เกาะชวา ปลาสวย
การเดินทางไปยังเกาะชวาของนักวิชาการประมงบ้านนอกใน
ครั้งนี้ แตกต่างจากการเดินทางไปเมืองนอกครั้งก่อนๆ โดยสิ้นเชิง แต่ก่อน
มักจะไปในฐานะนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 - 6
เดือน ต่อมาก็ไปในฐานะผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทาง
วิชาการ ในระยะหลังมักจะไปในฐานะลูกหาบแบกหามสินค้าประมงของ
ไทยไปจัดแสดงประชาสัมพันธ์ให้โลกรู้จัก แต่ครั้งนี้ ดร.คมน์ ศิลปาจารย์
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ได้มอบหมายให้เป็น
หัวหน้าคณะเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวิชาการ
และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม คณะประกอบด้วย ผอ.สุภาพ
ไพรพนาพงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา ผอ.อดุลย์ แม๊เราะห์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล ผอ.โสภณ อ่อนคง ศูนย์วิจัยและ
Garuda
พัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี และคุณวรดร สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานประมง
ปฏิบัตงิ าน
ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร หัวหน้ากลุ่มวิชาการได้ประสานงานไปยังสํานักงานทูตเกษตรไทยนคร
จาการ์ต้าในการนัดหมายและอํานวยความสะดวก เมื่อตรวจดูร่างกําหนดการที่ท่านทูตเกษตร ดร.ชุมเจตน์
กาญจนเกสร เตรียมให้แล้วก็หัวหมุนงุนงง ทําไมจัดให้แค่วันละแห่งสองแห่งเท่านั้น คํานวณแล้วมีเวลาแห่งละ
ตั้งครึ่งค่อนวัน เราจะไปพูดไปคุยอะไรอย่างไรตั้งเป็นนานสองนานขนาดนั้น อีกทั้งตําแหน่งหน้าที่ของเราก็มิได้
ใหญ่โตถึงขั้นสามารถกําหนดนโยบายได้สักหน่อย หากพูด
มากเพรี่ยงพล้ําไปก็จะพากันลําบากเปล่าๆ คิดฟุ้งซ่านไป
เรื่อยเปื่อยก็พาลปวดเศียรเวียนเกล้า ต้องหยุดความคิดลง
สุภาษิตไทยโบราณท่านว่าไว้ “ไปตายเอาดาบหน้า”
เช้าตรูว่ ันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ออก
เดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยสายการบินการุด้า
Garuda แปลว่า ครุฑ จึงอาจเรียกว่าขี่ครุฑเหิรเห็จไปก็ได้
รถติดบนทางด่วน
ชั่วเวลาเพียงธูปหมดดอก 2 ชัว่ โมงกว่า ก่อนเพลก็ถึง
สนามบิน Soekarno เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแล้ว พบคุณมดเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยรออยู่ที่
หน้าประตูทางออก คุณมดแจ้งว่าจะพาคณะผู้เจรจาความ
ร่วมมือเดินทางไปทานข้าวกลางวันก่อน แล้วจึงไปสภาสัตว์
น้ําสวยงามอินโดนีเซีย Dawan Ikan Hias Indonesia
(DIHI) เสร็จภารกิจแล้วถึงจะไปเช็คอินที่โรงแรม ผอ.โสภณ
ที่ใส่เสือยืดคอโปโลเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง
ขอไปโรงแรมก่อน เพื่ออาบน้ําแต่งตัวให้ภูมิฐานสมกับเป็น
สองฟากถนนในนครจาการ์ตา้
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คุณมดบอกว่าเวลาไม่พอ

ระหว่างสนามบินกับตัวเมืองเป็นทางด่วนซึ่ง
จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเกือบทุกประเทศ พวกเราจึง
พบว่าทางด่วนทีน่ ครจาการ์ต้ารถติดหนึบหนับพอๆ กับ
กรุงเทพมหานคร เมื่อรถเข้าใกล้เมืองไปเรื่อยๆ เราจึงพบ
อีกว่า ถนนหนทางในเมืองเล็กมากแถมมีรถจอดข้างทาง
เต็มไปหมด มอเตอร์ไซค์ก็มาก สามล้อก็เยอะ เสียงบีบแตร
ดังปรี้นๆ ปร๊านๆ ลั่นไปทั่วท้องถนน รถเลี้ยวไปเลี้ยวมาซอก
แกงคั่วหัวปลากะพง พริกชี้ฟ้าซอย ใบมะกรูดฉีก
ซอนเหมือนวิ่งอยู่ในซอย ทั้งรถทั้งคนเดินเท้าแน่นขนัด กว่า
จะถึงร้านอาหารที่ท่านชุมเจตน์นัดไว้กเ็ กือบบ่ายโมง หิว
ข้าวตาลาย
ท่านชุมเจตน์สร้างความประทับใจให้พวกเรา
โดยเลือกอาหารมื้อแรกให้เป็นอาหารพื้นเมือง ร้านตั้งอยู่
กลางเมืองตกแต่งบรรยากาศโปร่งโล่งสบายตา ออกแบบโก้
เก๋ทันสมัยไฮโซ ที่นี่สูบบุหรี่ในร้านอาหารได้ครับ ไม่เหมือน
เมืองไทยสมัยนี้ที่ใครควักบุหรี่ขึ้นมาสูบจะถูกผู้คนรอบข้าง
หันมามองหน้า เหมือนเป็นผู้ร้ายทําผิดคดีอุกฉกรรจ์ ปลา
แรดทอด สะเต๊ะไก่ ไก่ทอดคลุกเครื่องเทศ แต่อาหารพิเศษ
เต้าหู้ทอดไส้กุ้งปรุงรส
ในมื้อนี้ คือ แกงคั่วหัวปลากะพง ซึ่งคุณมดบอกว่าเป็น
อาหารยอดนิยมของคนเกาะชวา ใส่กะทิสดหวานมัน เผ็ดปานกลาง กลิ่นเครื่องเทศไม่รุนแรงเหมือนแกงกะหรี่
อินเดีย รสชาติใกล้เคียงข้าวแกงสุพรรณ ขาดเพียงพริกน้ําปลาแค่นั้น และมีเต้าหู้ทอดด้วย ซึง่ แสดงถึงอิทธิพล
ของอาหารจีน เต้าหู้ทอดของร้านนีย้ ัดไส้กุ้งปรุงรสด้วย มีน้ําจิ้มหวานประกอบ ตบท้ายด้วยของหวานแบบ
พื้นเมือง ก็รวมมิตรบ้านเราธรรมดาๆ นี่เอง ทับทิมกรอบ ลูกชิด ขนุน ฯ ใส่น้ําเชื่อมกะทิน้ําแข็งไส
คุยกับน้องมดว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เธอตอบว่าเป็นคนมุสลิมกรุงเทพบ้านอยูแ่ ถวลาดพร้าว ได้
สามีเป็นชาวอินโดนีเซีย อ้าว...เสียดุลย์การค้าตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นเจรจาแล้วงานนี้
DIHI ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมง ไม่ไกลจากร้านอาหารนัก
แต่กว่าจะเดินทางถึงก็ตอนบ่ายแก่ๆ พบท่านประธานสภา Dr. Suseno Sukoyono เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ําสวยงามในตลาดโลก ในห้องประชุมมีคณะกรรมการสภาอีกหลายท่าน ซึ่งเป็น
นักธุรกิจที่มีกิจการใหญ่โตเกี่ยวกับสัตว์น้ําสวยงาม นักข่าว
โทรทัศน์มาทําข่าวและสัมภาษณ์สดด้วย ยุ่งละสิงานนี.้ ..ดัง
โดยไม่ได้ตั้งใจ
ได้รายละเอียดว่า สภาเป็นองค์กรเอกชนที่
เกิดขึ้นจากการรวบรวมสมาคมและชมรมต่างๆ ที่กระจัด
กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้มีเอกภาพในการบริหาร
จัดการ ในการนี้ สมาชิกบางท่านแสดงความจํานงขอความ
ร่วมมือในการพัฒนาทักษะการดูแลสัตว์น้ําจากประเทศ
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ไทย พวกเรานําเสนอว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเป็นฐานการ
ผลิตสัตว์น้ําสวยงามรายใหญ่ในตลาดโลกที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้
หลายประเทศในทุกภูมิภาคก็มีนโยบายพัฒนากิจการสัตว์
น้ําสวยงามเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาด ความร่วมมือระหว่าง
อินโดนีเซียและไทยจะช่วยให้เรารักษาสถานะภาพการเป็น
ผู้นําในตลาดโลกไว้ได้ บรรยากาศชื่นมื่น ได้นัดหมายไป
ดร.ทรงพรรณ ล้ําเลิศเดชา
เยี่ยมบริษัทของคณะกรรมการสภาบางท่านที่อยู่ไม่ไกลนัก
คุณยูนิจึงต้องปรับโปรแกรมให้ใหม่
ตอนเย็นท่านชุมเจตน์ได้กรุณาเป็นธุระนัดหมาย ดร.ทรงพรรณ
ล้ําเลิศเดชา เพื่อนร่วมรุ่นมีนกร 26 ของนักวิชาการประมงบ้านนอกมาร่วม
รับประทานอาหารค่ําด้วยกัน ไม่ได้เจอะเจอกันมานานสิบกว่าปี ปัจจุบันเธอ
ดํารงตําแหน่งรองประธานบริหารบริษัท ซีพี อินโดนีเซีย เพื่อนเล่าให้ฟังว่า
ผลผลิตกุ้งที่อินโดนีเซียฟื้นตัวจากโรค IMNV แล้ว และยังไม่มีปัญหาโรค EMS
ที่ทําให้ผลผลิตกุ้งในประเทศไทยลดลงไปกว่า 2 แสนตัน เรื่องนี้ ดร.ทรงพรรณ
ก็ให้ทีมวิจัยศึกษาไว้ล่วงหน้าเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที หาก
ตรวจพบสัญญานของการแพร่ระบาด บริษัทกําลังดําเนินการเปิดพื้นที่ฟาร์ม
เพิ่มขึ้นอีก 5 พันไร่ เพื่อทดแทนผลผลิตของประเทศไทยที่หายไปจาก
ตลาดโลก ทั้งนี้ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในธุรกิจ
อาหารสัตว์ปีกและอาหารกุ้ง ประเทศนี้ไม่มีหมูครับท่าน ผอ.อดุลย์ ผู้เคร่งครัด
ห่อหมกปลาอินทรี
ศาสนาจึงรับประทานอาหารอย่างสบายพุง
การณ์นี้เข้าข่ายสมองไหลหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ เพราะประเทศไทยไม่ได้จัดนักวิชาการประมงไว้
ในกลุ่มอาชีพที่ใช้มันสมอง จึงไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอย่างอาชีพนักบริหารการประมงที่มีสมองเลิศหรู แล้วจะ
กล่าวหาว่านักวิชาการขายตัวได้อย่างไร ในเมื่ออยู่เมืองไทยได้ค่าตอบแทนเดือนละ 5 หลักต้นๆ แต่ทนี่ เี่ ขาให้
6 หลัก แถมแม่บ้านสาวสวยอีก 1 คน คุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร แต่สมาชิกคนหนึ่งในคณะกระซิบว่า ผมยังเหลือ
โควตาอีกสาม
เช้าวันรุ่งขึ้น อังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ คุณมด
นัด 7 โมงเช้า และกําชับว่าห้ามสายเด็ดขาดเพราะยิ่งสายรถจะ
ยิ่งติดมาก ใช้เวลาเดินทางเกือบสองชั่วโมงจึงไปถึงกรมผลิตผล
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กระทรวงกิจการทางทะเลและการ
ประมง Director General of Aquaculture Production ให้
การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใน
ประเทศอินโดนีเซีย โครงสร้างและวิธีการบริหารจัดการองค์กร
ผลไม้รับแขกบ้านแขกเมือง กล้วยพื้นเมือง
ซึ่งคณะนักวิชาการประมงบ้านนอกได้นําเสนอผลงานและ
รูปทรงคล้ายกล้วยน้ําว้า รสชาติคล้ายกล้วย
ไข่กําแพงเพชร แต่กลิ่นรสอ่อนกว่าเล็กน้อย
พัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามในประเทศไทย

ถ่ายรูปหมู่ แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกันตามธรรมเนียมการเยี่ยมคํานับ ท่านอธิบดีได้กรุณามอบหมายให้
เจ้าหน้าที่นําทางพวกเราไปดูงาน
มื้อเที่ยงเขาพาไปรับประทานอาหารกลางวันที่
ร้านเจ้าประจําของเขา ร้านอยู่ชานเมืองลูกค้าจึงเป็นคนแถว
นั้นไม่ใช่นักท่องเที่ยว เราจึงพบว่าคนที่นเี่ ปิบข้าวด้วยมือ มี
ขันน้ําเล็กๆ ไว้ให้ชุบมือก่อนเปิบด้วย อีกทั้ง มีน้ําพริกผักสด
ที่ทุกคนสามารถไปหยิบไปตักมากินได้ เหมือนร้านข้าวแกง
ปักษ์ใต้บ้านเรา น้ําพริกก็รสชาติเดียวกัน ผักสดก็มีมะเขือ
เปราะ ลูกเนียง สะตอ ผักชีลาว แตงกวา ใบแมงลัก ผัก
กะหล่ํา มีความรูส้ ึกว่าเหมือนนั่งเปิบข้าวอยูบ่ ้านนอก สมัยที่
คุณยายยังมีชีวิตอยู่เลย ผอ.อดุลย์ ก็ไม่พูดพร่ําทําเพลง ชุบ
มือเปิบทันที กลมกลืนไปกับเขาสนิท
เดินทางต่อไปยังตําบล Bogor เมื่อรถออกจาก
ทางด่วนแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนลาดยางเล็กๆ ขลุกขลักๆ ไป
ไกลโข แล้วเลี้ยวเข้าทางลูกรังเล็กๆ เลียบคลองระบายน้ํา
เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามรายย่อย
Bogor Ornamental Fish Farm ซึ่งดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะฟาร์มครัวเรือน มีสมาชิกทั้งหมด 15 ครัวเรือน
ผลิตปลา African Ghost Fish ปลาหมอตาล ปลาแรด ปลา
Neon Tetra ปลาซัคเกอร์ และปลากระดี่ ถึงแม้ว่าเส้นทาง
จะลําบาก ระยะเวลาเดินทางยาวนานเพียงไรก็คุ้มค่าเวลาที่
เสียไป ประมาณการดูแล้วแต่ละบ้านน่าจะมีเนื้อทีห่ นึ่งไร่
น้ําพริกผักสด กุ้งราดซ๊อส ปลาจะละเม็ดทอด
ไก่หมักเครื่องเทศทอด ปลาหมึกคลุกขมิ้นทอด
ขาดเกินก็เล็กน้อย ฟาร์มสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบ
ห่อหมกปลาอินทรีย่าง ซุปหางวัว ผักบุ้งผัดไข่
เรียบร้อย เกษตรกรยิ้มแย้มแจ่มใส โอภาปราศรัยด้วยไมตรี
ปลาเค็มผัดมะเขือยาว ทอดมันข้าวโพด
ผอ.โสภณ Auditor มืออาชีพ บอกว่า สอบผ่านมาตรฐาน
GAP มกอษ. คะแนนเกือบเต็มร้อย ในสวนเล็กๆ หลังบ้าน
นั้น สร้างศาลายกพื้นไว้นั่งคุยกันยามเย็น ปลูกต้นไม้ร่มรื่น ทําให้คิดไปไกลเลยเถิดถึงชีวิตหลังเกษียณทีเดียว
อยูอ่ ย่างพอเพียงแบบนี้น่าจะมีความสุขในชีวิตอย่าง
แท้จริง
เดินทางต่อไปเยี่ยมชม Institution for the
Research and Development of Ornamental Fish
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบล Depox สถาบันนีก้ ่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัย
ปลาสวยงามน้ําจืดชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ
อินโดนีเซีย ประกอบด้วย ปลาตะพัดแดง (Super red
Arowana) ปลาซิว Rainbow และปลาหมูอินโดนีเซีย
ชีวิตที่เพียงพอ

Indonesians Botia (Botia macracantha) ซึ่งเป็นสัตว์น้ําประจําถิ่นของประเทศ วรดรสนใจเทคนิคการ
ดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลาหมู เทคนิคการปรับคุณภาพน้ําโดยใช้โคลนจากป่าชายเลนก็น่าเอามาดัดแปลงใช้กับปลา
บ้านเราได้ ผอ.สุภาพ ผู้ซึ่งมีปกติวิสัยให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียดวิธีการ สุต จินต ปุจฉา ลิขิต จนคุณยูนิ
ต้องมาสะกิดว่า กลับเถอะค่ําแล้ว
วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เยี่ยมชม บริษัท Maju Aquarium
ระหว่างทางรถติดแน่นิ่งอยู่กับที่นานเกือบชั่วโมง ก่อนที่พนักงานขับรถจะ
ตัดสินใจถอยกลับเลี้ยวอ้อมไป บ้านเมืองนี้ไม่มีตํารวจจราจรมาบริการโบกรถ
หยุดรถครับท่าน คนขับรถต้องช่วยเหลือตนเอง ตามสามแยกยูเทิร์นทีร่ ถราคับ
คั่งจะมีคนยากคนจนมาคอยโบกรถให้ แลกกับค่าทิปเล็กๆ น้อยๆ อีกครึ่งชั่งโมง
ต่อมาเราจึงถึงเป้าหมาย บริษัทดําเนินกิจการรวบรวมปลาสวยงามน้ําจืดส่งออก
และมีฟาร์มเพาะพันธุป์ ลาตะพัดแดง ปลาตะพัดทอง นําเข้าพ่อแม่พันธุ์ปลา
กระเบนน้ําจืดจากประเทศบราซิล เพื่อการเพาะพันธุส์ ่งออก ผู้จัดการฝ่าย
การตลาดให้ข้อมูลว่าไม่มีการติดต่อทางการค้ากับประเทศไทย เนื่องจากส่งออก
ไปตลาดสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับประเทศไทย
สุ จิ ปุ ลิ
ผอ.สุภาพ
ประท้วงว่าไม่ได้ดูอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย มีแต่โปรแกรมการ
เยี่ยมคํานับผู้บริหาร รีบมาแล้วก็รีบไป แค่ถ่ายรูปก็ยังไม่จุใจ
เลย ผอ.โสภณจึงเปิดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นใน Mobile
Conference Room (รถตู้) มติที่ประชุมขอให้คุณยูนิซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยที่เป็นคนพื้นเมืองพาดูชีวิตชาวบ้าน
ธรรมดาสามัญด้วย และมีวาระพิเศษให้ ผอ.สุภาพ รักษาการ
หัวหน้าคณะเจรจาความร่วมมือเป็นการชั่วคราวด้วย คณะ
พริก กระทียม หอม กระชาย ผักชี ข่า ตะไคร้
ของเราจึงได้มโี อกาสแวะตลาดข้างทาง พริก หอม กระเทียม
ผักชี ตะไคร้ ใบมะกรูด มีขายวางเรียงราย ไก่สด ปลาสด ปลาเค็ม ปลาแห้ง สับปะรด แตงโม กล้วย ชมพู่ ฝรั่ง
สละ ฯลฯ ร้านขายข้าวสาร ร้านบูติก ร้านเบเกอรี่ ร้านก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ บอกตามตรงว่าเหมือนตลาดรังสิตเป๊ะ
พยายามมองหากะปิน้ําปลาแต่ก็ไม่เจอ แต่ที่เห็นแล้วน่าคิดว่าต้องมีการพัฒนาปรับปรุง คือ ปลาช่อน ปลาดุก
ทีเ่ ห็นวางขายอยู่บนแผงนั้นตายแล้ว ชาวเกาะชวาอาจจะยัง
ไม่ทราบว่า หากขนส่งปลาช่อนปลาดุกปลาหมอมีชีวิตมา
จําหน่ายจะสามารถเพิ่มความนิยมบริโภคได้มากขนาดไหน
ใช้เทคนิคง่ายๆ อย่างภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน น่าจะทําให้ได้
ราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละหลายรูเปียส ปลาทูสดก็วางกองไว้
โดยไม่ได้รักษาความเย็น คุณมดและคุณยูนิบอกว่าน้ําแข็ง
แพงและหายาก ถ้าหากเราไปสอนวิธีการถนอมอาหารขั้นต้น
โดยการนึ่งปลาทูสูตรแม่กลองให้แล้วหละก็ เชื่อได้เลยว่าปลา
ร้านขายไม้ประดับข้างทาง
ทูอินโดนีเซียคงไม่พอกิน ไม่ต้องส่งมาขายถึงบ้านเรา น้ําพริก

ก็มีอยู่ในสํารับอาหารประจําชาติอยู่แล้ว ข้าวสวยร้อนๆ ขยําน้ําพริกปลาทูนึ่ง เปิบด้วยมือ ผักสดแนมอีกหนึ่ง
ตะกร้า อิ่มอร่อยแน่นอน
ภาคบ่ายเยี่ยมชม บริษัท Chahaya Baru เป็น
ผู้ส่งออกสัตว์ทะเลสวยงามหลายชนิด เช่น ปลาการ์ตูน ปลา
ขี้ตังเบ็ด ปะการังแข็ง เห็ดทะเล ดอกไม้ทะเล ฯลฯ โดยการ
รับซื้อจากผู้รวบรวมรายย่อยตามเกาะต่างๆ นํามาพักไว้ที่บ่อ
ของบริษัทแล้วบรรจุส่งออกไปยังต่างประเทศ เจ้าของบริษัท
ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันทางรัฐบาลมีนโยบายลดโควตาสัตว์น้ําที่
จับจากธรรมชาติลง เพิ่มโควตาสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยง
เราอธิบายให้เขาฟังว่าตลาดจตุจักรตอนนี้นิยมปลาการ์ตูน
เมือง Lampung มีแต่เรือกสวนไร่นา รถไม่ตดิ
ที่มาจากโรงเพาะฟัก เลี้ยงง่ายกว่าปลาธรรมชาติ ปลอดโรค
และมีการพัฒนาพันธุท์ ี่มีลายแปลกใหม่
เดินทางต่อไปยังสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด
Akuarium Air Tawak ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะ
เมืองจําลอง สร้างมานานกว่า 15 ปีแล้ว รวบรวมสัตว์น้ําจืด
จากทั่วโลกมาจัดแสดง ถึงแม้ว่าฝีไม้ลายมือและความ
ประณีตจะเทียบชั้นกันไม่ได้เลยกับบึงฉวาก แต่ความตั้งใจ
ของทีมงานเจ้าของบ้านที่จะต้อนรับพวกเรามีมากมายล้น
เหลือ นอกจากจะนําชมการแสดงสัตว์น้ําเป็นรายตัวแล้ว ยัง
คณะผู้เจรจาความร่วมมือถูกแก๊งวัยรุ่นแซว
พาเดินดูทั้งหน้าบ้านหลังบ้าน ห้องเครื่อง บ่อเก็บน้ํา ฯ เสริฟ
น้ําเย็น มีน้ําใจที่จะอธิบายรายละเอียด ตอบคําถามเสียจนเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งผู้พูดผู้ฟัง ผู้จัดการใหญ่แสดงความ
จํานงที่จะพาลูกทีมมาดูงานที่ประเทศไทยและหาสัตว์น้ําเพิ่มเติม พวกเราก็ตกปากรับคําที่จะประสานงานให้
รถติดมากๆ กว่าจะกลับถึงโรงแรมก็สองทุ่มกว่า เดินหาร้านอาหารมื้อค่ํา พบถนนสายหนึ่งมีแผง
ลอยขายอาหารตลอดสองข้างทาง บะหมี่ลูกชิ้น ข้าวผัด สะเต๊ะไก่ ข้าวแกง ฯ แต่ที่ต้องเดินไกลออกไปอีก
เพราะเราเลือกร้านอาหารระดับติดดาวด้วย ข้าวหมกไก่
ปลาจะละเม็ดทอด ข้าวผัด อร่อยๆ ทั้งนั้น พนักงานเสริฟ์
ริน Bintang (ดาว) ใส่ในกาน้ําชาเพื่อไม่ให้เป็นการประเจิด
ประเจ้อต่อหน้าธารกํานัล หลวงตาเลยฉันซะ 4 ดาว
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เดินทาง
จากสนามบิน Soekarno ไปยังเมือง Lampung ตั้งอยู่ที่
ตอนใต้ของเกาะสุมาตรา เยี่ยมชม The Main Center for
Mariculture Development ท่านผู้อํานวยการศูนย์
อาหารในตู้โชว์ของร้านเล็กๆ อยู่ตดิ ถนน ขาย
บรรยายสรุปภารกิจในภาพรวม ประกอบด้วย การพัฒนา
อาหารพื้นเมือง มองยังไงก็เหมือนแกงฉู่ฉี่ปลาทู
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การส่งเสริมเกษตรกรโดย
การปฏิบัติจริงในระดับฟาร์ม การฝึกอบรมเกษตรกร การตรวจสอบสภาพแวดล้อมแหล่งน้ํา การติดตามภาวะ

น้ําทะเลเปลี่ยนสี และการดําเนินการตามระบบมาตรฐาน
ฟาร์ม GAP ในบริเวณอ่าวลัมปุงมีการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ทะเล การเลี้ยงปลาในกระชัง และการเลี้ยงกุ้งขาว ลัมปุงยัง
เป็นแหล่งปลูกทุเรียนรสชาติดีอีกด้วย เสียดายที่ไม่ได้
ทดลองชิม เขาบอกว่ามีการนําพันธุท์ ุเรียนหมอนทองจาก
ประเทศไทยไปปลูกและให้ผลผลิตแล้วอีกด้วย
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 กลับจาก
เมืองลัมปุงมาที่สนามบิน Soekarno เพื่อขี่ครุฑเหิรเห็จ
อาหารอร่อย ศิลปะงดงาม กุลสตรีอ่อนหวาน
กลับประเทศไทย เวลาว่าง 6 - 7 ชั่วโมง นั้น คุณมดบอก
ทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ เป็นเหตุให้ระเด่นอิเหนาถึงกับ
ยอมละทิ้งเวียงวัง
ว่าหากจะเข้ามาช๊อปปิ้งของที่ระลึกในเมืองต้องเสียเวลาบน
ทางด่วนเกือบ 3 ชั่วโมง และเวลาเดินทางออกอีกเท่าๆ กัน
จากประสบการณ์ 4 วัน ทั้งคณะบอกลา ขอนั่งรอที่สนามบินดีกว่า จึงเป็นอันว่าสิ้นสุดการเดินทาง
การเชื่อมต่อถึงกันของผู้คนและอารยธรรมระหว่างเกาะชวาและสุวรรณภูมิ มีมาช้านานตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องมาถึงยุคอาณาจักรศรีวิชัย ลังกาสุกะ และยังเกี่ยวข้องผูกพันจนถึงปัจจุบันนี้
หน้าตาผิวพรรณของผู้คนก็คล้ายคลึงกัน อาหารการกิน ภาษาพูดหลายคําก็ซ้ํากัน ยืมกันใช้มาแต่สมัยไหนก็ไม่รู้
พบหน้ากันก็ยกมือไหว้ อังกะลุงก็เป็นเครื่องดนตรีทหี่ ลวงประดิษฐ์ไพเราะนํา Angklung ต้นแบบมาเมื่อ พ.ศ.
2451 ครั้งโดยเสด็จเจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์ กรมหลวงพันธุวงศ์วรเดช ประพาสเกาะชวา เอามาดัดแปลงให้มี
บันไดเสียงแบบดนตรีไทย ท่านไม่ได้ลอกมาทั้งดุ้นนะครับ เจ้าหน้าที่ประมง
ที่นําทางพวกเราเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ก็จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นลูกศิษย์ อ.ประทักษ์ ตาบทิพยวรรณ เราคงมีความแตกต่างกันบ้างแต่
คงไม่ถึงกับแปลกแยก อินโดนีเซียมีอดีตทีข่ มขื่นกับการค้าเครื่องเทศในยุค
ล่าอานานิคม ทรัพยากรถูกแย่งชิงโดยชาติที่มอี าวุธเหนือกว่า ในทุกวันนี้
ทรัพยากรประมงและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่มากมายมหาศาล
ของอินโดนีเซีย ก็เป็นที่หมายปองของกลุ่มธุรกิจที่มีทั้งเทคโนโลยี ทุน และ
พลังทางการเมือง นอกจากนี้ ทรัพยากรประมงโดยรวมของโลกก็ถูก
มาตรการกฎเกณฑ์ขององค์กรระหว่างประเทศกํากับอยูอ่ ีกฝ่ายหนึ่งด้วย
กระแสชาตินิยมรุนแรงที่ถูกปลุกขึ้นในยุคขุนศึกราวปี พ.ศ. 2510 ก็มีผล
สืบเนื่องต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในยุคปัจจุบัน การที่จะไว้วางใจคน
แปลกหน้าอย่างสนิทใจคงไม่มีทางเป็นไปได้ คุณมาทําอะไร ต้องการอะไร
จากเราอีก อาจจะเป็นคําถามที่ดังก้องอยู่ในใจส่วนลึกของคนพื้นถิ่น การ
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เดินทางไปเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศของคณะนักวิชาการประมง
บ้านนอกในครั้งนี้ เสมือนแทบไม่ได้อะไรกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันเลย แต่ความรู้สึกเข้าข้างตัวเองก็บอกว่า อย่าง
น้อยเราก็ได้ทําหน้าทีเ่ ดียวกับทีบ่ รรพบุรุษของเราเคยทํา “บ้านพี่เมืองน้อง ไปมาหาสู่กัน”
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