่ตั้ง

: สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore)
: เปนนครรัฐ ที่ตั้งอยูบนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมาเลย
อยูทางใตของรัฐยะโฮรของประเทศมาเลเซีย
และอยูทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย
พื้นที่
: ประกอบดวยเกาะสิงคโปรและเกาะใหญนอยบริเวณใกลเคียง
63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : สิงคโปร
ประชากร
: 4.35 ลานคน
ภูมิอากาศ
: รอนชื้น มีฝนตกตลอดป
ภาษา
: ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย
ศาสนา
: พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% คริสต 14.5% ฮินดู 4%
ไมนับถือศาสนา 25%
สกุลเงิน
: ดอลลารสิงคโปร
อาหารประเทศสิงคโปร :
ลักสา (Laksa) อาหารยอดนิยมของสิงคโปร เปนกวยเตี๋ยวตมยํา (ใสกะทิ)
ลักษณะคลายขาวซอยของไทย นํ้าแกงเขมขนดวยรสชาติของกะทิ กุงแหง และพริก
โรยหนาดวยกุงตม หอยแครง ลักชามีหลายประเภทมีทั้งใสกะทิและไมใส กะทิ

“ลากอน”

ประเทศ
คําทักทาย
ไทย
ลากอน
บรูไนดารุสซาลาม Salamat jalan (ซาลามัต จาลัน)
กัมพูชา
จุมเรียบเลีย (สุภาพ), เลียฮาย (สนิท)
อินโดนีเซีย
บาย บาย
ลาว
โซกดี
มาเลเซีย
เซลามัต ติงกัล
พมา
เจะ โจ แม
ฟลิปปนส
ปาอาลัม
สิงคโปร
ไจเจี้ยน
เวียดนาม
ตาม เบียด (Tam Biet)
ขอมูลจากศูนยประชาสัมพันธอาเซียน กรมประชาสัมพันธ
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หมายเหตุ : ขอมูลมาจาก http://www.baanjomyut.com/
http://www.thai-aec.com และ https://sites.google.com
www.moac.go.th

Department Of Fisheries : DOF
www.fisheries.go.th
w
www.facebook.com/kasetthai
www.facebook.com/ฝายประชาสัมพันธกรมประมง

