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ปลาทูมาจากไหน 
สุทธิชัย ฤทธิธรรม (ตุลาคม 2554) 

 

“เนื่องด้วยปลาทูเป็นชลสมบัติชิ้นสําคัญท่ีสุดของเรา
......ประชาชนส่วนมากวิตกว่าปลาทูจะสูญพันธุ์ไป......ราคาปลาทู
เพ่ิมข้ึนเรื่อยมาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2500” ดร.เทพ เมนะเศวต ได้อ้าง
แถลงของธนาคารแห่งประเทศไทยในเวลานั้น ว่า “เม่ือตั้งดัชนีค่า
ครองชีพและราคาปลาทู พบว่ามีสหสัมพันธ ์(correlation) ระหว่าง
ดัชนีท้ังสอง” ในสมัยนั้นไม่รู้ว่าปลาทูในตลาดสดราคากิโลกรัมละก่ี
บาท แตเ่ม่ือ พ.ศ. 2499 ศ.บุญ อินทรัมพรรย์ สํารวจไว้ว่าโรงปลาทู
เค็มเห็นว่าราคาปลาทูสดท่ีเหมาะสมควรเป็น ถังละ 30 บาท หาก
ต้องซื้อถังละ 40 บาท จะทําใหต้้องขายปลาทูเค็มถึงหาบละ 165 
บาท จึงจะคุ้มค่าการลงทุน และในเวลานีห้ากไปเดินท่ีตลาดสด
มหาชัยแล้วสอบถามราคาปลาทูโป๊ะแท้ๆ ท่ีเป็นปลาทูสาวงามๆ เรา
ก็จะได้คําตอบว่า กิโลกรัมละร้อยกว่าบาทเองครับท่าน แสดงว่าแถลง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคงแม่นตรงมาจนทุกวันนี้ 

“ก่อน พ.ศ. 2499 ย้อนหลังข้ึนไป.......มีบุคคลเป็นอันมากเชื่อว่า ปลาทูท่ีจับได้ในน่านน้ําอ่าว
ไทย เป็นปลาทูท่ีอพยพมาจากย่านทะเลรอบเกาะไหหลํา” (ข้อความในเครื่องหมายคําพูด คัดลอกจาก งาน
สอบสวนปลาทู พ.ศ. 2506 – 2508, กรมประมง) อ่าวตังเก๋ียเป็นอ่าวขนาดใหญ่อยู่ทางทะเลจีนใต้ มีเกาะ
ไหหลําตั้งอยู่กลางอ่าว ถ้าจะมาอ่าวไทยต้องว่ายน้ําอ้อมแหลมญวน ระยะทางไกลไม่ใช่เล่น 

นิสัยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของนักวิชาการประมง คือ 
มักจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ กรมประมงจึงริเริ่มงาน
สอบสวนปลาทู ในปี พ.ศ. 2500 และได้ขยายกิจการให้
กว้างขวางข้ึน ในปี พ.ศ. 2505 มีหน้าท่ีไปสอบเค้นหาความ
จริงให้ได้ว่าปลาทูมาจากไหนกันแน ่กรมประมงต้องใช้
งบประมาณไปเพ่ืองานนี้ถึงปีละ 500,000 – 1,000,000 
บาท ทีเดียว ต้องใช้เรือหลายลําพร้อมเจ้าหน้าท่ีอีกนับร้อยคน 
ไปค้นคว้าดูว่าปลาทูท่ีว่ายน้ําอยู่ในอ่าวไทยนัน้มีชีวประวัติเป็น
อย่างไร เกิดท่ีไหน พ่อแม่เป็นใคร มาจากไหน 

ใช้เวลาไป 4 ปกีว่า ได้รายงานสรุปมาไม่ก่ีบรรทัด
ว่า ปลาทูไทยนั้น สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ภูมิลําเนาบ้านเกิดอยู่ท่ีบริเวณหมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า นอก
ชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีชมุพร และประจวบคีรขัีนธ ์หาได้
อพยพมาแต่เมืองจีนแต่อย่างใด เม่ือยังเลก็ก็ว่ายน้ําเข้าใกล้ฝั่ง    
สุราษฎรธ์าน ีชุมพร และประจวบคีรขัีนธ ์เม่ือเติบโตข้ึนก็ว่ายน้ํา
ลัดเลาะชายฝั่งข้ึนมา แถกเหงือกหากินแพลงก์ตอนข้ึนมาเรื่อยๆ 

ผ่านเพชรบุรข้ึีนมา เติบโตเป็นปลาทูสาวท่ีแม่กลองและมหาชัย 
ปลาทูแถวนี้ถึงได้อร่อยท่ีสุดในโลก เพราะกําลังเต็มสาวเต่งตึง 
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ยังไงๆ ก็มัน ก็อร่อย (ถ้าไม่เชื่อ ก็ลองด)ู เม่ือเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ 
ซึ่งมีปีละ 2 ครั้ง ในราวปลายเดือนกุมภาพันธุ์ ถึง พฤษภาคม 
และปลายเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ปลาทูหนุ่มสาวก็พากัน
ว่ายน้ําผ่ากลางอ่าวไทย ดิ่งตรงลงไปยังบ้านเกิด เพ่ือผสมพันธุ์
วางไข่ เกิดลูกปลาทูตัวน้อยๆ รุ่นใหม่ หมุนวนเวียนทดแทนรุ่น
เก่าทุกปีๆ 

ปลาทูอยู่คู่ครัวไทยมาช้านาน น่าจะเป็นเพราะว่า 
มันมีมากมายในทะเลราคาจึงถูก ตามหลัก Demand & Supply 
คนไทยทุกครัวเรือน ทุกชั้นวรรณะ จึงมีกําลังท่ีจะจับจ่ายมา
ประกอบอาหารประจําวัน มีมากมายจนต้องทําเป็นปลาทูเค็ม ราคา
ถูกแถมเก็บไว้ได้นานแรมปี ส่งข้ึนไปขายทางภาคอีสาน ภาคเหนือ 
ทําให้คนไทยท่ีอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินไม่ขาดไอโอดีน กรดไขมันท่ี
จําเป็น DHA และ EPA ซึ่งมีมากในเนื้อปลาทู แต่ความเป็นจริงน่าจะมีเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีสําคัญกว่าประกอบ อาทิ
เช่น ฝรั่งไม่กินปลาทู จับได้ก็แค่เอาไปเลี้ยงแมว ดูตัวอย่างได้ท่ีเว็บไซต์ www.i-love-cats.com/cat-food-

recipes/Mackerel-Cat-Munchies.html เป็นต้น ปลาทูจึง
ส่งออกไม่ได้ ไม่เช่นนั้นคนไทยตาดําๆ คงได้กินแตซ่ี่โครงปลาทู 
เช่นเดยีวกับไก่ท่ีเลาะเนื้อส่งไปขายเมืองนอกหมด เหลือแต่
ซี่โครงเอาไว้ให้คนไทยต้มกับฟักและมะนาวดอง 

คนไทยพากันกินปลาทูเสียจนเกือบหมดอ่าวไทย 
(Overfishing) เคราะห์ดีท่ีกรมประมงไหวตัวทันแต่เนิ่นๆ เรา
จึงยังคงมีปลาทูไทยกินกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ สัญญาณท่ีเห็น
ชัดเจน คือ ขนาดปลาท่ีจับได้เล็กลงเรื่อยๆ ทุกปีๆ จากรายงาน
ทางวิชาการไม่ก่ีบรรทัดฉบับนั้น จึงเป็นท่ีมาของมาตรการปิด

อ่าว 15 กุมภาพันธ ์ถึง 15 พฤษภาคม ในฤดผูสมพันธุว์างไข่
และลูกปลาวัยอ่อนกําลังเจริญเติบโต เขตพ้ืนท่ีนอกชายฝั่งทะเลสุ
ราษฎร์ธานี ถึง ประจวบคีรขัีนธ ์ห้ามเครื่องมือท่ีมีขนาดใหญ่

ประสิทธิภาพสูง ห้ามใช้แสงไฟปั่นล่อลูกปลา ห้ามอวนลอยติดตาท่ียาวมากเกินไป เป็นต้น กรมประมงต้องใช้
เรือตรวจการณ์หลายสิบลํา แล่นสลับวนเวียนท้ังกลางวันกลางคืน ตรวจตรามิให้ใครละเมิดมาตรการ 
ทรัพยากรปลาทูจึงมีระยะเวลาพอท่ีจะพักฟ้ืน อย่างไรก็ตาม ทันทีท่ีพ้นกําหนดปิดอ่าว ชาวประมงจะรีบ
ออกไปจับปลาทู ถึงแม้ปลายังตัวเล็กอยู่ก็ตาม ปลาทูขนาดเล็ก
นับพันตันถูกลําเลียงเข้ามาจําหน่ายท่ีสะพานปลา นับเป็น
ความสูญเสียโอกาสของทรัพยากรปลาทูอีกประการหนึ่ง ท่ียัง
หาหนทางแก้ไขไม่ได้ เรื่องนี้เราจะโทษชาวประมงฝ่ายเดียวหา
ได้ไม่ ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกครับท่าน ลูกค้ารอซื้ออยู่
เต็มหัวท่า เพราะผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมาก ราคาเท่าไรก็
ซื้อ ก็ของมันชอบทําไงได้ละครับท่าน 

คนไทยมีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน จึงกินปลามาก
ข้ึน ประเทศไทยเป็นผู้นําเข้าสัตว์น้ํารายใหญ่ของโลกรายหนึ่ง 
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ชาวประมงจงึต้องเดิน
ทางไกลไปจับปลาทูถึง 
ทะเลอาราฟูร่า ทะเล
อาณาเขตประเทศ
อินโดนีเซียติดต่อกับ
ออสเตรเลีย ส่วนทะเล
ทางฟากตะวันตก

ชาวประมงก็ไปไกลถึงแถว
มหาสมุทรอินเดีย เลยไปถึง
ทะเลอาหรับ และเลยไป
จนถึงแถบโซมาเลียชายฝั่งทวีปอัฟริกาท่ีโจรสลัดชุกชุมราวกับ
ยุง จนกองทัพเรือต้องส่งเรือรบไปคุ้มครองชาวประมง คิดดู
เอาเองแล้วกันว่า การหาปลาทูให้พอคนไทยกินแต่ละปีๆ นั้น 
ยากลําบากขนาดไหน ข้อมูลปี 2553 เรานําเข้าสัตว์น้ําผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาครแห่งเดียว รวมท้ังสิ้นกว่า 
2.35 แสนตัน ยังไม่รวมด่านอ่ืนๆ อีกรอบประเทศ (ดูข้อมูล
เพ่ิมเติมท่ี http://smprovince.fishquarantine.org/) 

ความจริงปลาทูท่ีนําเข้ามาจากทะเล
ต่างประเทศมักจะเป็นปลาทูลัง ซึ่งขนาดเม่ือโตสูงสุดจะใหญ่
กว่าปลาทูมาก มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Indian Mackerel และมี
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1817) 
ส่วนปลาทู มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Short-bodied Mackerel 
และมีชื่อทางวิทยาศาสตรว์่า Rastrelliger brachysoma 
(Bleeker, 1851) ปลาท้ังสองชนิดเป็นญาติสนิทกัน ปลาทูตัวจะแบนกว้างกว่าปลาทูลัง ลักษณะแตกต่างกัน
เพียงเล็กน้อย ต้องตรวจวัดตรวจนับโดยละเอียดจึงจะจําแนกได ้มีเพียงส่วนหัวท่ีอาจพอสังเกตได้ด้วยสายตา คือ 
สว่นกว้างและส่วนยาวของหัวปลาทูจะเท่ากัน แต่หัวปลาทูลังส่วนยาวจะมากกว่าส่วนกว้าง แต่ถึงจะเป็นญาติสนิท
กัน ท่านอุรุพันธุ์ บุญประกอบ ก็บันทึกไวว้่า ปลาท้ังสองชนิดว่ายน้ําอยู่คนละฝูงไม่รวมกันเด็ดขาด จะมีปะปนกัน
บ้างก็ประปราย 

เม่ือ 7 - 8 ปีท่ีผ่านมา มีนักวิชาการประมงคิด
จะเพาะเลี้ยงปลาทู ชาวตังเกเขาหัวเราะ แล้วถามว่าจะทําได้
ยังไง “ปลาทูใจเสาะ” จับข้ึนมาพอเห็นฟ้าก็ตายแล้ว ตาม
ประสาของนักวิชาการประมงท่ีนิสัยมักจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ 
อยู่แล้ว คุณอนันต์ ตันสุตะพานิช คุณบรรจง นิสภวนิชย์ และ
นักวิชาการบ้านนอกอีกคนหนึ่ง ก็เลยร่วมกันวางแนวทาง โดย
ขอความร่วมมือจากชาวประมงท่ีจับปลาทูด้วยโป๊ะท่ีต้ังอยู่ใน
บริเวณก้นอ่าวไทย ออกทะเลไปกับชาวโป๊ะ พยายามลําเลียง

ปลาทูให้มีชีวิตรอดมาจนถึงโรงเพาะฟักของกรมประมง เริ่มต้นท่ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา แล้วย้ายมาท่ี



������ 10 ��$��������% 2 	!� 

������ 11 �	��>��7�(����-�,����	�
7���(��!"
 

������ 12 ��	��(�
$3��!
�!?�������'�@( 

ศูนยว์ิจัยฯ สมุทรสงคราม ศูนยว์ิจัยฯ พังงา และศูนยว์ิจัย
ฯ สมุทรสาคร ตามลําดับ บันทึกสังเกตพฤติกรรม ลองผิด
ลองถูก ปรับสูตร แก้เงื่อนปมอยู่หลายปี 

เราพบว่า ปลาทูใจไม่เสาะอย่างท่ีใครๆ 
กล่าวหา ปลาทูอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
อยา่งชนิดท่ีปลาท่ีอาศัยอยู่ในทะเลเปิดส่วนใหญ่ทนไม่ได้ 
เช่น ความเค็มต่ํา น้ําทะเลมีสารอินทรีย์ละลายปนเปื้อนสูง 

เป็นต้น ปลาทูมี “จุดอ่อน” ท่ีเคลื่อนท่ีปราดเปรียว สายตา
ว่องไว ดังนั้น หากเกิดการบาดเจ็บท่ีท่อนหางแล้ว เลือดจะ
ไหลจนตาย เพราะปลาทูว่ายน้ําตลอดเวลา หางท่ีสะบัดไป
มาอย่างไม่เคยหยดุนิ่ง จะทําให้บาดแผลบริเวณส่วนหางไม่มีโอกาสปิด และหากเราจับปลาทูแยกเดี่ยว ปลาทู
จะวิตกกังวลว่า ลําพังสายตาเพียงคู่เดียวของมันจะระแวดระวังภัยได้ไม่ท่ัวถึง มันจะแตกตื่นลนลาน วิ่งไปวิ่ง

มาจนขาดใจตาย แต่หากมีเพ่ือนฝูง
มากๆ เป็นร้อยเป็นพันแล้วหละก็ ถึง
ไหนถึงกัน ลําเลียงไปใส่ตู้โชว์ท่ี
เชียงใหม่ยังได้เลย สบายๆ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สมุทรสาคร ใช้วิธเีลี้ยงลูกปลาทูวัยรุ่น
ท่ีได้มาจากทะเลในกระชังท่ีขึงไว้ในบ่อ
ดินนาน 6 เดือน จนปลาเติบโตถึงวัย
หนุ่มสาว แล้วจึงย้ายปลาข้ึนมาเลี้ยงใน
ถังเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในโรงเพาะฟัก 
ควบคุมคุณภาพน้ํา ออกซิเจน ควบคุม
ปริมาณและคุณภาพอาหาร ควบคุม

อุณหภูมิ และปัจจัยอ่ืนๆ ให้ใกล้เคียงกับ
ทะเลบริเวณท่ีปลาทูวางไข่ตามธรรมชาต ิ

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 
2554 ตรงกับ ข้ึน 14 คํ่า เดือน 10 จุลศักราช 1373 ปีเถาะ 
เวลา 2 ทุ่ม ปลาทูก็วางไข่ชุดแรกออกมาประมาณ 20,000 ฟอง 
เป็นการวางไข่เองตามธรรมชาติ ไม่ต้องกระตุ้นด้วนฮอร์โมนหรือ
วิธีการอ่ืนใด พฤติกรรมการวางไข่เป็นแบบรวมฝูง เราจึงไม่สามารถ
บอกได้ว่าไข่จํานวนนี้ได้มาจากแม่ปลาก่ีตัว อันท่ีจริงเราไม่รู้ด้วยว่า
พ่อแม่ปลาฝูงนั้น จํานวนรวม 25 ตวั เป็นตัวผู้ก่ีตัว เป็นตัวเมียก่ีตัว 
เพราะเราไม่สามารถจําแนกเพศปลาทูจากการดูลักษณะภายนอก

ด้วยสายตาโดยไม่มีเครื่องมือช่วยวัดชว่ยนับ ถึงมีเครื่องมือก็ทําไม่ได้ 
เพราะปลาจะตายหมดเสียก่อน จึงได้แต่คาดเดาเอาว่าเป็นพ่อปลา
และแม่ปลาอย่างละครึ่ง 
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ประเด็นนี้แหละท่ีทําใหน้ักวิจัยทางด้านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําท้อถอยกันมานักต่อนักแล้ว เวลาเขียนเสนอขอทุนทําวิจัยก็
ถูกตีหงายเก๋ง ตกไม่เป็นท่า ท่านผู้รู้ (Guru) บอกว่า “งานของนัก
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นเพียงการสังเกตการณ์ ไม่มีรายละเอียดท่ีแจง
นับได้ จับสถิติก็ไม่ได”้ จึงตีค่าให้เป็นเรื่องพ้ืนฐาน ล้าหลัง 
“งานวิจัยสมัยนี้เขาไปกันถึงระดับนาโนเทคโนโลยแีล้ว ลุงเชย” 
เราก็แก้ต่างไปว่า “ทํางานกับสิ่งมีชีวิตจะไปจับแหกออกมาแจงนับ

ได้อย่างไร กว่าจะเข้าใจเขา กว่าจะประคับประคองให้เขามีชีวิตท่ีสุข
สมบูรณ์จนวางไข่ได้ ก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแล้ว ลูกเมียวันๆ 
นึงยังไม่ได้ไปดูเลย ไม่รู้กินข้าวกับอะไร” แต่กูรทู่านก็โยนลงตะกร้า
ตามเคย ไม่ให้ตังค์ 

ปลาได้วางไข่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเรื่อยมา เว้นในบางคืน นับจากวันแรกท่ีวางไข่ จนถึง ข้ึน 6 
คํ่า เดือน 11 เท่ากับ 21 คืน มีการวางไข่ 10 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 185,000 ฟอง และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด
ผสมพันธุ์ นับว่าเป็นปลาท่ีคึกคัก ขยันมาก และไข่ดกมากโขอยู่เหมือนกัน ในตอนนี้ยังจับแบบเผนของการ
วางไข่ไม่ได้ว่าจะสัมพันธ์กับข้างข้ึนข้างแรมหรือไม่ หรือไปสัมพันธ์กับปัจจัยใด ต้องศึกษาเพ่ิมเติมอีกมาก 

ไข่ปลาทู กลม ใส เหมือนลูกแก้ว ขนาดเล็ก ประมาณ 0.9 มิลลิเมตร ล่องลอยไปตาม
กระแสน้ํา ใช้เวลาพัฒนาจนฟักออกเป็นตัว 16 – 17 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิน้ํา 30oC ลูกปลาทูแรกฟักตัวใสแจ๋ว
จนมองแทบไม่เห็น อันนี้เป็นกลไกในการอยู่รอดข้อท่ีหนึ่งของลูกสัตว์น้ํา กลไกข้อท่ีสอง คือ การฟักออกเป็น
ตัวในเวลาโพล้เพล้หรือก่อนรุง่สาง (Dusk and Dawn) ปลาทะเลมักจะใช้ร่วมกันเป็นยุทธวิธพีรางตัว
กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม ศัตรูท่ีจะมาจับกินมองไม่เห็น 

ลูกปลาทูวัยอ่อนมีพัฒนาการดวงตาท่ีดีมาก ตาโตสีดําสนิท ว่ายน้ําว่องไว อาย ุ2 ½ วัน ก็มีครีบ
หูท่ีแข็งแรงแล้ว อายุ 5 วัน ถุงลมท่ีช่วยในการทรงตัว
ก็พัฒนาสมบูรณ์แล้ว ปากกว้าง ว่ายน้ําไลกิ่นอาหาร
ท้ังวัน กินทุกอย่างท่ีขวางหน้า ท้ังแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ ไดอะตอม โรติเฟอร์ โคพีพอต กิน
อาหารเม็ดสําเร็จรูปก็ได้ เป็นลูกปลาวัยอ่อนท่ีเลี้ยง
ง่ายโตไวจริงๆ แต่เสียอย่างเดียว กินจุมากไปหน่อย 
สํานวนไทยโบราณว่า “กินยังกับยัดหมอน” 

เรื่องอาหารของปลาทูเป็นเรื่องท่ีน่า
พิเคราะห์มาก นักวิชาการประมงรุ่นคุณยาย อําพัน 
เหลือสินทรัพย์ และสุนีย์ สุวภพัีนธุ์ รายงานผล
การศึกษาอาหารในกระเพาะปลาทูในอ่าวไทย พบว่า
มี Diatom 48 ชนิด 69.85 % Dinoflagellate 
14 ชนิด 15.50 % แต่หากเราไดพิ้เคราะห์ลงไปใน
รายละเอียดระดบัชนิดแล้วจะพบว่า แพลงก์ตอนท่ี
ทําให้เกิดภาวะน้ําทะเลเปลี่ยนสีท่ีนักวิชาการ

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่นั้น พบอยู่ในกระเพาะปลาทูท้ังนั้นเลย และท่ีสําคัญพบใน
ปริมาณมากอีกด้วย เช่น Oscillatoria, Nitzschia, Chartoceros, Noctiluca, Ceratium, Dinophysis 
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และอ่ืนๆ อีกมาก คุณยายคํานวณไว้ว่า กระเพาะปลาทูแต่
ละตัวกินอาหารไดเ้ฉลี่ย 0.7022 + 0.1142 มิลลิลิตร 
หมายความว่า ถ้ามีปลาทูสักแสนตัวว่ายวนเวียนอยู่ใน
บริเวณก้นอ่าวไทย ปัญหาน้ําทะเลเปลี่ยนสี จะไม่มีวัน
เกิดข้ึนอย่างเด็ดขาด ปลาทูหนึ่งแสนตัวจะกรองกินเจ้าน้ํา
ทะเลเปลี่ยนสีไปอย่างน้อย วันละ 70 ลิตร เป็นแพลงก์
ตอนท่ีคัดกรองเอาไปแต่เนื้อๆ แบบ Condense paste 

ด้วยซีเ่หงือกอันละเอียดถ่ียิบ 
แต่นีก่ระไร แค่ปลาทูเด็กว่ายเข้ามาก็ถูกกวาด

จับไปจนเกลี้ยงเสียก่อน จะเอาปลาทูสาวท่ีไหนมาควบคุม
เจ้าผู้ร้าย ไม่ให้ออกฤทธิ์ออกเดช ทําให้เกิดความเสียหายอย่างท่ีนักสิ่งแวดล้อมเขาว่า ข้อนี้เป็นความจริงท่ี
พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตในโลกนี้จะควบคุมกันเอง การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพจะทําให้
สภาวะแวดล้อมสมดุลตามธรรมชาติ ดังนั้น ถ้าจะแก้ปัญหาน้ําทะเลเปลี่ยนสอีย่างถาวร โดยไม่ต้องเสียสตางค์
ทําเมกะโปรเจค ก็ต้องรักษาปลาทูให้เหลืออยู่ในบริเวณก้น
อ่าวไทยให้ได้ในปริมาณท่ีพอเหมาะพอดี อันนี้ทํายากกว่าการ
เซ็นต์อนุมัติเมกะโปรเจค แถมอาจเหนื่อยฟรีอีก เพราะต้อง
ทําประชาพิจารณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกันอย่างกว้างขวาง ต้อง
เจรจากันในระดับทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี ปลูกจิตสํานึก 
เสียสละ จํากัดโควตา้ เจรจากันจนน้ําลายแห้งก็น่าจะยังทํา
ไม่ได้ 

อายุได้ 10 วัน ลูกปลาก็เริ่มยืดตัว ท่ีเคยมองดู
สั้นๆ ปุ้มๆ หัวโต ตาโต พุงป่อง น่ารักเหมือนตัวการ์ตูนก็
เปลี่ยนไป สัดส่วนของหัวเล็กลงเม่ือเทียบกับส่วนอ่ืนของลําตัว 
ลําตัวยืดยาวออก ท่อนหางเรียวยาว ลําตัวท่ีเคยใสเหมือนกระจก
ก็เริ่มมีสี เข้ารวมฝูงว่ายน้ําไปด้วยกันข้างหน้า ท่ีว่าไปข้างหน้า คือ ปลาทูว่ายน้ําถอยหลังไม่เป็น ถ้าติดมุมหรือ
ติดปมก็จะพยายามดันไปข้างหน้าลูกเดียว ไม่มีเกียร์ถอยหลัง เกียร์ว่าง กลับลําไม่เป็นเหมือนคนบางกลุม่

อาชีพ พออายุได ้18 วัน ลําตัวก็มีสีขาวเงิน หางมีสีเหลือง 
ท่ีสันหลังมีลวดลายจุดดําบนพ้ืนเขียวเหมือนปลาตัวเต็มวัย 
เพียงแต่ยังผอมบางโกโรโกโส ต้องใช้เวลาเติบโตอีกสัก
หน่อยถึงจะเป็นปลาทูสาว อวบอ๋ึมกลมกลึงเต่งตึง น่าหัก
คอจิ้มน้ําพริก 

เราต้องมาศึกษาหาวิธีการเลี้ยงลกูปลาทูท่ีได้
จากโรงเพาะฟักต่อไป ไม่ใช่เอาไปปล่อยทะเล เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เอาหน้าเอาตา แบบตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา 
เพราะว่าเรื่องปลาทูในทะเล หากชาวประมงร่วมกันดูแลให้
มีพ่อแม่พันธุ์เหลือรอดกลับไปวางไข่ได้ตามจํานวนท่ี

พอเหมาะแล้ว ในทะเลไทยก็จะมีลูกปลาเกิดใหม่มากมาย
มหาศาล ลําพังแค่แม่พันธุ์ปลาทูในโรงเพาะฟัก ประมาณ 12 
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ตัว แค่ช่วงปลายของฤดูผสมพันธุ์เอง ก็ยังวางไข่ต้ังหลายแสนฟองแล้ว หากมีแม่ปลาเหลือในทะเลแค่เพียงสัก
แสนสองแสนตัว ก็น่าจะมีไข่หลายหม่ืนล้านฟอง พร้อมท่ีจะ
เติบโตเป็นปลาทูสาวในฤดูกาลถัดไป 

การเพาะพันธุ์ปลาทูครัง้นี้นับเป็น
ความก้าวหน้าครั้งสําคัญของกรมประมง ในอันท่ีจะพัฒนา
สัตว์น้ําชนิดใหม่ท่ีสามารถตอบกระแสโลกได้ ในเรื่องท่ีต้อง
ลดการใช้ปลาป่นในอาหารสัตว์ และการใชป้ัจจัยการผลิตให้
น้อยลงเพ่ือบรรเทาภาระโลกร้อน แตก่ารเลี้ยงปลาทูเป็นงาน
ใหม่ เป็นอีกมิติหนึ่งนอกเหนือจากงานฟ้ืนฟูทรัพยากร เป็น
การเลี้ยงปลาทะเลท่ีกินแพลงก์ตอนตลอดชีวิตท่ีเรายังไม่มี

ข้อมูลในลักษณะนี้เลย นักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําก็ยังตั้งหน้า
ตั้งตาทํางานต่อไปตามจินตนาการของตนเอง ผลท่ีได้อาจเป็น

รายงานสรุปเพียงไม่ก่ีบรรทัดเช่นเดียวกับรายงานของครูใหญ ่
ดร.เทพ เมนะเศวต แต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งข้างหน้า เม่ือ
ปัญหาคลี่คลายไปทีละปมๆ จนสามารถเผยแพร่สู่เกษตรกร
ได้ จะมีปลาทมูาจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกรไทย
บ้าง เรามิได้คาดหวังว่าผลผลิตจะทัดเทียมกับกําลังผลิตตาม
ธรรมชาติอันมหาศาลของอ่าวไทย เพียงให้ไดเ้ป็นส่วนหนึ่ง 
เป็นเพียงเรื่องราวตอนสั้นๆ แทรกอยู่ในตํานานปลาทูไทยอัน
น่าภาคภูมิใจของเรา 

 
ป.ล. รูปถ่ายพัฒนาการของไข่และลูกปลาวัยอ่อน พร้อม
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องจากการศึกษาครั้งนี้ ยังเป็นประโยขน์

กับผู้ท่ีทํางานในด้านการบริหารทรัพยากรปลาทะเล สําหรับใช้ประกอบการวิจัยสํารวจ เทียบเคียงกับลูกปลา
ท่ีสํารวจพบในทะเลมหาสมุทรแหล่งอ่ืนๆ ทําให้สามารถกําหนดฤดูกาลวางไข่และแหล่งวางไข่ของปลาทูได้
แม่นตรงยิ่งข้ึน แต่มีข้อควรระวังบางประการ เช่น อาหารท่ีใชเ้ลีย้งพ่อแม่ปลาแตกต่างจากแพลงก์ตอนใน
ธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลต่อสแีละขนาดของหยดน้ํามัน เป็นต้น 
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