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เวลาผู้เขียนไปร่วมปล่อยปลาในวันส้าคัญ ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันประมงแห่งชาติ หรือเกษตรกร มารับพันธุ์
ปลา เพื่อน้าไปปล่อยแหล่งน้้าต่าง ๆ มักจะถามว่า วันนี้ประมงน้าปลาอะไรมาปล่อยครับ (ค่ะ) ประมงก็ตอบว่า มี
ปลาตะเพียน ยี่สก นิล และก็ ปลาบ้าครับ (ค่ะ) ก็จะมีเสียงถามกลับมาทุกครั้งว่า ปลาอะไรน่ะ ? ปลาบ้าครับ (ค่ะ) ก็
จะมีเสียงอุทาน ออกมาว่า อ๋า... มีด้วยหรือ ? ปลาบ้า ทีนี้ก็จะถามต่ออีก ท้าไมเรียกว่า ปลาบ้าล่ะ? ประมงก็จะอธิบาย
ต่อยาวเลยล่ะ จนในที่สุด เกษตรกรก็บอกว่า อ๋อ.... เป็นแบบนี้นี่เอง เพิ่งรู้ นึกว่าปลามันบ้า กัดคนเหมือนหมาบ้า
วันนี้ผู้เขียนอาจจะเอามะพร้าวมาขายสวน เพราะเราชาวประมงส่วนมากจะทราบกันแล้ว ถึงที่มาที่ไปของ ปลาบ้า แต่
เอาเป็นว่า เผื่อบางท่านที่ยังไม่ทราบ หรือหนังสือวารสารเล่มนี้ตกไปอยู่ในห้องสมุด น้องๆ นักเรียน นักศึกษา เปิด
อ่านเจอ ก็จะทราบ และร้องว่า อ๋อ..... เป็นแบบนี้นี่เอง
ปลาบ้า มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Mad carp (แมดคาร์พ หมายถึง ปลาคาร์พบ้า) หรือ Sultan fish (ปลาสุลต่าน)
หรือ Gold shark (ปลาฉลามทอง) ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Leptobarbus hoevenii อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน
(Cyprinidae) วงศ์ย่อยปลาซิว (Danioninae) เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์ย่อยนี้ ปลาบ้า ยังมีชื่อเรียกที่แตกต่าง
กันออกไป เช่น "ปลาไอ้บ้า", "ปลาพวง" ในภาษาอีสานเรียกว่า "ปลาโพง" นอกจากนี้ยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วย
โดยมีชื่อเรียกเฉพาะในแวดวงว่า "ปลาแซมบ้า" ผู้ขายมักจะนิยมบอกว่าเป็นปลาที่มาจากต่างประเทศ เพื่อจ้าหน่ายได้
ราคาสูงขึ้น เนื่องจากเป็นปลาที่มีคนรู้จักน้อยและสีสันค่อนข้างสวยงามจึงได้รับความนิยม เลี้ยงเป็นปลาตู้ แต่ใน
ประเทศมาเลเซียนิยมรับประทานกันมาก เลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจเพื่อการบริโภค จนได้ชื่อว่า "ปลาสุลต่าน" เนื่องจากเนื้อมี
รสชาติอร่อย
ปลาบ้าเป็นปลาที่มีรูปร่างยาวคล้ายปลากระบอก ล้าตัวค่อนข้างกลม หัวโต นัยน์ตาค่อนข้างโต ปากกว้างมี
หนวดขนาดเล็ก 2 คู่ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ล้าตัวมีสีน้าตาลอมเหลือง ส่วนของหลังสีด้าปนเทา ท้องสีขาวจาง ครีบหางสี
แดงสดหรือชมพู ครีบอื่นสีแดงจาง ๆ มีขนาดความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 80 เซนติเมตร ปลา

บ้าอาศัยอยู่ตามแหล่งน้้าไหล และแม่น้าสายใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ มักอยู่รวมกันเป็นฝูง ปราดเปรียวว่องไว รักสงบ ตืน่
ตกใจง่าย เลี้ยงง่าย โตเร็ว จะสืบพันธุ์วางไข่ช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ไข่ใช้เวลาฟักเป็น
ตัวประมาณ 15-18 ชั่วโมง ตัวอ่อนที่ฟักออกมาใหม่ๆ ลักษณะจะคล้ายลูกปลา ยี่สกเทศ หรือคล้ายลูกปลาไน

บรรพบุรุษของเรานี่นับว่าฉลาดมากน่ะค่ะ การตั้งชื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่ ชื่อบ้าน ชื่อเมือง ชื่อ
สะพาน ชื่อถนน ชื่อคน ชื่อสัตว์ ส่วนมากจะมีที่มาที่ไปเสมอค่ะ เช่น ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ ตามสิ่งที่พบเห็น
บริเวณนั้นๆ หรือตั้งชื่อตามบุคคลในสมัยนั้น ๆ ท้าให้ผู้คนรุ่นหลัง ๆ สามารถรู้ประวัติความเป็นมาในอดีตได้ แม้ว่า
ระยะเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนก็ตาม เมื่อชื่อยังคงอยู่ ความหมายและที่มาก็ยังคงมีอยู่ตามชื่อนั้น ๆ ตลอดไป
มิได้เลือนหายไปตามกาลเวลา
ทีนี้ท่านผู้อ่านคงอยากทราบแล้ว ใช่มั้ยค่ะว่า ท้าไมเขาตั้งชื่อว่า ปลาบ้า คือว่า..... ในอดีตปลาชนิดนี้ จะอาศัย
อยู่ในแหล่งน้้า ที่มีพืชป่าอุดมสมบูรณ์ และปลาบ้าจะกินแมลง สัตว์น้าขนาดเล็ก รวมทั้งเมล็ดของพันธุ์ไม้แทบทุกชนิด
เป็นอาหาร ซึ่งเมล็ดของต้นไม้บางชนิดมีพิษ เช่น ลูกล้าโพง ลูกกระเบา ซึง่ ปลาบ้าชอบกิน และบางตัวก็กินเข้าไปใน
ปริมาณมาก จึงสะสมพิษไว้ในตัวปลา แต่ปลาชนิดนี้มีความสามารถทนต่อพิษที่ได้รับเข้าไป พิษจะไม่เป็นอันตรายต่อ
ปลา แต่เมื่อมีคนจับปลาบ้ามาประกอบอาหารรับประทาน คนจะได้รับพิษที่สะสมอยู่ในตัวปลาไปด้วยท้าให้เกิดอาการ
มึนเมา ด้วยเหตุนี้เองมันจึงถูกเรียกว่า ปลาบ้า ส้าหรับต้นล้าโพง ( ทางภาคเหนือเรียกมะเขือบ้า ) เป็นไม้ล้มลุกชนิด
หนึ่ง มีอายุประมาณ 1-2 ปี ล้าต้นขนาดเล็กเท่าต้นมะเขือพวง ความสูงของล้าต้นประมาณ 2 เมตร ล้าต้นกลมตั้งตรง
แตกกิ่งก้านออกไปรอบๆ ต้น มีทั้งล้าโพงดอกสีขาว และดอกสีม่วง ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินที่อุดม
สมบูรณ์ ชอบความชื้นแฉะ ลักษณะใบคล้ายใบมะเขือพวง ดอกทรงกรวยคล้ายดอกผักบุ้ง แต่ขนาดใหญ่กว่า จาก
ข้อมูลของสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่าสารออกฤทธิ์ที่พบมากใน เมล็ด และใบล้าโพงคือ
โทรเพน อัลคาลอยด์ ได้แก่ สโคโพลามีน (scopolamine) และไฮออสไซอะมีน (hy-oscyamine) โดยถ้ากินเมล็ดและ
ใบของล้าโพงเข้าไป จะปรากฏอาการภายในเวลา 5 - 10 นาที อาการที่พบคือ กระหายน้้าอย่างรุนแรง ปากและคอแห้ง
ตาพร่า ม่านตาขยาย สู้แสงไม่ได้ น้้าลายแห้งท้าให้กลืนน้้าลายยากและพูดไม่ชัด ผิวหนังร้อนแดงและแห้ง ตัวร้อน
สารพิษในต้นล้าโพงไม่สามารถท้าลายด้วยความร้อน เมล็ดล้าโพงมีพิษสูงมาก และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต น้้ามันจาก
เมล็ด ใช้ฆ่าเชื้อโรค แก้กลากเกลื้อน หิด เหา เชื้อโรคที่มีตัว แต่ก็มีการเตือนให้ระวังในการใช้เมล็ดล้าโพง เพราะว่ามีพิษ
ทางยาเบื่อเมาอย่างรุนแรง อาจท้าให้เป็นบ้า หรือถึงตายได้ รวมทั้งคนไทยในอดีตเรียกคนบ้าบางพวกว่า “บ้าล้าโพง”
เพราะเชื่อว่ากินหรือสูบล้าโพงนั่งเอง ส่วนการรักษาคนที่ได้รับพิษจากล้าโพงเข้าไปให้กินผงถ่านเพื่อลดการดูดซึม
แล้วรีบน้าส่งโรงพยาบาล เพื่อล้างท้อง และเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวเด็กไปเก็บใบล้าโพงมาประกอบอาหารกินโดย

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขณะผู้ปกครองไม่อยู่บ้าน จนช็อกหมดสติน้าลายฟูมปาก แพทย์เร่งล้างท้องช่วยเหลือเป็นการด่วน ซึง่
แพทย์ออกมาเตือน ดอกล้าโพงและใบมีพิษถึงตายได้ พ่อแม่ผู้ปกครองให้ระวังอันตรายของดอกและใบล้าโพง โดย
ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานให้ดี ไม่ควรทิ้งพืชผักที่เป็นอันตราย เพราะเด็กอาจจะไปเก็บมากินหรือรับประทาน
เหมือนเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งหากช้ากว่านี้อาจจะเสียชีวิตได้ ท่านผู้อ่านคงเห็นถึงอันตรายของพืชชนิดนี้แล้วนะค่ะ
ฉะนั้นจึงควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเด็กที่ไม่รู้ถึงพิษของล้าโพง เห็นดอกสวย ๆ ล้าต้น ใบ คล้ายมะเขือ
ท้าให้เข้าใจผิดคิดว่าสามารถน้าไปรับประทานกินกับน้้าพริกเหมือนมะเขือหรือน้ามาผัดน้้ามันกินเป็นอาหารได้
ผู้เขียนขอบอกว่าอันตรายมาก ๆ นะค่ะ ทางที่ดี ไม่ควรน้ามาปลูกไว้บริเวณบ้าน หรือถ้าจะปลูกไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ก็ควรท้าความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านหรือเพื่อนบ้านให้ดีนะค่ะ จะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

ลูกล้าโพง

ดอกล้าโพง
(ขอบคุณภาพจาก frynn.com/ล้าโพงขาว/)

ส่วนกระเบามีชื่อท้องถิ่นเช่น กระเบา กระเบาน้้า กระเบาข้าวแข็ง กระเบาข้าวเหนียว กระตงดง
(เชียงใหม่), ดงกะเปา (ล้าปาง), กระเบาใหญ่ (นครราชสีมา), หัวค่าง (ประจวบคีรีขันธ์), เบา (สุราษฎร์ธานี), กุลา
กาหลง (ปัตตานี), มะกูลอ (ภาคเหนือ), กระเบาเบ้าแข็ง กระเบาใหญ่ กาหลง แก้วกาหลง (ภาคกลาง), เบา (ภาคใต้),
กระเบาตึก (เขมร) มีถิ่นก้าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกระจายพันธุ์ในภูมิภาคอินโดจีน จัดเป็นไม้ยืนต้น ไม้
ผลัดใบขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ มีความสูงของต้นประมาณ 10-15 เมตร รูปทรงสูงโปร่ง ล้าต้นตรง เปลือกล้าต้น
เรียบและเป็นสีเทา ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด ในประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาคตามป่าดิบ และตามป่าบุ่งป่า
ทาม ( บริเวณล้าน้้าในที่ราบ ซึ่งมักจะมีน้าเอ่อท่วมตามคุ้งน้้าหรือแผ่ออกเป็นพื้นที่กว้างมีพืชพรรณหลายชนิดขึ้นปก
คลุม ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกพื้นที่ลักษณะนี้ว่า ป่าบุ่ง ป่าทาม ) ที่ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเล 301,300 เมตร ผลกระเบามีลักษณะเป็นรูปทรงกลม เปลือกผลหนาแข็งเป็นสีน้าตาล มีขนคล้ายก้ามะหยี่สีน้าตาล เนื้อ
ในผลเป็นสีขาวอมเหลือง ข้างในผลมีเมล็ดสีด้าอัดกันแน่นรวมกันอยู่เป็นจ้านวนมาก ประมาณ 30-50 เมล็ด

ลูกกระเบา
(ขอบคุณภาพจาก frynn.com/กระเบา/)

(ขอบคุณภาพจาก www.โพสต์ฟรี.th/000566)

สรรพคุณของกระเบา มีประโยชน์ใช้แก้โรคกลาก เกลื้อน หิด ผลและเมล็ดมีรสเมา ใช้แก้โรคผิวหนังต่างๆ
น้้ามันจากเมล็ดใช้ทาผมรักษาโรคผมร่วง แก้อาการปวดตามข้อ เมล็ดกระเบาส่วนมากจะน้ามาใช้เป็นยาทาภายนอก
ถ้าหากต้องการใช้ผสมกับต้ารายาอื่นเพื่อรับประทาน จะต้องก้าจัดพิษในเมล็ดออกก่อนและห้ามรับประทานเกินที่
ก้าหนด จะเป็นอันตรายได้ เมล็ดสดหากกินเข้าไปจะท้าให้เกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้ อาเจียนและอาจถึงตายได้ ฉะนั้น
ควรระมัดระวังในการใช้
ในอดีตผู้คนจะไม่นิยมน้าปลาบ้ามารับประทานกันมากนัก แม้ว่าเนื้อจะมีรสชาติดีก็ตาม เพราะกลัวจะเกิด
อาการมึนเมา เสียสติ แต่ในปัจจุบัน ต้นล้าโพง ต้นกระเบา ที่ขึ้นบริเวณริมฝั่งคลอง ริมแม่น้า แทบจะหาท้ายาได้ยากแล้ว
ปลาบ้าส่วนมากมาจากบ่อเลี้ยงของเกษตรกร จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค ฉะนั้นผู้บริโภคไม่ต้องเป็นกังวลว่า เมื่อทานปลาบ้า
แล้ว ตัวเองจะเป็นบ้า น้้าลายฟูมปาก เสียสติ และขอบอกว่า แกงส้มปลาบ้า อร่อยมาก ๆ จนลืมอิ่มไปเลยล่ะค่ะ.......

