กิมซัว่
ท่ า เป็ น ตํ า บลที่ มี ค วามสํ า คั ญ มาแต่ ค รั้ ง
โบราณกาล เช่น ท่าช้าง ท่าอิฐ ท่าขุนนาง ท่ามะเดื่อ ท่า
ข้าม ท่ากระดาน ท่าไข่ ฯลฯ มีอยู่กระจัดกระจายอยู่ตาม
เมืองใหญ่ทั่วไป ซึ่งก็เรียกขานตามกิจกรรมหรือสัญลักษณ์
ที่จดจําง่าย ชื่อจึงมักจะซ้ําๆ กัน เช่น ท่าช้างก็จะหมายถึง
บริเวณที่พนักงานนําช้างหลวงลงมาอาบน้ํา หรือท่ามะเดื่อ
คือบริเ วณนั้น มีต้น มะเดื่อใหญ่ขึ้น อยู่ เป็น ต้น มักจะเป็น
ชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่คับคั่ง ข้อนี้เ ป็นเหตุผ ลด้านธุรกิจ
การค้าการขาย เพราะท่าเหล่านั้น คือ สถานีขนถ่ายสินค้า
และช่องทางสัญจรสู่โลกภายนอก และก็มงี านรับจ้างให้คนจน
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ทํามาหากิน “ท่าจีน” คือ บริเวณที่มีสําเภาจีนมาจอดขนถ่าย
สินค้าและมีชาวจีนตั้งร้านรวงทํามาค้าขายอยู่มาก
การคมนาคมขนส่งเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สําคัญยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐจึงต้องปกป้อง
เมืองท่าอย่างแน่นหนา หนังสือประวัติศาสตร์ท่าฉลอม ของเทศบาลนครสมุทรสาคร เขียนไว้ว่า “ชื่อเมือง
ท่าจีนพบครั้งแรกในหนังสือกฎหมายตราสามดวง เรื่องพระไอยการตําแหน่งนาทหารหัวเมืองความว่า ในพระ
ไอยการตําแหน่งนาทหารหัวเมือง มีชื่อเองต่างๆ 30 เมือง เป็นเมืองเอก เมืองโท เมืองตรี เมืองจัตวา เจ้าเมือง
ท่าจีนมีบรรดาศักดิ์เป็นพระสมุทรสาคร เป็นเมืองจัตวา
ขึ้น กับ กะลาโหมซึ่งบั งคับ บัญชาหัว เมืองฝ่ายใต้”.....
“ถือศักดินา ดังนี้ เจ้าเมือง นา 1000 ปลัด นา 600
ยุ ก ระบั ด นา 500” มหาชั ย ที่ ค นทั่ ว ไปเรี ย กกั น นั้ น
เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 แห่งกรุงศรี
อยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนว
ตรงไปออกปากน้ําเมืองสาครบุรีแทนคลองโคกขามที่
คดเคี้ยว ซึ่งขุดจนแล้วเสร็จในรัชสมัยสมเด็จพระสรร
เพชญ์ที่ 9 (ขุนหลวงท้ายสระ) และได้พระราชทาน
นามว่าคลองมหาชัย ซึ่งต่อมา ณ บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชน
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ขนาดใหญ่ขึ้นจึงเรียกขานกันมาตั้งแต่นั้น
ฮวงจุย้ ของตลาดมหาชัยนับว่าเป็นทําเลทอง
ของการค้าขายโดยแท้จริง เพราะด้านหนึ่งเป็นสถานีรถไฟ
ที่อํานวยความสะดวกสําหรับการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ
อีกด้านหนึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่สามารถล่องเรือผ่านคลอง
มหาชั ย ไปกรุ ง ธนบุ รี หรื อ ชั ก ใบเรื อ แล่ น ออกสู่ ท ะเลได้
โดยสะดวก เรือประมงจอดขนถ่ายสัตว์น้ําที่สะพานปลาซึ่ง
ก็ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันนี้ ถึงแม้ว่าความสําคัญของการ
ขนส่งทุกวันนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นรถยนต์ที่รวดเร็วกว่าก็ตาม
แต่ การค้ า ขายที่ ต ลาดแห่ง นี้ ก็ยั งคึ ก คัก ตลาดมหาชั ย มี
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ชื่อเสียงมาแต่เก่าก่อน คุณตาคุณยายบอกว่าหาก
จะหาอาหารทะเลสดอร่อยรับประทานกันก็ให้ไป
มหาชัย เป็นค่านิยมที่ยังไม่เสื่อมคลาย ในวันหยุดก็
จะมี นักท่ องเที่ย วมาถ่ ายรู ป และซื้อ อาหารทะเล
กลับบ้านอีกด้วย
อาหารทะเลแปรรูปด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในบรรจุภัณฑ์ส วยงามสามารถหาดูตาม
ซูเปอร์มาร์เ ก็ต ที่ไหนก็ได้ เหมือนกันทุกแห่ง แต่
เสน่ห์ของตลาดมหาชัย จะอยู่ที่ความเก่าเก๋ากึ๊ ก
ตลาดเก่าจะอยู่ด้านในส่วนที่ติดคลองเป็นห้องแถวอาคารไม้ชั้นเดียว
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ป้ายยี่ห้อร้านเก่าๆ จะเป็นไม้แกะสลักที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาจีน
ในแผ่น เดีย วกัน แสดงถึงกิจการมั่น คงน่าเชื่อถือ แผงขายอาหาร
ทะเลยื่นเข้ามาจนเหลือทางเดินพอสวนกันได้ มีสินค้าให้เลือกจับจ่ายมากมายหลายหลาก กะปิก็มีหลายแบบ
หลายราคา กะปิคลองโคนสูตรดั้งเดิม กะปิเคย
ตาดําแท้ที่ติดยี่ห้อรับประกันว่าไม่มีกุ้งหรือปลา
ปนผสม กะปิ กุ้ ง แชบ๊ ว ยวั ง กะปิ กุ้ ง เล็ ก ราคา
ย่อมเยาว์ ปูแปะดองที่แกะกระดองตัวเมียโชว์ไข่
สีส้มสด ใครที่ไม่รู้จักปูแปะก็โปรดรีบไปซื้อหามา
ชิมเสียโดยไว เดี๋ยวนี้จะหาว่ามีของอร่อยแล้วอุบ
ไว้กินคนเดียว มันอร่อยกว่าปูแสมมากๆ กั้งไข่
ดอง หอยแครงดอง หอยแมลงภู่ ด องสู ต รแม่
กลอง หอยพิม หอยหลอด หอยเสียบ อาหารแห้งที่เห็นหนาตา
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ที่สุดจะเป็นปลาหมึกทั้งแบบตัวใหญ่แผ่สําหรับปิ้งย่างและแบบตัว
เล็กกลมทั้งตัวสําหรับทอดกินกับข้าวต้ม กุ้งแห้งก็มีหลายสีหลาย
ขนาด ปลาแล่เอาก้างออกแผ่โรยงาตากแห้งแบบเค็มและแบบหวานมีวางจําหน่ายเกือบทุกร้าน ปลาหมอเทศ
แดดเดียวราคามิตรภาพ ปลาสลิดแดดเดียวราคาแพงหูฉี่ ปลาชิ้งชั้ง ปลากุเลาเค็ม ปลาสละเค็ม ปลาอินทรีเค็ม
ปลาทูหอม วางผึ่งแผ่ไว้ให้ชมกันชัดๆ ใกล้ๆ ดังนั้นกลิ่นอาหารทะเลจึงหอมตลบอบอวลไปทั้งตลาด แบบว่าเดิน
วนไปรอบนึงตัวเราจะมีกลิ่นอาหารทะเลติดมาทั่วทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า เดินผ่านใครเขาก็รู้ทันทีว่าเรา
ไปเที่ยวตลาดสดมหาชัยมา
สิ น ค้ า แบบจี น โบราณก็ มี ม ากเช่ น กั น
เห็ดหอมแห้ง หน่อไม้จีนแห้ง ฟองเต้าหู้ แต่ที่น่าสนใจ
มากที่สุดจะเป็นเต้าหู้แห้ง ทําด้วยเต้าหู้ขาวชนิดแข็งที่
ฝานเป็นแผ่นบางๆ แล้วอบจนแห้งแกร่ง เมื่อนําไปทอด
ด้ ว ยไฟอ่ อ นๆ จะพองขยายออก กรอบเหมื อ นข้ า ว
เกรียบ โรยหน้าข้าวต้มข้าวแห้งกินอร่อยมากๆ ใครไม่
รู้จักข้าวต้มข้าวแห้งก็ขอเชิญไปที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
เป็นอาหารสูตรยอดนิยมของคนดําเนินโดยเฉพาะ
คุณมาโนชญ์ ไชยเกรียติกําจร ผู้จัดการ
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สะพานปลาสมุทรสาครซึง่ เป็นเพื่อนเก่าแก่สมัยเรียนเกษตรเล่าให้ฟัง

ว่าปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) ชาวตังเก
เรี ย กว่ า “กิ ม ซั่ ว ” สมั ย ก่ อ นเป็ น ปลาที่ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจจั บ
เพียงแต่มันมีมากมายในทะเลติดอวนขึ้นมาเอง (by catch)
แม่ครัวก็ไม่ชอบเพราะตัวเล็กเนื้อน้อย สะพานปลาต้องรอ
เกษตรกรผู้ เลี้ยงเป็ดหรือปลากะพงมาประมู ลไปทําปลา
เหยื่อราคากิ โลกรัมละไม่กี่บาท แต่เดี๋ยวนี้ราคาปลาข้าง
เหลืองสดจากเรือประมงขึ้นไปถึง 30 – 32 บาท และก็
หายากขึ้นทุกวัน แล้วยังเหมือนเป็นเรื่องตลกจี้เส้น เพราะก้างแพงกว่าเนื้อ เนื้อแล่แผ่โรยงา
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ตากแห้งแล้วขายได้กิโลกรัมละ 200 กว่าบาท ก้างอบกรอบราคากิโลกรัมละ 300 กว่าบาท
นอกจากคนไทยจะชอบรับประทานแล้วยังส่งออกทํารายได้เข้าประเทศเป็นกอบเป็นกํา ปี
2554 มูลค่าการส่งออก เท่ากับ 248,481,341 บาท
แต่เมื่อนําภาพถ่ายที่ตลาดมหาชัยมาเพ่งพิจารณา พบว่า ป้ายเขียนบอกราคาปลาแล่โรยงาตาก
แห้งเขียนว่า “ทูงาหวาน 150” ทําให้ข้อมูลสับสน จึงต้องส่งทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สมุทรสาครออกหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ความว่า ผู้ผลิตปลา
ข้างเหลืองแปรรูป 3 อันดับแรกของโลกประกอบไปด้วย
ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย คุณจตุพล เก็งวินิจ เจ้าของ
บริษัท J’NS Andaman Co., Ltd. แปรรูปปลาข้าง
เหลืองแห้งแบบเค็มส่งไปขายรัสเซีย ยูเครน ญี่ปุ่น และ
ยุโรป ราคาขายส่งต่างประเทศกิโลกรัมละ 79 – 90
เหรียญสหรัฐ ส่วนตลาดในประเทศชอบแบบหวานและ
ก้างปรุงรสอบกรอบ ตอนนี้ไม่สามารถซื้อปลาข้างเหลือง
ที่คัดแยกมาเรียบร้อยแล้วจากเรือประมงเพราะราคาจะ
สูงมาก ชาวประมงจับปลาได้น้อยลง ต้องซื้อปลาแบบ
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คละทําให้ต้องคิดค้นวิธีการแปรรูปปลาชนิดอื่นๆ ด้วย ปลา
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ข้างเหลืองที่ซื้อเข้าโรงงานก็มีขนาดความยาวลดลงจาก 6
นิ้ว เหลือ 5 นิ้ว ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับโรงงาน
แปรรูปน่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าไม่นานนัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.jnsandaman.com)
มีความเป็นไปได้ที่พ่อค้าแม่ค้าต้องนําชื่อปลาทูมาทําตลาดปลากิมซั่วในประเทศไทย เพราะ
ผู้บริโภคชาวไทยไม่รู้จักปลากิมซั่ว หรืออาจไม่ชอบใจเนื่องจาก
ถูก ลดชั้น ลงไปเป็ น เป็ด เพราะต้ องรับ ประทานปลากิ มซั่ ว ที่
สมัยก่อนเคยใช้เลี้ยงเป็ด ส่วนตลาดส่งออกต้องติดฉลากระบุ
ชนิ ด พร้ อ มชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ กํ า กั บ อย่ างถู ก ต้ อ ง ข้ อ มู ล การ
ส่งออกที่เป็นทางการจึงเป็นปลากิมซั่ว และก็อาจจะเป็นไปได้
เช่นกันว่า เราส่งปลากิมซั่วออกขายต่างประเทศหมด ตลาดใน
ประเทศจึ ง ต้ อ งหั น มาแล่ ป ลาทู ข นาดเล็ ก แทน ข้ อ มู ล จาก
สะพานปลาระบุว่าปลาทูเล็กขนาดเดียวกับปลากิมซั่วที่นําไปแล่
()"=&3> (&  ?)+&@
ตากแห้งนั้น ราคาถูกกว่ากันมาก อีกทั้งราคาขายที่ตลาดก็ถูก
" RIBPROMEXPO 2008 ประเทศรัสเซีย
กว่าราคาที่สอบถามจากคุณจตุพล 50 กว่าบาท เมื่อครั้งไปงาน

แสดงสินค้าอาหารทะเลที่ประเทศรัสเชียกับท่านรองฯ นันทิยา ก็รู้สึกว่าปลาข้างเหลืองแล่ตากแห้งที่นําไปเสนอ
ขายนั้น ขนาดเล็กกว่าปลาทูงาหวานทีว่ างจําหน่ายในตลาดสดมหาชัย
ในปี พ.ศ. 2553 สถิติปริมาณปลาที่จับได้จากทะเลจีนใต้
และฝั่ ง อั น ดามั น ของอิ น โดนี เ ซี ย เท่ า กั บ 178,940 เมตริ ก ตั น
มาเลเซีย เท่ากับ 15,496 เมตริกตัน บรูไน เท่ากับ 1.67 เมตริกตัน
ส่วนสถิติของไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ไม่ได้จําแนกชนิดบันทึก
ไว้ (Fisheries Statistic Bulletin of Southeast Asia 2010,
SEAFDEC, June 2012) แสดงว่าปลากิมซั่วนี้ต้องมีความสามารถใน
การอยู่ร อดในทะเลมาก อีกทั้งอัตราการเกิด ของประชากรรุ่น ใหม่
ทดแทน (recruitment) ก็น่าจะรวดเร็วและมีปริมาณมากด้วย แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกัน
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หนอ ภาวะ Overfishing ในทะเลไทยจึงเกิดขึ้นกับปลากิมซั่ว ซ้ําซากทยอยกันเรื่อยมา
หรือเราขาดข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนให้นักบริหารใช้จัดการทรัพยากร
การค้าการขายเป็นเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าเขา ใครจะซื้อปลาจากประเทศนี้ไปขายประเทศโน้น
กําไรขาดทุนกี่เฟื้องกี่สลึงก็เป็นเรื่องของเขา แต่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ําเป็นเรื่องของกรมประมง
แน่นอน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานักวิชาการบ้านนอกจึงขอความช่วยเหลือไปยังคุณสํารวย ลิขสิทธิพันธุ์
นักวิชาการประมงหนุ่มโสดแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ช่วยรวบรวม
พ่อแม่พันธุ์ปลาข้างเหลืองให้ประมาณ 50 - 60 ตัว นํามาเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนขนาด 2 ตัน
ปลาข้ า งเหลื อ งอยู่ ใ นครอบครั ว ปลาหางแข็ ง
(Carangidae) จึงแข็งแรงปราดเปรียวว่องไว กินอาหารได้ทุกชนิด
ฝึกให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปได้อย่างง่ายดาย ฝึกไม่นานก็คุ้นเคย
กับคนเลี้ยงเป็นอย่างดีจนสามารถกินอาหารจากมือคนได้ ปลาที่
ได้ รั บ มาจากระยองขนาดค่ อ นข้ า งเล็ ก แต่ เ ลี้ ย งในระบบน้ํ า
หมุนเวียนได้ประมาณ 1 เดือน ก็เริ่มวางไข่ ประมาณ 2 ทุ่มเศษ
ขึ้น 9 ค่ํา เดือน 4 พุทธศักราช 2555 ลักษณะการวางไข่เป็นฝูงและไข่
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ต่อเนื่องกัน เว้นวันเป็นระยะเป็นช่วงๆ เหมือนกับปลาทู เวลาที่ใช้ในการ
วางไข่ก็ใกล้เคียงกัน จํานวนไข่ต่อครั้งไม่แน่นอน ระหว่าง 2,000 – 6,000
ฟอง โดยไม่รู้ว่าแต่ละครั้งแม่ปลาวางไข่กี่ตัว แต่มีข้อที่น่าสังเกต กล่าวคือ ในบางครั้งไข่น้อยมากประมาณร้อย
กว่าฟองเอง ไข่ปลาที่ได้มีคุณภาพดี อัตราการผสมและอัตราฟักสูงมาก สอดคล้องกับรายงานผลการสํารวจของ
อัญชลีย์ และพนิดา ที่พบว่าปลาข้างเหลืองวางไข่เกือบตลอดทั้ง
ปี ความยาวแรกเริ่มสืบพันธุ์ของปลาเพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ
10.46 และ 11.73 เซนติเมตร ตามลําดับ
ไข่ ป ลาข้ า งเหลื อ งมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
ประมาณ 0.62 มิลลิเมตร ซึ่งเล็กกว่าไข่ปลาทูเล็กน้อย เป็นไข่
ครึ่ง จมครึ่ง ลอยมีห ยดน้ํา มัน หยดเดีย วเหมื อนไข่ป ลาทู ไข่ฟั ก
ออกเป็นตัวในเวลา ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้ํา 30oC
ลูกปลาแรกฟักมีถุงไข่แดงกลมป้อม หางสั้น และขนาดเล็กกว่า
ลูกปลาทู หยดน้ํามันก็ดูเหมือนว่าจะอยู่คนละตําแหน่งกัน ปากของลูก
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ปลาเริ่มเปิดในวันที่สองหลังจากฟักเป็นตัวและเริ่มกินอาหาร อาหารก็เป็น

แพลงก์ตอนพืช โรติเฟอร์ โคพีพอต ตามปกติของลูกปลาทะเลแรกเกิดทั่วๆ ไป อายุได้ 6 – 7 วัน ก็สังเกตความ
แตกต่างของลูกปลาได้ด้ายตาเปล่าเพราะขนาดแตกต่างกันมาก ลูกปลาข้างเหลืองลําตัวยาวเพียง 1 เซนติเมตร
กว่าๆ ส่วนลูกปลาทูลําตัวยาวเกือบ 2 เซนติเมตร ลักษณะการว่ายน้ําการรวมฝูงก็แตกต่างกันเล็กน้อย

เมื่อนําไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ก็พบพัฒนาการที่แตกต่างกันที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ตรงระบบ
ทางเดินอาหาร ซึ่งลูกปลาทูจะไม่มีรูปร่างของกระเพาะอาหารให้เห็นและมีลําไส้ยาวม้วนกลมซึ่งเป็นลักษณะ
ของปลาที่กินพืชเป็นหลัก ส่วนลูกปลาข้างเหลืองกระเพาะจะเห็นชัดเจนและลําไส้สั้นซึ่งเป็นลักษณะปลาที่กิน
เนื้อเป็นหลัก อย่างไรก็ตามปลาข้างเหลืองเป็นปลาขนาดเล็กการไล่ล่าก็น่าจะเป็นแพลงก์ตอนสัตว์เป็นหลัก
เมื่อศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่ K. K. Tandon นักวิชาการ
ประมงชาวอินเดีย รายงานผลการสํารวจที่อ่าว Mannar ว่า อาหารหลัก
ของปลาข้างเหลืองจะเป็นเคย (Lucifer) ลูกกุ้ง (Mysid) ลูกปลาแอนโชวี
(Anchoviella) โดยเมื่อยังเล็กก็จะกินเคยและลูกกุ้งมาก เมื่อโตขึ้นก็จะ
กินลูกปลามากขึ้น องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะจะเปลี่ยนแปร
ไปตามฤดูกาล ในบางครั้งก็พบลูกปู (Decapod) ลูกหอย สาหร่ายที่
เป็นเส้นยาว (Hypnea, Sarconema and Enteromorp) และ
ไดอะตอม (Coscinodiscus, Navicula and Leptocylindrus) รวมทั้งพบสัตว์
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เล็กสัตว์น้อยและเม็ดทรายด้วย แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงนิเวศกับประชากร
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในทะเล
ถึงแม้เราจะพบว่าการเพาะเลี้ยงปลากิมซั่วสามารถ
ทําได้อย่างง่ายดายก็ตาม แต่การเพาะเลี้ยงปลาขนาดเล็กอย่างนี้
ให้เ พีย งพอต่ออุต สาหกรรมแปรรูป ไม่น่าจะเป็นไปได้ ไม่น่าจะ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลรูปร่างลักษณะ
ลู ก ปลา การเจริ ญ เติ บ โตหรื อ พฤติ ก รรมที่ สั ง เกตได้ จ ากการ
เพาะเลี้ยงครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยเสริมให้ผู้บริหารนําไปวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในทะเลได้ละเอียดแม่นตรงขึ้น กําหนดฤดูกาล
วางไข่และเลี้ยงลูกอ่อน กําหนดปริมาณการจับให้พอดีให้ทรัพยากรสัตว์น้ํามี
โอกาสฟื้นตัว ซี่งจักส่งผลไปสู่การทําประมงที่ยั่งยืนต่อไป
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