
วิถีแห่งนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไทย 

แต่ก่อนแต่ไรมา ปลาทรายแดงจัดว่าเป็น by catch คือ 
ชาวประมงไม่ได้ต้ังใจจับเพียงแต่มันติดเบ็ดติดอวนข้ึนมา
ด้วยเท่านั้น ลําพังแค่ใช้โป๊ะใช้อวนตังเกจับปลาทูปลาไส้ตัน 
ใชเ้รือใบลากเบ็ดปลาอินทรก็ีกินกันไม่หวาดไม่ไหวแล้ว ใส่
เกลือตากเป็นปลาแห้งปลาเค็มเก็บไว้กินกันตลอดป ีปลา
เก๋ายังไม่นิยมกินเลย ลายมันน่าเกลียดเหมือนตุ๊กแก จนถึง
ยุค พ.ศ. 2504 ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม กรมประมงก็ได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันนําอวนลากมาศึกษา
ทดลองแล้วส่งเสริมชาวประมง สร้างอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าประมงส่งออก เพ่ือเร่งความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 
เม่ือรายได้ดี
ชาวประมงก็
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเพ่ิมจํานวนเรือเพ่ิมกําลังม้าเครื่องยนต์ ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา ปลาหน้าดินจึงถูกกวาดจับข้ึนมาอย่างเป็นล่ําเป็นสัน  

ปลาทรายแดงเป็นปลาเนื้อนิ่ม เกล็ดก็ไม่แข็งแรงนัก จึงชอกช้ําง่าย
เม่ือถูกกดทับ นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูเทียมเพราะมีเนื้อสีขาว 
ไขมันต่ํา ราคาในท้องตลาดไม่สูงนัก และดูเหมือนว่าชาวประมงไทยก็
ไม่ค่อยให้
ความสําคัญ การ
จับและการเก็บ

รักษาจงึไม่ค่อยดนีัก ซึ่งบ่อยครั้งท่ีนักบริหารการประมงจาก
ชายแดนเขมรมาเท่ียวมหาชัย แวะซื้อปลาทรายแดงจากตลาด
สดมารับประทาน เราจะพบว่าปลาไม่ค่อยสดท้องเริ่มผุเปื่อย 
จุมโพ่จึงปรุงให้ได้แค่ทอดขม้ินเท่านั้น ปานนั้นท่านก็ยัง
รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย นีถ้่าหากท่านสามารถบุกฝ่าคลื่นลม
ทะเลไปกับคณะของนักวิชาการประมงบ้านนอกได้ เม่ือลงเบ็ดลง
อวนจับปลาทรายแดงข้ึนมาใหม่ๆ สดๆ นํามาผ่าท้องทําความ
สะอาด แช่น้ําเกลือโดยไม่ต้องขอดเกล็ดไว้สักพักหนึ่งแล้วใส่เข่ง
ไม้ไผ่สานแบบเข่งปลาทูให้สะเด็ดน้ํา นึ่งพอสุกแบบแห้ง กล่าวคือ 
ไม่ใช้ถ้วยชามเป็นภาชนะรองรับ เพราะวิธนีั้นจะทําให้น้ําท่ีออก
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จากตัวปลาและไอน้ําขังอยู่ในถ้วยชาม ปลาจะเปียกแฉะไม่อร่อย 
เวลาจะรับประทานก็ใช้ตะเกียบเข่ียเกล็ดปลาออกแล้วคีบเอาเนื้อสี
ขาวเนียนมาจิ้มซีอ๊ิวขาวหรือน้ําจิ้มซีฟู๊ดแล้วแต่ชอบ พุ้ยข้าวสวยซด
ข้าวต้มร้อนๆ ท่ีหงุจากข้าวใหม่หอมมะลิสุรินทร์ รับรองว่าอร่อย
ขนาดท่านจะลืมคุณนายท่ีบ้านไปเลย 

ข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันน่าเป็นห่วงยิ่ง ปัญหานีต้้องแก้ไข
ให้ได้ก่อนท่ีจะสายเกินการณ์ นักวิชาการประมงต้องยืนหยัดกับวิธีคิด
ดว้ยการใชค้วามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประมง อาจถึงข้ันต้อง
ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือประมงชนิดใหม่ทดแทนอวนลากกันเลย
ทีเดียว ใหเ้ป็นเครื่องมือท่ีจับสัตว์น้ําแบบเน้นคุณภาพ ครบถ้วน
กระบวนการ Pre, Intermediate and Post-harvest นําเสนอ
ลูกค้าด้วยปลาท่ีสด สะอาด เติบโตได้ขนาด อวบอัด เดง้ดึ๋งๆ ส่วนวิธี
คิดด้วยการใชเ้ครื่องมือและองค์ความรู้ทางการบริหารจัดการ ออก
กฎระเบียบ เจรจาต่อรอง ประชุมสัมมนา ทําแผนกลยุทธ ์กําหนด
ตัวชี้วัด โฆษณาประชาสัมพันธ์ ดูงานต่างประเทศ เร่งรัดติดตาม

ผลงาน คงต้องปล่อยให้เป็นธุระของเจ้าหน้าท่ีแผนกอ่ืนไป 

ปลาทรายแดงจัดอยู่ในครอบครัว Nemipteridae ฝรั่งเรียกว่า Threadfin 
bream ตามลักษณะของครีบหางด้านบนท่ีจะมีแส้เส้นหนึ่งยาวออกไป สั้น
ยาวแล้วแต่ชนิด ส่วนอินเดียเรียกว่า Pink Perch เพราะว่าตัวเป็นๆ นั้น 
ด้านหลังมีสีชมพูอ่อนสดใส นักชาติพันธุ์วิทยาจําแนกไวท้ั้งหมด 39 ชนิด ใน
ทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันพบ 13 ชนิด เช่น ปลาทรายแดงโม่ง 
Nemipterus 
hexodon ปลาทราย

แดงกระโดง N. peronii ปลาทรายแดงญี่ปุ่น N. japonicus 
ปลาทรายแดง N. mesoprion, N. furcosus, N. delagoae 
ฯลฯ พบตั้งแต่ชายฝั่งทะเลจนถึงท่ีระดับความลึก 110 เมตร 
และพบปลาขนาดเล็กในระดับความลึก 50 - 60 เมตร (ข้อมูล: 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) สีสวยเกล็ดเป็นมันวาว
สะท้อนแสง   ตัวไม่โตและไม่ดุมากนัก อืมม์...น่าจะใช้เป็นปลา
สวยงามได้ โดยเฉพาะจัดตู้ให้พวกนิยมสีชมพู แบบว่าจัดให้หวาน
แหววไปซะท้ังตู้เลย 
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อนุสนธิจากการท่ีนักบริหารท่านนั้นนิยมชมชอบรับประทานปลาทรายแดง
เป็นอย่างมาก ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ทีมงานนักวิชาการประมงบ้านนอก
จึงไดท้ดลองเพาะและอนุบาลลูกปลาทรายแดง ปลาวัยรุ่นไดม้าโดยบังเอิญ 
ตกได ้8 – 9 ตัว จากกองปะการังเทียมท่ีบางป ู ปราณบุรีเม่ือเดือนก่อน 
นํามาขุนเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสระบบน้ําหมุนเวียน ขนาด 2 ตัน จนเติบโต
ถึงวัยเจริญพันธุ์ นักวิจัยของเราพบว่าปลาทรายแดงซึ่งจัดอยู่ในจําพวกพวก
ปลากินเนื้อขนาดเล็ก ชอบกิน เนื้อปลา ปลาหมึก เพรียงทราย เป็นต้น แต่
พบว่าเป็นปลาท่ีข้ีตกใจอยู่มากโข
ทีเดียว เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ําก็มักจะ
กระโดดออกนอกถัง จึงต้องมีตาข่าย

คลุมไว้อีกทีหนึ่ง อาจจะสันนิษฐานแบบเข้าข้างตวัเองว่าปลาท่ีจับมาจาก
ธรรมชาติ ยึดติดกับระบบนิเวศดั้งเดิมในทะเล ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
แม้ว่าจะใส่ท่อกระถางจําลองกองปะการังเทียมไว้ให้เป็นท่ีหลบซ่อนแล้วก็ตาม 
หากสันนิษฐานแบบเข้าข้างปลาก็จะได้ความว่า เราไม่ได้พิเคราะห์ชีวิตความ
เป็นอยู่และพฤติกรรมของเขาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ปลาจึงเสียประสาท
กระโดดไปกระโดดมาหัวชนตาข่ายถลอกปอกเปิกตายไปเสียหลายตัว ยังต้อง
ปรับปรุงแก้ไขอีกมาก 

ปลาทรายแดงกระโดง ไข่ดกครั้งละหลายพันฟอง ไข่และลูกปลาแรกฟักมี
ขนาดเล็กเทียบได้กับลูกปลาเก๋า การอนุบาลในโรงเพาะฟักจึงยากพอสมควร 
เนื่องจากลูกปลามีคอหอยเล็กต้องกินแพลงก์ตอนขนาดเล็กเท่านั้น หลังจาก
อนุบาลลูกปลาได้ประมาณ 15 วัน เริ่มพบปัญหาลูกปลาเสียการทรงตัว ว่าย
น้ําหมุนไปหมุนมาและทยอยตาย ต่อมาก็มีอาการท้องพองลมลอยข้ึนมาท่ีผิว
น้ํา ตอ่คําถามของผู้คนท่ัวไปว่าทําไมท้ังปลาเก๋าปลาทรายแดงจึงมีจํานวน
มากมายและหลากหลายสายพันธุ์ในธรรมชาตนิั้น เรื่องนี้พออ้อมแอ้มตอบไดว้่า โอกาสรอดตายตามธรรมชาตขิอง
ลูกปลาวัยอ่อนในทะเลต้องสูงมาก โอกาสแพร่กระจายพันธุ์จึงมีมาก อืมม์...สถานการณ์ในท้องทะเลกับในโรงเพาะ
ฟักช่างแตกต่างกันเหลือเกิน เป็นปัญหาท่ีต้องขบคิดพัฒนาแก้ไขกันต่อไป ต่อคําถามของเจ้านายเพ่ือนพ้องน้องพ่ี
ท่ีว่าจะมัวเสียเวลาไปทําไมกับปลาราคาถูกๆ การเลื่อนตําแหน่งเขาไม่ได้ดูกันตรงนีซ้ักหน่อย เรื่องนีต้อบง่ายมาก 
มันเป็นวิถีแห่งนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไทยท่ีเจอะเจอปลาอะไรก็ต้องจัดการให้มันผสมพันธุกั์นใหจ้งได้ มันเป็นความสุข
แขนงหนึ่งของสัตว์โลก ถ้าไม่เชื่อ!...ก็ลองทําดซูิ 
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