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ปลาจะละเม็ดดํา ตลาดสดประจวบคีรีขันธ์ 

ปลาจะละเม็ดเทา ตลาดสดมหาชัย 

ปลาจะละเม็ดขาว ตลาดสดละงู 

มีก๋ึนอ๊ะเปล่า 
 

คําสอนของอาจารย์ใหญ่ท้ังหลายในโลกเล็กๆ ใบ
นี้ ท้ังท่ียังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตาม มักจะเป็นใน
แนวทางเดียวกันหมด เม่ือจะศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อาจารย์สอนว่าต้องทําความรู้จักกับเรื่องนั้นๆ ให้แจ้งกระจ่าง
ประดุจดังจําลายมือตัวเองได้ทีเดียว เถาจือกง (พ.ศ. 50) 
บันทึกไว้ในตําราการค้าว่า หากจะทําการค้าต้องชํานาญใน
สินค้า ตีความตามแบบอย่างสํานักกฤษฎีกาได้ว่า หากคิดจะ
เป็นพ่อค้าปลาก็ต้องมีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องปลา ปลาเนื้อแข็ง
ต้องเอาไปขายท่ีไหน ใครชอบกินปลาเนื้อนิ่ม ปลาร้าอร่อย
ท่ีสุดในโลกต้องทําด้วยปลาอะไร ค้าขายร่ํารวยรุ่งเรือง 

ทีนี.้..เม่ือคิดจะเพาะพันธ์ปลาจะละเม็ดก็ต้องทําความ
รู้จักกับปลาจะละเม็ดให้ดีก่อน คาถาท่ีท่านอาจารย์ใหญ่ ศ.จินดา 
เทียมเมธ เสกกํากับกระหม่อมไว้ตั้งแต่ยังเป็นนิสิตใหม่ปี 1 คณะ
ประมง คือ “ของดี กินอร่อย อย่าไปรังเกียจมัน” ต้องรู้วิธีปรุงสัตว์
น้ําแต่ละชนิด ท่านให้ทดลองชิมดูก่อน ถ้าชอบจึงค่อยชักชวนกัน
ทําวิจัย ถ้ามันไม่อร่อยก็อย่ามัวเสียเวลาอยู่เลย เอาเวลาไปทําอย่าง
อ่ืนน่าจะดีกว่า ยังไม่เคยกินเลยครับอาจารย์ ก็ไม่ได้รังเกียจรังงอน
อะไรมันหรอก เป็นเพราะเบี้ยน้อยหอยเล็กต่างหาก ปลาจะละเม็ด
ขาวขนาดเล็กสุดปลายแถวท่ีตลาดสดมหาชัย กิโลกรัมละ 300 
กว่าบาท ส่วนปลาจะละเม็ดขาวขนาดใหญ่และปลาจะละเม็ดเทา
ไม่กล้าเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆ กลัวไปสะดุดกะละมังของแม่ค้าปลา

คว่ําไปแล้วไม่มีเบี้ยใช้หนี้เขา ถ้ารับประทานกันตามเหลาท่ีมีชื่อเสียงก็หม้อละสองสามพันบาท 
ของหลายอย่างแพงเพราะการโฆษณา คุณค่าไม่ได้

สมราคาเลย แต่จิตใจของคนเราทุกคนมีความอ่อนไหวทาง
กามารมณ์อยู่ลึกสุดก้นบึ้ง ขุดยาก เรื่องของสุนทรียภาพความ
สวยความงามก็อยู่ในหมวดนี้ ปรุงแต่งกันไปตามเรื่องตามราว 
แต่ถ้าเราขุดท้ิงไปเสียท้ังหมด ผู้คนก็คงจะใส่เสื้อผ้าชุดประธาน
เหมาสีมอๆ อึมครึมเหมือนกันหมด ไม่มีสาววัยใสใส่สายเดี่ยวนุ่ง
สั้นฟิตเปรี๊ยะกระเพ่ือมดึ๋งๆ ให้เจริญตาเจริญใจ แล้วจะมีชีวิตอยู่
ต่อไปทําไมกัน จริงไหมท่าน ปจ.บุรีรัมย์ เลือกเอาอย่างท่ีมัน
พอเหมาะพอควรก็แล้วกัน จิตใจจะได้กระชุ่มกระชวย ครีมหน้า
เนียนหน้าเด้งกระปุกเท่านิ้วก้อย ราคาพันบาทสองพันบาทเอง 
อย่าข้ีเหนียวนักเลย ซื้อให้เมียใช้ไปเหอะ โลกจะได้แช่มชื่นสดใส 
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กาหลง หรือ ส้มเสีย้ว หรือ โยธิกา  
ดอกไม้ประจําจังหวัดสตลู 

ปลาในวงศ์ตระกูลล่องลม (pompano) 

ความหลากหลายของชนิดพรรณสตัว์นํ้า   
ชาวประมงพ้ืนบ้าน 

ปลายเดือนมีนาคมและกลางเดือนเมษายน 
2556 คณะนักวิชาการประมงบ้านนอก 5 คน พร้อมด้วย
อาจารย์กบ ท่ีปรึกษากรมประมง ได้เดินทางไปศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งสตูล ซึ่งตั้งอยู่ท่ีตําบลปากน้ํา อําเภอละ
งู ค้นหาสัตว์น้ํ าไปเรื่อยๆ เปื่อยๆ แล้วแต่ฟ้าจะปราณี 
เป้าหมายครั้งนี้อยู่ท่ีหมู่บ้านชาวประมงทุ่งสโบ๊ะ ตําบลทุ่งบุ
หลัง อําเภอทุ่งหว้า 

จั งหวัดสตูลตั้ งอยู่ ด้ านฝั่ งทะเล อันดา มัน 
ชายแดนใต้สุดของประเทศไทยติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 

74.10 ศาสนาพุทธร้อยละ 25.81 และศาสนาคริสต์และอ่ืนๆ 
ร้อยละ 0.09 การประมงทะเลพาณิชย์มีเรือประมงในพ้ืนท่ี 490 
ลํา การประมงทะเลพ้ืนบ้านมีชาวประมง 3,408  ครัวเรือน 
ผลผลิตการประมง คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของโครงสร้างผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (www.satunpao.go.th/general_data) อําเภอ
ละงู มีประชากร 61,486 คน ตําบลทุ่งบุหลังมีประชากร 2,382 

คน คําว่า "สตูล" มาจากคําภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่า ต้น
กระท้อน (www.satun.go.th) คําว่า “ละงู” มาจากภาษามลายู
โบราณ โดยเพ้ียนมาจากคําว่า “ลากู” แปลว่า ซื้อง่าย ขายคล่อง 
คําว่า “บุหลัง” สันนิษฐานว่า เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งข้ึนอยู่มาก 
ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนีว้่า "ทุ่งบุหลัง" มาจนถึงปัจจุบัน (www.amphoe.com) 

ตลาดสดละงูยามเช้าคึกคักด้วยผู้คนมาจับจ่ายอาหาร ผัก ผลไม้ กุ้งปลาหอยปู เห็นปลาทูอยู่กอง
หนึ่งติดราคาไว้กิโลกรัมละ 35 บาท ทําไมมันถึงถูกอย่างนี้ ปลาทูตัวขนาดนี้ท่ีมหาชัยไม่ต่ํากว่า 60 บาท ปูม้า

ขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ กิโลกรัมละ 170 บาท ตลาดมหาชัย
แพงกว่ามากแล้วยังไม่สดเท่าท่ีนี่อีกด้วย อาหารทะเลท่ีนี่สดมาก
อาจเนื่องด้วยเป็นผลผลิตจากเรือประมงขนาดเล็ก จับกลางคืน
ขายเช้า วันต่อวัน ปลากระบอก ปลาสละ กิโลกรัมละ 60 - 70 
บาท ปลาฉลาม กิโลกรัมละ 80 บาท ปลาครูดคราด กิโลกรัม
ละ 130 บาท ปลาสายรุ้งตัวใหญ่ ปลากะพงแดงตัวโต ปลามง
พร้าวตัวใหญ่โตมาก คะเนน้ําหนักตัวละ 4 – 5 กิโลกรัม เห็นจะ
ได้ กิโลกรัมละ 120 บาท สับแบ่งขายเป็นชิ้นส่วนด้วย เพราะ
ถ้าซื้อไปท้ังตัวน่าจะกินได้ท้ังครอบครัวเป็นสัปดาห์เลย ตับปลา
กระเบนแบ่งขาย กิโลกรัมละ 90 บาท ปลาเสือพ่นน้ํา กิโลกรัม
ละ 85 - 100 บาท แปลกแต่จริงเพราะปลาเสือพ่นน้ําท่ีภาค
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อาหารเช้าแบบชาวสตูล 

การตอกหมันยาชันเรือ เทคโนโลยี
เก่าแก่ท่ีหาดูยากข้ึนทุกวัน 

ทํามาหากินตามวิถีชาวบ้าน เพาะเห็ดนางฟ้า 

กลางเอาไว้เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม แต่ท่ีนี้กลับแพงกว่าปลาทู
เสียอีก สอบถามแม่ค้าได้รับคําตอบว่า เอาไปแกงจะมันอร่อย
มาก ประเด็นนี้เป็นเรื่องนานาจิตตัง ชอบใครชอบมัน 

สังเกตได้ว่าสัดส่วนของปลากินเนื้อขนาดใหญ่ยังมี
มาก หลากหลายชนิด แสดงว่าสถานภาพของทรัพยากรยังดีอยู่ 
หากสัดส่วนเปลี่ยนไปเป็นปลาผิวน้ําปลาหน้าดินขนาดเล็ก
เฉพาะพวกท่ีถึงวัยเจริญพันธุ์เร็วเป็นส่วนใหญ่ เหมือนทะเลฝั่ง
อ่าวไทย แสดงว่าขาดการบริหารการจับสัตว์น้ําท่ีดี เกิดภาวะ
ทําการประมงเกินกําลังฟ้ืนตัวตามธรรมชาติในสัตว์น้ําบาง
ประเภทแล้ว 

อาหารเช้าแบบพ้ืนเมืองท่ีนิยมรับประทานกันก็จะเป็นโรตี กิน
แบบเคล้านมโรยน้ําตาลก็หวานมันดี แต่ถ้าจะให้ได้รสชาติดั้งเดิมจริงๆ ต้อง
โรตีน้ําแกง หอมกรุ่นกลิ่นเครื่องเทศ ใครกลัวไม่อยู่ท้องก็ต้องเสริมด้วยข้าว
หมกไก่อีกสักจาน ข้าวเหนียวไก่ทอดหนังกรอบก็อร่อยมากๆ ของหวานก็เป็น
ข้าวเหนียวและข้าวหมากห่อใบตองแบบพ้ืนบ้าน หอมหวานจนฝูงผึ้งบินมา
ตอม ซดน้ําชาอุ่นๆ ล้างปาก อยู่ท่ีนี่ไปนานๆ คงอ้วนตัวกลมแน่นอน 

กินข้าวกินปลาม้ือเช้าอ่ิมหนําสําราญดีแล้วก็กลับไปเตรียม
อุปกรณ์ลําเลียงปลาท่ีโรงเพาะฟักอ่าวนุ่น ถึงเวลาเท่ียงวัน คุณพัชรา ผบ.ทบ.

ของท่านผู้อํานวยการศูนย์ พาไปรับประทานม้ือกลางวันท่ีหาดปากบารา 
ร้านอาหารริมชายหาดมีให้เลือกชิมมากมาย แต่ควรจองล่วงหน้าถึงจะม่ันใจ
ได้ว่ามีเก้าอ้ีนั่ง ปากบาราตอนนี้เป็นเมืองท่องเท่ียวเต็มรูปแบบแล้ว เห็นรถ
บัสนักท่องเท่ียวจอดเรียงอยู่หลายคัน ร้านทางเลือกท่ีเราจองไว้รสชาติจัด

จ้านตามแบบปักษ์ใต้บ้านเรา ปลาอินทรีทอดราดน้ําปลา ปลาหมึกย่าง น้ําจิ้มทะเลสุดแซบ แกงส้มปลากะพง
ยอดมะพร้าวกินคู่กันกับไข่เจียวปู ซดน้ําแกงส้มเข้าไปสองช้อนเหงื่อออกเต็มตัวเต็มหัวเลยทีเดียว ข้าวสวย
ร้อนๆ อร่อยลืมญาติไปเลย 

รวมพลท่ีหน้าประตูใหญ่เวลา 23.30 นาฬิกา ใช้
เวลาขับรถประมาณ 35 นาที ก็ถึงแพกํานันซึ่งเป็นจุดนัด
หมาย นั่งรอชาวประมงอยู่พักใหญ่ ยุงชุมพอๆ กับท่ีมหาชัยกัด
แล้วคันยิกๆ เหมือนกันเลย ผอ.อดุลย์ เล่าให้พังว่า “บุหลัง” 
น่าจะเพ้ียนมาจาก “บุหลัน” ซึ่งแปลว่า ดวงจันทร์ กล่าวคือ 
พ้ืนท่ีบริเวณอ่าวนั้นจะโล่งมองเห็นพระจันทร์สวยงาม (ข้อมูล
ขัดกันกับท่ีเขียนในเว็บไซต์อําเภอ) แต่คณะของเราก็ได้ชม
ความงามนั้นกับตา หลังเท่ียงคืนวันเพ็ญ 15 คํ่า พระจันทร์
ดวงกลมลอยเด่นอยู่ตรงหน้าเรือหัวโทงท่ีกําลังแล่นออกไปจับ
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ลีลาการว่ายนํ้าของปลาจะละเมด็ขาว 

กินแมงกะพรุนท่ีสับเป็นช้ินเล็กๆ พอดีคํา 

ลีลาการว่ายนํ้าของปลาจะละเมด็เทา 

ปลาท่ีโป๊ะ ท้องฟ้าแจ่มใส สายลมเย็นชุ่มฉํ่า พระจันทร์ดวง
ท่ีสองสว่างไสวอยู่บนผิวน้ําทะเลท่ีเรียบราวกับแผ่นกระจก 
เม่ือไรหนอเรือของเราจะแล่นไปถึงดวงจันทร์ท้ังสองดวงท่ี
อยู่ตรงหน้าสักที แต่เหมือนยิ่งแล่นก็ยิ่งไกล ดวงจันทร์เลื่อน
ลอยห่างออกไปทุกทีๆ 

ชาวประมงทุ่งบุหลังเป็นชาวไทยมุสลิมท่ีมี
อัธยาศัยดี มีน้ําใจ เม่ือทางทีมงานร้องขอให้แผ่อวนให้
กว้างๆ ไม่ให้รวบเป็นถุงเหมือนอย่างเคยปฏิบัติในการจับ
ปลาข้ึนมาจําหน่ายประจําวัน การแผ่อวนจะทําให้ปลาไม่ตื่น
ตกใจดิ้นรนจนบาดเจ็บ แต่การทํางานของชาวประมงจะ

ยุ่งยากข้ึนเสียเวลาเป็นสองเท่า ชาวประมงก็ยินดีให้ความร่วมมือ ปลาท่ีเราลําเลียงข้ึนมาเป็นๆ ชาวประมงคิด
ราคาเหมาเท่าท่ีขายส่งปลาตายให้แม่ค้า กิโลกรัมละ 300 บาท โดยการกะประมาณน้ําหนักคร่าวๆ อย่างเป็น
กันเอง 

โป๊ะท่ีทุ่งบุหลังมีขนาดค่อนข้างเล็กเม่ือเทียบกับโป๊ะ
ท่ีบริเวณก้นอ่าวไทย แถวไม้ไผ่ท่ีปักเป็นแนวเพ่ือบีบทางว่ายน้ํา
ของปลาเข้าโป๊ะก็สั้นกว่ากันมาก ระยะเวลาท่ีเรือแล่นกลับจาก
โป๊ะถึงท่าเรือประมาณ 45 นาที ระยะเวลาปิดปากโป๊ะและ
เลือกตักปลา ประมาณ 30 นาที เราจึงได้ปลาจะละเม็ดขาว
สภาพสมบูรณ์ ขนาดใหญ่และเล็กคละกันมา 29 ตัว วันรุ่งข้ึน
ปลาท่ีบาดเจ็บจากการจับและการลําเลียงตายไป 5 ตัว พักฟ้ืน
ปลาไว้เป็นเวลา 2 วัน จนพบว่าปลาแข็งแรงดีข้ึน จึงลําเลียง
กลับมาท่ีมหาชัย  

ปลาจะละเม็ดขาวเป็นปลาผิวน้ําท่ีปราดเปรียวว่องไว ว่ายน้ําโดยใช้ครีบหูท่ีแข็งแรงโบกพัด ครีบ
หางอยู่เฉยๆ ใช้ตวัดเพ่ือบังคับทิศทาง ตรงกันข้ามกับปลาทูท่ีว่ายน้ําโดยใช้ครีบหางโบกพัด ส่วนครีบหูแนบชิด

กับลําตัวอยู่เฉยๆ กางออกมาเม่ือจะเปลี่ยนทิศทาง วงเลี้ยวของปลา
จะละเม็ดขาวจึงกว้างกว่าวงเลี้ยวของปลาทู 

การท่ีมีเนื้อนิ่มกระดูกนิ่มจึงทําให้บาดเจ็บหนักจากการ
กระทบกระแทก สวิงท่ีใช้จึงต้องมีเนื้อนิ่มเป็นพิเศษ แม้แต่แรงเหวี่ยง
ของน้ําในถังลําเลียงท่ีเกิดจากการหยุดรถกะทันหัน ตัวปลาเฉลบไปสี
กับข้างถังก็เกิดบาดแผลช้ํา เรายังพบอีกว่าเกล็ดของเขาบอบบางและ
หลุดล่อนง่ายมาก ปลาท่ียังมีชีวิตลําตัวปกคลุมด้วยเกล็ดอย่างสมบูรณ์ 

ด้านหลังจะเป็นสีเทาดํา เกล็ดด้านข้างเป็นสีเงินอมเทาดําแวววาว 
ครีบก้นมีสีอมเหลืองเล็กน้อย ครีบอ่ืนๆ มีสีเทาจางๆ ปลาท่ีเราเห็นวาง
จําหน่ายในตลาดนั้น เกล็ดหลุดไปหมดแล้วครับท่าน เราจึงเห็นสีของ
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ปลาตัวเมียขนาดใหญ่มไีข่สีเหลืองเข้ม 
 แสดงว่าใกล้ถึงฤดูวางไข่แล้ว 

ตําแหน่ง ลักษณะภายนอก & ภายในของก๋ึน 
กระเพาะและกลุ่มไสต้ิ่งและลําไส ้

หนังท่ีขาวเหมือนกระดาษ เหตุนี้กระมังท่ีชาวบ้านชาวเมืองจึง
เรียกว่า จะละเม็ดขาว 

ระยะทางจากอําเภอละงูถึงสมุทรสาครไกลมาก 
ประมาณ 900 กิโลเมตร เราจึงเสียปลาไปอีกครึ่งหนึ่ง เหลือปลาท่ี
บอบช้ําน้อยสภาพพอฟ้ืนตัวได้ 12 ตัว ปลาท่ีเสียชีวิตจากการ
ลําเลียงก็ไม่ได้ท้ิงให้เสียประโยชน์ นําไปชั่งน้ําหนักวัดความยาวไว้
เป็นข้อมูลเบื้องต้น ผ่าเพ่ือดูพัฒนาการของไข่และน้ําเชื้อ เรา
พบว่าปลาตัวเมียทุกตัวแม้จะมีขนาดเล็กก็มีพัฒนาการของไข่ จัด
อยู่ในระยะท่ี 3 – 4 ตามหลักวิชาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา กล่าวคือ 
หากมีพัฒนาการต่ออีกนิดเดียวก็ถึงระยะท่ี 5 พร้อมท่ีจะผสมพันธุ์
วางไข่ เราพอจะสรุปได้ในชั้นต้นว่า ฤดูวางไข่น่าจะเป็นช่วงต้นของ
ฤดูมรสุม ในราวกลางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ปลาตัวเมีย
ใหญ่กว่าตัวผู้ ลําตัวป้อมๆ อวบหนากว่า ส่วนครีบก้นของตัวผู้ดู
เหมือนว่าจะยืดยาวออกเป็นเส้นมากกว่าตัวเมีย 

เม่ือศึกษาระบบทางเดินอาหารเราพบลักษณะท่ี
น่าสนใจยิ่งข้ึนไปอีก ปลาจะละเม็ดขาวมี “ก๋ึน” ครับท่าน กลุ่ม 
pharyngeal teeth ท่ีคอหอยพัฒนาเป็นกระเปาะขนาดใหญ่มี
กล้ามเนื้อแข็งแรง มีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากมายจนมองดูเป็นสีคล้ํา
ดําคล้ําแดง ซี่ฟันจํานวนมากท่ีอยู่ภายในกระเปาะพัฒนาเป็น
เหมือนโม่สําหรับบด เรียกว่าอาหารจะเหนียวปานใด เม่ือผ่านเข้า
มาก็จะถูกบดเละเป็นโจ๊ก 

ต่อจากก๋ึนก็จะเป็นหลอดอาหารสั้นๆ กระเพาะผนัง
หนายืดขยายได้มาก และลําไส้สั้นผนังหนา อีกท้ังช่วงต่อระหว่างกระเพาะและ
ลําไส้จะมีไส้ติ่งอยู่กระจุกใหญ่หลายร้อยเส้น ทําหน้าท่ีผลิตน้ําย่อย ลักษณะ
เช่นนี้บอกเราว่าปลาชนิดนี้กินโปรตีนท่ีเหนียวย่อยยาก จึงต้องมีพัฒนาการของ
อวัยวะช่วยย่อยอาหารอย่างครบครัน 

ลักษณะเช่นนี้พบในปลาจะละเม็ดเทาด้วย แสดงว่าปลาสองชนิดนี้
เป็นญาติสนิทกันจริงๆ ในสกุล Pampus วงศ์ตระกูล Stromateidae รูปร่าง
ลักษณะภายนอกแตกต่างกันเล็กน้อย ปลาจะละเม็ดขาวมีขนาดเล็กสันทัด 
ปราดเปรียว เม่ือเทียบกับปลาจะละเม็ดเทามีตัวใหญ่โตและสันหนากว่า ส่วน
ปลาจะละเม็ดดําไม่มีก๋ึนครับ เพราะเป็นปลาในวงศ์ตระกูลหางแข็ง (family 

carangidae) ซึ่งไม่ได้เป็นญาติฝ่ายไหนกับเขาท้ังสิ้น นี่ยังไม่นับรวม
ปลาในวงศ์ตระกูลล่องลม (pompano) ท่ีนําลูกพันธุ์เข้ามาจาก
ประเทศไต้หวัน ตัง้ชื่อทางการค้าเสียเพราะพริ้งว่า จะละเม็ดทอง พวก
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ไอ้หนุ่มตังเกร่อนเร่หาปลา ล่องลอยนาวา 
มีนํ้ากับฟ้าเป็นเพ่ือน 

ลิ้นเจรญิดี แต่ฟันมองไม่เห็น 

นี้ไร้ก๋ึนโดยสิ้นเชิง 
เราพบว่าปลาจะละเม็ดแท้สองตัวนี้กินแต่แมงกะพรุนเท่านั้น สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ

ของระบบทางเดินอาหาร ปลาจะละเม็ดเทากินแมงกะพรุนหนังตัวใหญ่ โดยกัดแทะเนื้อแมงกะพรุนออกมาเป็น
คําๆ ส่วนปลาจะละเม็ดขาวกินแมงกะพรุนหัวแหวนขนาดเล็กและหวี
วุ้นท่ีมีขนาดพอดีคํา ไม่กัดแทะ หากจะให้กินแมงกะพรุนตัวใหญ่ก็ตอง
สับให้เละเป็นชิ้นเล็กๆ พอดีคํา ฟันท่ีมีลักษณะเป็นซี่เล็กละเอียดแถว
เดียว (ต้องลูบเบาๆ ถึงจะรู้สึกได้) อยู่บนขากรรไกรท่ีบอบบาง น่าจะ
ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับกัดแทะ 

การค้นคว้าหาลู่ทางเพาะเลี้ยงปลาจะละเม็ดแท้ของไทย
สองตัวนี้ คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง ตอนนี้มีก็สองแรงแข็งขัน
ช่วยเหลือกันอยู่ ศูนย์วิจัยฯ สตูล ชํานาญด้านการฉีดฮอร์โมนผสม
เทียม ศูนย์วิจัยฯ สมุทรสาคร เน้นเรื่องการเลี้ยงให้วางไข่เองตามธรรมชาติในระบบน้ําหมุนเวียน ต่างก็สะสม
พ่อแม่พันธุ์ปลาจะละเม็ดขาวไวแ้ห่งละเล็กละน้อย พอไม่ให้เป็นภาระกับงบประมาณท่ีมีใช้อยู่อย่างจํากัดจําเข่ีย 
เพ่ือศึกษาหาวิธีผลิตลูกพันธุ์จากโรงเพาะฟักต่อไป หนทางยังอยู่อีกยาวไกล การเลี้ยงปลาในท่ีจํากัดให้มีไข่แก่
และน้ําเชื้อสมบูรณ์ต้องระดมสรรพวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกด้าน ปลาจะละเม็ดขาวท่ีเลี้ยงไว้ในระบบน้ํา

หมุนเวียนท่ีมหาชัยตอนนี้ก็ดูจะผอมบางกว่าปลาธรรมชาติอยู่
หลายส่วน ยังต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมาก เพ่ือนฝูงท่ีอยู่ในแวดวง
เดียวกันให้กําลังใจว่า หากมันง่ายคนอ่ืนเขาคงทําเสร็จไปนาน
แล้ว ไม่รอมาจนถึงมือเราหรอก แต่อย่างน้อยก็นับหนึ่งได้แล้ว 
“ระยะทางหม่ืนลี ้เริ่มตน้ท่ีก้าวท่ีหนึ่ง” 

งานนี้ขอส่งเทียบเชิญจ้าวยุทธจักรท้ังหลาย โชว์

ก๋ึนกันหน่อย งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะได้มีสีสัน เป็นแนวทางให้
คนรุ่นใหม่ท่ีเพ่ิงเข้ามาทํางาน (recruitment) สร้างสรรค์ 
(create) เทคนิควิธีการของเราเอง คงต้องเร่งฝีเท้าอีกสักนิด 
เพราะในเวทีโลกก็มีการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีก้าวหน้าไปหลาย

ส่วนเช่นกัน ถ้าทําสําเร็จก็อาจจะได้รับการสรรเสริญเยินยอให้ชุ่มชื่นใจบ้าง แต่ท้ังนี้และท้ังนั้น ท้ังเรื่องท่ีทําได้
และทําไม่ได้ ท้ังเรื่องกุศลและอกุศล สังคมก็จะค่อยๆ ลืมเลือนไปตามกาลเวลา ชาวพุทธทราบดีครับ มีลาภก็
เสื่อมลาภได้ มียศก็ตกอับได้ มีสรรเสริญก็มีนินทา แต่คนปกติสามัญก็ยังต้องการคําชมอยู่ดี ท้ายท่ีสุดก็ยัง
ท่องจําคําท่ีพ่อสอนไว้ตลอด จะเห็นฝั่งหรือไม่เห็นฝั่งก็ต้องว่ายน้ําต่อไป วัดก๋ึนกันหน่อย 

 

"ขอจงมีความเพียรท่ีบริสุทธิ์ ปัญญาท่ีเฉียบแหลม กําลังกายท่ีสมบูรณ์" 
พระมหาชนก พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

 
เร่ืองและภาพประกอบ สุทธิขยั ฤทธิธรรม (พฤษภาคม 2556) 


