
ฮาวาย 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งมีวาระงานท่ีจะต้องไป
ตรวจรับรองฟาร์มผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดโรคท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้วยกฎระเบียบของประเทศไทยกําหนด
เอาไว้ว่าการท่ีผู้ประกอบการในประเทศไทยจะนําเข้ากุ้งมี
ชีวิตจากต่างประเทศนั้น จะต้องเป็นกุ้งท่ีมาจากฟาร์มท่ี
ได้การรับรองมาตรฐานปลอดโรคจากกรมประมงแล้ว
เท่านั้น ส่วนกุ้งต้มกุ้งกระป๋องนั้นเราไม่ต้องตรวจเพราะ
มันสุกแล้วคงไม่สามารถเป็นพาหะของโรคท่ีจะติดต่อ
มายังกุ้งพ้ืนบ้านของเราได้ วันนี้เกษตรกรไทยต้องการลูก
กุ้งพันธุ์ท่ีโตไวปลอดโรคมาเลี้ยงเพ่ือให้ม่ันใจในการผลิต

กุ้งเนื้อจําหน่ายสู่ตลาดโลก เพ่ือนํารายได้มาเลี้ยงครอบครัว เกษตรกรไทยจึงต้องการพ่อแม่กุ้งพันธุ์ดี หลาย
ท่านอาจจะต้ังข้อสังเกตว่า เอ๊ะ!! ทําไมเราต้องไปหาซ้ือพ่อ
แม่พันธุ์กุ้งถึงอเมริกา กุ้งไทยไม่มีแล้วหรือ คําตอบ คือ มี
ครับและกล่าวกันว่าเป็นสายพันธุ์ท่ีโตเร็วท่ีสุดในโลกอีก
ด้วย เอ๊ะ!! ถ้าอย่างนั้นก็แค่หาเรื่องไปเท่ียวต่างประเทศ
ผลาญงบประมาณกันใช่ไหมนี่ เปล่าครับเปล่าหาเรื่อง แต่
เรื่องมันยาวครับท่าน 

การเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้สบายอย่างท่ีท่านคิดกันไปเอง
หรอก ถึงแม้จะเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินก็ตามที 

กล่าวคือ เจ้าฟาร์มท้ัง 4 แห่ง
ท่ีจะต้องไปตรวจนั้นมันอยู่ท่ี
หมู่เกาะฮาวายกลางมหาสมุทรแปซิฟิก 3 ฟาร์ม และอยู่ท่ีแหลมฟลอริดาฝั่ง
มหาสมุทรแอตแลนติกอีก 1 ฟาร์ม วัดระยะการเดินทางไปกลับได้เท่ากับหนึ่ง
รอบโลกกว่าๆ แล้วทีนี้ระเบียบราชการไทยท่านก็บอกว่าให้ใช้จ่ายโดยประหยัด 
ชั้น Economy minus เดินทางไปถึงก็ให้ทํางานเลย เม่ืองานเสร็จก็ต้องรีบ
เดินทางกลับมาปฏิบัติงานตามปกติโดยพลัน พวกเราจึงต้องออกเดินทางกันใน
วันหยุดสุดสัปดาห์เท่ากับว่าต้องนอนบนเครื่องบินระหว่างการเดินทางไปกลับ
สองคืนและเดินเตร็ดเตร่ในสนามบินระหว่างการต่อเครื่องข้ามทวีปอีกราวหนึ่ง
วัน ห้องน้ําห้องท่าก็ใช้บริการฟรีในสนามบิน ประหยัดกันสุดๆ ว่าง้ันเถอะ 

เช้าวันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เครื่องบินของสายการบินนิปปอนแอร์
เวย์ได้พาคณะผู้ตรวจฟาร์มกุ้งมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะฮาวาย เส้นทางการบินนั้นต้องไป
ลงจอดเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินฮาเนดะท่ีกรุงโตเกียวก่อนแล้วจึงบินต่อไปเมือง

นํ้าทะเลใสสะอาดสีนํ้าเงินเข้ม เมฆขาว คลื่นลมแรง 
สวรรค์ของนักเล่นกระดานโต้คลื่น 

หินลาวาท่ีมีอายุน้อยเพียง 
4-5 ปี 

เศรษฐีชาวอเมริกันนิยมสร้างบ้านบนเกาะโอฮาอู
ในทําเลท่ีสามารถมองทิวทัศน์มหาสมุทรแปซิฟิก

ได้ตลอดเวลาท่ีดินจึงมรีาคาแพงอย่างยิ่ง 



โฮโนลูลูซ่ึงเป็นเมืองหลวงของรัฐฮาวายต้ังอยู่บนเกาะโอวาฮู 
การบินเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาทวนทิศทางการหมุนของ
โลก ดังนั้นเข็มนาฬิกาจึงเดินอย่างรวดเร็วยิ่งตามหลักทฤษฎี
สัมพันธภาพ เริ่มออกเดินทางเวลา 9 โมงเช้า พอบินไปถึง
ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงกว่า แต่เวลา
ท้องถ่ินเป็นเวลายามเย็นแล้ว รอต่อเครื่องอยู่พักใหญ่และ
เม่ือข้ึนเครื่องบินต่ออีกครั้งก็มืดพอดี พอบินต่อมาได้อีก 6 
ชั่ ว โมง ยั งไ ม่ ทันได้หลับได้นอนกันเต็มอ่ิมก็เริ่มสว่าง 
แอร์โฮสเตสปลุกผู้โดยสารข้ึนมารับประทานอาหารเช้า การ
บินทวนเข็มนาฬิกาจากญ่ีปุ่นไปฮาวายจะข้ามผ่านเส้นสมมุติ
แบ่งเวลาโลก ดังนั้นเม่ือเครื่องบินลงจอดท่ีสนามบินโฮโนลูลู
เวลาท้องถ่ินจึงเป็นเวลาตอนสายๆ ก่อนเท่ียงของวันอาทิตย์
ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 อย่างเดิม เม่ือนับชั่วโมงต้ังแต่เช้าตรู่วันอาทิตย์ท่ีออกจากบ้านไปสนามบินสุวรรณ
ภูมิจนถึงเวลาเช้าตรู่วันจันทร์ท่ีหมู่เกาะฮาวายท้ังหมดรวมกันได้เกือบ 40 ชั่วโมง จึงพบว่าวันอาทิตย์นี้เป็น
วันหยุดสุดสัปดาห์ท่ียาวท่ีสุดในชีวิตของข้าพเจ้า  

ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้จัดการทีมคนเก่งของเราเลือก
โรงแรมท่ีพักบริเวณหาดไวกิกิอันมีชื่อเสียงมาแต่ครั้งยุค
ซิกต้ี ยุคท่ีเอลวิสนักร้องรูปหล่อจอนงามโยกและคลึงไมค์
ขยี้ใจสาวรุ่นคุณย่าคุณยายทวดจนแทบละลาย คุณปู่คุณ
ตาวาดลวดลายร็อคแอนด์โรลล์กันอย่างสะบัดฟัดเหวี่ยง
บนฟลอร์เต้นรํา เอ๊ะ!! ไหนว่าไปราชการทําไมถึงได้จองท่ี
พักในสถานท่ีท่องเท่ียวไฮโซชื่อเสียงระดับโลก ค่าห้องคง
แพงระยับซิท่าน เปล่าครับเปล่า นักวิชาการประมงโลโซ
อย่างพวกเรามีงบประมาณจํากัดจําเข่ียอย่างยิ่งท่ีพักของ
เราจึงห่างจากชายหาดไปต้ัง 2 บล็อก มิได้เลิศหรูแต่
ประการใด เพียงแต่มันช่วยให้เราหาอาหารรับประทานได้
สะดวกและก็ใช้เวลาว่างเท่าท่ีมี
เดินเลาะเลียบหาดชมความงาม

ของน้ําทะเลสีน้ําเงินกลางมหาสมุทรแปซิฟิกและดูสาวๆ เล่นกระดานโต้คลื่นกันได้
พอเจริญหูเจริญตาบ้างเท่านั้น  

วันจันทร์ท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะนักวิชาการกระเหรี่ยงจากเมืองไทยก็ได้
ไปปฏิบัติงานสังเกตการณ์การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งปลอดโรคท่ีหน่วยวิจัย Oceanic 
Institute ท่ีเคยเป็นเครือข่ายของ Hawaii University แต่ปัจจุบันแยกตัวออกมา
บริหารงานอิสระ กิจการงานของสถาบันก็เป็นไปตามปกติ ห้องปฏิบัติการสุดไฮเทค  

 

กุ้งขาวแวนาไมสดในซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีโฮโนลลูู 
บริษัทอเมริกันเลี้ยงขายกันเองในรฐัฮาวาย โดย
ใช้แรงงานราคาย่อมเยาจากประเทศโลกท่ีสาม 

ผอ.สมบูรณ์ หลาวประเสริฐ กําลังซักถามแนวคิด
งานวิจัยของ OI ท่ีมุ่งเป้าใช้วัตถุดบิท่ีหาได้ในหมู่

เกาะในการผลติอาหารสัตว์นํ้าโดยไม่ต้องนําข้ามนํ้า
ข้ามทะเลมาจากแผ่นดินใหญ ่

ดอกรักทะเล 



 

แต่บรรยากาศกิจกรรมเพาะฟักท่ีเห็นไม่เป็นอย่างท่ีคิดท่ีวาดหวังไปจากเมืองไทย วันนี้ OI ไม่ได้ฟู่ฟ่าเท่าท่ีมัน
ควรจะเป็นตามข้อมูลท่ีนักวิชาการประมงบ้านนอกได้รับรู้มาทางอินเตอร์เน็ตแต่ครั้งก่อนเลย บ่อหลายบ่อว่าง
เปล่า อุปกรณ์ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําดูเหมือนพักการใช้งานมานานเป็นปี มีเพียงเสียงป๊ัมลมดังเบาๆ เท่านั้น ป้าย
แสดงผลงานท่ีอยู่ข้างบ่อปลากุเราก็เก่านานนับสิบปี อืมม..ม์ ข่าววงในเขาลือกันว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทาง
การเกษตรจากเมืองไทยทุ่มทุนซ้ือสายพันธุ์และบุคคลากรไปหมดต้ังหลายปีแล้ว คนท่ีเหลืออยู่ในปัจจุบันจึง
เป็นทีมงานชุดใหม่ รู้แล้วอย่าเอ็ดอึงไปนะท่าน 

ในโรงเพาะฟักขนาดเล็กห้องหนึ่งของ OI เห็นมีเจ้าหน้าท่ีกําลังให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ปลาข้ีตังเบ็ดเหลือง 
(Yellow Tank) อยู่สองสามถัง ข้อมูลท่ีสืบค้นจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตบอกว่า เม่ือปีท่ีแล้ว OI ประสบความสําเร็จในการ
อนุบาลลูกปลาข้ีตังเบ็ดเหลือง เลยถือโอกาสแวะเข้าไปสนทนา 
เขาบอกว่าตอนนี้มีลูกปลารุ่น F1 อยู่พันกว่าตัวแล้ว นับเป็น
ความสําเร็จท่ีน่ายินดียิ่ง เนื่องด้วยศูนย์ฯ สมุทรสาครก็พยายาม
อนุบาลลูกปลา Blue Tank อยู่หลายปีแต่ยั งไ ม่ประสบ

ความสําเร็จ เขาบอกว่าอนุบาลสําเร็จด้วยการใช้ลูกโคพีพอด 
ข้อมูลท่ีได้ทําให้นึกถึง ผอ.ธวัช ศรีวีระชัย ท่ีพยายามพัฒนาการ
เลี้ยงโคพีพอดให้ได้ปริมาณมากๆ ด้วยเทคนิคการเลี้ยงแบบ
เดียวกับการผลิตโรติเฟอร์แบบมหมวล หากทําได้สําเร็จเราคง

เห็นผลผลิตลูกปลาท่ีอนุบาลยากๆ หลั่งไหลกันออกมาให้ชมอีกหลายตัวอย่างแน่นอน 

เช้าตรู่วันต่อมาคณะก็แยกออกเป็น 2 ทีม ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา และ ผอ.ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร 
เดินทางไปยังเกาะ Kona เพ่ือสังเกตการณ์ฟาร์ม Kona Bay ส่วนทีมของนักวิชาการประมงบ้านนอกก็
เดินทางไปยังเกาะใหญ่ (Big Island) เพ่ือดูงานของฟาร์มผลิต
พ่อแม่พันธุ์ กุ้งอีก 2 บริษัท คือ Shrimp Improvement 
System (SIS) และ Moana โดย SIS ทําการพัฒนาสายพันธุ์
กุ้งขาวแวนาไม ซ่ึงทราบมาว่าบริษัทใหญ่ท่ีประเทศอินโดนีเซีย
ได้ควบรวมกิจการไว้เม่ือหลายปีก่อน ส่วน Moana ยังคง
เหนียวแน่นกับการพัฒนาสายพันธุ์ กุ้งกุลาดําตามลําพัง 
ระหว่างการสัมภาษณ์ Dr. Brad Argue เจ้าของบริษัทซ่ึงเป็น
นักพันธุกรรม ท่านได้ให้ข้อคิดท่ีสําคัญประการหนึ่ง กล่าวคือ 
กุ้งกุลาดําได้รับความสนใจในทางการเพาะเลี้ยงมาก่อนกุ้งขาว 
ในช่วงท่ีการเลี้ยงกุ้งกุลาดํามีผลผลิตสูงเม่ือยี่สิบกว่าปีก่อนและรุ่งเรืองอยู่นานจนประสบปัญหาโรคไวรัสตัวแดง
ดวงขาวและหัวเหลืองจนเกษตรกรเลิกราไปนั้น หากเราได้มีการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําให้ปลอดโรคต้ังแต่
วันนั้นเหมือนเช่นการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวในทุกวันนี้ การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําคงจะไม่พังพาบลงมาอย่างท่ี
เป็น และในวันนี้กุ้งกุลาดําคงฟ้ืนตัวข้ึนมาแข่งกับกุ้งขาวได้ยากด้วยเหตุผลทางธุรกิจ อืมม..ม์ น่าคิดแฮะ 

พ่อแม่พันธ์ุปลาข้ีตังเบ็ดเหลืองของ OI เลีย้ง
ในถังพลาสติกขนาดประมาณ 1 ตนั นํ้าลึก

ประมาณ 80 เซนติเมตร 

โรงเรือนเลี้ยงกุ้งของบริษัท Kona Bay 



คุณ Rango บริษัท SIS ฟลอริด้า อธิบาย
ระบบนํ้าทะเลของฟาร์มขยายพันธ์ุพ่อแม่กุ้ง 
โดยเริ่มจากการสูบบาดาลนํ้าเค็ม นําไปผ่าน
ถังระเหยแก๊สไข่เน่าออกแล้วกรองและฆ่า

เช้ือก่อนนําไปใช้ ส่วนนํ้าท้ิงเก็บตะกอนออก
ก่อนท้ิงให้ซึมผ่านร่องกรองทรายตาม

ธรรมชาตโิดยไม่มีช่องทางเช่ือมต่อกับทะเล
เลย 

นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของไทยต้องตระหนักในเรื่องนี้นะครับ เพราะว่าเราแทบไม่
เคยใช้เทคโนโลยีมาจัดการพ่อแม่พันธ์สัตว์น้ําท่ีเราเพาะเลี้ยงกันในทุกวันนี้เลย 
พวกเราลากอวนจับแม่กุ้งกุลาดําข้ึนมาจากท้องทะเลหรือคัดเลือกพ่อปลาท่ีมี
น้ําเชื้อสมบูรณ์และแม่ปลาท่ีมีไข่แก่มาได้แล้วก็เร่งฮอร์โมนผสมเทียมเลย ลูกพันธุ์
ท่ีได้ก็ปล่อยลงบ่อเลี้ยงบ้างปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาติบ้าง ปีถัดไปก็ทําแบบเดิม
อีกซํ้าๆ กันหลายปีจนปลากะพงขาวบางตัวครีบหลังหายไป ปลาตะเพียนขาว
เกล็ดเรียงสลับเวียนไม่เป็นธรรมชาติ โรคไวรัสท่ีแฝงในตัวพ่อแม่พันธ์กุ้งจาก
ธรรมชาติก็แพร่กระจายไปในระบบฟาร์ม 
รวมถึงกุ้งก้ามกรามท่ีมีปัญหาการอนุบาล
ลูกยากอีกด้วย หากเรายังคงทํางานแบบ
สุกเอาเผากินอย่างนี้ เราคงต้องเป็นทาส
ฝรั่งกันเรื่อยไปเดินตามก้นฝรั่งอย่างไม่มีท่ี
สิ้นสุด อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของ

เราก็ไม่มีวันท่ีจะก้าวหน้าไปถึงดวงดาว การเดินทางไปตรวจฟาร์มท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้มีข้อสังเกตท่ีเป็นประโยชน์หลายประการ แต่คงไม่สามารถ
นํามาปรับใช้ได้ท้ังหมด แค่การเลือกสถานท่ีต้ังศูนย์วิจัยท่ีคุณภาพน้ํายอดเยี่ยม อยู่
บนหมู่เกาะท่ีห่างไกลแหล่งเลี้ยงกุ้ง มีสาธารณูปโภคครบครัน ก็หาไม่ได้แล้ว แต่
โครงสร้างฟาร์มพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดเชื้อและระบบการผลิตท่ีเห็นมันก็ยืนยันอย่าง
ชัดเจนถึงความจําเป็นในการทํางานบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้และหลักการท่ีถูกต้อง 

วันนี้กรมประมงกําลังปรับโครงสร้างองค์กรกันขนานใหญ่ตามเจตนารมณ์
ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ท่ีมุ่งเน้นการทําประมงอย่างมีสํานึก
รับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํานั้น ท่านอธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ ท่านได้แบ่ง
กองวิจัยแลพัฒนาประมงชายฝั่งออกเป็น 2 ซีก ตามภาระงานท่ี
แตกต่างกัน จากเดิมท่ีมันเคยรวมกันอยู่มาช้านาน ซีกหนึ่งแยก
ไปทําหน้าท่ีดูแลทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติเพ่ือคง
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือ
ปล่อยฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ํา อีกซีกหนึ่งทําหน้าท่ี
พัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมถึงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา
เพ่ือจําหน่ายให้เกษตรกรนําไปเพาะเลี้ยง ในความคิดเห็นของ
นักวิชาการประมงบ้านนอกนั้น แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการใน
การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ําท้ังสองประเภทนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง 

ด้านการผลิตเ พ่ือปล่อยลงแหล่งน้ํ าธรรมชาตินั้น 
นักวิจัยจะต้องพัฒนาเทคนิควิธีการรักษาความหลากหลายทาง 

                                                            

กุ้งกุลาดําท่ีฉีดสีสะท้อน
แสงไว้เพ่ือจําแนก

ครอบครัว 



ชีวภาพพืชพรรณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 1) การปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ําลงในแหล่งน้ําธรรมชาติต้องใช้สายพันธุ์พ้ืนถ่ิน
ด้ังเดิมของแหล่งน้ําบริเวณนั้นนํามาผลิตแล้วปล่อยลงในพ้ืนท่ี
เดิม ห้ามนําเอาไปปล่อยท่ีอ่ืนโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะเกิดการ
ปนเป้ือนทางพันธุกรรม เท่าท่ีผ่านมากรมประมงผลิตลูกปลา
กะพงขาวจากพ่อแม่พันธุ์ท่ีจับได้จากทะเลสาบสงขลาแล้ว
บางครั้งนําลูกปลาท่ีได้ไปปล่อยบริเวณก้นอ่าวไทยหรือชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกจนเราแทบหาความแตกต่างทาง
พันธุกรรมของปลากะพงขาวในอ่าวไทยไม่ได้ และหากจะเอา
ลูกปลากะพงขาวจากทะเลสาบสงขลาฝั่งทะเลอ่าวไทยไป
ปล่อยทางฝั่งทะเลอันดามันยิ่งเป็นการผิดหลักวิชาการอย่างยิ่ง 
2) ค้นคว้าวิจัยถึงชนิดพืชพรรณท่ีขาดหายไปจากระบบนิเวศ
แหล่งน้ําแล้วเกิดผลกระทบต่อชาติพันธุ์สัตว์น้ําชนิดอ่ืน แล้ว

นํามาผลิตปล่อยหรือกําหนดมาตรการให้เกิดการฟ้ืนฟูประชากรเพ่ือต่อเชื่อมวงจรชีวิตสรรพสัตว์น้ําในระบบ
นิเวศให้สมบูรณ์ เท่าท่ีผ่านมากรมประมงผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ําท่ีผลิตง่ายๆ ให้ได้จํานวนมากๆ เพ่ือปล่อยในพิธี
การต่างๆ หรือทําข่าวประชาสัมพันธ์ เม่ือปล่อยลงไปแล้วก็มักจะมีคําถามมาจากสํานักฯ ท่ีอนุมัติงบประมาณ
ให้ว่า ปล่อยแล้วมีอัตรารอดเท่าไร ผลผลิตสัตว์น้ํานั้นๆ เพ่ิมข้ึนเป็นมูลค่าเท่าใด ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีไม่เข้าใจกันท้ัง
ผู้ผลิตและผู้ให้งบประมาณ เพราะการปล่อยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตนั้นมันจะต้องดําเนินการในแหล่งน้ําท่ีควบคุมได้
เท่านั้น การจัดการตามหลักวิชาการเพ่ือคงความสมบูรณ์ของแหล่งน้ําเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก 3) ใช้ข้อมูลท่ี
เป็นตัวบ่งชี้ความไม่สมประกอบของระบบนิเวศแหล่งน้ํานํามาประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
กับพืชพรรณสัตว์น้ํา พร้อมรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขปัญหาท้ังระบบ เท่าท่ีผ่านมาเม่ือมีพิธีการท่ีต้องปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ําลงในคลองมหาชัยหรือคลองผดุงกรุงเกษมครั้งใดก็เศร้าใจทุกครั้ง ฯพณฯ นายกฯ ท่ีเคารพครับ การ
ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ําลงในแหล่งน้ําท่ีขาดออกซิเจนนั้นเป็นการสูญเปล่าท้ังแรงงานและงบประมาณ ตลอดจน
เป็นการทรมานสัตว์อย่างท่ีมิอาจจะให้อภัยได้ เฮ้อ!! เม่ือใด
หนอบรรดานักวิชาการประมงจะต่ืนจากหลับใหลกันเสียที
แล้วกล้าชี้แจงต่อเหล่าผู้บริหารประเทศไทยให้ เข้าใจ
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

ด้านการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ําจําหน่ายให้เกษตรกร
นําไปเพาะเลี้ยงนั้น นักวิจัยจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์น้ําเพ่ือการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 1) ปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีลักษณะตรงตามท่ีตลาด
ต้องการ 2) พัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ําท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด 3) ควบคุมกระบวนการเลี้ยงในระดับ
ฟาร์มเพ่ือให้ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซ่ึงในช่วงเวลาท่ี
ผ่านมาเรามุ่งแต่เพ่ิมกําลังผลิตให้ได้มากท่ีสุด โดยการขยาย
พ้ืนท่ีเพ่ิมอัตราความหนาแน่นต่อไร่ ขาดวิสัยทัศน์ในการนํา

โรงเรือนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุกุ้งปลอดเช้ือมีตาข่าย
โดยรอบ ใช้การเลี้ยงแบคทีเรีย bio floc 

ประกอบกับการเปลี่ยนถ่ายนํ้าแบบ lease 
flow เพ่ือควบคุมแอมโมเนียไนโตรเจน หลังคา

จึงต้องพรางแสงให้พอดี 

รัฐฟลอริดามีพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว้างใหญ่
ไพศาล แตไ่ม่อนุญาตให้ทําฟารม์เลี้ยงกุ้ง เพ่ือ

ไม่ให้เกิดการแข่งขันกับการทําประมงกุ้ง 



องค์ความรู้และนวัตกรรมมาช่วย
เป็นกุ้งพ้ืนเมืองของเรากับการท่ีเราต้องเดินทาง
ไปหาซ้ือสายพันธุ์กุ้งขาวแวนาไม
เป็นกุ้งต่างถ่ินมาเพาะเลี้ยงกันนั้น นับเป็น
บทเรียนท่ีต้องจดจําและหาทางป้องกันไม่ให้มัน
เกิดข้ึนอีก มันถึงเวลาแล้ว ท่ีท้ังภาครัฐและ
เอกชนจะต้องปรับวิธีคิด ทัศนคติ ค่านิยม ไปสู่
วิถีทางท่ียั่งยืน จะต้องดูแลระบบนิเวศแหล่ง
ให้สมดุลยั่งยืนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
พัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเรา
ม่ันคงถูกต้องตามครรลองท่ีมันควรจะเป็น
อาหารให้มีเพียงพอสําหรับทุกคน
เปล่าท้ังเวลาและงบประมาณ ต่อแต่นี้ไปจะ
การผลิตสัตว์น้ําแบบซ้ีซ้ัวอีกต่อไป จะไม่มีภาพ
ของถุงบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ํากองพะเนินเทินทึก
อยู่ท่ีศาลาท่าน้ํา ลูกปลาลอยหัวหายใจพะเยิบ
พะยาบ ตากแดดรอเวลาให้ผู้หลักผู้ใหญ่มา
พิธีตัดริบบ้ินถ่ายรูปทําข่าวประชาสัมพันธ์อีกต่อไป 
เลี้ยงต้องเป็นไปตามหลักวิชาการประมงเท่านั้น 
เป็นการทําบาปทํากรรมต่อสรรพสัตว์นะท่
แมวหง่าวตัวโตตัวนั้นให้ทีนะครับ จักขอบพระคุณอย่างสูง 

 

องค์ความรู้และนวัตกรรมมาช่วยจัดการระบบฟาร์ม จนระบบนิเวศเสียสมดุล ความล้มเหลวของกุ้งกุลาดําซ่ึง
เป็นกุ้งพ้ืนเมืองของเรากับการท่ีเราต้องเดินทาง

แวนาไมปลอดโรคซ่ึง
เป็นกุ้งต่างถ่ินมาเพาะเลี้ยงกันนั้น นับเป็น

และหาทางป้องกันไม่ให้มัน
ท้ังภาครัฐและ

เอกชนจะต้องปรับวิธีคิด ทัศนคติ ค่านิยม ไปสู่
ระบบนิเวศแหล่งน้ํา

ยั่งยืนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและสามารถ
พัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเราให้

ต้องตามครรลองท่ีมันควรจะเป็น ผลิต
เพียงพอสําหรับทุกคน ลดความสูญ

ต่อแต่นี้ไปจะไม่มี
สัตว์น้ําแบบซ้ีซ้ัวอีกต่อไป จะไม่มีภาพ

พันธุ์สัตว์น้ํากองพะเนินเทินทึก
ลูกปลาลอยหัวหายใจพะเยิบ

หลักผู้ใหญ่มาทํา
ธีตัดริบบ้ินถ่ายรูปทําข่าวประชาสัมพันธ์อีกต่อไป ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปการผลิตสัตว์น้ําท้ังเพ่ือปล่อยและเพ่ือ

เลี้ยงต้องเป็นไปตามหลักวิชาการประมงเท่านั้น การเสริมบารมีด้วยการปล่อยปลาปล่อยเต่า
ทํากรรมต่อสรรพสัตว์นะท่าน ปรับทัศนคติซะทีเถอะครับ อืมม..ม์ หนูตัวไหน

นั้นให้ทีนะครับ จักขอบพระคุณอย่างสูง  

 
 
 

 
 

สุทธิชัย ฤทธิธรรม เร่ืองและภาพประกอบ 

ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา ผลผลิตจากการเพาะเลีย้งสัตว์
นํ้าของไทยเพ่ิมข้ึนอย่างไมม่ีเสถียรภาพจากปัญหาโรคระบาด 

โรคอุบัติใหม่ และภัยธรรมชาติ

ความล้มเหลวของกุ้งกุลาดําซ่ึง

การผลิตสัตว์น้ําท้ังเพ่ือปล่อยและเพ่ือ
ปล่อยเต่าผิดท่ีผิดทางนั้นมัน
ม์ หนูตัวไหนก็ได้ช่วยไปบอก

 

เร่ืองและภาพประกอบ (กรกฎาคม 2559) 

ผลผลิตจากการเพาะเลีย้งสัตว์
เสถียรภาพจากปัญหาโรคระบาด 

โรคอุบัติใหม่ และภัยธรรมชาต ิ


