เสียงจากผู้บริหาร
โดย : PR@DOF

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

กับบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศ
มิติใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้ำของประเทศ ตามพระราชก�ำหนด
การประมงพ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้การบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์นำ 
�้ ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง ผูม้ สี ว่ นได้
ส่ ว นเสี ย และผู ้ ใ ช้ ท รั พ ยากรบนพื้ น ฐานของความสมดุ ล ของทรั พ ยากรเพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับแนวความคิดการป้องกันล่วงหน้า เพื่อรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์นำ�้ ให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถก่อให้เกิดผลผลิตสัตว์นำ�้ สูงสุด โดยมีการป้องกันและ
ขจัดการท�ำประมงทีเ่ กินศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถการท�ำการประมงเพือ่ ควบคุม
มิให้การท�ำการประมงของไทยมีผลบั่นทอนต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น�้ำ

Editor’s Talk

คมนักคิด

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่านกลับมาพบจุลสาร “ร้อยข่าวชาวประมง” ฉบับที่ 18 ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 59 ฉบับนี้ก็ตรงกับ
ช่วงเดือนแห่งความรัก ทางกองบก.ก็ขอส่งก�ำลังใจดีๆ และขอส่งมอบความรักให้กับคุณผู้อ่านทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ และหลังจาก
ที่ได้รับความรักกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกองบก. ก็ยังน�ำข้อมูลความรู้ดีๆ มาฝากกันเช่นเคย เริ่มกันที่คอลัมน์เสียงจากผู้บริหาร ที่จะมา
อัพเดทแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกับคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ว่าคณะกรรมการชุดนีม้ บี ทบาทอย่างไรบ้าง
กับการพัฒนาภาคการประมงของไทย และตามมากับช่วงภัยแล้งปี 59 กรมประมงมีการวางแผนเตรียมรับมือไว้อย่างไรบ้าง รวมถึงเกษตรกร
จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย นอกจากนี้คอลัมน์รู้มาเล่าไปยังได้
มีการน�ำผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านอาหาร นั่นก็คือ “การเพาะเลี้ยงโคพีพอดในบ่อดิน” มาให้คุณผู้อ่านได้รู้จักกันว่า
เจ้าโคพีพอดมีจุดเด่นอย่างไร และใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง และส�ำหรับแฟนคลับมัจฉาพาเที่ยวฉบับนี้ เราจะพาให้ทุกท่านรู้จักกับ
สถาบันวิจยั การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด ศูนย์เรียนรูท้ ใี่ ห้พวกเราได้เรียนรูจ้ ริง จากประสบการณ์จริงของนักวิชาการประมง พร้อมทัง้ ขอค�ำแนะน�ำ
ได้อย่างใกล้ชดิ เลยล่ะค่ะ นอกจากนีย้ งั มีอกี หลายคอลัมน์เลยนะคะทีน่ า่ สนใจ หวังว่าข้อมูลความรูด้ ๆี ทีท่ างกองบก. ได้จดั เตรียมไว้ให้จะสร้าง
ประโยชน์ให้กับคุณผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ฉบับนี้ สวัสดีค่ะ

" ถ้าคุณรอทุกอย่าง...พร้อม แล้วค่อยลงมือท�ำ
ก็จง...รอต่อไป เพราะค�ำว่า “เราพร้อม” ไม่เคยมีอยู่จริ ง "

นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน
บรรณาธิการ

- by Kitticharn.com -
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ร้อยข่าวชาวประมง

ขอบคุณภาพปก : รูปภาพประกวดงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27 ปี 2558 โดย นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้

		 ตามพระราชก�ำหนดการประมงพ.ศ. 2558 ตามมาตรา 13 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
นโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งจะประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ส�ำหรับการคัดเลือกกรรมการงผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 13 นัน้ จะต้องเป็นผูแ้ ทนจากสมาคมในด้านการประมงทะเลชายฝัง่ ด้านการประมงทะเล
นอกชายฝัง่ ด้านการประมงทะเลนอกน่านน�ำ้ ไทย ด้านการประมงน�ำ้ จืด ด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
และด้านการแปรรูปสัตว์น�้ำ ด้านละ 1 คน ซึ่งจะแต่งตั้งจ�ำนวนไม่เกิน 10 คน โดยมีอธิบดี
กรมประมงเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
นายมีศกั ดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ส�ำหรับคณะกรรมการนโยบายการประมง
แห่งชาติ มีหน้าที่ส�ำคัญตามมาตรา 19 ซึ่งจะก�ำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมง
ด้านการเพาะเลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ�ำนาจในการก�ำหนดแนวทางในการอนุญาตการท�ำ
การประมงให้สอดคล้องกับทรัพยากรสัตว์นำ�้ โดยก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการประมงประจ�ำจังหวัด
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยจะเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในหลากหลายด้าน อาทิ การก�ำหนดนโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน�ำ้ ไทย
ให้สอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้�ำและขีดความสามารถในการท�ำประมง การก�ำหนด
นโยบายการส่งเสริมพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน�้ำไทย การก�ำหนดนโยบาย
การบริหารนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของประเทศ การก�ำหนดนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ การก�ำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น�้ำที่จะท�ำ

ส�ำนักงานตรวจราชการกรม ส�ำนักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กองประมงต่างประเทศ กองแผนงาน กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้ำ กองบริหารจัดการด้านการประมง กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล กองวิจยั และพัฒนาประมงน�ำ้ จืด กลุม่ ตรวจสอบภายใน กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร กองพัฒนาระบบมาตรฐาน
สินค้าประมง กองกฎหมาย ศูนย์ประสานงานออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมง ศูนย์ปฏิบัติงาน
เฝ้าระวังและคาดการณ์ด้านการประมง กองผู้เชี่ยวชาญส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
และส�ำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ

เสียงจากผู้บริหาร
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บรรณาธิการอ�ำนวยการ : นายวิมล จันทรโรทัย
รองบรรณาธิการอ�ำนวยการ : นายมีศักดิ์ ภักดีคง l น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ l นายอดิศร พร้อมเทพ
บรรณาธิการบริหาร :  นางมยุรีย์ สุนทรธรรม
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หน่วยงานร่วมสนับสนุน
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คณะทำ�งาน จุลสารข่าวกรมประมง ร้อยข่าวชาวประมง

การประมงในน่านน�้ำไทยการก�ำหนดแนวทาง
และเป้าหมายในการพัฒนาการประมงของ
ประเทศให้สอดคล้องกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
สัตว์น�้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ำหนด
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นำ�้
ให้ อ ยู ่ ใ นสภาวะที่ เ หมาะสม ฯลฯ เพื่ อ ให้
สามารถท�ำการประมงได้อย่างยั่งยืน
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เห็นสิ่งน่ารู้...เล่าสู่กันฟัง
โดย : ส่วนโครงการพิเศษและบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย

ภาคประมง เตรียมรับมือกับ
ภัยแล้งปี 59 อย่างไร

1. การเตรียมการรับสถานการณ์ (ก่อนเกิดภัย)
1.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกร

การประชาสั ม พั น ธ์ แ จ้ ง เตื อ นกั บ เกษตรกร

แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนภัยกับเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
ให้ได้ทราบถึงช่วงระยะเวลาหรือภาวะภัยที่จะมาถึงเพื่อ
เตรียมตัวรับสถานการณ์ เพื่อหาวิธีป้องกันความสูญเสีย
ให้ได้มากที่สุด

แนะน�ำให้เกษตรกรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชดิ

โดยอาจมีการด�ำเนินการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ เช่น
แจ้งผ่านผูน้ ำ� ชุมชน ออกข่าวกระจายเสียงสถานีวทิ ยุ รวมถึง
สื่อต่างๆ

ให้เกษตรกรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่

และจะต้องมีความระมัดระวังโรคระบาดสัตว์น�้ำในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว

1.2 ให้ค�ำแนะน�ำทางด้านวิชาการ เกษตรกรควรปฏิบัติ ดังนี้

4

ควบคุมการใช้น้�ำและรักษาปริมาณน�้ำในบ่อเลี้ยงให้มี
การสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึม หรือจัดท�ำร่มเงา
ให้บ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ

จัดเตรียมแหล่งน�ำ้ ส�ำรองไว้ใช้เพิม่ เติมในการเลีย้ งสัตว์นำ�้

หมั่นสังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น�้ำอย่างใกล้ชิด หากมี
อาการผิดปกติจะได้แก้ไขและรักษาได้ทันท่วงที

ลดปริ ม าณอาหารให้ น ้ อ ยลงโดยเฉพาะอาหารสดเพื่ อ
ป้องกันการเน่าเสียของน�้ำ

ร้อยข่าวชาวประมง

จับสัตว์น�้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจ�ำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลด
ปริมาณสัตว์ในบ่อ และควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น�้ำ 
หากจ�ำเป็นควรระวังเพราะจะมีผลกระทบต่อการการกิน
อาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์น�้ำโดยตรง

ควรมีการวางแผนการเลี้ยงหรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วง
ดังกล่าว โดยให้ท�ำการตากบ่อเพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น�้ำ
ในรอบต่อไป

2. การด�ำเนินการขณะเกิดภัย

กรมประมงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียมรับกับ
สถานการณ์และให้เร่งประชาสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานให้กรมประมง
ทราบทุกสัปดาห์ และหากเกิดผลกระทบด้านประมง ให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่นั้นๆ
เร่งให้ความช่วยเหลือตามความสามารถและศักยภาพของหน่วยงาน

2.1

การเตรียมการในส่วนกลาง

ได้มีการมอบหมายให้โครงการพิเศษและ
บรรเทาปัญหาผู้ประสบภัยของกรมประมง
ติดตามผลกระทบด้านประมงจากจังหวัดต่างๆ
และรายงานศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจแก้ไข
วิกฤติภัยแล้งของกระทรวงเกษตรฯ
ทราบอย่างต่อเนื่อง

2.2

การเตรียมการในส่วนภูมิภาค

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม
ติดตามก�ำกับหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมง
ในส่วนภูมิภาคและให้จัดเจ้าให้เจ้าหน้าที่ไว้
ประจ�ำส�ำนักงานประมงจังหวัด/ศูนย์ฯ
เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำ
ทางด้านวิชาการทั้งวิธีการเลี้ยง
และโรคระบาด

3. การให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัย

ให้จังหวัดต่างๆ พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองราชการในอ�ำนาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
พ.ศ. 2556 และตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันทีตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม โดยเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือ
ต้องเป็นเกษตรกรทีข่ นึ้ ทะเบียนด้านประมงกับหน่วยงานของกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอค�ำแนะน�ำได้ที่ ส�ำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่าน
ในวันและเวลาราชการ หรือโทร กรมประมง 0 2562 0600
และ ส่วนโครงการพิเศษและบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย โทร. 0 2558 0218, 0 2561 4740
ร้อยข่าวชาวประมง
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รู้มา...เล่าไป
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต

กรมประมงโชว์ผลงานล่าสุด

“เพาะเลี้ยงโคพีพอดในบ่อดิน”

อาหารอนุบาลสัตว์น�้ำวัยอ่อนทั้งน�้ำจืด-น�้ำเค็ม
ลดต้นทุน มีกรดไขมันที่จ�ำเป็นสูงและเพิ่มอัตรารอด
การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ “อาหาร” ถือเป็นปัจจัย
ที่มีความส�ำคัญมากปัจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะส�ำหรับ
สัตว์น�้ำวัยอ่อน ชนิดและขนาดของอาหารต้องมี
ความสัมพันธ์กับระยะการเจริญเติบโตของสัตว์น�้ำ 
“แพลงก์ตอน” ถือเป็นอาหารตามธรรมชาติขนั้ พืน้ ฐาน
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า งๆ ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
การถ่ า ยทอดพลั ง งานในห่ ว งโซ่ อ าหาร จั ด เป็ น
แหล่งอาหารขนาดใหญ่ ที่มีความส�ำคัญมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นน�้ำจืด น�้ำกร่อย หรือน�้ำทะเล โดยทั่วไป
แพลงก์ตอนจะสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ
ตามลักษณะการสังเคราะห์อาหาร ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ ต อนสั ต ว์ ซึ่ ง ชนิ ด และปริ ม าณของ
แพลงก์ตอนทีพ่ บในแหล่งน�ำ้ นอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นำ�้ ได้แล้วนัน้ แพลงก์ตอน
ยังมีประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพน�ำ้ ได้อกี ด้วย
เนื่องจากขณะที่แพลงก์ตอนมีการสังเคราะห์แสง
จะมีการปล่อยออกซิเจนออกมาละลายในน�้ำและ
จะน� ำ สารอิ น ทรี ย ์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ สั ต ว์ น�้ ำ ไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ เช่น แอมโมเนีย ไนไตรท์ หรือ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
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ร้อยข่าวชาวประมง

ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำวัยอ่อน
นอกจากการมีระบบการอนุบาลสัตว์นำ�้ ทีด่ แี ล้ว การได้กนิ อาหารทีด่ กี จ็ ะส่งผลให้สตั ว์นำ�้
มีอตั ราการรอดเพิม่ มากขึน้ อาหารทีด่ ขี องสัตว์นำ�้ ขนาดเล็กจะต้องมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของสัตว์น�้ำวัยอ่อน เพื่อที่จะพัฒนารูปร่างให้เป็น
แบบเดียวกับพ่อแม่ ปัจจุบนั ทางกรมประมงสามารถเพาะเลีย้ งแพลงก์ตอนทัง้ ชนิดทีเ่ ป็น
พืชและสัตว์ได้หลากหลายชนิด อาทิ คลอเรลลา คีโตเซอรอส สเกลีโตนีมา โรติเฟอร์
อาร์ทเี มีย ฯลฯ เพือ่ ช่วยลดต้นทุนในเรือ่ งของอาหารและการอนุบาลสัตว์นำ�้ วัยอ่อนให้กบั
เกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ และล่าสุดนีก้ รมประมงได้มกี ารทดลองเพาะเลีย้ งโคพีพอด
ในบ่อดินได้ส�ำเร็จอีกหนึ่งชนิด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กล่าวว่า
โคพีพอด (Copepod) เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
นับเป็นห่วงโซ่อาหารส�ำคัญที่เชื่อมระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับสัตว์น�้ำ โคพีพอดมี
องค์ประกอบของสารอาหารส�ำคัญทางโภชนาการที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
การรอดของสัตว์น�้ำวัยอ่อน อาทิ โปรตีนและกรดไขมันที่จ�ำเป็นโดยเฉพาะ DHA EPA
ฯลฯ ซึง่ สัตว์นำ�้ กร่อยหรือทะเลไม่สามารถผลิตกรดไขมันเหล่านีข้ นึ้ เองได้ ดังนัน้ การศึกษา
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุบาลสัตว์นำ�้ วัยอ่อนเพือ่ เพิม่ อัตรารอดให้มากทีส่ ดุ ก็ยอ่ มส่งผล
ต่อปริมาณผลผลิตสัตว์น�้ำอีกด้วย จากคุณประโยชน์ดังกล่าว โคพีพอดจึงถูกจัดเป็น
อาหารมีชวี ติ ทีผ่ เู้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ มักน�ำไปใช้รว่ มกับโรติเฟอร์และอาร์ทเี มีย ในการอนุบาล
สั ต ว์ น�้ ำ วั ย อ่ อ นที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง น�้ ำ จื ด และน�้ ำ เค็ ม อาทิ ปลานิ ล
ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปลาการ์ตูน เป็นต้น
นางพิชญา ชัยนาค นักวิชาการประมงช�ำนาญการพิเศษ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นนักวิชาการผู้เพาะเลี้ยงโคพีพอดในบ่อดินว่า
ลักษณะโดยทั่วไปของโคพีพอดล�ำตัวจะมีรูปร่างยาวรี ล�ำตัวจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

WE ARE FISHERIES
Friendly = ความเป็นมิตร Integrity = คุณธรรม จริยธรรม Smartness = ความสง่างาม Happiness = ความสุข Enthusiasm = ความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน Responsibility = ความรับผิดชอบ Intelligence = ความฉลาด Energy = พลังงานและก�ำลังความสามารถ Simplicity = ความเรียบง่าย

ตัวเมีย

ตัวผู้

ตัวเมีย

ลูกพันธุ์ปลากระพงกินโคพีพอด

ส่วนหัว อก และท้อง นับเป็นอาหารธรรมชาติขนาดเล็กทีม่ บี ทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการใช้
เป็นอาหารของสัตว์นำ�้ วัยอ่อน เนือ่ งจากโคพีพอดมีกรดไขมันทีจ่ ำ� เป็นต่อพัฒนาการของ
สัตว์น�้ำวัยอ่อนและสามารถย่อยได้ง่ายในระบบทางเดินอาหารของสัตว์น�้ำวัยอ่อนซึ่งมี
การพัฒนาระบบการมองเห็นและระบบทางเดินอาหารยังไม่สมบูรณ์จึงเป็นข้อจ�ำกัด
ในการจับกินและการย่อยอาหารในช่วงแรกหลังฟักออกจาก ไข่ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 1-3 วัน
หลังจากที่สัตว์น�้ำฟักตัวออกจากไข่ เป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่จะก�ำหนดให้เราทราบว่า
สัตว์นำ�้ ทีเ่ ราเพาะพันธุน์ นั้ มีอตั ราการรอดมากน้อยแค่ไหน เนือ่ งจากสัตว์นำ�้ วัยอ่อนเริม่ รับ
อาหารจากภายนอกหลังจากถุงไข่แดงยุบในช่วงระยะเวลานี้ ซึ่งจากการทดลองวิจัย
พบว่าโคพีพอดระยะตัวอ่อนมีขนาดเล็กกว่าโรติเฟอร์ โคพีพอดจึงเหมาะสมต่อการกิน
ของสัตว์น�้ำวัยอ่อนที่มีขนาดความกว้างของปากค่อนข้างเล็กช่วยเพิ่มการรอดตาย
ส�ำหรับวิธีเพาะขยายพันธุ์โคพีพอดทางศูนย์ฯ ได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ขั้นตอน
การเตรียมบ่อ ท�ำคอกใส่ปยุ๋ ท�ำโพงพางในบ่อดินเพือ่ ใช้สำ� หรับดักเก็บโคพีพอด ปรับปรุง
ดินพืน้ บ่อด้วยการโรยปูนขาวให้ทวั่ บ่อ ติดตัง้ ระบบให้อากาศและการหมุนเวียนน�ำ้ ภายใน
บ่อดิน เปิดน�้ำเข้าบ่อ ให้ได้ระดับน�้ำในบ่อลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร เพื่อกระตุ้นให้
อาหารธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้น การก�ำจัดศัตรูต่างๆ ของโคพีพอด เช่น ลูกกุ้ง ลูกปลา
ท�ำได้ด้วยการโรยกากชา 20-25 กิโลกรัม/ไร่ ให้ทั่วบ่อและแช่ทิ้งไว้ในบ่อดิน 3-5 วัน
การเตรียมน�ำ้ น�ำ้ ทีใ่ ช้เลีย้ งควรอยูใ่ นช่วงความเค็ม 15-30 ความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 7-8
ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างด้วยปูนขาว การเตรียมอาหารมีชวี ติ จะท�ำแพลงก์ตอนทีเ่ ป็น
อาหารมีชีวิตให้กับโคพีพอดด้วยการใส่ปุ๋ยคอก เมื่อน�้ำเริ่มมีสีเขียวเพิ่มมากขึ้นให้ชักน�้ำ
เข้าบ่อมากขึน้ จนมีระดับลึกประมาณ 1.6-1.8 เมตร สีนำ�้ ทีเ่ หมาะสมต่อการเกิดแพลงก์ตอน
ควรมีสีเขียวอมน�้ำตาล การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ การลงพ่อแม่พันธุ์โคพีพอดระยะ
โคพีโพไดซ์-ตัวเต็มวัย การจัดการการผลิตโคพีพอดในบ่อดิน หลังจากเตรียมอาหาร
มีชวี ติ เสร็จประมาณ 3-5 วัน น�ำพ่อแม่พนั ธุโ์ คพีพอดลงเลีย้ งประมาณ 3-4 สัปดาห์ จะเริม่
เก็บเกีย่ วผลผลิตได้โดยเปิดใบพัดตีนำ�้ โคพีพอดจะเข้าถุงโพงพางจากนัน้ เก็บโคพีพอดด้วยสวิง
หลังจากเก็บเกี่ยวได้ 5-7 วัน โคพีพอดจะเริ่มลดลง จึงควรเติมอาหารที่ท�ำให้เกิด

วิธีการเก็บเกี่ยวโคพีพอด

แพลงก์ตอนลงไป เช่น ปุ๋ยคอก เศษปลาสด เป็นต้น
โดยเติมอาหารลดลงไปจากเดิมครึง่ หนึง่ หรือปรับปริมาณ
จากการสังเกตุปริมาณโคพีพอดในบ่อ โคพีพอดจะเพิ่ม
จ�ำนวนมากขึ้นอีกภายใน 7-8 วัน
นายธวัช ศรีวีระชัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต กล่าวว่า ส�ำหรับผลการวิจัย
ในขณะนี้ถือว่าน่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ทางศูนย์วิจัยฯ
สามารถผลิตโคพีพอดได้ประมาณเดือนละ 100-120 กก.
ราคาขายอยู่ที่ กก.ละ 300 บาท และคาดว่าต่อไปอนาคต
หากโคพีพอดจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดต้นทุนในกับผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ ส�ำหรับการต่อยอดการวิจัยโคพีพอดในบ่อดิน
ทางศู น ย์ ฯ มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น การเลี้ ย งโคพี พ อด
ความหนาแน่นสูงในถังไฟเบอร์กลาสเพื่อให้ได้ปริมาณมาก
ในพื้นที่จ�ำกัด ง่ายต่อการดูแล และการควบคุมโรคที่ส่งผล
ต่อการเลีย้ งโคพีพอดและการใช้เป็นอาหารสัตว์นำ�้ วัยอ่อน
ส�ำหรับท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต โทร. 0 7662 1821-2
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สินในน�้ำ
โดย ปลาแก้มป่อง

“ปลานวลจันทร์น�้ำจืด”

สัตว์น�้ำประจ�ำจังหวัดสุรินทร์

สวัสดีคะ่ กลับมาพบกับน้องแก้มป่องอีกแล้ว

ในคอลัมน์สินในน�้ำ  ส�ำหรับในฉบับนี้น้องแก้มป่อง
จะมาแนะน�ำสัตว์น�้ำประจ�ำจังหวัดสุรินทร์ให้ผู้อ่าน
ได้รู้จักกันค่ะ สัตว์น�้ำตัวนี้มีชื่อว่า “ปลานวลจันทร์
น�ำ้ จืด” นัน่ เองค่ะปลานวลจันทร์ น�ำ้ จืด มีชอื่ สามัญ
ว่า Small scale mud carp มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Cirrhinus microlepis (Sauvage, 1878) และ
มีชื่อท้องถิ่น ในภาคอีสานเรียกว่า “พอน” ภาษา
พื้นเมืองสุรินทร์เรียกว่า “แตร็ยนูนจัน” จังหวัด
อุบลราชธานีเรียกปลาตัวนีว้ า่ ”ปลานกเขา” ส่วนชือ่
“นวลจันทร์” หรือ “นวลจันทร์นำ�้ จืด” เป็นชือ่ เรียก
ที่ เ ค้ า ใช้ เ รี ย กกั น ในภาคกลางค่ ะ หลั ง จากที่ เ รา
ทราบชื่ อ กั น ไปแล้ ว ต่ อ ไปเราจะมาทราบประวั ติ
ความเป็นมาของปลานวลจันทร์น�้ำจืดกันเลยค่ะ

ปลานวลจันทร์น�้ำจืดเป็นปลาที่มีรูปร่างเพรียวบาง ล�ำตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก
เกร็ดเล็ก สีของล�ำตัวมีต้ังแต่สีส้ม ปนเทาจนถึงน�้ำตาลปนสีขาวเงิน ท้องสีขาว ครีบหลัง
ครีบหางสีน�้ำตาลปนเทา ปลายครีบสีชมพู ความยาวประมาณ 50 - 60 ซม. เป็นปลาน�้ำจืด
ที่จัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน มีพฤติกรรมวางไข่ในแหล่งน�้ำหลาก และเลี้ยงตัวอ่อนจนน�้ำ
ลดลงจึงอพยพลงสูแ่ ม่นำ�้ ปลานวลจันทร์นำ�้ จืดอาศัยอยูต่ ามแม่นำ�้ ใหญ่ เช่น แม่นำ�้ เจ้าพระยา
ตัง้ แต่อยุธยาขึน้ ไปถึงนครสวรรค์ จนถึงบึงบอระเพ็ด ปัจจุบนั ไม่พบแล้วในแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ส่ ว นทางภาคอี ส านพบมากใน ล� ำ น�้ ำ โขง และทะเลสาบเขมร เป็ น ปลาที่ กิ น อาหาร
กินได้ทั้งพืช กุ้ง แมลง และตัวอ่อนของแมลง ส�ำหรับเนื้อของเจ้าปลานวลจันทร์น�้ำจืด
น้องแก้มป่องขอบอกเลยค่ะว่าเนื้อปลามีรสชาติอร่อยสามารถน�ำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย
และได้รับความนิยมในตลาดดีมาก สามารถน�ำไปแปรรูปได้หลากหลายเมนู แต่ที่นิยมกัน
มากที่สุดนั่นก็คือการน�ำไปท�ำเป็นปลาส้มนั่นเอง ส�ำหรับปลานวลจันทร์น�้ำจืดนี้ ได้รับ
คัดเลือกเป็นสัตว์น�้ำประจ�ำจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ส�ำหรับฉบับนี้
เราก็ได้รู้จักปลานวลจันทร์น�้ำจืดซึ่งเป็นสัตว์น�้ำประจ�ำจังหวัดสุรินทร์กันไปเรียบร้อยแล้ว
ฉบับหน้าน้องแก้มป่องจะมาแนะน�ำปลาประจ�ำจังหวัด
อะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ
ฉบับนี้น้องแก้มป่องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก : คู่มือสัตว์น�้ำประจ�ำจังหวัด กองตรวจราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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WE ARE FISHERIES
Friendly = ความเป็นมิตร Integrity = คุณธรรม จริยธรรม Smartness = ความสง่างาม Happiness = ความสุข Enthusiasm = ความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน Responsibility = ความรับผิดชอบ Intelligence = ความฉลาด Energy = พลังงานและก�ำลังความสามารถ Simplicity = ความเรียบง่าย

เกร็ดประมง
โดย PR@DOF

เกษตรกรสระบุรีสุดเจ๋ง...

พลิกวิกฤตแล้งเป็นโอกาส...เรียกเงินเข้ากระเป๋า
สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก ฉบับนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียน
เกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ต้องสู้กับวิกฤตภัยแล้งที่ก�ำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ผู้เขียนเอง
ได้มโี อกาสเดินทางมาถึงบ้านเลขที่ 52 หมูท่ ี่ 3 ต.หนองจระเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
และได้พบกับเจ้าของบ้านที่น่ารัก...พี่ไพศาล เต่าทอง เกษตรกรเจ้าของบ้าน
ซึง่ นอกจากจะให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีแล้ว ยังพาพวกเราไปรูจ้ กั กับอาชีพ
ที่เกิดขึ้นจากการผลิกวิกฤตเป็นโอกาส พร้อมให้ข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด
เรียกได้ว่าไม่มีการหวงวิชากันเลยทีเดียวค่ะ
เมือ่ ได้มโี อกาสพูดคุยกับคุณไพศาลผูเ้ ขียนก็อดทีจ่ ะตัง้ ค�ำถามไม่ได้วา่ เกิดอะไรขึน้ จากเดิม
ที่เคยท�ำนา ถึงหันมาเลี้ยงกบได้ ? พี่ไพศาลได้เล่าว่า “เดิมทีผมมีอาชีพท�ำนาปลูกข้าว แต่ด้วย
สภาพอากาศปีนแี้ ห้งแล้งหนักกว่าทุกปีทผี่ า่ นมา จึงไม่สามารถปลูกข้าวได้ แต่กไ็ ม่อยากให้ทกุ คน
หมดก�ำลังใจ อย่าท้อถอย เราทุกคนต้องสู้เพื่อให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตภัยแล้งให้ผ่านพ้นไปได้
อย่างตัวผมถึงแม้จะปลูกข้าวไม่ได้ก็หารายได้จากทางอื่นมาทดแทน ผมสนใจหันมาทดลอง
เลีย้ งสัตว์นำ�้ ทีใ่ ช้นำ�้ น้อย นัน่ ก็คอื การเลีย้ ง “กบ” เนือ่ งจากเป็นสัตว์นำ�้ ทีเ่ ลีย้ งง่าย ราคาดี ใช้พนื้ ทีน่ อ้ ย
และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยกบที่เพาะเลี้ยงอยู่ในขณะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้าง
รายได้จากประมงในฤดูแล้ง จากการสนับสนุนของกรมประมง ตั้งแต่ปี 2558 ผมก็ต้องขอ
ขอบคุณกรมประมงที่ได้เข้ามาช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้ำ และให้ค�ำแนะน�ำผม
เป็นอย่างดี เริ่มแรกผมได้ได้รับอุปกรณ์การเลี้ยงและพันธุ์กบมาเพียง 100 ตัว ด้วยความไม่มี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงจึงเหลือกบรอดมา 70 ตัว และเลี้ยงจนเติบโตมาเรื่อยๆ กบก็เริ่ม
ผสมพันธุ์กันเองออกลูกออกหลานจ�ำนวนมาก โดยรุ่นแรกที่สามารถเพาะพันธุ์ได้มีจ�ำนวนกว่า
2,000 ตัว ผมเพาะเลี้ยงมาเรื่อย ๆ จนขณะนี้มีกบที่เลี้ยงอยู่ทั้งหมดประมาณ 7,000 กว่าตัว
หลังจากนั้นผมก็เริ่มชื่นชอบและมีความคิดที่จะต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับตนเอง
นอกเหนือจากการท�ำนาปลูกข้าว จึงได้ศกึ ษาหาความรู้ ลองผิดลองถูกในการเลีย้ งกบอย่างจริงจัง
จนประสบความส�ำเร็จ ซึ่งในอนาคตผมตั้งความหวังว่าจะขยายให้เป็นฟาร์มกบขนาดใหญ่
อย่างแน่นอน”
งานนีผ้ เู้ ขียนเองก็ไม่พลาดทีจ่ ะหาข้อมูลดีๆ มาฝากคุณผูอ้ า่ นให้ได้ทราบกันว่าการเพาะเลีย้ ง
กบนั้นมีขั้นตอนอย่างไร ขั้นตอนแรกจะต้องคัดเลือกกบเพศผู้ และเพศเมียที่มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ และมีอัตราการเจริญเติบโตปกติสม�่ำเสมอมีรูปร่างสมส่วนตามสายพันธุ์ ไม่มีบาดแผล
ตามล�ำตัว และปราศจากโรค คัดขนาดของกบให้มขี นาดเท่าๆ กันลงเลีย้ งในบ่อเดียวกัน ส�ำหรับ
วิธสี งั เกตแม่พนั ธุต์ วั ทีม่ ไี ข่สว่ นท้องจะขยายใหญ่ และจะมีปมุ่ สากข้างล�ำตัวทัง้ 2 ข้าง แม่พนั ธุต์ วั ที่
พร้อมออกไข่มาจะมีปุ่มสากมากแต่เมื่อไข่หมดท้องปุ่มสากนี้ก็จะหายไป เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์

กบตัวผู้จะส่งเสียงร้องเสียงดังและกล่องเสียงที่ใต้คาง
ก็จะพองโปน ส�ำหรับเคล็ดลับส�ำคัญทีท่ ำ� ให้กบผสมพันธุ์
ได้ทั้งปี คือการจ�ำลองการเลี้ยงให้มีบรรยากาศเหมือน
ฤดูฝน โดยใช้สปริงเกอร์ปล่อยน�้ำให้อากาศเย็นชื้นอยู่
ตลอดเวลา ควบคู่กับการดูแลและให้อาหารอย่างถูกวิธี
และเหมาะสม เพียงแค่นเี้ ราก็จะมีผลผลิตกบให้สามารถ
จับจ�ำหน่ายได้ตลอดทั้งปี
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการพลิกวิกฤตครั้งนี้
ของพีไ่ พศาล ส่วนผูเ้ ขียนเองเมือ่ ได้ฟงั เรือ่ งราวดีๆ จากที่
คุณไพศาล เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำก็รู้สึกยินดี
เป็นอย่างมาก ที่กรมประมงของเราได้มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้สามารถ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับเกษตรกร
ท่านใดที่ก�ำลังประสบปัญหาภัยแล้งและต้องการขอรับ
สัตว์น�้ำที่ใช้น�้ำน้อย หรือต้องการปรึกษาขอค�ำแนะน�ำ
ในด้านการเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ใช้น�้ำน้อย สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ ส�ำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ หรือ
โทร. 0 2562 0600-15
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มัจฉาพาเที่ยว
โดย น้องมัจฉา

ตามไปดู...

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะส�ำหรับฉบับนีม้ ัจฉาจะขอพา
คุณผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักกับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด ค่ะ เมื่อไม่นาน
มานี้น้องปลาสอดได้มีโอกาสไปเที่ยวชมที่สถาบันแห่งนี้มา ต้องขอบอกว่าที่นี่เป็นคลัง
เพาะสัตว์น�้ำที่ส�ำคัญ และเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดีสุดยอดได้เลยล่ะค่ะ
สถาบันวิจยั การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด อยูภ่ ายใต้
สั ง กั ด ของกองวิ จั ย และพั ฒ นาประมงน�้ ำ จื ด
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่
เลขที่ 32 ต.โพแดง อ. บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
สถาบั น แแห่ ง นี้ นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู ้
ด้ า นประมงให้ กั บ พวกเราได้ เ ป็ น อย่ า งดี เ ลยค่ ะ
น้องปลาสอดได้เข้ามาบริเวณภายในสถาบันแห่งนี้
และได้พบกับผอ.วินัย จั่นทับทิม ผอ.สถาบันวิจัย
การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด ไกด์กติ ติมศักดิท์ พี่ าพวกเรา
เดินชมสถาบันตัวตัวท่านเองเลยค่ะ ผอ.วินยั เริม่ พาเรา
เดินชมภายในสถาบันต้องขอบอกว่าสถาบันฯ นี้
มีพนื้ ทีก่ ว้างใหญ่มากค่ะ ผอ.ท่านได้แนะน�ำให้พวกเรา
ได้ รู ้ ถึ ง ภารกิ จ ของสถาบั น นี้ ว ่ า มี ก ารเพาะพั น ธุ ์
สัตว์น�้ำหลากหลายชนิดอะไรบ้าง และบอกเล่าถึง
วัตถุประสงค์การเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำซึ่งแต่ละชนิดจะ
มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป อาทิ การเพาะเพื่อ
ขยายพันธุ์สัตว์น�้ำปล่อยคืนสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ
อาทิ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลาแรดและ
สายพั น ธุ ์ ป ลาไทยอี ก หลายชนิ ด ปลาปล่ อ ยใน

พระราชพิธี เป็นปลาสายพันธุ์ปลาไทยชนิดต่างๆ
เช่ น ปลากระแห ปลาบึ ก ปลาสร้ อ ยขาว
ปลาตะเพียนทอง ปลากราย ฯลฯ ปลาปล่อยเพื่อ
การอนุรักษ์ อาทิ ปลากระทุงเหว ปลาเสือพ่นน�้ำ
นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั มีการยังมีการเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ เพือ่
ส่งเสริมเป็นอาชีพให้กับประชาชนอีกด้วย อาทิ
ปลาช่ อ น กบ ปลานิ ล และไรน�้ ำ นางฟ้ า ฯลฯ
ระหว่างที่เราเดินชมไปรอบๆ สถาบันแห่งนี้เรา
ได้เห็นเจ้าหน้าที่ท�ำงานในหน้าที่กันอย่างแข็งขัน
ก็ ไ ม่ แ ปลกใจค่ ะ ที่ ส ถาบั น นี้ จ ะได้ ผ ลผลิ ต จาก
การเพาะขยายพันธุ์เป็นจ�ำนวนมาก น้องปลาสอด
และทีมงานได้มีโอกาสดูวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
แต่ ล ะชนิ ด ภายในสถาบั น ฯ อย่ า งใกล้ ชิ ด แต่ ที่
น้องปลาสอดชอบและอดตั้งค�ำถาม ไม่ได้ว่าท�ำไม
ที่สถาบันนี้ถึงได้เพาะปลาทองตัวใหญ่ๆ ปลาสอด
สีสวยๆ ปลาหางนกยูงหางงามๆ ไว้เยอะขนาดนี้
ค� ำ ตอบสั้ น ๆ ของผอ.แต่ ท� ำ ให้ น ้ อ งปลาสอดอึ้ ง
นั่นก็คือเพาะไว้เพื่อแจกฟรี! เพาะไว้ให้เยาวชน
ที่ต้องการอยากเลี้ยงสัตว์น�้ำที่มีใจแต่ไม่มีทุนได้น�ำ

10 ร้อยข่าวชาวประมง

ร้อยข่าวชาวประมง ยินดีรับข้อติชมและรับพิจารณาต้นฉบับ บทความ ข่าวสาร เพื่อน�ำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งท่านสามารถติดต่อได้ทาง
อีเมลล์ ranunun@hotmail.com, mojiname@hotmail.com ทาง facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง หรือโทรศัพท์/โทรสาร 0 2562 0569

ไปเลีย้ ง เพือ่ เป็นการช่วยกระตุน้ ให้เยาวชนของไทย
ได้มีจิตสึกนึกในการอนุรักษ์สัตว์น�้ำในพื้นที่ของตน
และส่งเสริมให้เยาวชนให้หันมาเลี้ยงสัตว์น�้ำกัน
มากขึน้ ทีส่ ถาบันนีส้ ว่ นใหญ่หากโรงเรียนไหนขอมา
ก็จะแจกหมดล่ะค่ะ ซึ่งแน่นอนบางครั้งหลายคน
ก็อาจมองข้ามจุดนี้ไป ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะ
สมัยเด็กๆ กว่าเราจะได้ปลาสวยๆ มาเลี้ยงสักตัว
เราต้องเก็บเงินอยูห่ ลายวันจริงไหมคะ ต้องขอบคุณ
ผอ.วินัย และดีใจแทนเด็กๆ จริงๆ ค่ะ ที่มีแนวคิดนี้
ขึ้นมาให้กับเด็กๆ ได้มีสัตว์น�้ำได้เลี้ยงกัน
ส�ำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจหันมา
ประกอบอาชีพการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ต้องขอบอกว่า
อย่าลืมคิดถึงสถาบันนี้นะคะ มีสัตว์น�้ำให้เราได้
ศึกษาดูงานในทุกขั้นตอนกับนักวิชาการตัวจริงของ
กรมประมง และที่ต้องขอไฮไลท์ก็ตรงที่ค่าใช้จ่าย
ในการเรียนนี่แหละค่ะ เพราะเพียงแต่รวมกลุ่มกัน
มาพวกเราก็จะสามารถเรียนได้ฟรีค่ะ เก็บความรู้
ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว
ต่อไปได้ ฉบับนีเ้ ราต้องขอขอบคุณ ผอ.วินยั จัน่ ทับทิม
ผอ.สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด ที่เสียสละ
พาพวกเราไปเดินชมและให้ความรู้ดีๆ กับพวกเรา
กั น ค่ ะ สนใจสอบถามรายละเอี ย ดกั น ได้ ที่
สถาบันวิจยั การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด โทร. 035 704 171
ฉบับนี้น้องปลาสอดต้องขอลาคุณผู้อ่านไป แล้วเจอ
กันใหม่ฉบับต่อไปค่ะ ฉบับนี้ บ๊าย บาย 

ประมงเป็นข่าว
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวต้อนรับรองเลขาธิการ
ของ SEAFDEC นายฮาจิเมะ คาวามูระ, ผู้แทนสหภาพยุโรปในไทย, ผู้แทน
จากกระทรวงแรงงาน,ฯลฯ ในการประชุมหารือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับแรงงาน
ในอุ ต สาหกรรมประมงในภู มิ ภ าคอาเซี ย นครั้ ง ที่ 1 โดยการประชุ ม ครั้ ง นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ในภาคการประมง
วันที่ 7 มีนาคม 2559 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “การสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ”
รุน่ ที่ 2 ซึง่ เป็นบุคคลทัว่ ไปทีผ่ า่ นการคัดเลือกอย่างตามประกาศของกรมประมง
เพือ่ ติวเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูส้ งั เกตการณ์ในเรือประมงต่อไป
ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ส�ำหรับควบคุมการท�ำประมงของไทย
ให้ปราศจาก IUU ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

วั น ที่ 9 มี น าคม 2559 คณะผู ้ แ ทนจากสถานฑู ต สหรั ฐ อเมริ ก า เข้ า พบ
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรตั น์ รองอธิบดีกรมประมง ในการประชุมหารือเรือ่ ง Port State
Measure Agreement และแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ International
Visitor Leadership Program (IVLP) ณ ห้องประชุมยีส่ กุ ชัน้ 2 อาคารจุฬาภรณ์
กรมประมง

ทั่วถิ่น ประมงไทย
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ส�ำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
และส�ำนักงานประมงอ�ำเภอศรีวไิ ล ได้รว่ มเป็นวิทยากร
บรรยายให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการประมงพร้ อ มสาธิ ต
การเลี้ ย งปลาดุ ก ในบ่ อ พลาสติ ก โครงการอบรม
เพื่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ม.13
บ้านโคกส�ำราญรุ่งเรือง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

วันที่ 10 มีนาคม2559 เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานประมงจังหวัด
ยะลา ได้มอบพันธุ์ปลา และอาหารปลาให้เแก่เกษตรกร
ในพื้ น ที่ จ� ำ นวน 81ราย ตามโครงการส่ ง เสริ ม อาชี พ
ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์คัดแยก
ผลไม้ชุมชนอ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ส�ำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี โดยนายสุวรรณ มีชนะ รักษาราชการแทน
ประมงจังหวัดปทุมธานีร่วมลงนาม MOU กับนายสมาน สวัสดิ์เฉลิม ประธานคณะกรรมการฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น�้ำในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น�้ำ
วันที่ 1 มีนาคม 2559 ส�ำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
ร่วมศูนย์จักรกลประมงชัยภูมิ และ อบต.หนองหัวช้าง
อ.พรเจริ ญ จ.บึ ง กาฬ ร่ ว มประชุ ม กั บ ราษฎร
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จากหนองขวาง
เพื่อด�ำเนินการขุดลอกตามโครงการขุดบ่อเก็บกักน�้ำ
ให้แก่ราษฎร "แก้มลิง" ตามแนวทางพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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เปิดประตูสู่... AEC
ขอบคุณข้อมูลจาก www.9ddn.com

รู้เขารู้เรา...จุดแข็งของ 10 ประเทศอาเซียน
ความแตกต่างที่ลงตัว (ประเทศบรูไน)

ประเทศบรูไน...

ผู้ผลิตน�้ำมันรายใหญ่แห่งอาเซียน
ประเทศบรูไน มีชอื่ ทางการว่า บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) มีเมืองหลวงชือ่ ว่า บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ลักษณะทางภูมศิ าสตร์บรูไนมีพนื้ ทีป่ ระมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บนเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ภมู ปิ ระเทศ
ของบรูไนประกอบด้วยพื้นที่สองส่วนที่ไม่ติดกัน โดยพื้นที่ด้านตะวันตก
มีประชากร 97% ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกซึ่งเป็นภูเขา มีประชากรเพียง
10,000 คน ส�ำหรับพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทางด้านเหนือของบรูไน ติดกับทะเลจีนใต้
ส่ ว นพรมแดนทางบกที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดถู ก ล้ อ มรอบด้ ว ยรั ฐ ซาราวั ก
ประเทศมาเลเซียภูมอิ ากาศเขตร้อน มีอณ
ุ หภูมแิ ละความชืน้ สูง และมีฝน
ตกชุกตลอดปีมจี ำ� นวนประชากรประมาณ 401,890 คน ส่วนใหญ่มเี ชือ้ ชาติ
มลายูรองลงมาคือ จีน และชาวพื้นเมือง
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รูปจาก : http://trave

มัสยิดทองค�ำ (JameAr' Hassan
รูปจาก : http://travel.kapook.c ilBolkiah Mosque)
om/view91704.htm

ประเทศบรูไนมีการปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นทั้งประมุข นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม พระมหากษัตริย์ของบรูไนจะต้องเป็นชาวบรูไน
เชื้อสายมาเลย์โดยก�ำเนิดและนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ ส�ำหรับ
พรรคการเมืองจะถูกจ�ำกัดบทบาทอย่างมาก ปัจจุบันบรูไนแบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 4 เขต คือบรูไน- มูอารา เบเลต ตูตง และเตมบูรง
บรูไนเป็นประเทศร�่ำรวย เพราะเป็นผู้ผลิตน�้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 3
ในอาเซียน และเป็นผลิตก๊าซธรรมชาติ LNG เป็นอันดับ 4 ของโลก
สินค้าส่งออกที่ส�ำคัญ คือ น�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ บรูไน
ยังมีอตุ สาหกรรมอาหารฮาลาล
ที่ มี ม าตรฐานการผลิ ต ที่
ถู ก ต้ อ งตามบั ญ ญั ติ ข อง
ศาสนาอิ ส ลาม ปั จ จุ บั น
บรูไนมีการพัฒนาโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มคี วามหลากหลาย
โดยการส่งเสริมบทบาทของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
รวมทั้ ง เปิ ด เสรี ท างการค้ า
อีกด้วย
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