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Streamed Mackerel Strategy 
 

ยุคสมัยแห่งระบบแท่งโปร่งใสนั้น รัฐบาลได้กําหนดให้หน่วยงาน
ราชการทุกหมู่เหล่าวางแผนยุทธศาสตร์กันไว้ให้ชัดเจน ถือเป็นนโยบายสําคัญ 
อันเป็นวิถีทางเพ่ิมผลิตภาพให้กับระบบราชการ เรื่องความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์นั้นถูกจัดไว้ในระดับความสําคัญต้นๆ ของคุณลักษณะท่ีจําเป็น
ของผู้ท่ีจะเติบโตข้ึนไปเป็นผู้บริหารระดับสูง ทิศทางเป็นเช่นนี้จริงหรือเท็จ
อย่างไรไม่รู้ ก็เขาบอกต่อๆ กันมาอย่างนี้ คนท่ีกําหนดอาชีพตนเองไว้เป็น
พนักงานของรัฐ (State employee) ต่อไปข้างหน้า ควรจะต้องฝึกหัดทํา
ยุทธศาสตร์ไว้แต่เนิ่นๆ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง แข่งขันได้ รัก
ความก้าวหน้าว่าอย่างงั้นเถอะ 

เม่ือคิดจะทําการในลักษณะท่ีเป็นการวางแผนกลยุทธ์ ก็หวนนึก
ถึงหนังสือสามก๊กซึ่งถือว่าเป็นตําราเก่าแก่เล่มสําคัญท่ีเคยอ่านตอนเรียนชั้น
มัธยม สามก๊กเป็นยุคสมัยแห่งการแก่งแย่งอํานาจ สงคราม เล่ห์กล การเอารัด

เอาเปรียบ จับเอาตอนเม่ือครั้งขุนนางท้ัง
ปวงเกลียดชังตั๋งโต๊ะท่ีปลดฮ่องเต้หองจูเปียน
และราชินีโฮลงจากบัลลังก์ แลว้แต่งตั้งราชโอรสหองจูเหียบข้ึนเป็นพระเจ้า
เหี้ยนเต้ ขณะทรงมีพระชนมายุเพียง 8 พรรษา และตั้งตนเป็นมหาอุปราช
ควบรวมอํานาจแบบพรรคเดียวท้ังสภา ฉ้อราษฎร์บังหลวง ตั๋งโต๊ะสั่งให้คุม
ขังฮ่องเต้หองจูเปียนและราชินีโฮในตําหนักร้างแล้วจึงส่งคนไปสังหารเสีย
ในเวลาต่อมา ขุนนางท่ีห่วงใยประเทศชาติต่างหมายม่ันท่ีจะลงโทษตั๋งโต๊ะ 
แต่มีอุปสรรคท่ีไม่สามารถก้าวข้ามไปได้คือลูกบุญธรรมของตั๋งโต๊ะ “ลิโป้” 
นักรบท่ีไม่มีใครสามารถเอาชนะได ้

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของไทยก็จัดให้มีการยกร่างแผน
แม่บทระดับชาติ ปี 2556 – 2560 วิเคราะห์สถานการณ์ตามตํารับของ
อาจารย์ฝรั่งทุกข้ันตอน มีการระดมสมองผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย 

6 ยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ 54 แนวทาง และร้อยแปดพันเก้าโครงการ การ
วิเคราะห์ SWOT ตามตําราฝรั่งแบบไทยๆ ได้ความว่า Strength เสมือนเทพ
อุ้มสมเข้าข้างฝ่ายราชการเอาเสียมากๆ พนักงานเจ้าหน้าท่ีก็คึกคักมีพลังดั่งม้า

ศึก องค์ความรู้และเทคโนโลยีก็มีมากมาย ฝ่ายเกษตรกรก็มีทักษะสูง 
ท้ังท่ีต้ังทางภมิูศาสตร์และภูมิอากาศก็เหมาะสม โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศก็สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้อีกมาก อีกท้ังมีชนิดสัตว์
น้ําหลากหลายท่ีสามารถพัฒนาให้เป็นสัต  ว์น้ําเศรษฐกิจได้ ส่วน 
Weakness ก็เบาบาง อาทิเช่น การรวมกลุ่มของเกษตรกรไม่เข้มแข็ง 
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม หรือกฎหมายและ
กฎระเบียบเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําขาดการบูรณาการเท่านั้นเอง 
Treat ก็แทบไม่มี อาทิเช่น เป็นเรื่องการกีดกันทางการค้าของประเทศ
ผู้นําเข้า มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านความรับผิดชอบต่อ



ตาแป๊ะตกปลาหลีฮื้อนําโชคลาภ 

ชาวประมงโบราณกับนกท่ีใช้จับปลา 

สังคม ซึ่งถ้าข้อมูลเป็นจริงดังนี้ การเพาะเลี้ยงสัตวน์้ําของไทยก็น่าจะโชติช่วงชัชวาลในเร็ววันนี ้
ฝ่ายอ้องอุ๋นขุนนางผู้จงรักภักดีต่อแผ่นดินได้ใช้

ตําราพิชัยสงครามของซุนหวู่ “รู้เขา รู้เรา” วิเคราะห์อย่างถ่ี
ถ้วนแม่นตรง จึงพบว่าช่องทางท่ีสําคัญมากๆ คือ สัมพันธภาพ
ระหว่างกังฉินเฒ่าและนักรบผู้กล้าแข็งสองคนนี้ตั้งอยู่บน
ผลประโยชน์ร่วม ไม่ได้ล้ําลึกจริงใจ ลิโป้ตอนเป็นหนุ่มแล้ว
อยากเป็นใหญ่จึงฆ่าเต๊งหงวนพ่อบุญธรรมคนแรกเพ่ือมา
คํานับตั๋งโต๊ะเป็นพ่อบุญธรรม ตั๋งโต๊ะกํานัลลิโป้ด้วยเกราะ
ทองคํากับม้าเซ็กเธาว์ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ ถ้าเปรียบ
สมัยนี้ ก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลักพร้อม      
รถเดมเลอรส์ุดหรู กังฉินเฒ่าเป็นคนท่ีละโมบ ไร้คุณธรรม และ
นักรบหนุ่มเป็นคนมักใหญ่ไฝ่สูง มุทะลุ ชอบของสวยงามล้ําค่า 

การวิเคราะห์ SWOT ตามแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้น กล่าวว่า โอกาส (Opportunity) 
พัฒนาเปิดกว้างมากมาย ท้ังเรื่องค่านิยมในการบริโภคสัตว์น้ําเพ่ือสุขภาพของประชากรโลกท่ีมีมากข้ึน ผลผลิต
จากการจับสัตว์น้ําจากธรรมชาติลดลง ราคาสัตว์น้ําสูงข้ึน อีกท้ังเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียนก็กําลังทําให้ตลาดมี
การขยายตัวมากข้ึน ชัยชนะของเราจึงน่าจะอยู่ห่างเพียงแค่เอ้ือมมือเดียวเอง มิพักเหนื่อยแรงทําแผนกลยุทธ์
ด้วยซ้ําไป 

เม่ือต้องกําจัดตั๋งโต๊ะให้พ้นไปจากอํานาจ คือ คําตอบสุดท้าย (Goal) กลยุทธ์ (Strategy plan) ท่ี
มีชื่อว่า “สาวงาม” จึงถูกนําออกมาใช้ แผนปฏิบัติการ (Operation plan) ถูกวางอย่างรอบคอบ ประกอบไป
ด้วยโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โครงการคัดเลือกสาวงามท้ังแผ่นดิน เป็นต้น โครงการท้ังปวงก็ไม่ได้ทํา
แบบราชการปกติท่ีสักแต่ว่าสุกเอาเผากินไปวันๆ เซ็นต์ชื่อครบก็เบิกสตางค์ได้ ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(Risk management) ไว้อย่างแน่นหนา แป๊ะเจี๊ยะเด็กฝากไม่รับเด็ดขาด อีกท้ัง KPI ก็ตั้งไว้สูงลิบลิ่ว กล่าวคือ 
ต้องสวยขนาดนั้น ต้องหวานขนาดนี้ ทุกอย่างกําลังดี อย่างนี้ใช่เลย 

การเข้าใจแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนเป็นเงื่อนไขท่ีสําคัญ 
เป็น Key of success อย่าประมาทคิดว่า “เอาอยู่” เป็นเด็ดขาด งานนี้
พิเคราะห์ตามแบบนักวิชาการบ้านนอกแล้วบอกได้เลยว่าไม่ใช่เลือกเอา
สวยแค่ระดับนางงามลูกโป่งงานวัดเท่านั้น พวกปัญญานิ่มแต่ยิ้มสวย ไป
ไหนมาสามวาสองศอก ใช้ไม่ได้เด็ดขาด หรือประเภทงามพร้อมสรรพท้ัง
กายท้ังใจแบบกุลสตรีก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน ต้องเข้าใจว่างานนี้ต้องใช้สาวงาม
ประเภทแม่ยั่วเมืองครับท่าน ค้นหากันทุกซอกทุกมุมหลายครั้งจึงไปพบ 
นางสาวเตียวเสี่ยน อายุ 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ ขาวสวยหมวยเอ็กซ์เซ็กซี่ 
เหมือนอย่างนางอัปสราท่ีคุณชายคึกฤทธิ์ ปราโมช เอ่ยถึงในเรื่องสั้นของ
ท่านเรื่องหนึ่ง พาดพิงเหตุการณ์ขณะสร้างนครวัด กล่าวถึงช่างแกะสลัก
หนุ่มน้อยจากบ้านป่าคนหนึ่ง ท่ีถูกทางการเกณฑ์มาสลักหินประดับ
ปราสาท ฝีมือสลักเสลารูปสิงห์งดงามมาก จนนายช่างใหญ่ระแวงกลัวจะ
ได้ดิบได้ดีเกินหน้าเกินตา จึงสั่งย้ายไปแกะสลักรูปนางอัปสราในมุมมืดของ
ปราสาทอับสายตาผู้คน พระเจ้าสุริยะวรมันไม่มีโอกาสเห็นฝีมืออ้ายเด็กคน
นี้แน่นอน เรียกว่าเตะตัดขาให้ก้นจ้ําเบ้าไปเลย หนุ่มน้อยเพ่ิงจากบ้านป่ามาสู่กรุงไกร ไม่เคยเห็นแสงสีสัมผัส



เตียวเสี่ยนขอขมาพระจันทร ์
ประมาณ พ.ศ. 730 

นางอัปสรา พุทธศตวรรตท่ี 17 

อิสตรีมาก่อนเลยในชีวิต นั่งกุมหัว คอตกอยู่ในเงามืด ไม่รู้ว่านางอัปสราคืออะไร สิงสาราสัตว์ในป่าชัฎข้าฯ รู้จัก
ทุกตัว รู้จักกระท่ังรูขุมขน แต่ว่านางอัปสรา...?? ค้อนสิ่วก็วางท้ิงอยู่ไม่รู้ว่า
จะแกะสลักยังไง งานนี้เดือดร้อนถึงเทวดาต้องเนรมิตกายเป็นนายช่างเฒ่า
พาไปสัมมนาหาความรู้เพ่ิมเติม ใช้ผ้าปิดตาส่งเข้าไปในห้องของสตรีนาง
หนึ่งใหเ้รียนรูแ้บบ Blind learning นางนั้นเป็นหญิงงามเมืองท่ีขุนนาง นาย
ช่าง และกรรมกรท่ีมาก่อสร้างนครวัดแวะเวียนมาใช้บริการกันอย่างท่ัวถึง 
นางจึงช่ําชองโลกีย์อย่างยิ่ง นายช่างเฒ่าให้หนุ่มบ้านป่าทํา Workshop อยู่
สามวันสามคืนจนมองท้องฟ้าเหลือง อ้อ..!! นางอัปสราเป็นเช่นนี้เอง หนุ่ม
บ้านป่าจึงบรรเลงค้อนสิ่วไปตามจินตภาพลงบนแผ่นหินไดอ้ย่างงดงาม 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้องมี Road map กําหนดวิธีการ
อย่างเป็นข้ันเป็นตอนตามหลักวิชาการ Standardization ให้เท่ียงตรง
แม่นยํา (Consistent & robust) การส่งตัวเตียวเสี่ยนเข้าไปอยู่ในพรรคฝ่าย
ค้านอย่างแนบเนียน งานนี้ต้องชุบตัวเตียวเสี่ยนท่ีเป็นหญิงขับร้อง ทําให้
กลายเป็นลูกผู้ดีมีสกุลเสียก่อนโดยให้เป็นบุตรีบุญธรรมของอ้องอุ๋น สร้าง

กระแสตามหลักวิชาจิตวิทยามวลชน ใช้วิชา Collective behavior มาขับเคลื่อนฝูงชนให้ไหลไปตามกระแส
อย่างไร้สติ ร่ําลือว่ามีหญิงงามท่ีหนึ่งในแผ่นดินปรากฏอยู่ ทําให้กังฉินเฒ่าผู้ละโมบอยากได้ไว้ในครอบครอง 
Timing ท่ีกําหนดให้สาวงามปรากฏกายให้ตั๋งโต๊ะเห็นครั้งแรกก็วางไว้อย่างเหมาะเหม็ง คือ คืนเดือนหงายท่ีมี
จันทรคราส ครั้นเห็นโฉมงามแวบหนึ่งแล้วพระจันทร์ก็มืดมิดลง ใช้นักพูดฝีปากเอกกล่าวบทกวีชมความงาม 
“พระจันทร์อายหลบโฉมสุดา” แล้วจัดฉากให้สาวงามขอขมาพระจันทร์ 
ทันทีท่ีปักธูปลงกระถางพระจันทร์ก็สว่างดังเดิม บรรยากาศใต้แสงจันทร์
นุ่มนวลชวนให้เคลิบเคลิ้ม กังฉินเฒ่ามีเหรอจะไม่เชื่อ แล้วจึงฝากฝังให้ช่วย
ชุบเลี้ยง ตั๋งโต๊ะก็พอใจอย่างยิ่งท่ีได้ครอบครองสาวงามท่ีหนึ่งในแผ่นดิน
ฟรีๆ อีกฝ่ายหนึ่งก็แอบกระซิบลิโป้ว่าสาวงามท่ีหนึ่งในแผ่นดินนั้นคู่ควร
เป็นภรรยานักรบผู้กล้าเท่านั้น มิใช่ผู้หญิงสําหรับคนธรรมดาสามัญ แล้วจะ
เป็นธุระหาแม่สื่อไปทาบทามให้ท่าน ลิโป้ผู้มีเพลงทวนไร้เทียนทานแต่ไร้
สติปัญญาไตร่ตรองก็พอใจอย่างยิ่ง ถูกมนต์สะกดของขนตาปีกผีเสื้อท่ี
กระพริบถ่ีๆ ดั่งสัญญานคลื่นไมโครเวฟทะลุทะลวงเข้าไปถึงหัวใจ 

จวนของมหาอุปราชเป็นท่ีรโหฐาน เม่ือมีสาวอวบเอ็กซ์อ๋ึมมา
นวดหลังนวดไหล่ ทํานมหก กระโปรงพริ้วเผยขาขาวเรียวเหมือนหยวก
วับๆ แวมๆ กลิ่นไอสาบสาวทําให้มหาอุปราชสดชื่นกระฉับกระเฉงปื๋งปั๋ง
ข้ึนมา เม่ือตัณหาถึงดีกรีก็ทําการปรับเปลี่ยนฐานะลูกเลี้ยงให้เป็นก๊ิก เม่ือ
สําเร็จความตามประสงค์ครั้งท่ีหนึ่งแล้ว ก็ต้องมีครั้งท่ีสองครั้งท่ีสามตามมา 
หลงไหลดื่มด่ํา เพราะฮูหยินเหลาเหย่เหลือกําลังแล้ว 

คํ่าคืนหนึ่งนางสาวเตียวเสี่ยนในชุดนอนบางเบาก็ไปร้องไห้
กระซิกๆ ในซอกมุมใกล้ประตูห้องนอนของพ่ีชาย เม่ือพ่ีชายได้ยินแล้ว
ออกมาค้นหาจนพบ ก็ทําจริตออดอ้อนว่าพ่อเลี้ยงหาได้ตั้งใจยกตนให้เป็น
ภรรยาพ่ีชายอย่างท่ีวาดหวังไว้ พยายามปลุกปล้ําอีกต่างหาก จึงหนีมาหลบ
ซ่อนอยู ่ออดอ้อนต่อว่าพ่ีชายไม่รักจริงจึงนิ่งเฉยอยู่ นักรบหนุ่มเลือดร้อนก็จะไปว่ากล่าวในบัดเดี๋ยวนั้นเลย แต่



เรือโป๊ะจับปลาทูและราวตากอวนท่ีท่าฉลอม 
พ.ศ. 2500 

กลยุทธ์ปลาทูน่ึง 

หลอดยาสีพระทนต ์
กลยุทธ์การสอนด้วยการ
ทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 

สาวก็ฉุดรั้งอยู่ ไฟจากมนต์เสน่ห์ท่ีคุกรุ่นอยู่ภายในก็ถูกโหมให้ลุกโชนข้ึน เว้าวอนง้องอนกันหวานชื่นจวบจนฟ้า
สาง รุ่งเช้านางสาวเตียวเสี่ยนก็ทําจริตมารยากระเซอะกระเซิงไปหาพ่อเลี้ยงในชุดเสื้อผ้าท่ียับยู่ยี่ ร้องไห้โฮๆ 

ฟ้องว่าถูกพ่ีชายกักขังหน่วงเหนี่ยว 
คิดดูแล้วก็เหลือเชื่อ เป็นถึงมหาอุปราชใหญ่โตไม่น่าจะหลงกลใคร

ง่ายๆ แต่ตั๋งโต๊ะอาจจะเกรงเสียเชิงลูกเลี้ยงท่ีหนุ่มแน่นกว่า เรื่องศักดิ์ศรีชายชาญ
นั้น “ฆ่าได้ หยามไม่ได้” ถ้าสังคมเกิดร่ําลือว่าสาวเจ้าหนีจากไป เพราะนกเขาชรา
ภาพแล้วไม่ขัน ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ จึงต้องตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการไล่ลูกเลี้ยงออกไป
อยู่นอกจวน ลิโป้ได้แต่มองสาวงามท่ีถูกแย่งไปครอบครองแต่เข้าใกล้ไม่ได้ ทุกครั้งท่ี
เห็นหน้าก็ครุ่นคิดถึงแต่ความหอมหวานท่ีเคยได้ลิ้มลอง เสียงกระเซ้าเย้ายั่วจาก
ผู้คนรอบข้างก็หนาหูข้ึนทุกทีๆ เม่ือเก็บกดความไม่พอใจไว้มากเข้าๆ ในท้ายท่ีสุด  
ลิโปก็้ใช้ทวนแทงตั๋งโต๊ะตาย หมายเหต ุเนือ้หาปลอมแปลงจากหนังสือหลายฉบับรวมๆ กัน 

เม่ือพิเคราะห์แผนกลยุทธ์สาวงามโดยพิสดารแล้ว โอ้โฮเฮะ..!! การทํายุทธศาสตร์ไม่น่าจะง่าย
อย่างท่ีคิด ในตําราสามก๊กยังมีกลยุทธ์อีกมากมาย เช่น เกาทัณฑ์ล้านดอกท่ีขงเบ้งใช้ยุทธวิธีอันแยบยลยืมจาก
กองทหารของโจโฉ เพ่ือแสดงชั้นเชิงเหนือเมฆข่มจิวยี่ จนบัดนี้ก็ยังไม่คืนท้ังต้นท้ังดอก ทวงแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่
ชี้ เหมือนลูกหนี้โครงการกองทุนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งล้านบาทยังไงยังงั้น ดังนั้น ควร
ไตร่ตรองยุทธศาสตร์การเพาะเลี้ยงปลาทูอย่างสุขุม วางแผนกลยุทธ์ให้ลุ่มลึกก่อนป่าว
ประกาศน่าจะดีกว่า มิฉะนั้นนอกจากจะไม่ได้ขจรขจายในยุทธภพแบบสมหวัง อาจจะ
ต้องจบลงแบบตั๋งโต๊ะเป็นแนแ่ท้ กะเล่อกะล่าเป็นพวกบ้านนอกเข้ากรุงไปให้เขาทับถมจม
บาดาลซะเปล่าๆ 

 การสถาปนา (Establishment) องค์กรใหม่ ตามตําราของ Humphrey จะต้องหาเป้าหมายให้
เจอเสียก่อนเป็นลําดับแรก เราจําเป็นต้องหาชัยภูมิสักแห่งหนึ่ง ชัยภูมิในท่ีนี้มิใช่ท่ีตั้งฟาร์มแน่นอน แต่เป็น
ชัยภูมิทางสังคมศาสตร์ เป็น Social innovation แล้วมันคืออะไร เม่ือยังคิดอ่านอะไรไม่ออก ตามตําราเขา
บอกให้พยายามค้นหาข้อมูลมาพิจารณากันใหค้รอบคลุมมากท่ีสุด 

ก) ความต้องการบริโภคปลาทูเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ราคาปลาทูเพ่ิมข้ึนเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 
ชาวประมงพัฒนาการประมงปลาทูให้มีประสิทธิภาพสูงจนจับปลาทูได้มากเกินกําลังผลิตของธรรมชาติ ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรของปลาทูในน่านน้ําไทย ประชาชนส่วนมากวิตกว่าปลาทูจะสูญพันธุ์ไป กรมประมงจึงใช้
มาตรการป้องกันแก้ไขด้วยการห้ามจับปลาทูในฤดูวางไข่ ระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม ของ

ทุกปี ในเขตอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึง สุ
ราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นการรักษาพ่อแม่พันธุ์ปลาทูในช่วงฤดู
วางไข่และให้ลูกปลาวัยอ่อนมีเวลาเจริญเติบโตพอสมควร 
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตปลาทูจากท้องทะเลไทยยังคงไม่
เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ในปี 2552 ปลาทูท่ีจับ
จากอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียมีปริมาณ 115,378 
ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,759,338,000 บาท ในปี  2553 
ประเทศไทยนําเข้าปลาทู 46,025.84 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
812,652,169 บาท และในปี  2554 ประเทศไทย
นํ า เ ข้ า ป ล า ทู  5 4 ,57 8 .0 3  ตั น  คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า 
924,923,858 บาท 
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ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 – 20 
กองเรือประมงฝรั่งและญี่ปุ่นแก่งแย่งกัน 

ล่าปลาวาฬจนเกือบหมดโลก 

ข) ประเทศไทยเป็นผู้นําเข้าสัตว์น้ํารายใหญ่ของ
โลก คณะกรรมาธิการด้านการประมง (COFI) ภายใต้องค์การ 
FAO รายงานว่า การจับสัตว์น้ําจากแม่น้ํา ทะเลสาบ และ
มหาสมุทรต้องมีการจํากัดปริมาณ ไม่สามารถเพ่ิมกําลังผลิตได้
อีกแล้ว มนุษย์ล่าสัตว์น้ํามากเกินไป เช่น ประชากรปลาค๊อตใน
ทะเลเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติกก็ยังไม่ฟ้ืนตัวตราบเท่าทุก
วันนี ้ประชากรปลาวาฬก็ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงสูง เป็นต้น 

ค) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพ่ือให้ได้ผลิตผลใน
ประเทศ เป็นการเพ่ิม GDP ตามแบบศรษฐกิจทุนนิยมหรือ
พอเพียงแบบแข่งขันได้ มีบุคคลท่ีเก่ียวข้องอยู ่2 พวก คือ  

• นักธุ ร กิจ อุตสาหกรรมการเกษตร ท่ี
มุ่งเน้นกําไร เทคโนโลยีการผลิตแบบมหมวล สัดส่วนการครอง
ตลาด ชั้นเชิงการกําจัดคู่แข่งทางธุรกิจ ความสมํ่าเสมอของห่วงโซ่
อุปทาน อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อการลงทุน ดอกเบี้ยของการเสีย
โอกาสของปัจจัยทุน แรงงานราคาถูก ฯลฯ 

• เกษตรกรรายย่อย ท่ีเก่ียวพันกับความเป็นอยู่
ของครอบครวั ความม่ันคงทางอาหารของชุมชน การธํารงวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน การพ่ึงพาตนเอง การเกษตรแบบผสมผสาน กลุ่มสหกรณ์ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

ง) ความเปลี่ยนแปลงในโลกเกิดข้ึนตลอดเวลา การ
คิดค้นเครื่องจักรท่ีมีความละเอียดสูงประกอบกับความก้าวหน้าเรื่อง
สารเคมี ทําให้วิธีการวิเคราะห์วิจัยทําได้ละเอียดมากถึงระดับโมเลกุล 
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ มีวิธีการทํางานท่ีรวดเร็วแม่นยํากว่าเดิม 
วิธีการเก่าๆ เครื่องมือเก่าๆ ก็ถูกโละท้ิงไป การแพทย์สมัยใหม่ทําให้

มนุษย์มีอายุยืนยาวมากข้ึน เด็กแรกเกิดมีอัตราการตายน้อยลง แต่มนุษย์
ก็ยังต้องแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากผลการพัฒนาองค์ความรู้ของมนุษย์เองท่ี
เกิดต่อเนื่องกันมาเป็นลูกโซ่ เช่น ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความ
เสื่อมถอยของความหลากหลายทางชีวภาพ โรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 

จ) ตั้งแต่อดีตกาลหลายพันปีท่ีผ่านมา มนุษย์แข่งกัน
กอบโกยทรัพยากรเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยเกินไป แม้ว่าภาพ 
“Earthrise” ถ่ายโดยนักบินอวกาศจากยานอพอลโล 8 ท่ีเห็นโลกกําลัง
ลอยข้ึนพ้นขอบฟ้าของดวงจันทร์จะจุดประกายความคิดท่ีสําคัญของ
มนุษย์ชาติ กล่าวคือ พืชและสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บนก้อนหินก้อนเล็กๆ ท่ี
เรียกว่า “โลก” นั้น ล่องลอยไปอย่างโดดเดี่ยวในจักรวาล ไม่มีสัญญาณ
ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนใดในระยะท่ีมนุษยชาติสามารถเดินทางไปถึงได้ด้วย
เทคโนโลยีปัจจุบัน ในห้วงอวกาศไม่มีอากาศให้หายใจ ไม่มีน้ําให้กิน ไม่มี
บรรยากาศชั้นโอโซนกรองรังสีคอสมิก ดังนั้นไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ ท่ีหลุดพ้น
ชั้นบรรยากาศไปจะมอดไหม้เป็นจุล ไม่มีใครหนีไปจากก้อนหินเปียกน้ํา



ประเทศอินโดนีเซยีถางป่าหลายแสน
ไร่เพ่ือขยายอุตสาหกรรมปาลม์นํ้ามัน     
ทําให้ประชากรลิงอุรังอุตังตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยง ขาดอาหาร ไร้ท่ีอยู่อาศัย 

ป่าอเมซอนถูกแผ้วถางนับลา้นไร่ เพ่ือการค้าไมซุ้ง 
การเลีย้งปศุสัตว์ และปลูกอ้อยทํา Ethanol 

ก้อนนี้ได้ ทุกชีวิตมีชะตากรรมร่วมกัน ต้องอยู่ด้วยกันตราบ
นานเท่านาน แต่ไม่มีใครน้อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้อย่างจริงจังกันเลย 

ฉ) งานทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้น 
โลกเพ่ิงจะเห็นความสําคัญมาเม่ือไม่ก่ีปี ท่ีผ่านมานี้เอง 
เนื่องจากมีอัตราการขยายตัว ท่ีรวดเร็วอย่างยิ่ ง เ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการอาหารสําหรับประชากรโลกท่ีเพ่ิม
มากข้ึน ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีถูก
หยิบยกข้ึนมาวิพากษ์กันในเวทีโลก มีหัวข้อสําคัญบาง
ประการ ดังนี้ Production technology, Energy 
consumption, Environmental degradation, Eco-
labeling, Land competition, Sea farming, Global 

warming, Greenhouse gas, Fish feed production, Zero fishmeal, Food security, Food safety, 
Food mile, Animal welfare, Social responsibility and etc.   

ช) ปลาทูเป็นสัตว์น้ําท่ีอยู่ในห่วงโซ่อาหารลําดับแรกๆ คือ อยู่ในกลุ่มปลากินแพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนสัตว์ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าปลาทูเป็นผลผลิตข้ันทุติยภูมิ เป็นห่วงโซ่ท่ีสั้นท่ีสุดในการถ่ายทอด
พลังงานจากดวงอาทิตย์ต่อจากขบวนการสังเคราะห์แสงในชั้นปฐมภูมิ ให้เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับ
มนุษย์บริโภค ท้ังนี้การผลิตปลาทะเลท่ีกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารหลักเป็นแนวทางท่ียังไม่เคยศึกษามาก่อน 
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ การผลิตปลาทูจะใช้ปัจจัยการผลิตต่อหน่วยต่ํากว่าการผลิตปลากินเนื้อ สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้อนุมัติเงินทุน 4,996,992 บาท ให้ทีมนักวิจัยของศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครและพังงา ร่วมกันทําโครงการเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาทู เป็นโครงการ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะไม่ได้หวังผลกําไร วิจัยและพัฒนาวิธีการเพาะและอนุบาลลูกปลาทูให้ได้เป็นกอบเป็น
กํา ในเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556 – 2558) ขอขอบคุณท่านสุขวัฒน ์จันทรปรรณิก คุณกุลวรา โชติพันธุ์
โสภณ และ ผอ.วารินทร์ ธนาสมหวัง ไว้ ณ โอกาสนี ้ดูสัญญาที่หัวข้องานวิจัย 

ซ) สินค้าสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยงท่ีเป็นคู่แข่งสําคัญก็
มีปลาแซลมอนจากนอร์เวย์และชิลี ปลาสวายเนื้อขาวจากเวียดนาม 
ปลานิลจากจีนแผ่นดินใหญ่ หอยแมลงภู่จากนิวซีแลนด์ กุ้งขาวแวนาไม
จากอเมริกาใต ้รวมท้ังสาหร่ายจากเกาหล ี

ฌ) เงื่อนไขทางไสยศาสตร์ เช่น ปลาท่ีควรเลี้ยงไว้ใน
บ้านเรือน ร้านค้า เพ่ือเสริมโชคลาภบารมีก็จะเป็น ปลาทอง ปลามังกร 
หรือปลาคาร์พ ไม่มีปลาทูอยู่ในตําราฮวงจุ้ยอีกต่างหาก 

หากว่าเราไม่ประสงค์ชิงดีชิงเด่น แย่งชิงอํานาจ เราต้อง
ทําอย่างไรเพ่ือให้ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนท่ีเขียนไว้เป็น
นโยบายสาธารณะ (Public policy) มาทุกยุคทุกสมัย ถูกบังคับใช้
อย่างจริงจังเสียที มองไปมองมาก็ยังนึกกลยุทธ์อะไรไม่ออกเลย ซุนหวู่ 
ขงเบ้ง และ Humphrey ก็ตายไปนานมากแล้ว จะปรึกษาหาวิสัยทัศน์จากใครกันเล่า จะแจกแท็ปเล็ตหาเสียง
สนับสนุนก็ไม่ใช่เรื่อง เพราะตัวเองก็ยังใช้ไม่เป็นเลย บ้านนอกจริงๆ 

เรื่อง สุทธิชัย ฤทธิธรรม (ตุลาคม 2555) ภาพประกอบคดัลอกจาก Wikipedia 


