Busan & ปลาซาบะ & ปลาทู
ปลาซาบะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของนครปูซาน คณะกรรมการคัดสรรลงมติโดยให้
ความเห็นว่า สันหลังที่มีลายสีเขียวอมฟ้าสลับดําสวยงามและสีเงินแวววาวที่ส่วนท้อง แสดงภาพลักษณ์ของ
“ความสดใสมีชีวิตชีวา” ครีบที่แข็งแรงแสดงถึง “พลัง” รูปร่างที่เพรียวสมส่วนให้ความรู้สึกถึง “ความปราด
เปรียวว่องไว” คุณลักษณะดังกล่าวตรงกับความหมายของ “Dynamism” อันเป็นสโลแกนเพื่อการขับเคลื่อน
นครปูซานให้เติบโตอย่างมีชีวิตชีวา นครปูซานจึงจัดงานฉลองเทศกาลปลาซาบะในระหว่างเดือนตุลาคมของ
ทุกปี มีกิจกรรมแข่งขันจับปลาซาบะในอ่างน้ํา การประกวดทําอาหารจากปลาซาบะ มีการออกแบบ mascot
และของที่ระลึกรูปปลาซาบะ เป็นต้น รายการสารคดีโทรทัศน์ทนี่ ครปูซานรายงานเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
ซาบะในกระชัง สามารถส่งจําหน่ายเป็นปลามีชีวิตไปทําซูชิในภัตตาคารได้
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หากได้เห็นปลาซาบะที่มีชีวิต ต้องยอมรับว่าเป็นปลาที่สง่างาม (Elegant) จริงๆ ถ้าเรามีโอกาส
ได้นั่งเรือออกไปในมหาสมุทรห่างไกลจนมองไม่เห็นฝั่ง แล้วเห็นฝูงปลาผิวน้ําว่ายผ่านไปในมหาสมุทรที่เวิ้งว้าง
ไร้ขอบเขต เราจะรู้สึกได้ถึงพลังของการรวมกลุ่ม การมุ่งไปข้างหน้า เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกมั่นใจลึกๆ และ
เมื่อสอบทานข้อมูลพบว่าปลาซาบะยังเป็นปลาที่มีอายุยืนอีกด้วย กล่าวคือ นักวิชาการฝรั่งยืนยันว่าปลาซาบะ
ในทะเลเหนือมีอายุยืนยาวมากกว่า 25 ปีทีเดียว และ
มีบันทึกไว้ว่าปลาซาบะที่จับได้จากเขตทะเลน้ําลึก
แถบ Western Swedish coast มีน้ําหนักถึง 3.074
กิโลกรัม (อ้างอิง: Svaberget, 1995 ใน
http://www.glaucus.org.uk/mackerel.htm)
ปลาซาบะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ดังนี้
Blue mackerel มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Scomber
australasicus (Cuvier, 1832) มีถิ่นที่อยู่อาศัยใน
มหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งแต่ญี่ปุ่น ฮาวาย จนถึง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และในบริเวณทะเลอาหรับ
Atlantic mackerel มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Scomber
Atlantic Chub Mackerel
scombrus (Linnaeus, 1758) มีถิ่นที่อยู่อาศัยใน
Scomber japonicas colias (Gmelin, 1789)
มหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือทั้งสองฝั่ง จนถึง
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ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ Chub mackerel มีชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Scomber japonicas (Houttuyn, 1782) มีถิ่นที่อยู่อาศัยในแถบอินโด-แปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดีย จนถึงแอฟริกา นอกเหนือไปจากนั้นก็เป็นการ
จําแนกชนิดปลีกย่อย (subspecies) ไปตามพื้นที่
ปลาซาบะมีคุณค่าทางอาหารสูง แหล่งข้อมูลแจ้ง
ว่า ปลาซาบะแอตแลนติกมีกรดไขมัน Omega 3 มากกว่า
ปลาแซลมอน 2 เท่า มีวิตามิน B12 มาก และเป็นแหล่ง
Phosphatidylserine ซึ่งเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับสมอง ที่มี
สรรพคุณเกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ด้วย แต่ปลาซาบะเป็นปลา
ราคาถูก ทีน่ ครปูซาน ประเทศเกาหลีนั้น เห็นวางจําหน่ายกันใน
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ตลาดล่าง (ตลาดสด) ในงาน Busan International Seafood
& Fisheries EXPO 2011 ก็พบว่าหลายบริษัทมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุสุญญากาศสวยงาม มานําเสนอเช่นเดียวกัน ที่เมืองไทยก็ปงิ้ ย่างขายกันตั้งแต่ตลาดเร่ริมทาง
และในภัตตาคาร คุณอดุลย์ แมเร๊าะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล สืบค้นข้อมูลได้ความว่า ในแต่ละ
ปีประเทศไทยเรานําเข้าปลาซาบะมากถึง 66,000 ตัน ส่งออกน้อยมาก แสดงว่าเรากินปลาซาบะกัน
มากมาย ปลาซาบะนําเข้ามาจากประเทศ
ปากีสถานมากที่สุด
(www:coastalaqua.com)
เรื่องวิธีปรุงนี้สําคัญนัก แต่
ก่อนแต่ไร ปลาซาบะก็ไม่ได้แพร่หลายนักใน
ตลาดเมืองไทย ต่อเมื่อแม่ครัวไทยได้ทดลอง
ย่างซีอิ๊ว จึงขายดิบขายดี ปลาซาบะ ปลาทู
ปลาอินทรี และปลาทูน่า ถึงแม้จะอยู่ใน
ครอบครัวเดียวกันก็ตาม และเป็นปลาผิวน้ํา
ที่ว่ายเป็นฝูงขนาดใหญ่ อยูก่ ลางทะเลเปิด
(Pelagic fish) เหมือนกันทั้งครอบครัว แต่
ก็ไม่สามารถทดแทนกันได้สนิทในตํารับ
อาหารแต่ละอย่าง เช่น หากเราใช้ปลาทูน่า
มาทําเป็นปลาเค็มแบบปลาอินทรี ก็ไม่รู้จะ
กินได้หรือเปล่า
ฝรั่งน่าจะยังไม่รู้วิธีปรุงปลาใน
ครอบครัว Scombridae จับปลาซาบะได้ก็
เอาไปเลี้ยงแมว อาจจะรูจ้ ักปลาทูน่า
กระป๋องที่เมืองไทยทําส่งขายไปทั่วโลก ซึ่ง
เนื้อปลาในกระป๋องก็ไม่ใช่ปลาทูน่าจริงๆ
เป็นกลุ่ม Skip jack หรือที่บ้านเราเรียกกัน
ว่า “ปลาโอ” ที่เป็นญาติใกล้ชิดปลาทูน่า
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มากกว่าปลาทู ปลาอินทรี ไปอีกชั้นนึง ส่วน
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ปลาทูน่าตัวจริงที่ราคาแพงหูฉี่ เช่น Blue

fin tuna (Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)) ก็เป็นปลา
ในเขตหนาว เนื้อมีไขมันมาก ตัวโต 200 – 300 กิโลกรัม ตัว
ใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้นอกเขตชายฝั่ง Nova Scotia มหาสมุทร
แอตแลนติก มีน้ําหนักถึง 679 กิโลกรัม (ข้อมูล: National
Geographic) ศักยภาพการทําประมงของเราไปไม่ถึง และ
โอกาสที่จะขยายกําลังผลิตก็ไม่มีแล้ว มหาสมุทรไม่ได้มีปลาให้
จับอย่างไม่มีวันหมดเหมือนอย่างที่เข้าใจกันผิดๆ เมื่อร้อยปีที่
ผ่านมา การล่าจับปลาเฮอร์ริง หรือ Krill ในทะเลเขตหนาวมาก
เกินไป ก็ทําให้นกเพ็นกวิน แมวน้ํา และปลาวาฬ อดตาย
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ฝรั่งจับปลาทูน่าได้ก็ส่งขายญี่ปุ่นไปทําซาซิมิ
เพราะญี่ปุ่นซื้อปลาทูน่าในราคาสูงมาก แต่การจะขายได้ราคาก็
ต้องทําเรื่องที่สําคัญ กล่าวคือ ปลาที่ใช้ทําซาซิมิต้องเติบโตได้ขนาดและมีความอ้วนได้ที่ ต้องจับและเก็บรักษา
อย่างถูกต้องตามกรรมวิธี เนื้อปลาที่ไปทําซาซิมิถึงจะได้ราคาสูง ฝรั่งถึงกับลงทุนทํากระชังยักษ์ไว้กลาง
มหาสมุทร เมื่อวางอวนล้อมจับปลาทูน่าที่ยังเล็กได้ ก็ใส่กระชังขุนเลี้ยงไว้กลางทะเลก่อน รอให้กุ๊กญีป่ ุ่นมา
ตรวจสอบคุณภาพก่อนจับจําหน่าย ฟังจากข่าวลือว่าราคาตัวละแสนกว่าบาท
เราน่าจะไปสอนฝรั่งและญี่ปุ่นให้รู้จักกินปลาทู เพราะปลาทูสาวแถวแม่กลองและมหาชัยรสชาติ
หวานมัน เนื้อนุ่ม หนังเนียน ถ้าไปใช้ปลาซาบะหรือปลาลังทดแทนในตํารับอาหารที่ปรุงด้วยปลาทูไทย
รับประทานแล้วก็จะไม่ประทับใจ ร้านอาหารไทยที่อยู่ต่างแดนบางแห่ง เช่น ร้านไหมไทย ในกรุงลอนดอน
ขายน้ําพริกปลาทู โดยนําปลาซาบะมาใส่เกลือนึ่ง แล้วเอาไปทอดแทนปลาทูจิ้มน้ําพริก รสชาติจะไม่หวานมัน
เท่าปลาทู อีกทั้งเนื้อจะแข็ง หนังหนา ดังนั้น เราควรคิดถึงการพัฒนาเทคโนโลยีปลาทูนงึ่ ทําให้สามารถรักษา
รสชาติได้นาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นรูปเข่งได้ก็ยิ่งดี เพื่อเป็น
การรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิม เสริมจุดเด่นในการนําเสนอ แล้ว
ส่งออกไปขายยังร้านอาหารไทยในต่างประเทศ น่าจะทําให้
ชื่อเสียงอาหารไทยโด่งดังขึ้นอีกมาก เพราะในทุกวันนี้ฝรั่งรู้จักแต่
ต้มยํากุง้ หากแก้ปัญหาตรงจุดจะทําให้ชาวประมงขายปลาทูได้
ราคาแพงๆ ผลทางอ้อมจะทําให้ชาวประมงหวงแหนทรัพยากร
ปลาทู หาวิธีการให้ปลาวัยรุ่นเติบโตเต็มที่ก่อน เป็นปลาทูสาวที่
รสชาติหวานมัน ไม่ใช่ล้อมจับตั้งแต่ยังตัวเล็กๆ มีเท่าไรก็จับจน
หมดอ่าวไทยเช่นทุกวันนี้
องค์การ FAO ให้ความเห็นไว้ว่า อาหารที่จะมา
เลี้ยงพลเมืองของโลกในอนาคตจะต้องมาจากการเพาะเลี้ยงพืช
และสัตว์ในมหาสมุทร เพราะพื้นที่บนแผ่นดินถูกใช้ประโยชน์
เกือบเต็มที่แล้ว การจับสัตว์น้ําในมหาสมุทรก็ไม่สามารถขยาย
กําลังผลิตได้อีกแล้ว นานาประเทศจึงต้องเล็งเป้างานวิจัยทางการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําไปที่ในมหาสมุทร ในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครก็ประสบความ สําเร็จในการ
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เพาะและอนุบาลปลาทู จากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในระบบน้ํา
หมุนเวียน และยังพบว่าลูกปลาทูแรกฟักมีขนาดใหญ่กว่าลูกปลา

เก๋าหรือลูกปลากระพง อนุบาลง่าย โตไว ลูกปลาทูกนิ แพลงก์ตอนทุกชนิด เป้าหมายปลายทางเพื่อให้คนไทย
มีปลาทูจิ้มน้ําพริกกินตลอดไป ไม่ต้องไปใช้ปลาซาบะหรือปลาหางแข็งมาแทนให้เสียความรู้สึก
ทีนี้ ถ้าเราจะพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอีก เราก็ต้องลอง
เอาเทคนิคพื้นๆ เชยๆ ของเราไปต่อเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็
น่าจะได้อะไรดีๆ งอกเงยออกมา
งานวิจัยของ Tomoyuki Okutsu, Yutaka
Takeuchi และ Goro Yoshizaki ภาควิชา Marine
Biosciences แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว เรื่อง Spermatogonial
Transplantation in Fish: Production of Trout Offspring
from Salmon Parents คือ เขาย้ายเซลล์สืบพันธุ์ของปลาชนิด
หนึ่งไปใส่ไว้ในรังไข่ของปลาอีกชนิดหนึ่งที่เป็นญาติสนิทกัน เมื่อ
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ลูกปลาฟักออกมาก็อนุบาลให้เติบใหญ่เป็นพ่อแม่ปลา เจ้าพ่อแม่
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ปลาพิเศษเหล่านี้จะให้ลูกเป็นปลาชนิดที่ย้ายฝากเซลล์สืบพันธุ์ไว้
X<,!T5Z[ " #N Q6 5S\"TQA=6
Okutsu B)-V]ผลงานวิจัยชิ้นนี้เขาผลิตลูกปลาเทร้าจากพ่อแม่ปลาแซลมอน และ
เขากล่าวว่าเทคนิคนี้สามารถทําได้ในปลาอื่นๆ อีกด้วย
การปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์มีขั้นตอนหลายชั้น มีกระบวนงานสร้างพ่อแม่พันธุ์ที่ให้ไข่ปลาที่เป็น
หมันก่อน เพื่อการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุเ์ ข้าไปแทรกในไข่ที่เป็นหมันนั้น เกิดเป็นพ่อแม่พันธุ์อุ้มบุญ ดังนั้น ถ้า
หากเราปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ปลาทูน่ามาไว้ในปลาทู แล้วเลี้ยงให้พ่อแม่ปลาทูพิเศษเหล่านั้นออกไข่แล้วฟัก
ออกมาเป็นลูกปลาทูน่า ซึ่งปลาทูเติบโตเร็วมากและภายในระยะเวลา 1 ปี ก็เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ขั้นตอนที่
จําเป็นต้องสร้างพ่อแม่ปลา 2 – 3 ขั้น ก็จะทําได้อย่างรวดเร็ว การลงทุนเชิงพานิชก็จะมีระยะเวลาคืนทุนสั้น
การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทูน่าตัวจริง เสียงจริง ที่
สถานีวิจัยบนชายฝั่งทะเลก็ทําได้แล้ว โดยนักวิชาการประมง
ญี่ปุ่นก็ประสพความสําเร็จในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทูน่าครีบ
เหลืองให้วางไข่ในที่กักขัง ได้เคยไปเยี่ยมชมโครงการที่
Research Institute for Mariculture ที่เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย เขาใช้เรือเร็วลําเลียงปลาขนาดเล็ก (3 – 5 กิโลกรัม)
จากเรือประมงกลางทะเลเข้ามาเลี้ยงในบ่อคอนกรีตขนาด 800
ตัน และ 1,500 ตัน โดยใช้การสูบน้ําทะเลขึ้นมา ปล่อยน้ําให้
ไหลผ่านบ่อเลี้ยงตลอดเวลา (flow through) ทีนี้ เราก็ลองคิดดู
ว่าการเลี้ยงพ่อแม่ปลาทูน่าที่มีขนาดตัว 70 - 100 กิโลกรัม 1
– 2 ฝูงๆ ละ 30 - 50 ตัว มันจะยุ่งยากสิ้นเปลืองขนาดไหน
เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลพ่อแม่ปลาทู 2 - 3 ฝูงๆ ละ 400 –
500 ตัว ซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆ ไม่สิ้นเปลืองอะไรมากเลย และที่
สําคัญการสร้างระบบน้ําหมุนเวียนก็ไม่ต้องใหญ่โตมากมาย กรณี
ตัวอย่างที่บาหลีนั้น เลี้ยงพ่อแม่ปลาทูน่าครีบเหลืองในระบบ
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flow through พบว่ามีปัญหาพยาธิในไข่ ทําให้ไม่สามารถผลิต
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ลูกปลาได้ นักวิชาการญี่ปุ่นและอินโดนีเซียมีความเห็นตรงกันว่า
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มีความจําเป็นต้องทําระบบน้ําหมุนเวียนเพื่อควบคุมไม่ให้เกิด

พยาธิชนิดนี้ แต่จนบัดนี้กย็ ังไม่มีสตางค์สร้างเลย นายทุน
ญี่ปุ่นมีสตางค์มากยังไม่ยอมลงทุนให้เลย เพราะระบบต้อง
ใหญ่มหึมา ถ้าเป็นประเทศสารขันฑ์กล็ ืมไปได้เลย ไม่ต้อง
พูดถึง เพราะเราต้องใช้งบประมาณไปทําประชานิยมก่อน
เป็นลําดับแรก
ทีนี้ หากเราติว่าปลาทูมีขนาดเล็กเกินไป พ่อ
แม่ปลาให้ไข่น้อย หรือ เป็นปลาเขตร้อนที่อายุอาจจะสั้น ที่
อาจจะต้องทําการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุก์ ันบ่อยๆ เป็น
ภาระค่าใช้จ่าย เราก็อาจจะเบนความสนใจไปที่ปลาซาบะ
ซึ่งข้อมูลจากนครปูซานยืนยันแล้วว่าเลี้ยงในกระชังได้ รวม
ทั้งตัวโตและอายุยืน จับเอาอ้ายตัวอินโด - แปซิฟิกซาบะที่มี
อยู่แถบใกล้ๆ บ้านเรานี่แหละมาเพาะเลี้ยงเป็นงานเฉพาะ
เพื่อการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์จากปลาทูน่า คิดตามประสา
นักวิชาการประมงบ้านนอกว่า การใช้ประสบการณ์ที่มี
มาแล้วจากปลาทู ควบคุมเจ้าปลาซาบะให้วางไข่ในระบบน้ํา
หมุนเวียนนัน้ มีโอกาสประสบผลสําเร็จได้ ไม่น่าพลาด
ดร. วารินทร์ ธนาสมหวัง ผู้อํานวยการ
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สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ได้เชิญเจ้าของ
Busan International Seafood &
ผลงานวิจัยการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ปลาเทร้ามาบรรยายให้
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ฟังในการประชุมประจําเดือนของสํานักฯ แต่บรรดาผู้อํานวย
การศูนย์ทุกท่านวิชาอาคมก็แก่กล้าแล้วทั้งนั้น “ไม้แก่ดัดยาก” เราคงต้องควานหานักวิจัยหนุ่มสาวที่มีใจรัก
งานวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนให้เขาพอเข้าใจเรื่องการฟูมฟักสัตว์น้ํา แล้วส่งไปเรียนที่ Marine Biosciences
มหาวิทยาลัยโตเกียว ไหว้วานอาจารย์ที่เป็นผู้รู้ศาสตร์ด้านนี้สอนเคล็ดลับให้ลูกศิษย์ปฏิบัติได้อย่างแม่นยํา นํา
เทคโนโลยีพร้อมเครื่องมือกลับมา ทํางานร่วมกับประสบการณ์ในการดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลาทูแบบพื้นบ้านของ
นักวิชาการประมงบ้านนอก คิดว่าน่าจะคุ้มค่าต่อการลงทุน หากเป็นไปได้ในอนาคต เกษตรกรไทยก็จะมี
โอกาสเลี้ยงปลาทูน่า ราคากิโลกรัมละเกือบ 2,000 บาท เราจะเห็นได้ว่าในงาน Busan International
Seafood & Fisheries EXPO 2011 มีหลายบริษัททีเดียวทีน่ ําเสนอสินค้าปลาทูน่า นํากุ๊กมาแล่ให้ชิมแสดง
คุณภาพอย่างเต็มอิ่มกันเลย แสดงว่าใครๆ ก็อยากขายของ
คุณภาพสูง ได้กําไรงาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career
path) ของเมืองไทยก็แปลกๆ คงไม่เหมือนประเทศใดในโลก
นี้ บุคลากรที่คัดเลือกไปเรียนศาสตร์ทาง Professional
กลับมาก็มาทํางานในสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เรา
ก็พอจะเข้าใจอยู่ว่า นักวิจัยหนุ่มสาวที่ถูกคัดเลือกไปเรียนนั้น
มีแววดี talent หัวไว ใจสู้ เข้าใจงานได้ถูกต้อง ตอบสนอง
ทันใจทันการ ไม่เชื่องช้าอืดอาดเป็นเรือเกลือ ท่านผู้บริหารจึง
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ชอบที่จะเอาไว้ใช้สอยใกล้ตัว ท้ายที่สุดก็ส่งเสริมให้ก้าวหน้า
เป็นผู้บริหาร (Administer) ต่อไป นวัตกรรมก็เลยติดขัด

ดังนั้น ระบบบริหารราชการแบบใหม่จึงลงทุนจ้างบริษัทที่ปรึกษาจากต่างประเทศมาวางแผน
และกํากับ ก็ได้เน้นให้ข้าราชการทํางานบริการให้สะดวกรวดเร็วอยู่อย่างมาก ให้ความสําคัญกับงานจัดการ
(Good governance) ค่านิยมองค์กร (FISHERIES) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้องค์กรเป็นปึกแผ่นภายใต้ Norm
เดียวกัน แผนงานกําหนดให้ความสอดคล้องตามนโยบายรัฐ ตามกลยุทธ์ที่วิเคราะห์ตามหลักวิชาการแล้ว
ด้านการบริหารบุคลากร มีกระบวนการเฟ้นหาผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPs) มีกระบวนงานกําชับผลักดัน
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการ เช่น KPI,
Balance Score Card, สร้างแรงจูงใจโดยการจ่ายโบนัสประจําปี
ฯลฯ ปลาซาบะ ปลาทูน่า ปลาทู เกษตรกร และโครงสร้างระบบ
ราชการไทย คงจะไปด้วยกันได้ดีแบบไทยๆ เร็วๆ นี้
การไปร่วมงาน EXPO ในเดือนพฤษจิกายน พ.ศ.
2554 ค่อนข้างขลุกขลัก เพราะน้ําท่วมกรมประมงในช่วงจังหวะการ
ติดต่อประสานงานพอดี ท่านไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก และคุณศุภมาส ไข่
คํา นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร จึงต้องทํางานภายใต้ความกดดัน แต่
ก็ประสพผลสําเร็จด้วยดี ท่านรองอธิบดี สุรจิตต์ อินทรชิต สามารถ
ไปร่วมพิธีเปิดได้ทันเวลา แล้วยังไปได้ข้อมูลและพิมพ์เขียวการสร้าง
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ปะการังเทียมที่สูงเท่าตึก 3 ขั้น เป็นของฝากมาจาก Mr. Sang-Kyu
Kim ผู้อํานวยการใหญ่ Resources Enhancement Headquarter,
Korea Fisheries Resources Agency (FIRA) อีกด้วย
FIRA ดูแลเรื่องการวางปะการังเทียมรอบคาบสมุทรเกาหลี
รวมแล้วมากกว่า 1 ล้านก้อน ซึ่งแต่ละก้อนกําหนดอายุใช้
งานไว้อย่างน้อย 50 ปี เฉพาะค่าก่อสร้างก้อนละ 3 ล้าน
บาท ในแต่ละปีเกาหลีลงทุนเรื่องปะการังเทียม ใช้ค่าใช้จ่าย
รวม 1,300 ล้านบาท เสียดายที่ไม่ได้ไปดูกระชังเลี้ยงปลา
ซาบะตามที่เห็นในรายการโทรทัศน์ แต่เท่าที่สํารวจตาม
ร้าน อาหารที่จําหน่ายสัตว์น้ํามีชีวิตในนครปูซาน ก็ไม่เห็น
ปลาซาบะซักตัวที่ว่ายน้ําอยู่ในตู้โชว์เหมือนรายการโทรทัศน์
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การดําเนินงานน่ายังติดขัดปัญหาบางประการ รอให้
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นักวิชาการประมงของเกาหลีไปแก้ไขอยู่ก็เป็นได้
เรื่องและภาพประกอบ โดย สุทธิชัย ฤทธิธรรม (ธันวาคม 2554)

