บทคัดย่อ
ผู้วิจ ัยได้ท ำกำรรวบรวม ทวนสอบ และประมวลองค์ค วำมรู้ จำกภู มิปั ญ ญำท้องถิ่นในกำรท ำกำรประมง
กำรแปรรูป และวัฒ นธรรมอำหำรของปลำทูในอ่ำวไทย เพื่อกำรฟื้ นฟูและใช้ประโยชน์ ทรัพยำกรปลำทูอย่ำงยั ่งยืน
โดยมีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อรวบรวมและทวนสอบภูมิปัญ ญำท้องถิ่นในกำรทำกำรประมงปลำทู กำรแปรรูป และ
วัฒนธรรมอำหำร ตลอดจนกำรอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยำกรปลำทูในอ่ำวไทย 2) เพื่อประมวลและอธิบำยองค์ควำมรูจ้ ำก
ภูมปิ ั ญญำท้องถิ่นที่รวบรวมได้ โดยอำศัยแนวคิดและองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร และ 3) เพื่อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำ
อนุ รกั ษ์ เพิม่ มูลค่ำและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรปลำทูอย่ำงยั ่งยืนโดยอยู่บนฐำนหรือต่อยอดภูมปิ ั ญญำท้องถิน่ ทีผ่ ่ำนกำร
ทวนสอบในภำพรวมและตำมศักยภำพของพืน้ ที่ กำรศึกษำทำโดยกำรสืบค้นจำกเอกสำรและสำรวจข้อมูลภำคสนำมใน
4 พื้น ที่ ได้แก่ (1) บริเวณอ่ ำวไทยตอนบนจ ำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัด สมุ ท รสงครำม สมุ ท รสำคร และเพชรบุ รี
(2) บริเวณอ่ำวไทยตอนกลำงจำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และชุมพร (3) บริเวณอ่ำวไทยตอนล่ำง
จำนวน 2 จังหวัดคือ จังหวัดนครศรีธรรมรำช และสงขลำ (4) บริเวณอ่ำวไทยฝั ง่ ตะวันออกจำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัด
ระยอง และตรำด ในระหว่ำงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ชำวประมง
พืน้ บ้ำนและประมงพำณิชย์ทท่ี ำกำรประมงปลำทูเป็ นผูม้ ภี ูมปิ ั ญญำท้องถิน่ ทีส่ ั ่งสมและสืบทอดมำจำกในอดีต สำมำรถ
ประยุกต์องค์ควำมรูเ้ กีย่ วกับลักษณะทำงชีววิทยำของปลำทู เช่น กำรจำแนกชนิดโดยใช้กำรเรียงตัวของจุดสีบริเวณเส้น
สันหลังของปลำ ลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะทำงสมุทรศำสตร์ และอุตุนิยมวิทยำ เช่น แหล่งทีอ่ ยู่อำศัยของปลำทูทพ่ี บ
ในแนวชำยฝั ง่ ไม่เกิน 10 ไมล์ทะเล และควำมลึกของน้ ำที่มกั จะพบฝูงปลำทูจะอยู่ไม่เกิน 30 เมตร และมีช่วงเวลำที่
ได้ผ ลจับ จ ำนวนมำก (high season) ที่มีค วำมจำเพำะ เช่ น ช่ วงเวลำที่มีก ำรจับ ปลำทูได้ม ำก (high season) ของ
เครื่องมืออวนติดตำ มี 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ -เมษำยน และช่วงเดือนกันยำยน-พฤศจิกำยน ส่วนเครื่องมือ
อวนล้อมจับ มีมำกในช่วงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ นอกจำกนี้ชำวประมงยังใช้ภูมปิ ั ญญำเกี่ยวกับ กำรใช้เรือและ
เครื่องมือประมง มำบูรณำกำรจนเกิดควำมชำนำญในกำรทำกำรประมงอำชีพได้อย่ำงเหมำะสม เช่น กำรจำแนกฝูงปลำ
ทูได้โดยอำศัยกำรตอบสนองต่ อแสงไฟ และรูป แบบของกำรแตกฝูงหรือ รวมฝูงของปลำทู รวมถึงกำรใช้อุป กรณ์
เอคโคซำวเดอร์มำช่วยในกำรหำฝูงปลำทู ในส่วนของผูแ้ ปรรูปและประกอบอำหำรที่เกี่ยวข้องกับปลำทูผลกำรศึกษำ
พบว่ำเป็ นมีภูมปิ ั ญญำและประสบกำรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับลักษณะทำงชีววิทยำและสัณฐำนวิทยำของปลำทู กำรแยกแยะ
ปลำทู ช นิ ด ต่ ำงๆ ตลอดจนคุ ณ ภำพของปลำทู จึ งมีรูป แบบและวิธีก ำรแปรรูป ที่เหมำะสมเมื่อ น ำมำประกอบเป็ น
เมนูอำหำร สำมำรถทำเมนูได้หลำกหลำยตำมสภำพควำมสดของปลำทูและส่วนประกอบอำหำรในท้องถิน่ มีเมนูอำหำร
และวัฒ นธรรมกำรบริโภคที่เป็ น เอกลัก ษณ์ แ ละแตกต่ ำงกัน ไปในแต่ ละท้อ งถิ่น นอกจำกนี้ ผ ลกำรศึกษำยัง พบว่ ำ
ชำวประมงโดยส่วนใหญ่รบั รูถ้ งึ ควำมสำคัญของปลำทูทม่ี ตี ่อตนเองและชุมชน รวมถึงกำรลดลงของปลำทูในธรรมชำติ
โดยเฉพำะในอ่ำวไทย จึงใช้ภูมปิ ั ญญำท้องถิ่นในกำรนำวัสดุท่มี ใี นท้องถิน่ มำสร้ำงแหล่งทีอ่ ำศัยของปลำทูและสัตว์น้ ำ
อื่นๆ บริเวณชำยฝั ง่ เช่น กำรสร้ำงซัง้ หรือ บ้ำนปลำ แนวทำงที่เป็ นไปได้ในกำรพัฒ นำ อนุ รกั ษ์ เพิ่มมูลค่ำ และใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรปลำทูอย่ำงยั ่งยืนโดยอยู่บนฐำนหรือต่อยอดภูมปิ ั ญญท้องถิน่ เช่น กำรสร้ำงแหล่งทีอ่ ยู่อำศัยและ
รวบรวมฝูงปลำโดยกำรสร้ำงบ้ำนปลำ กำรสร้ำงกำรรับรูข้ องผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับกำรจำแนกชนิด กำรอนุ รกั ษ์ภูมปิ ั ญญำ
กำรทำกำรประมงพืน้ บ้ำน โดยเฉพำะกำรทำกำรประมงด้วยเครื่องมืออวนติดตำ กำรส่งเสริมให้กำรแปรรูปปลำทูเป็ น
สินค้ำประจำถิน่ หรือกำรมีระบบกำรรับรองว่ำเป็ นปลำทูทจ่ี บั ได้จำกภำยในพืน้ ที่ เพื่อสร้ำงควำมมั ่นใจกับผูบ้ ริโภคและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั ปลำทูในแต่ละแหล่งหรือพืน้ ที่ เป็ นต้น

ABSTRACT
The researchers had collected, verified and synthesized body of knowledge from local wisdom for
Indo-Pacific Mackerel fishing, processing and food culture in the Gulf of Thailand for the sustainable
restoration and utilization. The first objective of the study was aimed to collect and verify any local wisdom
related with Indo-Pacific Mackerel fishing, processing and food culture along with resource conservation and
restoration. To synthesize and explain the knowledge from the local wisdom based on concepts and
academic perspectives was the latter. And to apply as development, conservation, value-added and
sustainable utilization guidelines built upon the cumulative local wisdom which being synthesized with the
overall perspectives and area potentiality. The data had been obtained from survey during December 2017
and February 2019 within the boundary of the Gulf of Thailand e.g. 3 provinces (Samut Songkhram, Samut
Sakhon, Phetchaburi) for the upper Gulf, 2 provinces (Prachuap khiri khan, Chumphon) for the middle Gulf,
2 provinces (Nakhon Si Thammarat, Songkhla) for the lower Gulf and 2 provinces (Rayong, Trat) for the
eastern Gulf of Thailand, along with the information from secondary data collected from related agencies.
The results showed that Indo-Pacific Mackerel small-scale fisher and commercial fisher have owned local
wisdoms from their past and cumulated experiences related with the knowledge of fish biology, geographical
features, oceanography, metrological aspect, fishing technique and fishing gear all combined proficiently.
Examples knowledges are as follows: species identification using dark color spot on skin, habitat areas are
located near a shoreline within 10 nautical miles with less than 30 meters depth. The 2 high season periods
for harvesting with gillnets are February-April and September-November, respectively. Meanwhile from
November-February period has been recognized as a high season for surrounding nets. In addition, fishers
can apply their local wisdom for their fishing gear utilizations skillfully and optimally such as, using ‘response
to flashlight’ technique to identify the Mackerel school ‘split-up’ or ‘unify’ formations along with using of echo
sounder equipment. Indo-Pacific Mackerel processing has been relied on their knowledge of biology,
morphology and quality for creating a various cooking style and processing technique according to their local
cultures. The varieties of menu choices have been relied on its freshness, availability of local ingredients and
different food cultures. Most of fishers have recognized how important of the Indo-Pacific Mackerel to
themselves and their community and also observed a decreasing trend of the fish resource in the nature
which lead to the uses of their local wisdoms including a local material input to create a way of local
conservation in their coastal area. The possible guidelines for developing, conserving, enhancing the valueadd and sustainably utilizing the Indo-Pacific Mackerel have been based upon their local wisdom foundations
and their extensions, such as creating ‘Fish House’ as an artificial habitat for accumulating fish stock, raising
consumer’s awareness regarding species classification, conserving the local wisdom for fishing technique,
especially with gill nets, promoting processed locally as local product or developing certification system for
ensuring consumer’s confidence and boosting the local Mackerel’s value-add.

