ฮาวาย
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งมีวาระงานที่จะต้องไป
ตรวจรับรองฟาร์มผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดโรคที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้วยกฎระเบียบของประเทศไทยกําหนด
เอาไว้ว่าการที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยจะนําเข้ากุ้งมี
ชีวิตจากต่างประเทศนั้น จะต้องเป็นกุ้งที่มาจากฟาร์มที่
ได้ การรั บ รองมาตรฐานปลอดโรคจากกรมประมงแล้ ว
เท่านั้น ส่วนกุ้งต้มกุ้งกระป๋องนั้นเราไม่ต้องตรวจเพราะ
มั น สุ กแล้ ว คงไม่ ส ามารถเป็ น พาหะของโรคที่ จ ะติ ด ต่ อ
น้ําทะเลใสสะอาดสีน้ําเงินเข้ม เมฆขาว คลื่นลมแรง
มายังกุ้งพื้นบ้านของเราได้ วันนี้เกษตรกรไทยต้องการลูก
สวรรค์ของนักเล่นกระดานโต้คลื่น
กุ้งพันธุ์ที่โตไวปลอดโรคมาเลี้ยงเพื่อให้มั่นใจในการผลิต
กุ้งเนื้อจําหน่ายสู่ตลาดโลก เพื่อนํารายได้มาเลี้ยงครอบครัว เกษตรกรไทยจึงต้องการพ่อแม่กุ้งพันธุ์ดี หลาย
ท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตว่า เอ๊ะ!! ทําไมเราต้องไปหาซื้อพ่อ
แม่พันธุ์กุ้งถึงอเมริกา กุ้งไทยไม่มีแล้วหรือ คําตอบ คือ มี
ครับและกล่าวกันว่าเป็นสายพันธุ์ที่โตเร็ว ที่สุดในโลกอี ก
ด้วย เอ๊ ะ!! ถ้าอย่า งนั้น ก็แค่ หาเรื่องไปเที่ ยวต่ างประเทศ
ผลาญงบประมาณกันใช่ไหมนี่ เปล่าครับเปล่าหาเรื่อง แต่
เรื่องมันยาวครับท่าน
การเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้ส บายอย่างที่ท่า นคิดกันไปเอง เศรษฐีชาวอเมริกันนิยมสร้างบ้านบนเกาะโอฮาอู
หรอก ถึ ง แม้ จ ะเป็ น การเดิ น ทางด้ ว ยเครื่ อ งบิ น ก็ ต ามที ในทําเลที่สามารถมองทิวทัศน์มหาสมุทรแปซิฟิก
กล่าวคือ เจ้าฟาร์มทั้ง 4 แห่ง
ได้ตลอดเวลาที่ดินจึงมีราคาแพงอย่างยิ่ง
ที่จะต้องไปตรวจนั้นมันอยู่ที่
หมู่ เกาะฮาวายกลางมหาสมุทรแปซิฟิก 3 ฟาร์ม และอยู่ที่แหลมฟลอริ ดาฝั่ ง
มหาสมุทรแอตแลนติกอีก 1 ฟาร์ม วัดระยะการเดินทางไปกลับได้เท่ากับหนึ่ง
รอบโลกกว่าๆ แล้วทีนี้ระเบียบราชการไทยท่านก็บอกว่าให้ใช้จ่ายโดยประหยัด
ชั้น Economy minus เดินทางไปถึงก็ให้ทํางานเลย เมื่องานเสร็จก็ต้องรีบ
เดินทางกลับมาปฏิบัติงานตามปกติโดยพลัน พวกเราจึงต้องออกเดินทางกันใน
วันหยุดสุดสัปดาห์เท่ากับว่าต้องนอนบนเครื่องบินระหว่างการเดินทางไปกลับ
สองคืนและเดินเตร็ดเตร่ในสนามบินระหว่างการต่อเครื่องข้ามทวีปอีกราวหนึ่ง
วัน ห้องน้ําห้องท่าก็ใช้บริการฟรีในสนามบิน ประหยัดกันสุดๆ ว่างั้นเถอะ
หินลาวาที่มีอายุน้อยเพียง
4-5 ปี

เช้าวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เครื่องบินของสายการบินนิปปอนแอร์
เวย์ได้พาคณะผู้ตรวจฟาร์มกุ้งมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะฮาวาย เส้นทางการบินนั้นต้องไป
ลงจอดเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮาเนดะที่กรุงโตเกียวก่อนแล้วจึงบินต่อไปเมือง

โฮโนลูลูซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฮาวายตั้งอยู่บนเกาะโอวาฮู
การบินเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาทวนทิศทางการหมุนของ
โลก ดังนั้นเข็มนาฬิกาจึงเดินอย่างรวดเร็วยิ่งตามหลักทฤษฎี
สัมพันธภาพ เริ่มออกเดินทางเวลา 9 โมงเช้า พอบินไปถึง
ประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ งใช้ เ วลาประมาณ 4 ชั่ ว โมงกว่ า แต่ เ วลา
ท้องถิ่นเป็นเวลายามเย็นแล้ว รอต่อเครื่องอยู่พักใหญ่และ
เมื่อขึ้นเครื่องบินต่ออีกครั้งก็ มืดพอดี พอบิน ต่อมาได้อีก 6
ชั่ ว โมง ยั ง ไม่ ทั น ได้ ห ลั บ ได้ น อนกั น เต็ ม อิ่ ม ก็ เ ริ่ ม สว่ า ง
แอร์โฮสเตสปลุกผู้โดยสารขึ้นมารับประทานอาหารเช้า การ กุ้งขาวแวนาไมสดในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่โฮโนลูลู
บินทวนเข็มนาฬิกาจากญี่ปุ่นไปฮาวายจะข้ามผ่านเส้นสมมุติ บริษัทอเมริกันเลี้ยงขายกันเองในรัฐฮาวาย โดย
แบ่งเวลาโลก ดังนั้นเมื่อเครื่องบินลงจอดที่สนามบินโฮโนลูลู ใช้แรงงานราคาย่อมเยาจากประเทศโลกที่สาม
เวลาท้องถิ่นจึงเป็นเวลาตอนสายๆ ก่อนเที่ยงของวันอาทิตย์
ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 อย่างเดิม เมื่อนับชั่วโมงตั้งแต่เช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ออกจากบ้านไปสนามบินสุวรรณ
ภูมิจนถึงเวลาเช้าตรู่วันจันทร์ที่หมู่เกาะฮาวายทั้งหมดรวมกันได้เกือบ 40 ชั่วโมง จึงพบว่าวันอาทิตย์นี้เป็น
วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยาวที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า
ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้จัดการทีมคนเก่งของเราเลือก
โรงแรมที่พักบริเวณหาดไวกิกิอันมีชื่อเสียงมาแต่ ครั้งยุ ค
ซิกตี้ ยุคที่เอลวิสนักร้องรูปหล่อจอนงามโยกและคลึงไมค์
ขยี้ใจสาวรุ่นคุณย่าคุณยายทวดจนแทบละลาย คุณปู่คุณ
ตาวาดลวดลายร็อคแอนด์โรลล์กันอย่างสะบัดฟัดเหวี่ยง
บนฟลอร์เต้นรํา เอ๊ะ!! ไหนว่าไปราชการทําไมถึงได้จองที่
พักในสถานที่ท่องเที่ยวไฮโซชื่อเสียงระดับโลก ค่าห้องคง
แพงระยับซิท่าน เปล่าครับเปล่า นักวิชาการประมงโลโซ
ผอ.สมบูรณ์ หลาวประเสริฐ กําลังซักถามแนวคิด
อย่างพวกเรามีงบประมาณจํากัดจําเขี่ยอย่างยิ่งที่พักของ
งานวิจัยของ OI ที่มุ่งเป้าใช้วัตถุดบิ ที่หาได้ในหมู่
เราจึ ง ห่ า งจากชายหาดไปตั้ ง 2 บล็ อ ก มิ ไ ด้ เ ลิ ศ หรู แ ต่
เกาะในการผลิตอาหารสัตว์น้ําโดยไม่ต้องนําข้ามน้ํา ประการใด เพียงแต่มันช่วยให้เราหาอาหารรับประทานได้
ข้ามทะเลมาจากแผ่นดินใหญ่
สะดวกและก็ใช้เวลาว่างเท่าที่มี
เดินเลาะเลียบหาดชมความงาม
ของน้ําทะเลสีน้ําเงินกลางมหาสมุทรแปซิฟิกและดูสาวๆ เล่นกระดานโต้คลื่นกันได้
พอเจริญหูเจริญตาบ้างเท่านั้น
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะนักวิชาการกระเหรี่ยงจากเมืองไทยก็ได้
ไปปฏิบัติงานสังเกตการณ์การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งปลอดโรคที่หน่วยวิจัย Oceanic
Institute ที่เคยเป็นเครือข่ายของ Hawaii University แต่ปัจจุบันแยกตัวออกมา
บริหารงานอิสระ กิจการงานของสถาบันก็เป็นไปตามปกติ ห้องปฏิบัติการสุดไฮเทค
ดอกรักทะเล

แต่บรรยากาศกิจกรรมเพาะฟักที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิดที่วาดหวังไปจากเมืองไทย วันนี้ OI ไม่ได้ฟู่ฟ่าเท่าที่มัน
ควรจะเป็นตามข้อมูลที่นักวิชาการประมงบ้านนอกได้รับรู้มาทางอินเตอร์เน็ตแต่ครั้งก่อนเลย บ่อหลายบ่อว่าง
เปล่า อุปกรณ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ําดูเหมือนพักการใช้งานมานานเป็นปี มีเพียงเสียงปั๊มลมดังเบาๆ เท่านั้น ป้าย
แสดงผลงานที่ อยู่ ข้า งบ่ อปลากุ เ ราก็ เ ก่ า นานนั บ สิ บ ปี อื มม..ม์ ข่ า ววงในเขาลื อกั นว่ า บริ ษัทยั กษ์ ใหญ่ ทาง
การเกษตรจากเมืองไทยทุ่มทุนซื้อสายพันธุ์และบุคคลากรไปหมดตั้งหลายปีแล้ว คนที่เหลืออยู่ในปัจจุบันจึง
เป็นทีมงานชุดใหม่ รู้แล้วอย่าเอ็ดอึงไปนะท่าน
ในโรงเพาะฟั กขนาดเล็ กห้ องหนึ่ งของ OI เห็ น มี เ จ้ าหน้ า ที่ กํา ลั งให้ อาหารพ่ อแม่ พัน ธุ์ ป ลาขี้ ตั งเบ็ ด เหลื อง
(Yellow Tank) อยู่สองสามถัง ข้อมูลที่สืบค้นจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตบอกว่า เมื่อปีที่แล้ว OI ประสบความสําเร็จในการ
อนุบาลลูกปลาขี้ตังเบ็ดเหลือง เลยถือโอกาสแวะเข้าไปสนทนา
เขาบอกว่ า ตอนนี้ มีลู กปลารุ่ น F1 อยู่ พัน กว่ า ตั ว แล้ ว นั บ เป็ น
ความสําเร็จที่น่ายินดียิ่ง เนื่องด้วยศูนย์ฯ สมุทรสาครก็พยายาม
อนุ บ าลลู ก ปลา Blue Tank อยู่ ห ลายปี แ ต่ ยั ง ไม่ ป ระสบ
ความสํ าเร็จ เขาบอกว่า อนุ บาลสํ าเร็จ ด้วยการใช้ลู กโคพี พอด
พ่อแม่พันธุ์ปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองของ OI เลีย้ ง
ข้อมูลที่ได้ทําให้นึกถึง ผอ.ธวัช ศรีวีระชัย ที่พยายามพัฒนาการ
ในถังพลาสติกขนาดประมาณ 1 ตัน น้ําลึก
เลี้ ย งโคพี พ อดให้ ไ ด้ ป ริ ม าณมากๆ ด้ ว ยเทคนิ ค การเลี้ ย งแบบ
ประมาณ 80 เซนติเมตร
เดียวกับการผลิตโรติเฟอร์แบบมหมวล หากทําได้สําเร็จเราคง
เห็นผลผลิตลูกปลาที่อนุบาลยากๆ หลั่งไหลกันออกมาให้ชมอีกหลายตัวอย่างแน่นอน
เช้าตรู่วันต่อมาคณะก็แยกออกเป็น 2 ทีม ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา และ ผอ.ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
เดินทางไปยังเกาะ Kona เพื่อสังเกตการณ์ฟาร์ม Kona Bay ส่วนทีมของนักวิชาการประมงบ้านนอกก็
เดินทางไปยังเกาะใหญ่ (Big Island) เพื่อดูงานของฟาร์มผลิต
พ่ อ แม่ พั น ธุ์ กุ้ ง อี ก 2 บริ ษั ท คื อ Shrimp Improvement
System (SIS) และ Moana โดย SIS ทําการพัฒนาสายพันธุ์
กุ้งขาวแวนาไม ซึ่งทราบมาว่าบริษัทใหญ่ที่ประเทศอินโดนีเซีย
ได้ ควบรวมกิ จ การไว้ เ มื่ อหลายปี ก่อ น ส่ ว น Moana ยั งคง
เหนี ย วแน่ น กั บ การพั ฒ นาสายพั น ธุ์ กุ้ ง กุ ล าดํ า ตามลํ า พั ง
ระหว่างการสัมภาษณ์ Dr. Brad Argue เจ้าของบริษัทซึ่งเป็น
นักพันธุกรรม ท่านได้ให้ข้อคิดที่สําคัญประการหนึ่ง กล่าวคือ
โรงเรือนเลี้ยงกุ้งของบริษัท Kona Bay
กุ้งกุลาดําได้รับความสนใจในทางการเพาะเลี้ยงมาก่อนกุ้งขาว
ในช่วงที่การเลี้ยงกุ้งกุลาดํามีผลผลิตสูงเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนและรุ่งเรืองอยู่นานจนประสบปัญหาโรคไวรัสตัวแดง
ดวงขาวและหัวเหลืองจนเกษตรกรเลิกราไปนั้น หากเราได้มีการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําให้ปลอดโรคตั้งแต่
วันนั้นเหมือนเช่นการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวในทุกวันนี้ การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําคงจะไม่พังพาบลงมาอย่างที่
เป็น และในวันนี้กุ้งกุลาดําคงฟื้นตัวขึ้นมาแข่งกับกุ้งขาวได้ยากด้วยเหตุผลทางธุรกิจ อืมม..ม์ น่าคิดแฮะ

นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของไทยต้องตระหนักในเรื่องนี้นะครับ เพราะว่าเราแทบไม่
เคยใช้เทคโนโลยีมาจัดการพ่อแม่พันธ์สั ตว์น้ําที่เราเพาะเลี้ยงกันในทุกวันนี้เลย
พวกเราลากอวนจั บ แม่ กุ้งกุ ล าดํ า ขึ้ น มาจากท้ องทะเลหรื อคั ด เลื อกพ่ อปลาที่ มี
น้ําเชื้อสมบูรณ์และแม่ปลาที่มีไข่แก่มาได้แล้วก็เร่งฮอร์โมนผสมเทียมเลย ลูกพันธุ์
ที่ได้ก็ปล่อยลงบ่อเลี้ยงบ้างปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาติบ้าง ปีถัดไปก็ทําแบบเดิม
อีกซ้ํ าๆ กันหลายปีจ นปลากะพงขาวบางตัวครีบหลังหายไป ปลาตะเพียนขาว
เกล็ ด เรี ย งสลั บ เวี ย นไม่ เ ป็ น ธรรมชาติ โรคไวรั ส ที่ แ ฝงในตั ว พ่ อแม่ พั น ธ์ กุ้ง จาก
ธรรมชาติก็แพร่กระจายไปในระบบฟาร์ม
รวมถึงกุ้งก้ามกรามที่มีปัญหาการอนุบาล
กุ้งกุลาดําที่ฉีดสีสะท้อน ลูกยากอีก ด้วย หากเรายังคงทํางานแบบ
แสงไว้เพื่อจําแนก
สุกเอาเผากิน อย่ างนี้ เราคงต้ องเป็ นทาส
ครอบครัว
ฝรั่งกันเรื่อยไปเดินตามก้นฝรั่งอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของ
เราก็ ไ ม่ มี วั น ที่ จ ะก้ า วหน้ า ไปถึ ง ดวงดาว การเดิ น ทางไปตรวจฟาร์ ม ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้มีข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์หลายประการ แต่คงไม่สามารถ
นํามาปรับใช้ได้ทั้งหมด แค่การเลือกสถานที่ตั้งศูนย์วิจัยที่คุณภาพน้ํายอดเยี่ยม อยู่
บนหมู่ เ กาะที่ห่ า งไกลแหล่งเลี้ย งกุ้ง มีส าธารณูปโภคครบครัน ก็ห าไม่ ได้แล้ ว แต่
โครงสร้างฟาร์มพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดเชื้อและระบบการผลิตที่เห็นมันก็ยืนยันอย่าง
ชัดเจนถึงความจําเป็นในการทํางานบนพื้นฐานขององค์ความรู้และหลักการที่ถูกต้อง
วันนี้กรมประมงกําลังปรับโครงสร้างองค์กรกันขนานใหญ่ตามเจตนารมณ์
ของพระราชกํ าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่มุ่งเน้ นการทําประมงอย่ างมี สํานึ ก
รับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํานั้น ท่านอธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ ท่านได้แบ่ง
กองวิจัยแลพัฒนาประมงชายฝั่งออกเป็น 2 ซีก ตามภาระงานที่
แตกต่างกัน จากเดิมที่มันเคยรวมกันอยู่มาช้านาน ซีกหนึ่งแยก
ไปทําหน้าที่ดูแลทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อคง
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อ
ปล่อยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ํา อีกซีกหนึ่งทําหน้าที่
คุณ Rango บริษัท SIS ฟลอริด้า อธิบาย
พัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมถึงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา
เพื่อจําหน่ายให้เกษตรกรนําไปเพาะเลี้ยง ในความคิดเห็นของ ระบบน้ําทะเลของฟาร์มขยายพันธุ์พ่อแม่กุ้ง
โดยเริ่มจากการสูบบาดาลน้ําเค็ม นําไปผ่าน
นักวิชาการประมงบ้านนอกนั้น แนวคิดพื้นฐานและวิธีการใน ถังระเหยแก๊สไข่เน่าออกแล้วกรองและฆ่า
การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ําทั้งสองประเภทนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง
เชื้อก่อนนําไปใช้ ส่วนน้ําทิ้งเก็บตะกอนออก
ด้ า นการผลิ ต เพื่ อ ปล่ อ ยลงแหล่ ง น้ํ า ธรรมชาติ นั้ น
นักวิจัยจะต้องพัฒนาเทคนิควิธีการรักษาความหลากหลายทาง

ก่อนทิ้งให้ซึมผ่านร่องกรองทรายตาม
ธรรมชาติโดยไม่มีช่องทางเชื่อมต่อกับทะเล
เลย

ชีวภาพพืชพรรณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 1) การปล่อย
พัน ธุ์สั ต ว์น้ํ า ลงในแหล่ งน้ํา ธรรมชาติ ต้องใช้ สายพัน ธุ์ พื้น ถิ่ น
ดั้งเดิมของแหล่งน้ําบริเวณนั้นนํามาผลิตแล้วปล่อยลงในพื้นที่
เดิม ห้ามนําเอาไปปล่อยที่อื่นโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะเกิดการ
ปนเปื้อนทางพันธุกรรม เท่าที่ผ่านมากรมประมงผลิตลูกปลา
กะพงขาวจากพ่ อแม่ พันธุ์ ที่จั บได้ จ ากทะเลสาบสงขลาแล้ ว
บางครั้งนําลูกปลาที่ได้ไปปล่อยบริเวณก้นอ่าวไทยหรือชายฝั่ง
โรงเรือนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดเชื้อมีตาข่าย ทะเลภาคตะวั น ออกจนเราแทบหาความแตกต่ า งทาง
พันธุกรรมของปลากะพงขาวในอ่าวไทยไม่ได้ และหากจะเอา
โดยรอบ ใช้การเลี้ยงแบคทีเรีย bio floc
ประกอบกับการเปลี่ยนถ่ายน้ําแบบ lease
ลู กปลากะพงขาวจากทะเลสาบสงขลาฝั่ ง ทะเลอ่ า วไทยไป
flow เพื่อควบคุมแอมโมเนียไนโตรเจน หลังคา ปล่อยทางฝั่งทะเลอันดามันยิ่งเป็นการผิดหลักวิชาการอย่างยิ่ง
จึงต้องพรางแสงให้พอดี
2) ค้นคว้าวิจัยถึงชนิดพืชพรรณที่ขาดหายไปจากระบบนิเวศ
แหล่งน้ําแล้วเกิดผลกระทบต่อชาติพันธุ์สัตว์น้ําชนิดอื่น แล้ว
นํามาผลิตปล่อยหรือกําหนดมาตรการให้เกิดการฟื้นฟูประชากรเพื่อต่อเชื่อมวงจรชีวิตสรรพสัตว์น้ําในระบบ
นิเวศให้สมบูรณ์ เท่าที่ผ่านมากรมประมงผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ําที่ผลิตง่ายๆ ให้ได้จํานวนมากๆ เพื่อปล่อยในพิธี
การต่างๆ หรือทําข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อปล่อยลงไปแล้วก็มักจะมีคําถามมาจากสํานักฯ ที่อนุมัติงบประมาณ
ให้ว่า ปล่อยแล้วมีอัตรารอดเท่าไร ผลผลิตสัตว์น้ํานั้นๆ เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าเท่าใด ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันทั้ง
ผู้ผลิตและผู้ให้งบประมาณ เพราะการปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิตนั้นมันจะต้องดําเนินการในแหล่งน้ําที่ควบคุมได้
เท่านั้น การจัดการตามหลักวิชาการเพื่อคงความสมบูรณ์ของแหล่งน้ําเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก 3) ใช้ข้อมูลที่
เป็นตัวบ่งชี้ความไม่สมประกอบของระบบนิเวศแหล่งน้ํานํามาประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
กับพืชพรรณสัตว์น้ํา พร้อมรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ เท่าที่ผ่านมาเมื่อมีพิธีการที่ต้องปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ําลงในคลองมหาชัยหรือคลองผดุงกรุงเกษมครั้งใดก็เศร้าใจทุกครั้ง ฯพณฯ นายกฯ ที่เคารพครับ การ
ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ําลงในแหล่งน้ําที่ขาดออกซิเจนนั้นเป็นการสูญเปล่าทั้งแรงงานและงบประมาณ ตลอดจน
เป็นการทรมานสัตว์อย่างที่มิอาจจะให้อภัยได้ เฮ้อ!! เมื่อใด
หนอบรรดานักวิชาการประมงจะตื่นจากหลับใหลกันเสียที
แล้ ว กล้ า ชี้ แ จงต่ อ เหล่ า ผู้ บ ริ ห ารประเทศไทยให้ เ ข้ า ใจ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ด้านการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ําจําหน่ายให้เกษตรกร
นํ าไปเพาะเลี้ ย งนั้ น นั กวิ จั ย จะต้ องพั ฒ นาเทคโนโลยี การ
ผลิ ต สั ต ว์ น้ํ า เพื่ อ การเพาะเลี้ ย งอย่ า งยั่ งยื น คุ้ มค่ า ต่ อการ
ลงทุน 1) ปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีลักษณะตรงตามที่ตลาด
ต้องการ 2) พัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ําที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 3) ควบคุมกระบวนการเลี้ยงในระดับ
ฟาร์มเพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งในช่วงเวลาที่
ผ่านมาเรามุ่งแต่เพิ่มกําลังผลิตให้ได้มากที่สุด โดยการขยาย
พื้นที่เพิ่มอัตราความหนาแน่นต่อไร่ ขาดวิสัยทัศน์ในการนํา

รัฐฟลอริดามีพื้นที่ป่าชายเลนกว้างใหญ่
ไพศาล แต่ไม่อนุญาตให้ทําฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เพื่อ
ไม่ให้เกิดการแข่งขันกับการทําประมงกุ้ง

องค์ความรู้และนวัตกรรมมาช่วยจั
ย ดการระบบฟาร์ม จนระบบนิเวศเสียสมดุล ความล้มเหลวของกุ้งกุลาดําซึ่ง
เป็นกุ้งพื้นเมืองของเรากับการที่เราต้องเดินทาง
ไปหาซื้อสายพัน ธุ์กุ้งขาวแวนาไม
แวนาไมปลอดโรคซึ่ ง
เป็ น กุ้ ง ต่ า งถิ่ น มาเพาะเลี้ ย งกั น นั้ น นั บ เป็ น
บทเรียนที่ต้องจดจําและหาทางป้องกันไม่ให้มัน
เกิ ด ขึ้ น อี ก มั น ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ทัท้ั ง ภาครั ฐ และ
เอกชนจะต้องปรับวิธีคิด ทัศนคติ ค่านิยม ไปสู่
วิถีทางที่ยั่งยืน จะต้องดูแลระบบนิ
ระบบนิเวศแหล่งน้ํา
ให้ ส มดุล ยั่ งยืน ถึ งรุ่น ลู กรุ่ นหลานและสามารถ
หลาน
พั ฒ นาธุ ร กิ จ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ของเราให้
ของเรา
มั่นคงถูกต้องตามครรลองที่มันควรจะเป็น ผลิต
อาหารให้มีเพี
เพียงพอสําหรับทุกคน ลดความสูญ
เปล่าทั้งเวลาและงบประมาณ ต่อแต่นี้ไปจะไม่
ปจะ มี
การผลิตสัตว์น้ําแบบซี้ซั้วอีกต่อไป จะไม่มีภาพ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตจากการเพาะเลีย้ งสัตว์
เสถียรภาพจากปัญหาโรคระบาด
ของถุงบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ํากองพะเนินเทินทึก น้ําของไทยเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีเสถี
โรคอุบัติใหม่ และภัยธรรมชาติ
อยู่ที่ศาลาท่าน้ํา ลูกปลาลอยหัวหายใจพะเยิบ
พะยาบ ตากแดดรอเวลาให้ผู้หลั
หลักผู้ใหญ่มาทํ
า า
พิธีธตี ัดริบบิ้นถ่ายรูปทําข่าวประชาสัมพันธ์อีกต่อไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการผลิ
การผลิตสัตว์น้ําทั้งเพื่อปล่อยและเพื่อ
เลี้ยงต้องเป็นไปตามหลักวิชาการประมงเท่านั้น การเสริมบารมีด้วยการปล่อยปลาปล่
ปล่อยเต่าผิดที่ผิดทางนั้นมัน
เป็นการทําบาปทํทํากรรมต่อสรรพสัตว์นะท่าน ปรับทัศนคติซะทีเถอะครับ อืมม..ม์ม์ หนูตัวไหนก็
ไหน ได้ช่วยไปบอก
แมวหง่าวตัวโตตัวนั้นให้ทีนะครับ จักขอบพระคุณอย่างสูง
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