คอลัมน แนะนํา ทํากินทั่วถิ่นไทย
ปลาซิวแกวและการแปรรูป
พนม เกิดแสง
นักวิชาการศึกษา 8 ชํานาญการ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทามกลางความมืดมิดของผืนน้ํายามค่ําคืนเดือนมืด จะเห็นแสงไฟจากแพยอเปน
แสงสีขาวและสีเขียว สลับกันไปมา ซึ่งชาวบานที่ประกอบอาชีพทําการประมงจะผูกยอไว
ดักปลาและเปดไฟ ลอใหปลามาเลนแสงไฟ พอยกยอขึ้นมา ก็จะไดปลาเล็กปลาปลานอย
ตางๆ ซึ่งสวนใหญ มักจะเปนปลาซิวแกวและปลาแปนแกว

แสงไฟจากแพยอ

ปลาซิวแกวตากแหงในรานขายของฝาก

เขื่อนวชิราลงกรณ หรือ ชื่อเดิม เขื่อนเขาแหลม เปนอีกแหงหนึ่งที่มีชาวบานอพยพ
เขามาหากินตั้งแตเขื่อน เปดมาแลวกวา 20 ป เปนเขื่อนหินถมแหงแรกของประเทศไทย ที่ดาด
ผิวหนาดวยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร ความยาวสันเขื่อน 1,019 เมตร ตั้งอยูบนแมน้ํา
แควนอย ในทองที่ตําบลทาขนุน อยูเหนืออําเภอทองผาภูมิประมาณ 6 กิโลเมตร หางจาก
ตัวจังหวัดกาญจนบุรี ไป ตามเสนทางหมายเลข 323 ไป ทางเหนือประมาณ 147 กิโลเมตร
เปนเขื่อนไฟฟาพลังน้ําของการไฟฟาฝาย ผลิต แหงประเทศไทย
อาชีพที่สําคัญของชาวประมงที่อาศัยอยูในอางเก็บน้ําเหนือเขื่อนอีกอาชีพหนึ่งก็คือการ
ยกยอ เพื่อจับปลาซิวและปลาแป นเพื่อเปนอาหารและรายได เสริมอีกทางหนึ่ง ดวยเหตุนี้
จึงทําใหตลาดขายของที่ระลึกหรือของฝากจากเมืองกาญจนบุรีที่พบเห็นไดแทบจะทุกรานก็คือ
ปลาซิวตากแหงที่จับมาจากอางเก็บน้ําในเขื่อนตางๆของจังหวัดนั่นเอง
ผมและทีมงานเดินทางมาถึงตลาดทองผาภูมิเอาเมื่อบายแกๆ ในวันหนึ่งของเดือน
มีนาคม เพื่อจัดเตรียมหาซื้อเสบียงสําหรับ 2-3 วันในการลงแพของชาวบานที่เลี้ยงปลาใน
กระชังกลางอางเก็บน้ําเขื่อนเขาแหลม เทาที่สํารวจตลาดวันนั้น จะเห็นมีปลาตัวใหญ ๅ ที่จับมา
จากเขื่อนและบางสวนก็จะเปนปลากระชังที่รับซื้อจากชาวประมงในเขื่อนนั่นเอง ตลอดจน
ปลาแหงชนิดตางๆ ก็มีใหเห็นและเลือกซื้อหามากมาย
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เดินทางออกจากตลาดมุงหนาสูทาแพทองผาภูมิ ผานตัวเขื่อน ซึ่งอยูหางออกไปราวๆ
10 กิโลเมตร เพื่อลงเรือหางยาวไปยังแพปลากลางอางเก็บน้ํา ทองฟาปลอดโปรงแจมใส
เสียงเครื่องยนตของเรือหางยาวดังขึ้นและครางกระหึ่มอยางสม่ําเสมอ คนถือทายเรือจับจอง
มองไปยังผืนน้ําเบื้องหนา
ละอองน้ําจากเรือผานคลื่นและแรงลมกระเซ็นเขามาสัมผัส
ใบหนาผมและทีมงานเปนระยะ ทามกลางขุนเขาที่โอบลอมโดยรอบ ประมาณ 20 นาที
ก็มาถึงแพปลาที่จะแนะนําทํากิน ในครั้งนี้

คุณนริศ ตามใจเพื่อน

ปลาซิวแกวและปลาแปนที่จบั ได

คุณนริศ ตามใจเพื่อนและครอบครัว เปน เกษตรกรที่อาศัยอยูบนแพและประกอบ
อาชีพเปนผูเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง และมียอที่ขออนุญาต 4-5 หลัง ในบริเวณอางเก็บน้ํา
เหนือเขื่อนวชิราลงกรณ ไดกลาวถึงการยกยอ เพื่อจับปลาซิวแกวและปลาแปนแกว เปนรายได
และลดตนทุนคาอาหารปลาที่เลี้ยงไวในกระชัง ซึ่งสวนใหญเปนปลาคัง ในการขอใบอนุญาต
จะตองขออนุญาตจากกรมประมง ( ประมงจังหวัดกาญจนบุรี)เฉพาะในเขตที่อนุญาตใหจับสัตว
น้ําไดเทานั้น การที่จะทําการยกยอในอางเก็บน้ําเหนือเขื่อนไดนั้นจําเปนตองขออนุญาตจาก
กรมประมง ซึ่งก็คือประมงจังหวัดนั้นๆกอน ซึ่งไดกําหนดพื้นที่ที่สามารถทําการประมงและเขต
อนุรักษเอาไวชัดเจน เมื่อไดรับอนุญาตจึงสามารถทําการประมงไดตามเงื่อนไขที่กําหนด เทาที่
สํารวจลาสุดในป 2550 มีการขออนุญาตแลวกวา 100 ราย
ปลาซิวแกว อาศัยอยูเปนฝูงใหญในแมน้ําและแหลงน้ํานิ่ง รวมถึงลําธารในที่สูงบางแหง
พบใน0ภาคใต ภาคกลาง ถึง2แมน้ําโขง มีพฤติกรรมชอบตอมตะไครหรือสาหรายบริเวณใตแพ
หรือ ทาน้ํา อาหารไดแก พืชน้ํา และแมลงน้ําขนาดเล็ก เปนปลาเศรษฐกิจ นิยมบริโภคโดย
ปรุงสด ทําปลาราหรือปลาแหง และนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงามดวย
H

1H

H
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ปลาซิวแกว Clupeichthys aesarnensis
อันดับ Clupeiformes
วงศ Engraulidae
รูปรางของปลาซิวแกวที่จับไดในบริเวณอางเก็บน้ําเหนือเขื่อน จังหวัดกาญจนบุรีจะมี
ลั ก ษณะที่ มี ข นาดเล็ ก มี ลํ า ตั ว เพรี ย วยาว แบนข า งเล็ ก น อ ยถึ ง แบนข า งมาก สั น ท อ งกลม
สวนหัวใหญปลายแหลม จะงอยปากคอนขางแหลม ปากกวางมุมปากเฉียง ตาอยูทางดานขาง
ของสวนหัวไมสามารถมองเห็นจากทางดานลาง ปากมีขนาดเล็ก เฉียง ขากรรไกรลางจะยื่น
ออกมาเล็กนอย บางครั้งริมฝปากบนยื่นออกมาเล็ก

ปลาแปนแกว Parambassis siamensis
อันดับ Perciformes
วงศ Chandidae
ปลาแปนแกวจะมีลําตัวปอมอวนกวา มีหนามแหลมแข็งที่ครีบหลัง ไมนิยมนํามาบริโภค
เนื่องจากหนามแข็งเกินไป สวนใหญจะนิยมนําไปคลุกเคลากับอาหารปลาสําเร็จรูปเพื่อลด
ตนทุนคาอาหารเลี้ยงปลา
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อาจารย อภินันท สุวรรณรักษ
อาจารย อภิ นั น ท สุ วรรณรัก ษ แห ง ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารประมง คณะผลิ ต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ไดกลาวถึงขอแตกตางของปลาซิวแกว และปลาแปนแกว
วาเปนปลาที่มีขนาดเล็ก พบไดทุกภาคของประเทศไทย จัดเปนปลาในกลุม Cyprinid ปลาใน
สกุลนี้จะมีรูปรางลักษณะสีสันแถบสีที่คลายคลึงกันจึงยากที่จะแยกชนิดออกจากกันไดชัดเจน
อาจพบไดหลายสกุลในประเทศไทยพบมีการแพรกระจายทั้งในแหลงน้ํานิ่ง แหลงน้ําไหล ไดแก
ลําธาร หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา

ลักษณะแพยอในอางเก็บน้ํา

ปลาซิวและปลาแปนที่จับได

การหาปลาดวยการยกยอนั้นจะทําในคืนขางแรมซึ่งเปนคืนเดือนมืดแสงจันทรมืดมิด
ชาวประมงจะติดแสงไฟนีออนแสงสีเขียวไวในตอนพลบค่ํา(ชาวบานจะเรียกวาไปจุดไฟยอ) เพื่อ
ลอปลาและแมลง ใหมาเลนแสงไฟ ปลาเล็กปลานอยบางครั้ง ปลาใหญก็จะมากินแมลง
ชาวบานจะทิ้งอวนหรือตาขายไวในน้ํา จากนั้นประมาณตี3ถึงตี4 ก็จะกลับมายกยอ การยก
จะใช ก ว า นหมุ น เชื อ กที่ โ ยงไปดึ ง ตาข า ยขึ้ น มา ขนาดของยอไม ใ หญ ม ากนั ก ใช ค นเดี ย ว
หมุนกวาน ก็ยกไหว การหาปลาแบบนี้จะไดปลาซิวแกว กับปลาแปนเปนหลัก ซึ่งจะนําไปขาย
ไดกิโลกรัมละ 15- 20 บาท แตสวนใหญจะเก็บ ปลาแปนแกวไวเลี้ยงปลาในกระชัง
ต น ทุ น ในการยกยอจะประกอบไปด ว ย ค า น้ํ า มั น เรื อ ค า น้ํ า มั น ป น ไฟแบตเตอรี่
คาแบตเตอรี่ หลอดไฟคาผูกแพยอ คาอวนตาขาย คาธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนยอ เมื่อ
หักคาใชจายตางๆเหลานี้ก็พอมีเหลือ หรือลดตนทุนในดานอาหารที่เลี้ยงปลาในกระชังไดตาม
สมควร
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ทิ้งอวนลงน้ําเพื่อดักปลา

แบตเตอรีสําหรับจุดไฟยอ

ลักษณะของยอที่เกษตรกรผูกไวในบริเวณอางเก็บน้ําเหนือเขื่อน จะประกอบไปดวย
สวนที่เปนแพลูกบวบทําจากไมไผหลายๆลํามัดผูกติดกันไวเพื่อรองรับน้ําหนักทั้งหมดของยอ
เสาและคานกระดกซึ่ ง ก็ ทํ า จากไม ไ ผ เ ช น กั น เพื่ อ เอาไว ผู ก อวนตาข า ยซึ่ ง มี ค วามกว า ง ยาว
ประมาณ 4-5 เมตร นอกจากนั้นยังตองมีกวานเอาไวหมุนคานกระดกเพื่อใหอวนตาขายขึ้น
หรือลงไดสะดวกและรวดเร็ว ยอที่ผูกไวนี้จะถวงน้ําหนักไว (ทิ้งดิ่ง) เพื่อไมใหยอลอยไปตาม
กระแสลมหรือกระแสน้ํา และยังตองมีอุปกรณลอปลาใหเขามาติดอวนที่ทิ้งลงในน้ํานั่นก็คือ
หลอดไฟแสงสีเขียว โดยใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่รถยนต เปนแหลงพลังงานและใชหลอดไฟ
นีออน 12 โวลต การที่เกษตรกรมีหนาที่ที่จะตองมาจุดไฟยอ ตอนเย็น ก็คือมาเปดไฟ เพื่อลอ
ปลานั่นเอง
เนื่องจากปลาซิว จัดไดวาเปนปลาใจเสาะ อาจเปนเพราะเปนปลาขนาดเล็กตายงาย ไม
สามารถทนอยูในสภาวะที่ขาดน้ําไดเปนเวลานาน หรือไมสามารถทนอยูไดในสภาวะที่น้ําขาด
ออกซิเจนหรือในน้ําที่มีปริมาณของออกซิเจนนอย

การแยกปลาซิวและปลาแปน

ชั่งปลาเตรียมสงขาย

ดังนั้นเมื่อยกยอเพื่อนําปลาที่จับไดขึ้นมาแลว ก็จะทําการคัดแยกปลาซิวและปลาแปน
ออกจากกันโดย การตักน้ําใสลงไปในถังที่มีปลารวมกันใหทวมตัวปลา จะไดปลาที่ยังมีชีวิตอยู
วายลอยขึ้นมาที่ผิวน้ําก็ใหรินปลาที่วายอยูดานบนออกไป เก็บไวสวนหนึ่งนั่นก็คือปลาแปน
สวนปลาซิวซึ่งตายแลวจะจมน้ําอยูดานลาง ก็ใหรินน้ําแยกไวสวนหนึ่งไมใหปะปนกัน ทําเชนนี้
ไปจนครบจํานวนแพยอที่มีอยู ซึ่งในแตละคืนคุณนริศ จะไดปลาซิวแกวและปลาแปนแกว 30-50
กิโลกรัมทีเดียว
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ปลาซิวแกวที่จับไดนอกเหนือจากการขายเปนปลาสดแลวหากมีมากก็นําไปตากแหง
ขายเปนปลาซิวแหงซึ่งไดราคาดีอีกดวยเนื่องจากปลาซิวแหง 1 กิโลกรัมจะใชปลาสดประมาณ
4-5 กิโลกรัม ราคาขายเปนปลาแหงอาจสูงถึงกวาหนึ่งรอยบาท ตอกิโลกรัมทีเดียว

นอกจากนี้ปลาซิวแกว ยังอาจนําไปคลุกเคลากับน้ําเกลือหรือน้ําซอสปรุงรสก็อรอยดี
ปลาซิวแกว มีโปรตีนและแคลเซียมสูง นิยมนํามาแปรรูปเปน ปลาแกวซิว 3 รส ปลาซิวแกว
คลุกน้ํ า ตาล หรื อทํ าเป นปลาส มฟก บา งก็อ าจนําไปชุบแปง ทอดกรอบ ซึ่งนิ ยมบริโ ภคกัน
โดยทั่วไป หรืออาจจะนําไปทอดน้ํามันเพื่อรับประทานกับขาวตมก็ไดเชนกัน

กินกับขาวตม

ปลาซิวทอดปรุงรส

นับวาปลาซิวแกว และปลาแปนแกว เปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมี
ความสําคัญตอระบบนิเวศนของแหลงน้ํา เปนแหลงโปรตีน ราคาถูก อีกชนิดหนึ่ง จัดอยูใน
หวงโซอาหารที่สําคัญยิ่ง ไมนอยไปกวาปลาตัวใหญๆ ชนิดอื่นเลยทีเดียว
เลือกดูวันขางแรม ของเดือน ซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน ที่ดวงจันทร
คอนขางมืดมิด หาเวลาวางสัก 2-3 วัน ไปนอนนับดาวบนทองฟากับเพื่อนที่รูใจ และยัง
ไดชมวิธีการเลี้ยงปลาและหาปลาของชาวบานหรือรักที่จะตกปลา พรอมเครื่องดื่มเย็นๆ
ตามถนัด เพื่อเพิ่มรสชาติของชีวิต นับวาไมเลวทีเดียวครับ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนัดหมายไดที่ คุณนริศ ตามใจเพื่อน (โทร. 089
0096908) ขอเนนวาเปนแพพักผอนเงียบๆไมใชแพเธค ) เหมาะอยางยิ่งทีจ่ ะพักคางคืนบนแพ
ปลา และเรียนรูวิธีการดํารงชีวิตของชาวน้ํา ที่มีวิถีชีวติ เรียบงายไปอีกแบบ การผูกแพไวตอนรับ
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นักทองเทีย่ ว นี้ไดริเริ่มมาไดประมาณ 2 -3ป เนื่องจากผูที่มาดูการเลี้ยงปลาในกระชังที่ชื่นชอบ
บรรยากาศของผืนน้ําทามกลางหุบเขา ขอใหมีไว เพื่อนอนชมดาวบนทองฟายามมืดมิด
พักผอน และ ตกปลา ซึ่งคุณนริศ ก็ไดจดั เตรียมอุปกรณทําครัว และเครื่องนอนไวเสร็จสรรพ
ชวงเวลาที่เหมาะสม คือตนเดือนพฤศจิกายน–ปลายเดือนเมษายน ควรหลีกเลี่ยงฤดูฝน
หรือหากทานที่สนใจขอมูลในรูปแบบ วีซีดี เรื่อง ปลาซิวแกวและการแปรรูป
สามารถติดตอสั่งซื้อไดที่ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลาดยาว
จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-5792294 และ 02-9428460 ตอ 118 หรือ
http://www.eto.ku.ac.th/media/index.html
ฉบับหนา ยังจะคงนอนนับดาวตอ อีก 1 คืน โดยจะนําทานไปดู การเลี้ยงปลาคังใน
กระชัง ครับ

