
ภาพท่ี 1 - 2 รูปรา่งปลาพยาบาลจริงและปลาพยาบาลปลอม (ภาพ: Wikipedia) 

ภาพท่ี 3 แมวนํ้ากําลังพักผ่อนหลงัจากหาปลากิน 
เมืองเคปทาว์น แอฟริกาใต ้

เหมือนกันแต่แตกต่างกัน 
เมษายน พ.ศ. 2555 

 

“ในความเหมือนกันย่อมมีความแตกต่างกัน” จําไม่ได้ว่าสํานวนนี้ได้ยินได้ฟังมาจากไหน แต่ถ้า
เป็นเรื่องของปลาในทะเลแล้วหละก็ ต้องสังเกตกันให้ถ้วนถ่ี มีการปลอมตัวกันมากมาย หรืออาจจะไม่ตั้งใจให้
เหมือนแต่บังเอิญมาเหมือนกันก็อาจเป็นได้ ฝรั่งเรียกการปลอมตัวแบบนี้ว่า “Mimic” ซึ่งอาจจะเขียนเป็น
ภาษาไทยได้อีกสํานวนหนึ่งว่า “การลอกเลียนแบบ” ฝรั่งพยายามอธิบายว่าการปลอมตัวของปลาทะเลนั้น 
เป็นไปเพ่ือความอยู่รอดเท่านั้น มิได้มีเจตนาหลอกลวงเพ่ือผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น ปลาพยาบาล 
Labroides dimidiatus สามารถว่ายเข้าออกปากปลากินเนื้อขนาดใหญ่ ว่ายวนไปมาในระหว่างซี่ฟันท่ีแหลม

คม เจ้าปลาใหญ่ก็อ้า
ปากค้างไว้ รอให้ เจ้า
ปลาพยาบาลเก็บกิน
ปรสิต ท่ี เกาะอยู่ ตาม
ซอกตามมุมให้เกลี้ยง
เ ก ล า  ส่ ว น เ จ้ า ป ล า 
Aspidontus taeniatus 

ก็ ทํ า ตั ว ใ ห้ มี สี แ ล ะ
ลวดลายคล้ า ยๆ  กัน  

เหมือนกันมากจนทําให้เจ้าปลากินเนื้อขนาดใหญ่ท้ังหลายเข้าใจผิด นอกจากจะไม่ฮุบกินแล้วยังอ้าปากรอไว ้
หวังว่าปลาตัวลายขาวสลับน้ําเงินนั้นจะมาช่วยเก็บเห็บเหาออกจากตัว แต่ปรากฏว่าเจ้าปลาพยาบาลตัว
ปลอมท่ีหิวโหยกลับมากัดกินเนื้อทําให้เกิดการบาดเจ็บซะหยั่งงั้น ปลาท่ีอยู่ในน้ําด้วยกันก็ยังไม่สามารถ
แยกแยะตัวจริงตัวปลอมได้ คนเราก็เช่นเดียวกัน จะไปแยกแยะอย่างไรได้ มีตา 2 ตา มีหู 2 ข้าง มีปากท่ีพูด
ไปเรื่อยๆ เปื่อยๆ ในใจคิดอย่างไรไม่อาจล่วงรู้ได้ ใส่เสื้อสีเดียวกัน อาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้ ใครจะไปรู ้

การปลอมแปลงเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีดีนั้น ก็น่าจะถือได้ว่าเป็น “กุศโลบาย” เช่น การแก้ปัญหา
ใหญ่ของโลกปัจจุบัน เรื่อง มนุษย์เราจับสัตว์น้ําออกจากทะเลมากเกินไป ทรัพยากรปลาไม่เพียงพอ ส่งผลท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพถดถอย เรายังมีประชากรร่วมโลกชนิดอ่ืนๆ อีกมาก เช่น 
แมวน้ําก็ต้องการอาหารวันละ 6 - 7 % ของน้ําหนัก
ตัว  คํานวณคร่าวๆ เจ้ าแมวน้ํ าตั ว อ้วน จํานวน 
10,000 ตัว ต้องหากุ้งหอยปูปลากิน สัปดาห์ละ 2.54 
ล้านปอนด์ (www.capelinks.com/cape-cod/main) 
และก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของแมวน้ําท่ีจะกินปลา 
อีกท้ังแมวน้ําก็เป็นสมาชิกร่วมโลก ไม่ใช่แย่งกันกิน
ปลาจนต้องกําจัดแมวน้ําออกไปให้หมดจากโลกนี้ 
ดังนั้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ
(FAO) จึงชักชวนประเทศต่างๆ ให้พยายามใช้สัตว์
น้ําท่ีจับได้จากทะเลให้เป็นประโยชน์สูงสุด ห้ามเอา
ปลาเล็กปลาน้อยท่ีมีมูลค่าต่ําไปเลี้ยงเป็ด นักพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจึงเอาปลาเล็กปลาน้อยท่ีชาวประมง
เรียกว่า “ปลาเป็ด”  ไปเพ่ิมมูลค่า กล่าวคือ ขูดเนื้อไป



ภาพท่ี 4 รูปร่างเน้ือปูปลอม “ซูรมิ”ิ 

ภาพท่ี 5 ลูกเรือกําลังขนถ่ายปลา Pollack 

ภาพท่ี 6 ปูนํ้าเย็นแถบใกล้ข้ัวโลก ตัวเป็นๆ 

ฟอกสี เติมกลิ่น ปรุงรสชาติให้คล้ายเนื้อปู ใช้เครื่องจักรบีดอัดเนื้อปลาท่ีแปรรูปแล้วให้เป็นเส้นเล็กๆ ติดกัน
เป็นแท่ง เรียกว่า “ซูริมิ” หรือในภาษาไทยเรียกว่า “ปูอัด” แต่เม่ือได้ลองชิมปูอัดแล้วก็รําพึงอยู่ในใจว่า จะ
หลอกกันท้ังทีก็ทําให้มันแนบเนียนหน่อยก็ไม่ได้ กินแล้วไม่เห็นเหมือนเนื้อปูเลย หรือเห็นเราเป็นคนบ้านนอก
หลอกง่าย ก็หลอกเล่นซะหยั่งงั้น เม่ือลองเอาไปทําข้าวผัดปูยิ่งแย่ไปกันใหญ่ กินไม่ลง 

เพ่ือจะให้ปริมาณปลามีมากพอกินกันท่ัวโลก
นั้น มีทางออกทางเดียว คือ “เพาะเลี้ยง” เม่ือธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเติบโตเร็วอย่างพรวดพราด ปัญหาก็อาจ
เกิดตามข้ึนมาเป็นลูกโซ่ได้เช่นกัน คณะกรรมการย่อยด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของ FAO ได้จัดการประชุมครั้งท่ี 6 
ในระหว่างวันท่ี 26 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ท่ีเมืองเคป
ทาว์น ประเทศแอฟริกาใต้ ประเด็นหลักๆ ก็เพ่ือมองแนวโน้ม
และปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอีก 5 ปี 10 ปี ข้างหน้า สมาชิกท่ีมา
ร่วมกันอภิปรายกําหนดแผนงานมาจาก 62 ประเทศ ท่ัวทุกมุม
โลก ท่านอธิบดีกรมประมง ดร.วิมล จันทโรทัย ได้มอบหมาย
ให้ ผู้เชี่ยวชาญการประมงต่างประเทศ ดร.วราภรณ์ 
พรหมพจน์ ไปเป็นตัวแทนประเทศไทย โดยมีนักวิชาการ
ประมงบ้านนอกติด สอยห้อยตามไปด้วย เผื่อว่าต้องการ
ข้อมูลเชิงปฏิบัติเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของไทย 

เมืองเคปทาว์นได้ชื่อว่าเป็นเมืองสองมหา 
สมุทร คือ ด้านหนึ่งเป็นมหาสมุทรแอตแลนติก และเม่ือ
แล่นเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปมาอีกด้านก็เป็นมหาสมุทร
อินเดีย คลื่นลมแรง น้ําทะเลเย็น 10oC ตลอดท้ังปี 

เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ําเย็นข้ัวโลกใต้ ท่ีท่าเรือ 
Hout Bay มีเรือใบมากมาย เรือประมงอวนล้อมและเรือ
ลอบก็มีเทียบท่าอยู่ด้วย เห็นเรือประมงเบ็ดราวกําลังข้ึน
ปลาอยู่ เลยแวะเข้าไปถามไถ่หาข้อมูล เขาเล่าให้ฟังว่า 
เมืองเคปทาว์นกําหนดให้มีเรือประมงเบ็ดราว 6 ลํา จับปลา Pollack เป็นหลัก ออกเรือเท่ียวละ 3 – 4 วัน 

เท่ียวนี้จับปลาได้ประมาณ 13 ตัน ชาวประมงบ่นให้ฟังว่า
ราคาปลาถูกเกินไป กิโลกรัมละ 18 ZAR เท่านั้น       
(1 ZAR = 4.4 บาท) จําหน่ายในประเทศเกือบท้ังหมด 
หากส่งออกจะยุ่งยากและราคาต่ํากว่านี้ ชาวประมงหันมา
ถามว่าประเทศไทยไม่สนใจซื้อบ้างหรือ เราตอบไปว่า ไทย
เป็นผู้นําเข้าปลารายใหญ่ของโลก เห็นเขาทําสีหน้างงๆ 
และไทยส่งออกปลาทูน่ากระป๋องมากเป็นอันดับหนึ่งของ
โลก เขาพยักหน้าบอกว่าเรื่องนี้ทราบดี เขาเล่าต่อไปว่ามี 
King crab เป็นผลพลอยได้ เม่ือได้ เห็น King crab ตัว

เป็นๆ และได้ลองชิมดู ก็เลยนึกถึงปูอัดท่ีเมืองไทย เนื้อท่ีมี
ลักษณะเป็นเส้นสีขาวอัดติดกันเป็นบ้อง เคลือบสีแดงลายๆ 



ภาพท่ี 7 ปลาจะละเมด็ Pacific นํ้าเย็นแถบใกล้ข้ัวโลก 

ภาพท่ี 9 Ms Tina Joemat-Petterson  
(ท่ี 2 จากซ้าย) 

ภาพท่ี 8 ไวน์ขาวและเน้ือเคม็ 

นั้น เลียนแบบมาจากขายาวๆ ของเจ้า King crab นี่เอง เนื้อก็หวานประแหล่มๆ คนญี่ปุ่นเอามาแปะหน้า
ข้าวปั้นเป็นซูชิปู จิ้มวาซาบิแล้วเข้ากัน อร่อยดี โธ่เอ๋ย
แล้วก็ไม่บอกว่าปลอมแปลงเป็นปูน้ําเย็นแถบใกล้ข้ัวโลก 
ปล่อยให้เราบ่นอุบอิบอยู่ตั้งหลายปี ท่ีแท้ก็ปลอมได้
เหมือนมาก ฝีมือด ี

ก็เลยอยากฝากข่าวไปถึงนักพัฒนาผลิต 
ภัณฑ์อาหารของไทย ช่วยคิดค้นวิธีแปรรูปปลาเป็ดให้
เป็นกรรเชียงปูม้าดูบ้าง น่าจะขายดีกว่านี้ เพราะเนื้อปู
เขตร้อนแถบบ้านเรานั้น Texture แตกต่างกันมาก เส้น
ละเอียดกว่า เหนียวกว่า กลิ่นปูก็จะแรงกว่า รสชาติก็
ไม่หวานประแหล่มๆ เหมือนซูริมิท่ีผลิตกันทุกวันนี้ อาจ
ต้องเจือรสขมเล็กน้อย สงสารคนไทยตาดําๆ จะไม่มี
ข้าวผัดปูกินกันแล้ว ในทะเลไทยเหลือปูอยู่ไม่ก่ีตัวเอง 
ไม่เชื่อก็ไปถามท่านไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญ

ประมงทะเลดูซิ 
เดินไปเดินมาอยู่บริเวณท่าเรือ เห็นลังใส่น้ําแข็งแช่ปลาท่ีมี

รองเท้าบูทชาวประมงเหยียบไว้ ดูไร้ค่าลังนึง เม่ือเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ชาว 
ประมงถามว่าจะซื้อไหม ราคาถูกมากๆ เลย เข่ียน้ําแข็งออกสังเกตดูถึง
เห็นว่าเป็นปลาจะละเม็ด กลุ่ม Pacific Pomfret ในสกุล Brama ทําให้
เกิดข้องกังขาข้ึนในใจว่า ทําไมปลาระดับภัตตาคารห้าดาวถึงมาวางท้ิง
อยู่อย่างนี้ หรือชาวอัฟริกันไม่รู้จักวิธีการครัวปลาจะละเม็ด นี่ถ้าอยู่ใกล้
บ้านสักหน่อย จะเหมาหมดท้ังลังเลย ลองชิมดูซิว่าปลาจะละเม็ดน้ําเย็น
เจี๋ยน รสชาติเป็นอย่างไร 

Ms Tina Joemat-Patterson รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร 
ป่าไม้ และการประมง กล่าวสุนทรพจน์ในวันเปิดการประชุมมีใจความท่อน
หนึ่งท่ีน่าคิด “เม่ือเอ่ยถึงปลา คนพ้ืนเมืองแอฟริกาใต้จะรู้สึกวา่เป็นของไร้

สาระ หากคุณต้องการแต่งงานกับสาวอัฟริกัน คุณต้อง
มีวัว หากคุณเอาปลาไปให้พ่อแม่เจ้าสาว ชาวบ้านจะ
หัวเราะท้องคัดท้องแข็ง หยอกกันเล่นแบบตลกขบขัน
หรือเปล่า” ในงานค็อกเทลต้อนรับคณะผู้แทนประเทศ
ท่ีเข้าร่วมประชุม กับแกล้มไวน์จึงเป็นเนื้อเค็มตากแห้ง 
เห็นสาว อัฟริกันรุ่นใหม่แล้วก็อยากเปลี่ยนอาชีพไป
เลี้ยงวัวเสียจริงๆ แต่งตัวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด ใส่น้ําหอมไม่มี
กลิ่นตัว แตก็่กลัวเจอของจริง เพราะมีแหล่งข้อมูลบอก

ว่าประชากรในเขต Sub-Saharan ติดเชื้อ HIV 

มากกวา่ 60%(www.africanholocaust.net) ประชากร
บางประเทศก็ลดลง เนื่องจากประชากรวัยเจริญพันธุ์ติด
เชื้อกันมาก กลับบ้านตัวเปล่าน่าจะดีกว่า 



ภาพท่ี 10 ปลาจะละเม็ดเทากําลงักัดกิน 
แมงกระพรุน 

ภาพท่ี 12 ผนังกระเพาะปลาจะละเม็ดเทา 
มีติ่งแข็งๆ ท่ีทําหน้าท่ีช่วยบด ย่อยอาหาร

เหมือนก๋ึนเป็ดก๋ึนไก่ 

ภาพท่ี 11 ฟันปลาจะละเม็ดเทา 

ปลาจะละเม็ดท่ัวโลกมีมากกว่า 30 สายพันธุ์ 
พบแพร่กระจายอยู่ในทะเลใกล้ฝั่ง ตั้งแต่ทะเลเขตร้อนจนถึง
ทะเลเขตอบอุ่น มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆ กัน คือ รูปทรงแบน 
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หัวและจะงอยปากสั้นป้อม ส่วนใหญ่
เกล็ดจะบางจนมองเหมือนว่าไม่มีเกล็ด สีขาวเงิน ครีบหางเว้า
ลึกและแหลม ซึ่งจําแนกออกเป็น 3 สกุล คือ Pampus, 

Preprilus และ Stromateus มีชื่อรวมในภาษาอังกฤษว่า 
Butter fish ท่ีแปลเป็นภาษาไทยว่า “ปลาเนื้อเนย” ส่วน
ชาวประมงแต่ละพ้ืนท่ีก็เรียกขานกันไปตามจินตนาการ เช่น 
ปลาจะละเม็ดญี่ปุ่น Psenopsis anomala คนญี่ปุ่นเรียกว่า 
Melon seed ท่ีแปลเป็นภาษาไทยว่า “ปลาเม็ดแตงโม” ปลา
จะละเม็ดขาวจีน Pampus punctatissimus คนจีนแต้จิ๋ว

เรียกว่า แปะเชีย แปลเป็นภาษาไทยว่า “ปลาขาว” หรือ ปลาจะละเม็ด
อเมริกัน Peprilus triacanthus เรียกว่า Dollar fish ท่ีน่าแปลความ
เป็นภาษาไทยได้ว่า “ปลาเหรียญเงิน” ก็พอจะเดาได้ว่าเนื้อปลาชนิดนี้
นิ่มเหมือนเนย มันเหมือนเม็ดแตงโม รูปร่างเหมือนเหรียญเงิน หรือหาก
จับได้ก็จะขายได้เหรียญดอลล่าร์มากๆ ก็เป็นได้ เพราะปลาในครอบครัว
นี้เป็นท่ีนิยมบริโภคในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตั้งแต่ตะวันออกกลาง
จนถึงตะวันออกไกล จึงมีราคาจําหน่ายค่อนข้างสูงถึงสูงมากๆ 

ปลาจะละเม็ดในประเทศไทยมี 3 โทนสี คือ ขาว 
Pampus argenteus เทา Pampus chinensis และ ดํา 
Parastromateus niger หน้าตาคล้ายกัน แต่ชาวประมงไทยรู้ดีว่าปลา
จะละเม็ดดํากินไม่ค่อยอร่อยเท่าไร ในประเด็นนี้ นักจําแนกชาติพันธุ์เขา

อธิบายว่า ปลาจะละเม็ดขาวและเทาอยู่ให้ในสกุล Stromateidae ส่วน
ปลาจะละเม็ดดําอยู่ในครอบครัว Carangidae พูดภาษาชาวบ้านก็คือ 
ปลาจะละเม็ดดําเป็นพวกเดียวกับปลาหางแข็ง ปลาแข้งไก่ ปลาสีกุน แต่

เผอิญหน้าตาไปละม้ายพวกปลาจะละเม็ด ซึ่งสัญลักษณ์ประจําครอบครัวของปลาหางแข็งท่ีสังเกตเห็นได้ คือ 
แนวเกล็ดแข็งเป็นสันคมท่ีคอดหาง มียี่สิบสามสิบเกล็ดเรียงเป็น
แถวเป็นสันแหลมคมขนาดใหญ่ชัดเจน ปลาจะละเม็ดดําแตกต่าง
จากพรรคพวกท่ีมีเพียงสองสามเกล็ดเล็กๆ เท่านั้น หากมองเพียง
ผิวเผินก็จะไม่เห็น ครั้นจะกล่าวหาว่ามันตั้งใจปลอมตัวเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการเมือง ก็ไม่น่าจะเป็นได้ เพราะเม่ือเลี้ยงไว้ใน
บ่อเดียวกันก็ว่ายน้ําแยกฝูงกันเด็ดขาด ไม่รวมกัน อีกท้ังท่าทาง
ว่ายน้ําก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ปลาจะละเม็ดเทาว่ายน้ํา
ตัวตั้งตรง ใช้ครีบหูโบกน้ําเป็นจังหวะๆ กระดึ๊บๆ เหมือนนักกีฬา
ว่ายน้ําท่าผีเสื้อ ส่วนปลาจะละเม็ดดําว่ายน้ําตะแคงตัวขนานไปกับ
ผิวน้ํา ใช้หางโบกน้ําไปมา กระแด๊กๆ เหมือนคนว่ายน้ําท่าแถก
กระดี่ยังไงยังงั้น 



ภาพท่ี 15 Table Mountain สญัลักษณ์ของ 
เมืองเคปทาว์น 

ภาพท่ี 13-14 ปลาอินทรี ปลาโอลาย และปลาสําลี 
(Yellow tail) มวีางจําหน่ายท่ีท่าเรือ Hout Bay 

หากจะเดาว่าเป็นการปลอมตัวเพ่ือการหา
อาหาร ก็พอมีเหตุมีผลท่ีจะเป็นไปได้บ้าง เพราะกลุ่ม
ปลาหางแข็งเป็นปลากินเนื้อ ไล่จับกินสัตว์น้ําท่ีมีขนาด
เล็กกว่า เชื่องช้ากว่า ในบ่อเลี้ยงปลารวมท่ีศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา เคยเห็นฝูงปลามง 3 - 
4 ตัว ไล่ต้อนปลาการ์ตูน ล้อมวงกินโต๊ะเหมือนฝูงหมา
ป่า เจ้าปลาการ์ตูนก็หนีหัวซุกหัวซุนอย่างน่าสงสาร 
สุดท้ายก็หนีไม่พ้นถูกฮุบกินไปท้ังตัว คําเดียว ปลา
จะละเม็ดดําก็เช่นเดียวกัน กินปลาเล็กปลาน้อยและ
แพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารหลัก ส่วนปลาจะละเม็ดเทา
กินแมงกระพรุนเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว ฟันท้ังแถว
บนและแถวล่างหลอมรวมกันเป็นแผ่นคมเหมือนใบมีด 
ออกแบบมาเพ่ือตัดโดยเฉพาะ เ ม่ืองับเข้าหากันก็
เหมือนกรรไกรกัดวุ้นแมงกะพรุนออกมาพอดีคํา กลืน
ลงกระเพาะไป ไม่รับประทานปลาเล็กปลาน้อย กุ้งฝอย 
หรือเมกกะโปรเจกต์ใดๆ ท้ังสิ้น ปลอมตัวให้เหยื่อเข้าใจ

ผิดคิดว่าเป็นปลาท่ีไม่อันตราย จึงไม่ได้ระวังตัว ก็จะถูก
จับกินได้โดย ง่าย แต่ถึงอย่างไรก็ไม่กล้ายืนยันข้อกล่าวหา
นี้ จนกว่าจะจับได้คาหนังคาเขา เพราะหากผิดพลาดไปก็
จะเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเปล่าๆ อีกท้ังแค่เห็นท่าทางท่ี

ว่ายน้ํามาแต่ไกลๆ ก็รู้แล้วว่าเป็นปลาอะไร 
เม่ืออาหารการกินต่างกัน Texture ของเนื้อก็ย่อมแตกต่างกัน แตกต่างจากจะละเม็ดแท้โดย

สิ้นเชิง ถึงจะพยายามปรุงแต่งยังไงก็ไม่เหมือน รวมท้ังปลาจะละเม็ดไต้หวัน Trachinotus blochii ท่ีนักธุรกิจ
นําลูกพันธุ์เข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยด้วย เจ้าปลาจะละเม็ดน้ําจืดยิ่งแย่ไปกันใหญ่ เป็นพันธุ์ปลาจากลุ่มน้ํา
อเมซอน มีชื่อพ้ืนเมืองว่า “เปกู” Piaractus brachyprom รสชาติจืดชืด ไร้อารมณ์ รสชาติของจะละเม็ดนั้น
ต้องมัน...มัน...ส์ ขนาด “ไข่จะละเม็ด” คือ ไข่เต่าตนุ ท่ี
ปัจจุบันไม่ควรจะไปรับประทานกันแล้ว เนื่องจากเต่าทะเล
มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง หากจะลิ้มชิมรสให้ซาบซึ้ง
แล้ว ต้องไปหาปลาจะละเม็ดแท้ เม่ือนํามานึ่งหรือเจี๋ยน
แล้วสามารถรับประทานได้ท้ังตัว ตั้งแต่หัวจรดหางรวมท้ัง
ก้างด้วย เนื้อจะนิ่มนวล หวานมัน ส่วนท่ีอร่อยท่ีสุดน่าจะ
เป็นครีบท่ีเราเรียกกันว่า “เชิง” ห้ามท้ิงเด็ดขาด เค้ียว
กรุปๆ อร่อยกว่ากินหูฉลามเสียอีก 

นักวิจัยในภูมิภาคนี้พยายามศึกษาหาแนวทาง
เพาะเลี้ยงปลาจะละเม็ดกันมานานแล้ว โดยในประเทศคูเวต 
K.M. Al-Abdul-Elah รายงานผลการเพาะพันธุ์ปลา
จะละเม็ดขาว ในปี ค.ศ. 1998 – 1999 โดยใช้อวนติดตาจับ
พ่อแม่ปลาท่ีมีไข่แก่ในทะเลอาหรับ ทําการรีดไข่และน้ําเชื้อ



ภาพท่ี 16 เน้ือแกะตุ๋น 

ภาพท่ี 17 Cape Town 

ผสมกันแล้วนําไข่ท่ีผสมแล้วเข้ามาฟักและอนุบาลในโรงเพาะฟัก มีความ ก้าวหน้าจนสามารถสร้างพ่อแม่พันธุ์
จากโรงเพาะฟักเองได้ ในปี ค.ศ. 2005 ในประเทศอินเดีย Bhattacharyya รายงานผลการวิเคราะห์ชนิดของ
กรดไขมันในกล้ามเนื้อและอวยัวะต่างๆ ของปลาจะละเม็ดขาวท่ีจับจากทะเลบริเวณอ่าวเบงกอลตะวันตก ใน
ประเทศจีน Journal of Fisheries of China (2009) รายงานการเพาะพันธุ์ปลาจะละเม็ดขาวของ
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ การศึกษาองค์ ประกอบของกรดอะมิโนในกล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน และอวัยวะสืบพันธุ์
ของปลาจะละเม็ดขาว  

พ.ศ. 2545 มีรายงานของไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่งกระบี่ ศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาจะละเม็ด
เทาในทะเลฝั่งอันดามัน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ท่ีจับได้จาก
บริเวณแหลมสัก หลังจากนั้นไม่ปรากฏรายงานการศึกษา
ในแนวทางการเพาะเลี้ยงปลาจะละเม็ดเทาขององค์กร
และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอีก สืบค้นข้อมูล
พ้ืนฐานท่ีเผยแพร่จนถึงปี พ.ศ. 2554 ยังไม่ปรากฏ
รายงานความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาจะละเม็ดแท้ใน
เชิงพานิชยเ์ลย ปลาจะละเม็ดเทาและขาวในประเทศไทย
มีปริมาณการจับจากทะเลน้อยมาก จนไม่ปรากฏใน

รายงานสถิติของกรมประมงเลย ชาวประมงบอกว่าทะเล
ฝั่งอันดามันยังพอหาพ่อแม่พันธุ์ปลาได ้

ก า ร ย้ า ย ป ล าทะ เ ล ข้ า ม เ ข ต ถื อ ว่ า ผิ ด
จรรยาบรรณของนักวทิยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของหน่วยพันธุกรรม แต่ท่านอธิบดี
ฯ ได้เปรยกับนักวิชาการบ้านนอกว่า เม่ือประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาทูซึ่งเป็นอาหารของคนจน
แล้ว น่าจะศึกษาหาแนวทางเพาะ พันธุ์ปลาจะละเม็ดซึ่งเป็นอาหารของคนรวยบ้าง เพ่ือประโยชน์ในแง่
เศรษฐกิจ งานนีเ้ม่ือนายสั่งแล้วคงต้องลุย ลุยไปแบบไม่ต้องเขียน ว. 1 ด เพราะระบบไทยแลนด์ต้องไปผ่าน
การพิจารณาอีกหลายข้ันตอน ถ้าเขียนปีนี้ อีก 2 ปีถึงจะได้ทํา และไม่รู้ว่ากูรูท่านจะอนุมัติหรือเปล่า ไม่มี
รายละเอียดแผนงาน รายงานความก้าวหน้าทุก 
3 เดือน 6 เดือน ก็คาดการณ์ไม่ได้ อาจชะงักงัน
จากอุปสรรคท่ีมองไม่เห็น อนาคตดูมืดมน ต้อง
ขอแรงท่าน ผอ.ไพบูลย์ ผอ.อดุลย์ ผอ.ชัยวัฒน์ 
และผอ.โกวิทย์ ช่วยหาปลาวัยรุ่นจากอันดามัน 
อ่าวทุ่งหว้า แล้วกระจายไปพักฟ้ืนยังหน่วยท่ีมี
ความพร้อม ย้ายข้ามมาเลี้ยงท่ีฝั่งอ่าวไทยและ
ศูนยฯ์ สมุทรสาคร ถึงจะผิดจรรยาบรรณบ้างก็ยัง
ดีกว่าปล่อยให้เกษตรกรไทยเลี้ยงปลาปลอมๆ อาศัย
ตั้ งชื่อปลอมให้ผู้บริ โภคเข้าใจผิด รับรู้ รสชาติ
จะละเม็ดปลอม หากปล่อยให้เนิ่นนานไป คําว่า 
“จะละเม็ด” ก็จะสูญเสียความหมายและความรู้สึกท่ีแท้จริงไปจากภาษาไทย 
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