เหมือนกันแต่แตกต่างกัน
เมษายน พ.ศ. 2555

“ในความเหมือนกันย่อมมีความแตกต่างกัน” จําไม่ได้ว่าสํานวนนี้ได้ยินได้ฟังมาจากไหน แต่ถ้า
เป็นเรื่องของปลาในทะเลแล้วหละก็ ต้องสังเกตกันให้ถ้วนถี่ มีการปลอมตัวกันมากมาย หรืออาจจะไม่ตั้งใจให้
เหมือนแต่บังเอิญมาเหมือนกันก็อาจเป็นได้ ฝรั่งเรียกการปลอมตัวแบบนี้ว่า “Mimic” ซึ่งอาจจะเขียนเป็น
ภาษาไทยได้อีกสํานวนหนึ่งว่า “การลอกเลียนแบบ” ฝรั่งพยายามอธิบายว่าการปลอมตัวของปลาทะเลนั้น
เป็ น ไปเพื่ อ ความอยู่ ร อดเท่ า นั้ น มิ ไ ด้ มี เ จตนาหลอกลวงเพื่ อ ผลประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น เช่ น ปลาพยาบาล
Labroides dimidiatus สามารถว่ายเข้าออกปากปลากินเนื้อขนาดใหญ่ ว่ายวนไปมาในระหว่างซี่ฟันที่แหลม
คม เจ้ า ปลาใหญ่ ก็ อ้ า
ปากค้ า งไว้ รอให้ เ จ้ า
ปลาพยาบาลเก็ บ กิ น
ปรสิ ต ที่ เ กาะอยู่ ต าม
ซอกตามมุ ม ให้ เ กลี้ ย ง
เ ก ล า ส่ ว น เ จ้ า ป ล า
ภาพที่ 1 - 2 รูปร่างปลาพยาบาลจริงและปลาพยาบาลปลอม (ภาพ: Wikipedia)

Aspidontus taeniatus

ก็ ทํ า ตั ว ใ ห้ มี สี แ ล ะ
ลว ดล ายคล้ า ยๆ กั น
เหมือนกันมากจนทําให้เจ้าปลากินเนื้อขนาดใหญ่ทั้งหลายเข้าใจผิด นอกจากจะไม่ฮุบกินแล้วยังอ้าปากรอไว้
หวังว่าปลาตัวลายขาวสลับน้ําเงินนั้นจะมาช่วยเก็บเห็บเหาออกจากตัว แต่ปรากฏว่าเจ้าปลาพยาบาลตัว
ปลอมที่หิว โหยกลับมากัดกินเนื้อทําให้เ กิด การบาดเจ็บ ซะหยั่งงั้น ปลาที่อยู่ ในน้ําด้ว ยกันก็ยังไม่ส ามารถ
แยกแยะตัวจริงตัวปลอมได้ คนเราก็เช่นเดียวกัน จะไปแยกแยะอย่างไรได้ มีตา 2 ตา มีหู 2 ข้าง มีปากที่พูด
ไปเรื่อยๆ เปื่อยๆ ในใจคิดอย่างไรไม่อาจล่วงรู้ได้ ใส่เสื้อสีเดียวกัน อาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้ ใครจะไปรู้
การปลอมแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ดีนั้น ก็น่าจะถือได้ว่าเป็น “กุศโลบาย” เช่น การแก้ปัญหา
ใหญ่ของโลกปัจจุบัน เรื่อง มนุษย์เราจับสัตว์น้ําออกจากทะเลมากเกินไป ทรัพยากรปลาไม่เพียงพอ ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมให้ความหลากหลายทางชีวภาพถดถอย เรายังมีประชากรร่วมโลกชนิดอื่นๆ อีกมาก เช่น
แมวน้ําก็ต้องการอาหารวันละ 6 - 7 % ของน้ําหนัก
ตั ว คํ า นวณคร่ า วๆ เจ้ า แมวน้ํ า ตั ว อ้ ว น จํ า นวน
10,000 ตัว ต้องหากุ้งหอยปูปลากิน สัปดาห์ละ 2.54
ล้ า นปอนด์ (www.capelinks.com/cape-cod/main)
และก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของแมวน้ําที่จะกินปลา
อีกทั้งแมวน้ําก็เ ป็น สมาชิกร่ว มโลก ไม่ ใช่แย่งกัน กิ น
ปลาจนต้ อ งกํ า จั ด แมวน้ํ า ออกไปให้ ห มดจากโลกนี้
ดังนั้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) จึงชักชวนประเทศต่างๆ ให้พยายามใช้สัตว์
น้ําที่จับได้จากทะเลให้เ ป็นประโยชน์สูงสุด ห้ามเอา
ปลาเล็ ก ปลาน้ อ ยที่ มี มู ล ค่ า ต่ํ า ไปเลี้ ย งเป็ ด นั ก พั ฒ นา ภาพที่ 3 แมวน้ํากําลังพักผ่อนหลังจากหาปลากิน
เมืองเคปทาว์น แอฟริกาใต้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อาหารจึ ง เอาปลาเล็ ก ปลาน้ อยที่ ช าวประมง
เรียกว่า “ปลาเป็ด ” ไปเพิ่มมูล ค่า กล่าวคือ ขูด เนื้อไป

ฟอกสี เติมกลิ่น ปรุงรสชาติให้คล้ายเนื้อปู ใช้เครื่องจักรบีดอัดเนื้อปลาที่แปรรูปแล้วให้เป็นเส้นเล็กๆ ติดกัน
เป็นแท่ง เรียกว่า “ซูริมิ” หรือในภาษาไทยเรียกว่า “ปูอัด” แต่เมื่อได้ลองชิมปูอัดแล้วก็รําพึงอยู่ในใจว่า จะ
หลอกกันทั้งทีก็ทําให้มันแนบเนียนหน่อยก็ไม่ได้ กินแล้วไม่เห็นเหมือนเนื้อปูเลย หรือเห็นเราเป็นคนบ้านนอก
หลอกง่าย ก็หลอกเล่นซะหยั่งงั้น เมื่อลองเอาไปทําข้าวผัดปูยิ่งแย่ไปกันใหญ่ กินไม่ลง
เพื่อจะให้ปริมาณปลามีมากพอกินกันทั่วโลก
นั้น มีทางออกทางเดีย ว คือ “เพาะเลี้ย ง” เมื่ อธุ ร กิจ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเติบโตเร็วอย่างพรวดพราด ปัญหาก็อาจ
เกิดตามขึ้นมาเป็นลูกโซ่ได้เช่นกัน คณะกรรมการย่อยด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของ FAO ได้จัดการประชุมครั้งที่ 6
ในระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่เมืองเคป
ทาว์น ประเทศแอฟริกาใต้ ประเด็นหลักๆ ก็เพื่อมองแนวโน้ม
และปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปี 10 ปี ข้างหน้า สมาชิกที่มา
ร่วมกันอภิปรายกําหนดแผนงานมาจาก 62 ประเทศ ทั่วทุกมุม
ภาพที่ 4 รูปร่างเนื้อปูปลอม “ซูรมิ ”ิ
โลก ท่านอธิบดีกรมประมง ดร.วิมล จันทโรทัย ได้มอบหมาย
ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญการประมงต่ า งประเทศ ดร.วราภรณ์
พรหมพจน์ ไปเป็นตัวแทนประเทศไทย โดยมีนักวิชาการ
ประมงบ้านนอกติด สอยห้อยตามไปด้วย เผื่อว่าต้องการ
ข้อมูลเชิงปฏิบัตเิ รื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของไทย
เมืองเคปทาว์นได้ชื่อว่าเป็นเมืองสองมหา
สมุทร คือ ด้านหนึ่งเป็นมหาสมุทรแอตแลนติก และเมื่อ
แล่น เรืออ้อมแหลมกู๊ด โฮปมาอีกด้า นก็เ ป็น มหาสมุท ร
อินเดีย คลื่น ลมแรง น้ําทะเลเย็น 10oC ตลอดทั้งปี
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ําเย็นขั้วโลกใต้ ที่ท่าเรือ
Hout Bay มีเรือใบมากมาย เรือประมงอวนล้อมและเรือ
ภาพที่ 6 ปูน้ําเย็นแถบใกล้ขั้วโลก ตัวเป็นๆ
ลอบก็มีเทียบท่าอยู่ด้วย เห็นเรือประมงเบ็ดราวกําลังขึ้น
ปลาอยู่ เลยแวะเข้ า ไปถามไถ่ห าข้อมู ล เขาเล่ า ให้ ฟังว่ า
เมืองเคปทาว์นกําหนดให้มีเรือประมงเบ็ดราว 6 ลํา จับปลา Pollack เป็นหลัก ออกเรือเที่ยวละ 3 – 4 วัน
เที่ยวนี้จับปลาได้ประมาณ 13 ตัน ชาวประมงบ่นให้ฟังว่า
ราคาปลาถู ก เกิ น ไป กิ โ ลกรั ม ละ 18 ZAR เท่ า นั้ น
(1 ZAR = 4.4 บาท) จําหน่ายในประเทศเกือบทั้งหมด
หากส่งออกจะยุ่งยากและราคาต่ํากว่านี้ ชาวประมงหันมา
ถามว่าประเทศไทยไม่สนใจซื้อบ้างหรือ เราตอบไปว่า ไทย
เป็น ผู้นําเข้าปลารายใหญ่ของโลก เห็น เขาทําสีห น้างงๆ
และไทยส่งออกปลาทูน่ากระป๋องมากเป็นอันดับหนึ่งของ
โลก เขาพยักหน้าบอกว่าเรื่องนี้ทราบดี เขาเล่าต่อไปว่ามี
King crab เป็นผลพลอยได้ เมื่อได้ เห็น King crab ตัว
เป็นๆ และได้ลองชิมดู ก็เลยนึกถึงปูอัดที่เมืองไทย เนื้อที่มี
ภาพที่ 5 ลูกเรือกําลังขนถ่ายปลา Pollack
ลักษณะเป็นเส้นสีขาวอัดติดกันเป็นบ้อง เคลือบสีแดงลายๆ

นั้น เลียนแบบมาจากขายาวๆ ของเจ้า King crab นี่เอง เนื้อก็หวานประแหล่มๆ คนญี่ปุ่นเอามาแปะหน้า
ข้าวปั้นเป็นซูชิปู จิ้มวาซาบิแล้วเข้ากัน อร่อยดี โธ่เอ๋ย
แล้วก็ไม่บอกว่าปลอมแปลงเป็นปูน้ําเย็นแถบใกล้ขั้วโลก
ปล่ อ ยให้ เ ราบ่ น อุ บ อิ บ อยู่ ตั้ ง หลายปี ที่ แ ท้ ก็ ป ลอมได้
เหมือนมาก ฝีมือดี
ก็เ ลยอยากฝากข่ า วไปถึ ง นั กพั ฒ นาผลิ ต
ภัณฑ์อาหารของไทย ช่วยคิดค้น วิธีแปรรูป ปลาเป็ดให้
เป็นกรรเชียงปูม้าดูบ้าง น่าจะขายดีกว่านี้ เพราะเนื้อปู
เขตร้อนแถบบ้านเรานั้น Texture แตกต่างกันมาก เส้น
ละเอียดกว่า เหนียวกว่า กลิ่นปูก็จะแรงกว่า รสชาติก็
ไม่หวานประแหล่มๆ เหมือนซูริมิที่ผลิตกันทุกวันนี้ อาจ
ภาพที่ 7 ปลาจะละเม็ด Pacific น้ําเย็นแถบใกล้ขั้วโลก ต้องเจือรสขมเล็กน้ อย สงสารคนไทยตาดํา ๆ จะไม่ มี
ข้าวผัดปูกินกันแล้ว ในทะเลไทยเหลือปูอยู่ไม่กี่ตัวเอง
ไม่เ ชื่อก็ ไปถามท่านไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ย ง ผู้เ ชี่ย วชาญ
ประมงทะเลดูซิ
เดินไปเดินมาอยู่บริเวณท่าเรือ เห็นลังใส่น้ําแข็งแช่ปลาที่มี
รองเท้าบูทชาวประมงเหยียบไว้ ดูไร้ค่าลังนึง เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ชาว
ประมงถามว่าจะซื้อไหม ราคาถูกมากๆ เลย เขี่ยน้ําแข็งออกสังเกตดูถึง
เห็นว่าเป็นปลาจะละเม็ด กลุ่ม Pacific Pomfret ในสกุล Brama ทําให้
เกิดข้องกังขาขึ้นในใจว่า ทําไมปลาระดับภัตตาคารห้าดาวถึงมาวางทิ้ง
อยู่อย่างนี้ หรือชาวอัฟริกันไม่รู้จักวิธีการครัวปลาจะละเม็ด นี่ถ้าอยู่ใกล้
บ้านสักหน่อย จะเหมาหมดทั้งลังเลย ลองชิมดูซิว่าปลาจะละเม็ดน้ําเย็น
เจี๋ยน รสชาติเป็นอย่างไร
Ms Tina Joemat-Patterson รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
ภาพที่ 8 ไวน์ขาวและเนื้อเค็ม
ป่าไม้ และการประมง กล่าวสุนทรพจน์ในวันเปิดการประชุมมีใจความท่อน
หนึ่งที่น่าคิด “เมื่อเอ่ยถึงปลา คนพื้นเมืองแอฟริกาใต้จะรู้สึกว่าเป็นของไร้
สาระ หากคุณต้องการแต่งงานกับสาวอัฟริกัน คุณต้อง
มีวัว หากคุณเอาปลาไปให้พ่อแม่เจ้าสาว ชาวบ้านจะ
หัวเราะท้องคัดท้องแข็ง หยอกกันเล่นแบบตลกขบขัน
หรือเปล่า” ในงานค็อกเทลต้อนรับคณะผู้แทนประเทศ
ที่เข้าร่วมประชุม กับแกล้มไวน์จึงเป็นเนื้อเค็มตากแห้ง
เห็นสาว อัฟริกันรุ่นใหม่แล้วก็อยากเปลี่ยนอาชีพไป
เลี้ยงวัวเสียจริงๆ แต่งตัวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด ใส่น้ําหอมไม่มี
กลิ่นตัว แต่ก็กลัวเจอของจริง เพราะมีแหล่งข้อมูลบอก
ว่าประชากรในเขต Sub-Saharan ติดเชื้อ HIV
มากกว่า 60%(www.africanholocaust.net) ประชากร
ภาพที่ 9 Ms Tina Joemat-Petterson
บางประเทศก็ลดลง เนื่องจากประชากรวัยเจริญพันธุ์ติด
(ที่ 2 จากซ้าย)
เชื้อกันมาก กลับบ้านตัวเปล่าน่าจะดีกว่า

ปลาจะละเม็ดทั่วโลกมีมากกว่า 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 ที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “ปลาเนื้อเนย” ส่วน
ชาวประมงแต่ละพื้น ที่ก็เรียกขานกันไปตามจินตนาการ เช่น
ปลาจะละเม็ดญี่ปุ่น Psenopsis anomala คนญี่ปุ่นเรียกว่า
ภาพที่ 10 ปลาจะละเม็ดเทากําลังกัดกิน
Melon seed ที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “ปลาเม็ดแตงโม” ปลา
แมงกระพรุน
จะละเม็ดขาวจีน Pampus punctatissimus คนจีนแต้จิ๋ว
เรียกว่า แปะเชีย แปลเป็นภาษาไทยว่า “ปลาขาว” หรือ ปลาจะละเม็ด
อเมริกัน Peprilus triacanthus เรียกว่า Dollar fish ที่น่าแปลความ
เป็นภาษาไทยได้ว่า “ปลาเหรียญเงิน” ก็พอจะเดาได้ว่าเนื้อปลาชนิดนี้
นิ่มเหมือนเนย มันเหมือนเม็ดแตงโม รูปร่างเหมือนเหรียญเงิน หรือหาก
จับได้ก็จะขายได้เหรียญดอลล่าร์มากๆ ก็เป็นได้ เพราะปลาในครอบครัว
นี้เ ป็น ที่นิย มบริโ ภคในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย ตั้งแต่ตะวัน ออกกลาง
จนถึงตะวันออกไกล จึงมีราคาจําหน่ายค่อนข้างสูงถึงสูงมากๆ
ปลาจะละเม็ ด ในประเทศไทยมี 3 โทนสี คื อ ขาว
Pampus argenteus เทา Pampus chinensis และ ดํ า
Parastromateus niger หน้าตาคล้ายกัน แต่ชาวประมงไทยรู้ดีว่าปลา
จะละเม็ดดํากินไม่ค่อยอร่อยเท่าไร ในประเด็นนี้ นักจําแนกชาติพันธุ์เขา
ภาพที่ 11 ฟันปลาจะละเม็ดเทา อธิบายว่า ปลาจะละเม็ดขาวและเทาอยู่ให้ในสกุล Stromateidae ส่วน
ปลาจะละเม็ดดําอยู่ในครอบครัว Carangidae พูดภาษาชาวบ้านก็คือ
ปลาจะละเม็ดดําเป็นพวกเดียวกับปลาหางแข็ง ปลาแข้งไก่ ปลาสีกุน แต่
เผอิญหน้าตาไปละม้ายพวกปลาจะละเม็ด ซึ่งสัญลักษณ์ประจําครอบครัวของปลาหางแข็งที่สังเกตเห็นได้ คือ
แนวเกล็ดแข็งเป็นสันคมที่คอดหาง มียี่สิบสามสิบเกล็ดเรียงเป็น
แถวเป็นสันแหลมคมขนาดใหญ่ชัดเจน ปลาจะละเม็ดดําแตกต่าง
จากพรรคพวกที่มีเพียงสองสามเกล็ดเล็กๆ เท่านั้น หากมองเพียง
ผิ ว เผิ น ก็ จ ะไม่ เ ห็ น ครั้ น จะกล่ า วหาว่ า มั น ตั้ ง ใจปลอมตั ว เพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางการเมือง ก็ไม่น่าจะเป็นได้ เพราะเมื่อเลี้ยงไว้ใน
บ่อเดียวกันก็ว่ายน้ําแยกฝูงกันเด็ดขาด ไม่รวมกัน อีกทั้งท่าทาง
ว่ายน้ําก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ปลาจะละเม็ดเทาว่ายน้ํา
ตัวตั้งตรง ใช้ครีบหูโบกน้ําเป็นจังหวะๆ กระดึ๊บๆ เหมือนนักกีฬา ภาพที่ 12 ผนังกระเพาะปลาจะละเม็ดเทา
ว่ายน้ําท่าผีเสื้อ ส่วนปลาจะละเม็ดดําว่ายน้ําตะแคงตัวขนานไปกับ มีติ่งแข็งๆ ที่ทําหน้าที่ช่วยบด ย่อยอาหาร
ผิว น้ํา ใช้ห างโบกน้ํา ไปมา กระแด๊กๆ เหมือนคนว่ายน้ําท่าแถก
เหมือนกึ๋นเป็ดกึ๋นไก่
กระดี่ยังไงยังงั้น

หากจะเดาว่าเป็นการปลอมตัวเพื่อการหา
อาหาร ก็พอมีเหตุมีผลที่จะเป็นไปได้บ้าง เพราะกลุ่ม
ปลาหางแข็งเป็นปลากินเนื้อ ไล่จับกินสัตว์น้ําที่มีขนาด
เล็กกว่า เชื่องช้ากว่า ในบ่อเลี้ย งปลารวมที่ศูน ย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา เคยเห็นฝูงปลามง 3 4 ตัว ไล่ต้อนปลาการ์ตูน ล้อมวงกินโต๊ะเหมือนฝูงหมา
ป่า เจ้ าปลาการ์ ตู น ก็ ห นีหั ว ซุ ก หัว ซุ น อย่า งน่า สงสาร
สุ ด ท้ า ยก็ ห นี ไ ม่ พ้ น ถู ก ฮุ บ กิ น ไปทั้ ง ตั ว คํ า เดี ย ว ปลา
จะละเม็ด ดําก็เ ช่นเดีย วกัน กิน ปลาเล็กปลาน้อยและ
แพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารหลัก ส่วนปลาจะละเม็ดเทา
กินแมงกระพรุนเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว ฟันทั้งแถว
บนและแถวล่างหลอมรวมกันเป็นแผ่นคมเหมือนใบมีด
ออกแบบมาเพื่ อ ตั ด โดยเฉพาะ เมื่ อ งั บ เข้ า หากั น ก็
เหมือนกรรไกรกัดวุ้นแมงกะพรุนออกมาพอดีคํา กลืน
ลงกระเพาะไป ไม่รับประทานปลาเล็กปลาน้อย กุ้งฝอย
หรือเมกกะโปรเจกต์ใดๆ ทั้งสิ้น ปลอมตัวให้เหยื่อเข้าใจ
ภาพที่ 13-14 ปลาอินทรี ปลาโอลาย และปลาสําลี
(Yellow tail) มีวางจําหน่ายที่ท่าเรือ Hout Bay

ผิดคิดว่าเป็นปลาที่ไม่อันตราย จึงไม่ได้ระวังตัว ก็จะถูก
จับกินได้โดย ง่าย แต่ถึงอย่างไรก็ไม่กล้ายืนยันข้อกล่าวหา
นี้ จนกว่าจะจับได้คาหนังคาเขา เพราะหากผิดพลาดไปก็
จะเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเปล่าๆ อีกทั้งแค่เห็นท่าทางที่

ว่ายน้ํามาแต่ไกลๆ ก็รู้แล้วว่าเป็นปลาอะไร
เมื่ออาหารการกินต่างกัน Texture ของเนื้อก็ย่อมแตกต่างกัน แตกต่างจากจะละเม็ดแท้โดย
สิ้นเชิง ถึงจะพยายามปรุงแต่งยังไงก็ไม่เหมือน รวมทั้งปลาจะละเม็ดไต้หวัน Trachinotus blochii ที่นักธุรกิจ
นําลูกพันธุ์เข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยด้วย เจ้าปลาจะละเม็ดน้ําจืดยิ่งแย่ไปกันใหญ่ เป็นพันธุ์ปลาจากลุ่มน้ํา
อเมซอน มีชื่อพื้นเมืองว่า “เปกู” Piaractus brachyprom รสชาติจืดชืด ไร้อารมณ์ รสชาติของจะละเม็ดนั้น
ต้องมัน...มัน...ส์ ขนาด “ไข่จะละเม็ด” คือ ไข่เต่าตนุ ที่
ปัจจุบันไม่ควรจะไปรับประทานกันแล้ว เนื่องจากเต่าทะเล
มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง หากจะลิ้มชิมรสให้ซาบซึ้ง
แล้ว ต้องไปหาปลาจะละเม็ดแท้ เมื่อนํามานึ่งหรือเจี๋ย น
แล้วสามารถรับประทานได้ทั้งตัว ตั้งแต่หัวจรดหางรวมทั้ง
ก้างด้วย เนื้อจะนิ่มนวล หวานมัน ส่วนที่อร่อยที่สุดน่าจะ
เป็น ครีบ ที่ เ ราเรีย กกัน ว่ า “เชิง” ห้า มทิ้ง เด็ด ขาด เคี้ย ว
กรุปๆ อร่อยกว่ากินหูฉลามเสียอีก
นักวิจัยในภูมิภาคนี้พยายามศึกษาหาแนวทาง
เพาะเลี้ยงปลาจะละเม็ดกันมานานแล้ว โดยในประเทศคูเวต
ภาพที่ 15 Table Mountain สัญลักษณ์ของ
K.M. Al-Abdul-Elah รายงานผลการเพาะพันธุ์ปลา
เมืองเคปทาว์น
จะละเม็ดขาว ในปี ค.ศ. 1998 – 1999 โดยใช้อวนติดตาจับ
พ่อแม่ปลาที่มีไข่แก่ในทะเลอาหรับ ทําการรีดไข่และน้ําเชื้อ

ผสมกันแล้วนําไข่ที่ผสมแล้วเข้ามาฟักและอนุบาลในโรงเพาะฟัก มีความ ก้าวหน้าจนสามารถสร้างพ่อแม่พันธุ์
จากโรงเพาะฟักเองได้ ในปี ค.ศ. 2005 ในประเทศอินเดีย Bhattacharyya รายงานผลการวิเคราะห์ชนิดของ
กรดไขมันในกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ ของปลาจะละเม็ดขาวที่จับจากทะเลบริเวณอ่าวเบงกอลตะวันตก ใน
ประเทศจีน Journal of Fisheries of China (2009) รายงานการเพาะพันธุ์ปลาจะละเม็ดขาวของ
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ การศึกษาองค์ ประกอบของกรดอะมิโนในกล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน และอวัยวะสืบพันธุ์
ของปลาจะละเม็ดขาว
พ.ศ. 2545 มีรายงานของไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่งกระบี่ ศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาจะละเม็ด
เทาในทะเลฝั่งอัน ดามัน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่จับ ได้จ าก
บริเวณแหลมสัก หลังจากนั้นไม่ปรากฏรายงานการศึกษา
ในแนวทางการเพาะเลี้ยงปลาจะละเม็ดเทาขององค์กร
และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอีก สืบ ค้นข้อมูล
พื้นฐานที่เ ผยแพร่จนถึงปี พ.ศ. 2554 ยัง ไม่ปรากฏ
รายงานความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาจะละเม็ดแท้ใน
เชิงพานิชย์เลย ปลาจะละเม็ดเทาและขาวในประเทศไทย
มี ป ริ ม าณการจั บ จากทะเลน้ อ ยมาก จนไม่ ป รากฏใน
ภาพที่ 16 เนื้อแกะตุ๋น
รายงานสถิติของกรมประมงเลย ชาวประมงบอกว่าทะเล
ฝั่งอันดามันยังพอหาพ่อแม่พันธุ์ปลาได้
ก า ร ย้ า ย ป ล า ท ะ เ ล ข้ า ม เ ข ต ถื อ ว่ า ผิ ด
จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของหน่วยพันธุกรรม แต่ท่านอธิบดี
ฯ ได้เปรยกับนักวิชาการบ้านนอกว่า เมื่อประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาทูซึ่งเป็นอาหารของคนจน
แล้ว น่าจะศึกษาหาแนวทางเพาะ พันธุ์ป ลาจะละเม็ดซึ่งเป็น อาหารของคนรวยบ้าง เพื่อประโยชน์ในแง่
เศรษฐกิจ งานนีเ้ มื่อนายสั่งแล้วคงต้องลุย ลุยไปแบบไม่ต้องเขียน ว. 1 ด เพราะระบบไทยแลนด์ต้องไปผ่าน
การพิจารณาอีกหลายขั้นตอน ถ้าเขียนปีนี้ อีก 2 ปีถึงจะได้ทํา และไม่รู้ว่ากูรูท่านจะอนุมัติหรือเปล่า ไม่มี
รายละเอียดแผนงาน รายงานความก้าวหน้าทุก
3 เดือน 6 เดือน ก็คาดการณ์ไม่ได้ อาจชะงักงัน
จากอุปสรรคที่มองไม่เ ห็น อนาคตดูมืด มน ต้อง
ขอแรงท่าน ผอ.ไพบูล ย์ ผอ.อดุลย์ ผอ.ชัย วัฒ น์
และผอ.โกวิทย์ ช่ว ยหาปลาวัย รุ่น จากอันดามัน
อ่าวทุ่งหว้ า แล้ว กระจายไปพักฟื้น ยั งหน่ว ยที่ มี
ความพร้อม ย้า ยข้ามมาเลี้ย งที่ ฝั่งอ่ าวไทยและ
ศูนย์ฯ สมุทรสาคร ถึงจะผิดจรรยาบรรณบ้างก็ยัง
ดีกว่าปล่อยให้เกษตรกรไทยเลี้ยงปลาปลอมๆ อาศัย
ภาพที่ 17 Cape Town
ตั้ ง ชื่ อ ปลอมให้ ผู้ บ ริ โ ภคเข้ า ใจผิ ด รั บ รู้ ร สชาติ
จะละเม็ ด ปลอม หากปล่ อ ยให้ เ นิ่ น นานไป คํ า ว่ า
“จะละเม็ด” ก็จะสูญเสียความหมายและความรู้สึกที่แท้จริงไปจากภาษาไทย
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