โต๊ะจีน (September 2010)
การเดินทางไปแสวงหาความร่วมมือทางการประมงกับเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ ที่มณฑลปักกิ่งและ
มณฑลกวางเจา ของคณะชาวประมงนอกน่านน้ําจากเมืองไทยในครั้งนี้ คุณสุชาดา บุญภักดี หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ กองประมงทะเล และ ดร.สมิท ธรรมเชื้อ หัวหน้ากลุ่มบริหารการทําการประมงและเศรษฐกิจนอก
น่ า นน้ํ า กองประมงต่ า งประเทศ เป็ น ผู้ ป ระสานงาน โดยมี
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสํ า นั ก งบประมาณ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากกองเกษตร
ต่ า งประเทศ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ นั ก วิ ช าการประมงทะเล และ
นักวิชาการประมงชายฝั่งติด ตามไปร่ว มสังเกตการณ์ด้ว ย เพื่อ
ร่ ว มกั น หารื อ ประเด็ น การแลกเปลี่ ย นที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ กั บ
กิจการประมงของทั้งสองประเทศ
การเดิ น ทางไปเมื อ งจี น ครั้ ง นี้ ได้ เ ตรี ย มใจไว้
ล่วงหน้าว่าจะยอมให้รอบเอวเพิ่มขึ้นอีก 1 นิ้ว น้ําหนักเพิ่มอีก
2-3 กิโลกรัม แล้วค่อยกลับมากินผักลวกจิ้มน้ําพริกปลาทู เพื่อ
รูปที่ 1 คณะผูเ้ จรจาความร่วมมือ
ลดน้ําหนักในภายหลัง ท่านที่กําลัง Diet อยู่ อย่าไปเสียดีกว่า ทํา
ใจลําบากเปล่าๆ
พวกฝรั่งนักวิจารณ์ทั้งหลาย เขายกให้อาหารจีนเป็นที่หนึ่งของโลก ทุกตํารับมีเอกลักษณ์เฉพาะ
อย่าง เครื่องปรุง วัตถุดิบ และวิธีการประกอบอาหาร มีหลายหลาก ต่างๆ นาๆ กล่าวกันว่า ตํารับกวางตุ้ง
เป็นอาหารจีนที่กลมกล่อมอร่อยที่สุด ตํารับปักกิ่งมีแต่รสเค็มกับมีน้ํามันมาก และตํารับเสฉวนบางอย่างมีรส
เผ็ดเหมือนอาหารไทย วัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดและยาวนาน ทําให้อาหารจีนไม่ใช่เรื่องแปลก
ของเรา คนไทยกินข้าวขาหมู ไข่พะโล้ ข้าวมันไก่ตอน ก๋วยเตี๋ยว
และน้ํ า เต้ า หู้ กั บ ปาท่ อ งโก๋
เป็นประจํา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งครอบครัวที่มีเชื้อสายจีน
ด้ ว ยแล้ ว ในเทศกาลตรุ ษ
สารทจะได้ รั บ ประทาน
อาหารต้ น ตํ า รั บ ของอาก๋ ง
อาม่ า ที่ ถ่ า ยทอดตรงๆ มา
จากบรรพบุรุษจากเมืองจีน
รูปที่ 2 กุ๊กโชว์ลีลาการปรุงอาหาร
กันเลยทีเดียว

รูปที่ 3-4 หอยเชลล์อบเนย
และปลาเก๋า

เมื่อคณะเดินทางไปถึง ท่านทูตเกษตรกรุงปักกิ่ง คุณ
สมพงษ์ นิ่มเชื้อ ได้พาไปรับประทานอาหารมื้อค่ําแบบกระทะร้อน คือ
บนโต๊ะมีกระทะเหล็กแบนๆ ขนาดใหญ่ อยู่ตรงกลางวงพร้อมกุ๊กที่ทํา
หน้าที่ปรุงอาหาร คนกินนั่งอยู่ล้อมรอบ คิดราคาต่อคนสั่งได้ไม่จํากัด
วัตถุดิบ มี พืชผัก หมู เห็ด เป็ด ไก่ กุ้ง หอย ปู ปลา แพะ แกะ ฯลฯ
เลือกสั่งได้หลายแบบ เหมาไถดีกรีแรงสําหรับเรียกน้ําย่อย ไวน์แดงผลิต
ในจีนรสชาติใช้ได้ แถมราคาก็ย่อมเยา รับประทานกับอาหารทะเลเข้า

กันดี หอยเชลล์อบเนยเสิรฟ์ ร้อนๆ มาในเปลือกคนละตัว ปลาเก๋าผัดหอมกลิ่นซีอวิ๊ หวานมันจากเนื้อปลา ปลา
ดิบซาซิมิแบบญี่ปุ่น หอยนางรมอบพอสุกเสิร์ฟในเปลือก ราดซอสรสเข้มข้นที่ปรุงผสมเหล้าจีน เห็ดเข็มทอง
พันด้วยเบคอน หรือซี่โครงแกะอบ ปรากฏว่าคนไทยไม่คุ้นกับกลิ่นแกะ เลยกินกันแต่ผักกับปลา
เมื่อรับประทานกันเสร็จแล้ว ท่านทูตเกษตรฯ บอก
ว่าจะพาไปดูของแปลกในตลาด หน้ากากอุปรากรจีน เกาลัดคั่ว
ร้อนๆ หินแกะสลัก หรือของที่ระลึกต่างๆ เหมือนกับที่มีขายใน
ตลาดอินโดจีนทุกอย่าง เลยไม่ได้ซื้ออะไรสักชิ้น แต่พอเดินไปถึง
ร้านค้าแถวหนึ่ง เห็นเขาเอาแมงป่องเป็นๆ ยังดิ้นกระดุกกระดิก
ม้าน้ํา และปลาดาว เสียบไม้เรียงไว้เป็นตับ ซึ่งคนปักกิ่งเขาซื้อแล้ว
เคี้ยวกินกันตรงนั้นเลย
ก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าปลาดาวก็กินได้ด้วย
ม้าน้ําก็เคยรู้แต่เพียงว่าเขาเอาไปผสมยาโป๊ว ที่แท้การกินสดๆ
อาจจะทําให้คึกคักกว่าก็เป็นได้ แต่ก็ไม่กล้าชิม
รูปที่ 5 แมงป่อง ม้าน้ํา และปลาดาว
ทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่า คนจีนที่อพยพมาอยู่
เมืองไทยรุ่นอาก๋งอาม่า น่าจะเอาวัฒนธรรมการกินมาไม่ครบ หรือ
อาจจะทําตกทะเลไปกลางทางตอนเจอพายุระหว่างนั่งเรือสําเภามาก็เป็นได้ ดังนั้น หลังจากการประชุมเจรจา
กับเจ้าหน้าที่ประมงประจํามณฑล บริษัททําการประมง การเยี่ยมชมสะพานปลา ตลาดค้าส่ง และตลาดค้า
ปลีกสินค้าสัตว์น้ําแต่ละครั้ง ทีม่ ักจะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ก็เลยมองหาแต่ของแปลกที่ไม่มี
รับประทานกันที่เมืองไทย (หมายเหตุ สุภาษิตจีน กล่าวไว้ว่า การ
เจรจาธุรกิจสําเร็จลงได้ง่ายบนโต๊ะอาหาร)
หอยไทยเล็กกว่าหอยจีนแน่นอน ข้อนี้ยืนยันได้ ใน
ตลาดสดที่เมืองเซี่ยงไฮ้มีหอยกาบน้ําจืดตัวใหญ่มาก คาดคะเน
ด้วยสายตาน่าจะหนักสัก 3 กิโลกรัม เพราะความยาวเปลือกก็
เกิน 30 เซนติเมตรแล้ว หอย 4 ตัวที่แช่น้ําอยู่ในลังโฟมใบใหญ่
นั้น ถ้านําไปแกง น่าจะเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้าน
คุณอุไร สุวรรณวงศ์ กงสุลเกษตรมณฑลกวางเจา พา
ไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่ Zhou Hong Xing Seafood
Restaurant ในเมือง
กวางตุ้ง ก็มีหอยใหญ่จําหน่าย เปลือกเหมือนหอยกาบ แต่หน้าตา
แปลกประหลาดเพราะเปลื อ กหุ้ ม เนื้ อ ไม่ มิ ด สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จาก
อินเตอร์เน็ต พบว่าหอยชนิดนี้พบเฉพาะใน Temperate zone ฝัง
ตัวอยู่ในทะเลโคลนชายฝั่ง จึงมีท่อ (Siphon) ยื่นยาวออกมาโผล่ที่
ผิวดิน ตัวที่ใหญ่มากๆ มีน้ําหนักถึง 4-5 กิโลกรัม หอยชนิดนี้มีอายุ
ยืนมากถึง 140 ปี ทีเดียว ชื่อภาษาอังกฤษ “Geoduck Clam”
ชื่อภาษาจีนนั้น แปลตามตัวอักษรว่า “หอยงวงช้าง” ราคาก็แสน
แพง ชั่ ง ละ 299 หยวน (พร้ อ มปรุ ง เสิ ร์ ฟ ) แถมแนะนํ า ให้
รูปที่ 7 Geoduck Clam
รับประทานแบบซาซิมิ ดิบๆ ด้วย นัยว่ารับประทานแล้วจะคึกคักดี
ใครจะไปกินลง
รูปที่ 6 หอยกาบยักษ์

ที่เมืองจีนอะไรๆ ก็ใหญ่ๆ โตๆ ทั้งนั้น กําแพงเมือง
จีนก็ใหญ่ยาวจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากยานอวกาศ โต๊ะจีนที่
ท่านกงสุลฯ พาไปรับประทานอาหารก็ใหญ่จริงๆ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 8 เมตร นั่งได้ 30 คน วัตถุดิบเน้นไปที่สัตว์
น้ําสารพัดชนิด นอกจากหอยงวงช้างแล้วก็มี หอยหลอด (ตัวใหญ่
กว่าที่ดอนหอยหลอดบ้าน
เรา 2-3 เท่า) กั้งตั๊กแตน
ยักษ์ เนื้อจระเข้ ไข่จระเข้
ลูกอัณฑะไก่ (ตํารับนีเ้ ขาว่า
รูปที่ 8 ท่านกงสุลเกษตรฯ ท่านที่
รับประทานแล้วคึกคักดี
ปรึกษากรมประมงและท่านทูตเกษตรฯ
เช่นกัน) และมีตัวอะไรทั้งที่
(จากขวามาซ้าย)
รู้จักและที่ไม่รู้จักอีกหลาย
รูปที่ 9 ปลาหมึกสายตัวเล็ก
อย่าง คณะเราจึงสั่งมาแต่
อาหารธรรมดาๆ พื้นๆ เช่น ปูขน ปลากุดสลาดนึ่ง หูฉลาม หอยเป๋าฮื้อ
เป็ดปักกิ่ง ตีนห่านอบ เต้าหูส้ ด ปลาหมึกสายผัดเค็มหวานใส่มาในจานเล็กๆ น่ารับประทาน เป็นต้น
ดูแล้วที่เมืองจีนอะไรๆ ก็รับประทานได้ งูตุ๋น ตุ๊กแกตุ๋น
และเต่าตุ๋น ซึ่งโต๊ะจีนที่จะเสิร์ฟอาหารตํารับนี้ เขาบอกว่าสําหรับบุคคล
สําคัญระดับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้นเพื่อให้ท่านเหล่านั้นคึกคักมีกําลัง
วังชา
ตามข้างทางเท้ากลางเมืองกวางตุ้งเห็นชาวบ้านนําผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมพื้นบ้านมาวางขายและขายของป่า น้ําผึ้งในขวดนั้นแท้หรือ
ปลอมไม่สามารถรู้ได้ แต่เจ้าไก่ป่าและตัวนิ่มหางยาวที่ใส่ถุงตาข่ายไว้
นั้นแท้แน่นอน อย่างนี้ถ้าเป็นที่เมืองไทยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้คงถูกย้าย
กันทั้งสํานักงานแน่นอน
รูปที่ 10 ตัวอะไรไม่รู้ (เทียบ
กรุงปักกิ่งกําลังพัฒนาให้เป็นเมืองหลวงแบบทันสมัย
ขนาดได้จากท่อลมในภาพ)
เทศบาลจึงพยายามที่จะยกเลิกตลาดสดแบบดั้งเดิม เนื่องจากพิจารณา
ว่าไม่สะอาด ไม่ถูกหลักสุขอนามัย ปรับให้เป็นซูเปอร์มาเก็ตที่สะอาด
เรียบร้อยเข้ามาตรฐานสากล เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้กับมณฑลอื่นๆ อีกด้วย
ส่วนตลาดสดขายปลีกสินค้าสัตว์น้ําใน
เมืองกวางตุ้งก็ยังเหมือนเดิม เหมือน
ตลาดมหาชัยหรือแม่กลองไม่มี
ผิดเพี้ยน รวมถึงเค้าโครงหน้าตาของ
แม่ค้าด้วย อาจเป็นเพราะการค้าขาย
สัตว์น้ําในตลาดสดมหาชัย เริม่ มาจาก
รูปที่ 11 เต่าในตลาดสด
ชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งหลักแหล่ง
พร้อมกับเทคโนโลยีอวนตังเก และ
การทําโป๊ะในสมัยก่อนก็เป็นได้ จะต่างกันเล็กน้อยก็ตรงที่ตัวประหลาด
รูปที่ 12 ขายของป่า
บางอย่างที่เมืองไทยไม่รับประทานกัน

การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ ทําให้เป็นสังคมเมือง
ที่ ปั จ เจกบุ ค คลมี ร ายได้ ส่ ว นตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มากมาย ธุ ร กิ จ มี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นให้ ทั น กั บ ยุ ค สมั ย หลายประการ เช่ น เรื อ ประมงที่
เปลี่ยนเป็นเรือท่องเที่ยวทางประมง จดทะเบียนแยกออกไป และ
ทาสีเหลืองให้แตกต่างจากเรือประมงปกติ ชาวเมืองที่ทําธุรกิจอยู่แต่
ในป่าคอนกรีต ไม่เคยรู้จักวิถีชีวิตของชาวประมง จะเช่าเหมาเที่ยว
ชาวเรื อ เป็ น คนสาธิ ต วิ ธี ทํ า การประมงให้ ช ม สั ต ว์ น้ํ า ที่ จั บ ได้ นั้ น
นักท่องเที่ย วจะได้ชิมสดๆ ปรุง โดยกุ๊กประจําเรือพร้อมเสริฟ์ทัน ที
รวมทั้งมีการต่อเรือลําเลียงสัตว์น้ํามีชีวิตมากขึ้น เพื่อตอบสนองตลาด
ภัตตาคารหรูหราที่เติบโตขึ้นมาก หรือความพยายามในการขนส่ง
สินค้าอาหารทะเลสดเข้าไปตอนกลางของประเทศ ที่ประชาชนเริ่มมี
กําลังซื้อมากขึ้น เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร ทําให้ธุรกิจการประมง
ในเมืองจีนไม่ได้เป็นของรัฐบาลทั้งหมดอีกต่อไป เป็นบริษัทที่มี
หุ้นส่วน ซึ่งมณฑลต่างๆ ก็มีการส่งเสริมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อทําธุรกิจ
พร้อมการสนับสนุนในด้านการจับสัตว์น้ํา รัฐบาลเข้าไปช่วยเจรจา
รูปที่ 13-14 ปูม้าเป็นๆ
ปลาทรายแดง ปลาตาหวาน
ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่มีทรัพยากร เช่น อินโดนีเซีย และ
เป็นที่นิยมบริโภคในตลาดจีน
ประเทศในทวีปแอฟริกา บางครั้งมีโครงการช่วยเหลือทางด้าน
เศรษฐกิจให้กับประเทศเหล่านั้นด้วย บริษัทที่ไปเจรจาด้วย เขาเล่าให้
ฟังว่า จีนมีเรือประมง 1,500 ลํา ทีม่ ีขีดความสามารถเดินทางไปจับปลาทั่วโลก และมีแผนต่อเรือเพิ่มอีก มี
ผลผลิตจากการประมงนอกน่านน้ําจีนประมาณ ปีละ 1 ล้านตัน เขาอธิบายว่า ปลาอะไรขายได้ราคาแพงที่
ประเทศไหน ขายที่นนั่ นํากลับเมืองจีนเพียง 15 เปอร์เซนต์
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ในปี ค.ศ. 2006 มีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําทั้งสิ้น เท่ากับ 7.793 ล้านเฮกแตร์ ผลผลิตรวม เท่ากับ 35.94 ล้านตัน ในปี
ค.ศ. 2005 มีมูลค่าการส่งออกปลาสวยงาม เท่ากับ 3.43 ล้านเหรียญสหรัฐ
(ที่มา: Wu Chaolin, The Study on Production and Production
Standards of Fisheries Products
in the People`s Republic of
China, March 2008) มีการนํา
เทคโนโลยีทีทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต การนําเข้าลูกพันธุ์สัตว์น้ําที่
รูปที่ 15 โอ่งมังกร
ตลาดต้องการ เช่น ปลาสําลีญี่ปุ่น
(Yellow Tail) ปลาเก๋า กุ้ง ส่งเสริมการ
ผลิตปลาสวยงาม และมีโรงงานผลิตอุปกรณ์สําหรับตู้ปลาส่ง
จําหน่ายทั่วโลกหลายโรงงาน รัฐบาลส่งเสริมการวิจัยโดยองค์กร
รูปที่ 16 งานประกวดปลาคาร์ฟ
วิจัยของรัฐและร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น วิจัยการผลิตลูกพันธุ์ปลา
เก๋า วิจัยการทํากระชังในทะเลลึก เป็นต้น

ด้า นการแปรรู ป สั ต ว์น้ํ า เขาอธิบ ายว่ า สั งคมจีน ยั ง
นิยมบริโภคสัตว์น้ําเป็นๆ อยู่ ต้องรอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีก
ระยะหนึ่ง ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การอยู่อาศัยในเมืองใหญ่จะ
ไม่สามารถทํากับข้าวที่บ้านได้อีกต่อไป ในอนาคตต้องการสินค้าแปร
รูปมากขึ้นแน่นอน เรื่องนี้บริษัทผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปในประเทศ
ไทยน่าจะพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว เกี๊ยวกุ้งจากเมืองไทยที่ส่งไป
จําหน่ายในตลาดจีนจึงขายดิบขายดี นอกจากนี้ เมืองจีนยังมีความ
ต้ อ งการสร้ า งอุ ต สาหกรรมปลาทู น่ า กระป๋ อ ง เนื่ อ งจากมี ค วาม
รูปที่ 17 วิถีชาวบ้านในเมืองใหญ่
ต้อ งการบริ โ ภคในประเทศสู ง เรื อ จับ ปลาทู น่า ของจี น ยั ง ต้อ งส่ ง
วัตถุดิบขายให้กับโรงงานในเมืองไทยอยู่ เขามองเห็นว่า หากสามารถแบ่งสต๊อกมาแปรรูปที่เมืองจีนได้ก็จะ
เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมาก
ท่านนายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ําไทย คุณทรงศักดิ์ ลิ้มสมบัติอนันต์ และท่านที่ปรึกษา
กรมประมง คุณสุเมธ ตันติกุล นําเสนอ เรื่องการใช้แหล่งเงินทุนจากจีน ใช้เรือไทย ทําการประมงในประเทศ
ที่สาม แล้วแบ่งผลผลิตกัน แต่ฟังดูแล้วแนวคิดของผู้บริหารของจีนที่ต้องมองปากท้องของประชากรกว่า
1,200 ล้ า นคน ก็ น่ า จะแตกต่ า งไปเป็ น คนละแบบ ในการนี้ มี
ความรู้สึกเสมือนว่า เป็นการเจรจากันระหว่างชาวประมงจีนที่อยู่ใน
แผ่นดินใหญ่ กับลูกหลานตังเกจากเมืองไทย ที่ปัจจุบันพูดกันคนละ
ภาษา มีพื้นฐานการศึกษา และวัฒนธรรมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันไปบ้างแล้ว
ต้ อ งจั บ ตาดู ใ ห้ ดี เพราะเมื อ งจี น มี นั ก คิ ด เชิ ง ระบบ
(Systematic thinking) มากมาย ตัวอย่างในอดีต เช่น บัญญัติ
การค้า 12 ข้อ ของเถาจูกง
รูปที่ 18 ร้านขายผลไม้ในกวางตุ้ง
และตําราพิชัยสงครามของ
ซุน วู ที่ธุร กิจ การค้า ในสมัย
ปัจ จุ บัน ยังนํ ามาปรับ ใช้กั น อย่างกว้ างขวาง เมื่อ มัง กรตื่น จากการ
หลับไหลมานานเกือบ 100 ปี โลกจะต้องสั่นสะเทือนบ้างไม่มากก็
น้อย โดยเฉพาะมังกรมาตื่น ตอนที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเกือบถึง
7,000 ล้านคน และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุด การคาดการณ์ทาง
ประชากรศาสตร์ว่าจะเพิ่มถึง 9,000 ล้านคน ในอีก 40 ปีข้างหน้า
รูปที่ 19 รถติดในชั่วโมงเร่งด่วน
เป็นเรื่องทีเ่ ราต้องมองอนาคตจากภาพในปัจจุบัน อาหารจะได้มาจาก
พอๆ กับกรุงเทพมหานคร
ไหน ในขณะที่ต้องธํารงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์
ไว้ด้วย จะมีกินกันอย่าง “โต๊ะจีน” วันนี้หรือเปล่า
เรื่องราวเหล่านีท้ ําให้นึกถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอน
คนไทยว่า เราต้องพึ่งตนเองได้ อยู่ได้อย่างมั่นคงในสภาวะที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัด โดยให้ทุกคนท้องอิ่ม
พออยู่พอกินกันถ้วนทั่วทุกคน ถ้าทุกประเทศได้นํามาปรับใช้ให้ดี แล้ววางแผนพัฒนาร่วมกันโดยมองภาพ
แบบองค์รวม (Holistic) ใช้อย่างประหยัด สมประโยชน์ น่าจะทําให้การแข่งกันใช้ทรัพยากรของโลก ผ่อน
หนักเป็นเบา โลกกลมๆ ใบนี้ ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขกันทั้งใบ
เรื่องสุทธิชัย ฤทธิธรรม (มีนาคม 2554) ภาพประกอบ คณะผู้เจรจาความร่วมมือ

