เกษตรสมบูรณ์ เขาเขียว
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ได้
กรุณาจัดสรรรางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ในการ
ประชุมวิชาการประจําปีงบประมาณ 2555 เป็นการ
เดินทางไปทัศนศึกษายังคณะประมงที่ Hokkaido
University และหน่วยงานบริหารจัดการประมงของรัฐบาล
ญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
เสริมสร้างแนวคิดในการวิจยั ให้ก้าวหน้ายิง่ ขึ้นไป ดร.จุมพล
สงวนสิน (พี่จุ๋ม) เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คุณ
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อุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ (อ้วน) เป็นผู้จัดการ คุณเสาวนีย์ ทัพเลี้ยง
   
(ยุ้ย) เป็นเลขานุการ โดยมีคุณปวโรจน์ นรนารถตระกูล ที่ได้รับ
รางวัลดีเด่นในสาขาประมงทะเลช่วยประสานงานสถานที่ดูงานตลอดการเดินทาง ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน
(ตุ่น) ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาพันธุกรรมสัตว์น้ํา ดร.พิชญา ชัยนาค (พิชญ์) ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาอาหาร
สัตว์น้ํา คุณภรัญยู ถมพลกรัง (ช้าง) ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณธงชัย เย็นเปิง (กิ๊ก)
ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาประมงน้ําจืด และนักวิชาการ
ประมงบ้านนอกที่เพาะและอนุบาลลูกปลาทูได้สําเร็จ
คณะของเราไปติดค้างที่กรุงโซล 1 วัน 1 คืน
เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นทําให้เครื่องบินขึ้นไม่ได้ แต่พี่จุ๋มกลับมี
ความรู้สึกว่าเป็นการดีที่เครื่องบินขึ้นไม่ได้ เพราะหาก
เครื่องบินลงไม่ได้จะหวาดเสียวมากกว่านี้ และได้ดูภูมิทัศน์
ประเทศเกาหลีอีกด้วย จากสนามบินอินชอนเข้าสู่ใจกลาง
กรุงโซลซึ่งเป็นทางด่วนเลียบแม่น้ํามีที่อยู่อาศัยสร้างใหม่เป็น
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ตึกสูงหนาแน่นตลอดแนว มีข้อสังเกตุว่าสองฝั่งแม่น้ําจะเป็น
สนามหญ้ากว้างๆ ว่างๆ ทําให้บรรยากาศดูโล่งๆ พิกลๆ ไม่มี
โรงแรมหรูหราติดแม่น้ํา ไม่มีร้านอาหารเรือนแพ ไม่มีโพงพาง ไม่มีบ้านเรือนขนาบน้ําเหมือนแม่น้ําเจ้าพระยา
ของเราเลย สอบถามได้ความว่าเขาสงวนพื้นที่ไว้เป็นสนามออกกําลังกายกลางแจ้งและสวนสาธารณะ คน
เกาหลีรักษากฎระเบียบจึงไม่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําลําน้ําแต่อย่างใดๆ เรื่องนี้จะเชื่อเขาเลยทีเดียวหาได้ไม่ ต้อง
พิเคราะห์ดูก่อน ในฤดูหนาวเชื่อได้เลยว่าแม่น้ําโซลจะเป็นน้ําแข็ง ดังนั้น แพก็จะลอยไปลอยมาไม่ได้และคงไม่มี
ใครอยากไปนั่งกินอาหารหรือนอนข้างๆ ก้อนน้ําแข็ง
แน่นอน นอกจากพวกหมีขาวหรือชาวเอสกิโม ทว่าอากาศ
ร้อนตับแลบแบบเมืองไทยคนเกาหลีต้องอยากอยู่ใกล้ๆ
แม่น้ํากันบ้างแหละน่า
วันต่อมาคณะของเราก็ไปถึงสนามบินเมืองซัป
โปะโระโดยสวัสดิภาพ ตามกําหนดการเดิมเครื่องบินต้องลง
ทีเ่ มืองฮาโกดาเตะ เราจึงต้องนั่งรถไฟย้อนกลับลงมาราว
3 ชั่วโมง แล้วต่อรถบัสที่เช่าเหมาไว้ เพื่อเข้าพักโรงแรมที่จองไว้ ซึ่งกว่าจะถึง
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ก็ 2 ทุ่มกว่าแล้ว มองข้างทางก็ไม่เห็นอะไร ดร.ทาคาชิ อาจารย์ของปวโรจน์

อุตสาห์มารอรับคณะของเรา และท่านยังได้ขอร้อง
ห้องอาหารให้ทําอาหารรอไว้เพราะโดยปกติเขาจะปิดแล้ว
จึงต้องรีบกินรีบนอน วันรุ่งขึ้นรถบัสมารับแต่เช้า ถนนแทบ
ไม่มีรถยนต์วิ่งดูเหงาหงอยพิลึก พิชญ์ที่เรียนหนังสือที่ญี่ปุ่น
มานานอธิบายว่าคนญีป่ ุ่นนิยมใช้รถไฟฟ้าสาธารณะ ขี่
จักรยาน หรือเดินเร็วๆ อาจารย์ทาคาชิมารอรับที่ตลาดปลา
แต่เช้า คณะของเรามาสายกว่าเวลานัด 20 กว่านาที
อาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรแต่คนขับรถบ่นให้เราได้ยินว่า ทีป่ ระเทศญี่ปุ่นนัด
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หมายต้องตรงเวลานะครับ มาสายไม่ได้เด็ดขาด ถือเป็นเรื่องคอขาดบาด
ตาย เรื่องนี้จะเชื่อเขาเลยทีเดียวหาได้ไม่ ต้องฟังหูไว้หู เพราะว่า
รถไฟฟ้าเทียบชานชลาตรงตามเวลานาที อากาศหนาวเย็น การ
เดินเร็วๆ จะทําให้สุขภาพดี ทว่ารถติดหนึบหนับเป็นตังเม โหน
รถเมล์กันเหงื่อไหลไคลย้อยเหมือนกรุงเทพมหานคร ผู้คนก็จะคุน้
ชินกับการมาสายกันบ้างแหละน่า
ตลาดสดที่เมืองฮาโกดาเตะแห่งนีส้ ะอาดสะอ้านมาก
อาจารย์บอกว่าปัจจุบันมีคนมาจับจ่ายสินค้าสัตว์น้ําเพียงปีละ 2 ล้านกว่าคน สมัยที่
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ยังไม่มีอุโมงค์เชื่อมระหว่างเกาะฮอกไกโดกับเกาะฮอนชู การเดินทางและการขนส่ง
สินค้าลําบาก ลูกค้ามากกว่านี้หลายเท่า ในระหว่างรอเรือข้ามฟากผู้คนนิยมฆ่าเวลา
ด้วยการช้อปปิ้ง ไข่ปลาแซลมอนสีส้มแดงสดใส ปูแมงมุม ปลาหมึก เอ็นหอยเชลล์ ไข่หอยเม่น สาหร่าย ฯลฯ มี
ทั้งแบบสดในบรรจุภัณฑ์รักษาความเย็นที่สามารถนํากลับ
บ้านได้ และแบบแปรรูปในบรรจุภัณฑ์น่ารับประทาน
สวยงามกระจุ๋มกระจิ๋มตามสไตล์ญี่ปุ่น แต่ยุ้ยกลับเดินไปซื้อ
เมล่อนมาแจกกันกิน เพราะที่เมืองไทยแพงมากและรสชาติ
จืดกว่า มีมุมหนึ่งที่เขาตั้งถังใส่ปลาหมึกเป็นๆ ไว้ให้ลูกค้าเอา
เบ็ดเกี่ยวตัวปลาหมึกขึ้นมาเอง แบบถังตักปลาพาโชคงาน
กาชาดยังงั้นแหละ ตกปลาหมึกเป็นขึ้นมาปรุงอาหารกันตรง
นั้นเลย นับเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่น่าสนใจมาก อ้วน
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เห็นราคาอาหารทะเลที่ติดไว้แล้วบอกว่าชาวประมงญี่ปุ่น
น่าจะรวยมาก เรื่องนี้จะเชื่อเขาเลยทีเดียวหาได้ไม่ ต้องเทียบเคียงดูก่อน เพราะหากเปลี่ยนจากปูขนในกล่อง
เป็นปูทะเลตัวขนาดเท่าๆ กัน ทั้ง 3 ตัว ราคาก็น่าจะใกล้เคียงกัน
ปูทะเลขนาดตัวโต 1 กิโลกรัมขึ้นไปราคาที่ตลาดมหาชัย 950
บาท ที่สําคัญมนุษย์เงินเดือนไทยราคาค่าแรงถูกกว่ามนุษย์
เงินเดือนญี่ปุ่นหลายเท่าตัวเด้อครับ
เมื่อเดินทางไปถึงคณะประมงที่ Hokkaido
University อาจารย์ Naotsune Saga ได้กล่าวต้อนรับและได้โชว์
ของที่ระลึกจาก นาวาโท สว่าง เจริญผล อดีตอธิบดีกรมประมง
เป็นช้างลากซุงอย่างภาคภูมิใจยิ่ง มีการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของ
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มหาวิทยาลัยซึ่งผู้บรรยายกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า ที่นี่เป็นสถาบันที่เก่าแก่

และศึกษาเฉพาะด้าน Fisheries Science ที่จัดอยู่ในลําดับต้นๆ ของโลก มีข้อมูลย้อนหลังไปร้อยกว่าปีทีเดียว
วัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทย “กินข้าวกินปลา” คําว่าการประมง
ของเราจึงมีความหมายกว้างขวาง ในเอกสารแจกมีรูปอาจารย์
ผู้บรรยายกําลังรีดไข่ปลาสเตอร์เจียน พวกเราจึงยกขึ้นเป็น
หัวข้อสนทนา ได้ความว่าเป็นการหาเป้าหมายทั้งผลิตเนื้อปลา
และผลิตคาร์เวีย ปัญหาหลักคือพ่อแม่ปลาตัวใหญ่น้ําหนักเป็น
ร้อยกิโลกรัม ทําให้ไม่สามารถเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไว้ได้มากเท่าที่
ต้องการ มีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่และงบประมาณ อีกทั้งปลาเมือง
หนาวกว่าจะถึงวัยเจริญพันธุ์ใช้เวลา 7 – 8 ปี หากเลี้ยงที่
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อุณหภูมิสูงจะเจริญเติบโตเร็วขึ้น แต่คุณภาพไข่และเนื้อที่ได้ไม่ดี
อาจารย์กําลังทําวิจัยอย่างต่อเนื่องและหาเทคนิคเพื่อแยกเพศ
ปลาตั้งแต่เล็ก ซึ่งจะประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา พวกเราได้
เยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการที่คณาจารย์และนักศึกษาใช้ทําการ
วิจัย เครื่องใช้ไม้สอยก็เหมือนๆ กับศูนย์วิจัยของกรมประมง
ทั่วๆ ไป ชุดกรองก็ดัดแปลงจากถังพลาสติกแล้วยังใช้อิฐ
บล๊อกหนุนเหมือนกัน บ่อเลี้ยงปลาก็ยังใช้เป็นบ่อผ้าใบถอด
ประกอบได้ธรรมดาๆ แต่หากเป็นการทดลองเกี่ยวกับสาร
พันธุกรรมก็มีห้องกักกันทางชีวภาพเป็นพิเศษแยกไปต่างหาก เห็น
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ลูกปลาสเตอเจียนว่ายหงายท้องอยู่ อาจารย์บอกว่ายังไม่ทราบ
สาเหตุและลูกปลาชุดที่เห็นนั้นอายุ 6 - 7 เดือนแล้ว โตช้ามาก
วันต่อมาไปเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา
Otaru อาคารขนาดกลางและดูเก่าๆ เหมือนว่าจะสร้างมา
นานมากแล้ว อาจารย์ทาคาชิได้ประสานงานให้ผู้ดูแลระบบ
พาคณะเข้าดูงานเบื้องหลังตู้จัดแสดงอีกด้วย ระบบฟื้นฟู
คุณภาพน้ําของที่นี้เป็นระบบแบบง่ายๆ ใช้ Multi-media
sand filter อย่างเดียว หมุนเวียนน้ําด้วยกําลังลม (Airwater lift) ซึ่งปลอดภัยสูงสุดและประหยัดมาก ติดตั้ง UV
หรือโปรตีนสกิมเมอร์ขนาดเล็กเป็นการเฉพาะตู้ที่มีความ
จําเป็นเท่านั้น สามารถจัดแสดงสัตว์น้ําได้หลากหลายดูดี
97: (" ;#" 7 4 Otaru <"=
# Multi-media sand filter !8
พอประมาณ เขาจัดแสดง
ปลาซาบะฝูงใหญ่ ข้อนี้
ถูกใจอย่างยิ่งเพราะเท่ากับมีผู้ร่วมขบวนการที่นิยมปลา Mackerel
เหมือนๆ กัน พิเคราะห์ดูแล้วเขาให้ความสนใจกับรายละเอียดของสัตว์ที่จัด
แสดงเป็นการเฉพาะชนิด เช่น ฝูงปลาเฮอร์ริ่งก็ให้แสงสว่างเฉดสีส้มซึ่งเป็น
อุณหภูมิสีของเขตอบอุ่น ปลาในแนวประการังก็ให้แสงเฉดสีขาวเจิดจ้าซึ่ง
เป็นอุณหภูมิสีของเขตร้อน ตู้แสดง Sea angle ก็คุมอุณหภูมิไว้ที่ 0oC ใช้
ความเข้มแสงต่ําเฉดสีแดงเหมือนแถบขั้วโลก ระบบนิเวศน์ของใครของมัน
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แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อฝีมือเขาเท่าไร บ่นกับพิชญ์สองคนพึมๆ พัมๆ ว่า

เขาน่าจะดูแลโภชนาการของปลาซาบะให้ดีกว่านี้หน่อย เพราะ
ปลาที่เห็นผิวหนังไม่สดใสและมีการบิดเบี้ยวของกระดูก (Bone
deformity) และเขาใส่ปลาซาบะในตู้สี่เหลี่ยม ถ้าจะให้ดีน่าจะ
จัดแสดงในตู้ทรงโดนัทที่เป็นตู้ใหญ่เป็นไฮไลท์ของที่นี้ เพราะ
ปลาผิวน้ําจะว่ายกันเป็นฝูงใหญ่พุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
บ่อรูปวงแหวนจะช่วยให้ปลาดูสวยงามตามพฤติกรรมธรรมชาติ
นอกจากนี้กล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้น ประคับประคองกระดูกโครงร่างให้กระชับ ช่วยให้ไม่
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ปวดข้อปวดหลังอีกด้วย
พายุไต้ฝุ่นทําให้กลุ่มนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําพลาดเป้าหมายหลัก คือ การเยี่ยม
ชมสถานีผลิตสัตว์น้ําที่โมรูรัง อีกทั้งเดือนกันยายนก็ยังไม่ถึงฤดูวางไข่
ของปลาแซลมอนซึ่งจะเริ่มต้นราวปลายเดือนตุลาคม แต่การเดินทาง
เที่ยวนี้ก็คุ้มค่าคุ้มเวลาเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะทางทีเ่ รานั่งรถวนเวียน
ไปนั้น เขาเขียว เกษตรสมบูรณ์ ซึ่งไม่ได้หมายถึงอําเภอในจังหวัด
ชัยภูมแิ ต่เป็นที่เกาะฮอกไกโดที่คณะของเราได้อิ่มอร่อยกันทุกมื้อ ทุก
อย่างดูเป็นระเบียบ สะอาด เรียบง่าย เงียบสงบ ตลอดเส้นทางหลายร้อยกิโลเมตร
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ถนนเลียบชายฝั่งทะเลแล้วตัดข้ามเกาะจากฝั่งแปซิฟิกมาฝั่งทะเลญี่ปุ่น เขาเจาะ
ภูเขาเป็นอุโมงค์ยาวหลายช่วง ภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวครึ้ม ส่วนที่เป็นที่ราบ
กว้างใหญ่ไพศาลปลูกพืชผัก ทํานา แปลงข้าวโพด แปลงหัวผักกาด สวนดอกไม้ โรงเรือนปลูกมะเขือเทศ ไร่
ทานตะวัน พื้นที่เนินเขาทําสวนผลไม้ แอปเปิ้ล สาลี่ พรุน แพร์
พลัม องุ่น ฯลฯ มีทั้งกําลังไถพรวนกําลังเก็บเกี่ยวสลับกันไป
สลับกันมาละลานตา ไม่รู้ว่าเขาจัดระเบียบการใช้ที่ดินกันอย่างไร
เห็นมีการขุดเนินดินเพื่อสร้างอาคารบ้างแต่ป่าไม้ก็ยังเขียวขจี
คณะของเราร้องขอให้แวะสวนผลไม้ที่เขาทําเป็นที่ท่องเที่ยวให้
เก็บกินจากต้น โชเฟอร์ผู้ใจดีมีข้อแม้ว่าต้อง 1 ชั่วโมงเป๊ะแบบ
ญี่ปุ่นนะ เถลไถลแบบไทยๆ ไม่ได้เด็ดขาด พวกเราก็ตกลงทันที
ไม่ใช่อยากกินแต่อยากลงไปถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดมากกว่า โอกาสอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆ
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ปวโรจน์อาสาทําหน้าที่กรรมการรักษาเวลา สวนที่โชเฟอร์เลือกให้เขาคิดราคาอิ่มละ
750 เยน แต่เมื่อเดินเข้าไปในสวนปรากฏว่าแอ็ปเปิ้ลกับสาลี่ยังไม่สุก มีต้นอะไรก็ไม่รู้
เก็บผลไปหมดแล้ว เหลือแต่พีทและพรุนที่กินได้ คุณป้า
เจ้าของสวนเอาบันไดสูงมาตั้งให้หลายตัว สอนให้เลือกลูก
นิ่มๆ คณะนักวิชาการประมงบ้านนอกเลือกได้ทําเลที่ใต้ต้น
พรุน กินกันอย่างสนุกสนาน ช้างตัวโตเลยไม่กล้าปีนบันได
กลัวทรุด กิ๊กไม่รู้เดินหายไปไหน พี่จุ๋มถ่ายรูปอย่างเดียวถ่าย
ทุกอย่างที่ขวางหน้า มารู้ทีหลังว่าแอบเก็บแบ็ลคเบอรรี่กิน
ตั้งแต่ยังไม่ได้ซื้อตั๋ว ผลไม้เก็บสดยังไม่ลืมต้นจึงเปรี้ยวอม
หวาน ตกบ่ายลูกพรุนสดก็ออกฤทธิ์ สบายท้องโล่งไปทั้งคืน
ปัจจัย 4 ประการ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
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ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เป็นสิ่งค้ําจุนการดํารงชีพของมนุษย์ สิ่ง

ทั้งหลายทัง้ ปวงได้มาจากพืชพรรณธรรมชาติและการ
เพาะปลูก การธํารงรักษาระบบนิเวศและการพัฒนา
เกษตรกรรมของชาติจึงน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของ
ผู้รับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนในชาติ ที่เหลือ
นอกจากนั้นล้วนเกินความจําเป็น เช่น แท๊ปเล็ตถูกๆ
สําหรับเด็ก ป. 1 รถยนต์คันแรก บัตรเครดิตเกษตรกร
หรือตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี วิสัยทัศน์ที่สามารถ
คาดการณ์และมองเห็นภาพบ้านเมืองในอนาคตได้จากการกําหนดแผนงานในปัจจุบันจึง
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เป็นเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับการเป็นผู้นําประเทศ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่า
กล่าวคือ ทศพิธราชธรรม เพระเป็นข้อผูกมัดทางจิตวิญญาณให้ผู้นําประเทศมองเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่ได้วางแผนเพื่อกอบโกยความ
ร่ํารวยจากทรัพยากรส่วนรวมของชาติ อีกทั้งความรับผิดชอบ
ของเกษตรกรก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องฝึกหัดให้ติดเป็นนิสัย ไม่ใช่
ลดแลกแจกแถมกันจนเสียบุคลิกภาพ ผู้อํานวยการ Central
Fisheries Research Institute อธิบายถึงการศึกษาวิจัยเพื่อ
การจัดการทรัพยากรประมงที่สําคัญรอบเกาะฮอกไกโด เพื่อ
เก็บขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดโดยที่ทรัพยากรสัตว์น้ําจะยั่งยืนไปชั่วลูก
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ชั่วหลาน เช่น ปลาที่กําหนดว่าขนาดความยาวกี่เซนติเมตรถึงจะจับ
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ขึ้นมาจําหน่ายได้ หากปลาที่ติดเบ็ดขึ้นมาเล็กกว่าที่กําหนดต้องปล่อย
ไป ชาวประมงของเขาก็จะปฏิบัติอย่างเต็มใจ ถุงอวนของเรือคราดหอยตลับก็กําหนดขนาดตาไว้ใหญ่มาก ไม่ให้
หอยที่ยังไม่ได้ขนาดติดขึ้นมา ฤดูวางไข่และแหล่งสํารองพ่อแม่
พันธุ์หอยก็ไม่มีชาวประมงคนใดละเมิด จึงไม่มีบทลงโทษ
เพราะหากใครทํานอกกติกาจะถูกสังคมดูถูกเหยียดหยาม ใน
อดีตเคยเกิดภาวะ Overfishing กับปลาเฮอริง่ แต่ใช้เวลา
เพียง 5 - 6 ปี ก็แก้ไขสําเร็จ โดยเมือ่ วิจัยพบว่าปลาเฮอริ่งเข้า
มาวางไข่ในแปลงหญ้าสาหร่ายทะเลใกล้ฝั่ง เขาก็เรียก
ชาวประมงมาอธิบายชี้แจงให้เข้าใจ แล้วช่วยกันสร้างแปลงหญ้าสาหร่าย
ทะเลให้มากเพียงพอ เปิดช่องทางให้พ่อแม่ปลาอพยพเข้ามาวางไข่
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โดยสะดวก จํากัดขนาดตาอวนในฤดูลูกปลาวัยอ่อน ทําง่ายๆ แค่นี้ก็สําเร็จ
ปลาเฮอริ่งก็กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม เรือตรวจการณ์จึงมีไว้เพื่อ
ป้องกันชาวประมงต่างชาติรุกล้ําแหล่งทําการประมงของญี่ปุ่นเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ควบคุมการทําประมงจึงไม่ต้องมีมากนัก มีเวลาไป
ค้นคว้าวิจัยได้มาก การผลิตลูกสัตว์น้ําเพื่อปล่อยก็ทําเฉพาะบางชนิด
เท่านั้น เช่น ปลาซีกเดียว (Barfin flounder) หอยเชลล์ และ
ปลาแซลมอน
ผู้อํานวยการ Hakodate Fisheries Research
Institute บรรยายการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมทางทะเลอธิบายถึงเรื่อง
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การติดตามแพลงก์ตอนจําพวกไดโนแฟลกเจลเลทที่อาจทําให้มีสารพิษ
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ตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์น้ํา โดยเฉพาะหอยเชลล์ที่เป็นผลผลิตทีส่ ําคัญ
ของเกาะฮอกไกโด ซึ่งตามหลักการแล้วการเกิดภาวะแพลงก์ตอน
สะพรั่งน่าจะเกิดจากการที่มีสารอินทรีย์ไหลลงแหล่งน้ํามากเกินไป มี
โอกาสที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบ้างแต่ไม่บ่อยนัก จึงถามไปว่า
ชุมชนเมืองที่ขยายเติบโตมากขึ้น ทําให้เกิดปัญหากับมลภาวะของน้ํา
บ้างหรือไม่ เขาตอบว่าไม่มีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพิษพวก
สารเคมี หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ ที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมกันดูแล
5 @4 (".7.
สถานีของเขายังเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อวิเคราะห์โลหะหนักเป็นงาน
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ประจําด้วย แต่เท่าทีส่ ังเกตุดูก็ไม่เห็นขยะลอยในแม่น้ําลําคลองหรือ
ตามชายฝั่งทะเลเลยสักชิ้น และน้ําก็ใสสะอาด ปัญหาที่คณะของ
เราถามไปว่าถ้าจํากัดไปหมดทั้งขนาดสัตว์น้ํา ฤดูกาล และพื้นที่
ทําการประมง ชาวประมงก็จะจับสัตว์น้ําได้น้อยจะเพียงพอกับ
ความเป็นอยู่ของครอบครัวหรือ เขาตอบว่า ก็ใช้วิธีเพิ่มมูลค่า
สินค้าโดยเก็บรักษาสัตว์น้ําทีจ่ ับได้อย่างทะนุถนอม ไม่ให้ชอกช้ํา
กระด่างกระดํา การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการลําเลียงทําให้สามารถ
ส่งปลาหมึกเป็นถึงคนกินและร้านอาหารได้ ราคาขายแพงขึ้นเป็นสามเท่าของ
ปลาหมึกตาย เรื่องนี้ถึงไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อเขา สินค้าสด ใหม่ ใหญ่ อวบ เนื้อ
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นวล เด้งดึ๋งๆ ก็สามารถเรียกราคาได้แพง ลูกค้าต้องยอมจ่ายอยู่ดีแหละ ท่าน
ประมงจังหวัดอุทัยธานียืนยันหนักแน่น
ตุ่นบอกว่าปีหน้าจะเอารางวัลดีเด่นอีกจะได้มา
อีกครั้งมาดูให้ครบทุกอย่าง พิชญ์บอกว่าจะเว้นวรรคสักปี
ก่อนแล้วจึงจะเอารางวัลดีเด่นอีกครั้ง อาจารย์ของพี่จุ๋ม
แนะนําให้ดูงานที่โอกินาวาซึ่งเป็นเขตร้อนคล้ายกับเมืองไทย
ปวโรจน์ต้องมาอีกหลายหนเพราะยังเรียนไม่จบ ช้างและกิ๊ก
ซุ่มอยู่เงียบๆ อ้วนบอกว่าออสเตเรียและนิวซีแลนด์ก็น่าสนใจ
ส่วนยุ้ยเสนอว่ารางวัลปีหน้าอยากจัดให้ไปยุโรปบ้าง ความฝันบรรเจิด
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เกินขีดอันตรายแล้ว ต้องตื่นจากฝันกลับไปทํางานวิจัยดีกว่า จัดให้ที่ไหน
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ก็ไปทั้งนั้นแหละครับท่านอธิบดี
เรื่อง สุทธิชัย ฤทธิธรรม ภาพประกอบ คณะนักวิชาการประมง
กันยายน 2555

