Ikan Hias (เกาะชวา ปลาสวย ตอน 2)
สุทธิชัย ฤทธิธรรม (ตุลาตม 2556)

การเดินทางไปนครจาการ์ต้าเพื่อเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาธุรกิจสัตว์ทะเลสวยงามเมื่อ
เดือนกันยายน 2556 ผอ.อดุลย์ แมเร๊อะ ช่วยเป็นล่ามให้
ท่านเป็นคนจังหวัดยะลาพูดภาษามลายูปัตตานีซึ่งอยู่ใน
ตระกูล Malayo-Polynesian สื่อสารกันรู้เรื่อง อินโดนีเซียมี
ชนพื้นเมืองหลายเผ่าจึงมีภาษาถิ่นมากมาย เช่น ชวา อาเจะห์
บาตัก มินังกาเบา ฯ ภาษาชวาซับซ้อนไม่เหมาะที่จะใช้เป็น
ภาษากลางของประเทศ (A Short History of Indonesia
โดย เอลชา ไซนุดิน) ชาวชวาทีอ่ พยพมาตั้งถิ่นฐานในมะละกา ตรากระทรวงกิจการทางทะเลและการประมง
และปัตตานีได้นําเอาอักษรยาวีมาด้วย “ยาวี มาจากคําว่า
Jawa” (วิกิพีเดีย) ภาษาเหล่านีเ้ ป็นคําโดดเหมือนภาษาไทย จําไม่ได้ว่า Guru ท่านใดอธิบายไว้ว่าภาษาแบบนี้
เป็นการออกเสียงง่ายๆ ทีละคํา เพื่อสื่อสารกันในเผ่าที่อยู่
โดดเดี่ยว เรียกง่ายๆ ว่า คนป่าคนดง เมื่อมีการติดต่อ
สื่อสารกับโลกภายนอกที่นํามาซึ่งสิ่งใหม่ๆ ทําให้คําที่มีใช้
อยู่ในภาษาเดิมไม่พอใช้ จึงยืมคําจากภาษาอื่นมาพูดทับ
ศัพท์ สําเนียงผิดเพี้ยนกันไปมากน้อยขึ้นกับลิ้นของแต่ละ
เผ่า ภาษาไทยภาษาชวาก็หยิบยืมกันใช้หลายคํา เช่น โสร่ง
ก็ใช้เรียกผ้าถุง ย่าหมูก็ใช้เรียกฝรัง่ เหมือนปักษ์ไต้บ้านเรา
ก่อนสงคราม โลก พ.ศ. 2475 นักการเมืองการปกครอง
ทุเรียนเทศ ผลไม้ที่คนไทยลืมเลือนไปแล้ว
ของไทยยุคนั้น มีความคิดที่จะพัฒนาสังคมไทยให้ทัดเทียม
อารยประเทศ ยุคมาลานําไทยไปสู่อํานาจ ใครจะออกนอกบ้านต้องสวมหมวก ผู้หญิงต้องแต่งแหม่ม ห้ามนุ่ง
โจงกระเบน ห้ามเคี้ยวหมาก ออกบทบัญญัติให้หมากพลูเป็นพืชที่ต้องทําลายทิ้ง ตํารวจต้องไปแหกปากชาว
บ้านดู หากใครฟันดําปากแดงก็จับไปอบรมบ่มนิสัยใหม่
รัฐบาลชักชวนผู้คนให้พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
Telegram คุณทวดก็ออกเสียงว่า ตะแล็บแก็ป Cigarette
คุณตาก็เรียกว่า ยากะแร๊ต เป็นที่สนุกสนานครื้นเครง
ดร.วีระวัฒน์ หงสกุล บันทึกไว้ว่า ในปี
2497 ไทยส่งออกปลาทูเค็มเป็นมูลค่า 82.2 ล้านบาท
“เล่ากันว่า อินโดนีเซียเป็นลูกค้ารายสําคัญ ถึงกับเรียกปลา
ทูเค็มที่ส่งไปจําหน่ายนี้ว่า Ikan Siam” (ปลาทูในอ่าวไทย,
ปลาทูเค็มในตลาดลัมปุง
2509) ประเด็นนีน้ ่าวิเคราะห์อย่างยิ่ง เพราะว่าไทยและ
อินโดนีเซียมีปลาทูปลาลังมากเหมือนๆ กัน อีกทั้งสินค้าขนส่งไกลราคาก็ย่อมจะแพง แต่ทําไมช่วงเวลานั้นเรา
สามารถส่งปลาทูเค็มไปขายถึงเกาะชวาได้ และอะไรเป็นเหตุให้ Ikan Siam กลายมาเป็นคําพูดของชาวบ้าน

ร้านตลาดได้ ประการทีห่ นึ่ง แสดงว่าไทยส่งปลาทูเค็ม
ไปขายมากจริงๆ ประการที่สอง ลักษณะภูมิประเทศ
ที่เป็นเกาะแก่งกระจัดกระจายไปในทะเล 17,508
เกาะ อินโดนีเซียมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์มากที่สุด
ในโลกก็ว่าได้ ชาวชวาสมัยนั้นน่าจะคุ้นเคยแต่การกิน
ปลาสดๆ ประการที่สาม ปลาทูเค็มมีกลิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้านเราเรียกว่า “ปลาทูหอม”
และเป็นได้ว่ามีคนจํานวนไม่น้อยทีต่ ิดอกติดใจกลิ่นรส
ของมัน ใครซื้อ Ikan Siam มาทอดกลิ่นก็จะหอมหึ่งไป
บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาตะพัดแดง สถาบันวิจัย
ครึ่งหมู่บ้าน ฉะนั้น พอได้กลิ่นอะไรประหลาดๆ ชาว
Depox เลียนแบบระบบนิเวศหนองน้ําในป่าร้อนชื้น
ชวาก็ล้อเลียนกันว่า “กลิ่นปลาสยาม” ฮา...ตรึม
พื้นแผ่นดินเป็นระบบนิเวศที่ไม่เชื่อมต่อถึงกัน ทําให้ประดาพืชและสัตว์บกของแต่ละเกาะต่าง
อยู่โดดเดี่ยว โดยเฉพาะปลาน้ําจืดที่ไม่สามารถแหวกว่ายข้ามทะเลไปผสมปนเปกับเพื่อนที่เกาะอื่นๆ ได้ การ
ผสมพันธุ์แต่ในกลุ่มมานานนับหมื่นนับแสนปีทําให้เกิดเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป บางพวกก็ไม่มีหรือมี
พัฒนาการน้อย เป็นเหตุให้คงลักษณะสายพันธุแ์ บบดั้งเดิม
แต่ครั้งโบราณกาลไว้ได้ อินโดนีเซียจึงเป็นแหล่งปลาโลกเก่า
ที่สําคัญของโลก เช่น ปลาตะพัด ซึ่งจัดอยู่ในครอบครัว
Osteoglossidae ญาติค่อนข้างใกล้ชิด คือ ปลา Arowana
ญาติห่างๆ คือ ปลา Arapaima ในลุ่มน้ําอเมซอน ปลาใน
ครอบครัวนี้มีความสามารถหายใจโดยตรงจากอากาศได้
ลูกปลาตะพัดในระยะถุงไข่แดง บริษัท Maju
เพราะอาศัยอยู่ในหนองน้ําของป่าดิบชื้นที่มีออกซิเจนต่ํา
เกล็ดแข็งเป็นแผ่นใหญ่ ดวงตาแหงนขึ้นข้างบนหาอาหารกินที่ผิวน้ําและเหนือน้ํา เป็นนักกระโดดสูงตัวยง
สามารถกระโดดขึ้นไปงับกินแมลงและสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เกาะบนกิ่งไม้ที่โน้มลงมาใกล้ผิวน้ําได้
เมื่อชาวจีนเลี้ยงหมาก็คิดปรับปรุงพันธุ์ให้มี
หน้าตาเหมือนสิงโต ชาวจีนเลี้ยงปลาทองมา 2 พันกว่าปี
ตําราฮวงจุ้ยศาสตร์แห่งพลังธรรมชาติ บอกว่า การเลี้ยง
ปลาสามารถเสริมพลังดีของที่อยู่อาศัย สถานที่ทํางาน
บ่อน้ํา เป็นที่อยู่ของมังกร ปลา ความอุดมสมบูรณ์ สี
ทอง สีแดง เสริมพลังโชคลาภร่ํารวย มังกร เสริมพลัง
อํานาจ ปลาตะพัดจึงถูกตั้งชื่อใหม่ว่าปลามังกร เพื่อเจาะ
ตลาดเถ้าแก่เจ้าสัวเงินถุงเงินถัง ปลามังกรทองอินโดนีเซีย
(Scleropages aureu) เข้าข่ายทั้งพลัง อํานาจ โชคลาภ
ฟาร์มเพาะพันธุป์ ลามังกร ประเทศสิงคโปร์
ตัวที่สมบูรณ์รูปร่างถูกต้องตามตํารา ราคาขายแพงระยับ
1 แสนบาทขึ้นไป เรื่องนี้เป็นข้อยืนยันว่าชื่อนั้นสําคัญจริงๆ เปลี่ยนให้ถูกโฉลกแล้วจะรุ่งเรือง

ลูกฝรั่งถูกปลูกฝังให้สํารวจค้นหาขุดคุ้ยไปใน
ดินแดนมหัศจรรย์ สัตว์น้ําสวยงามสําหรับชาวยุโรปจึงต้อง
เป็นสิ่งค้นพบใหม่แปลกตา นําหน้าด้วยเทคโนโลยี ตั้งแต่
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 16 พ่อค้าชาวยุโรปเดินทางด้วยเรือใบ
ลําเล็กๆ มาครึ่งโลกเพื่อแสวงหาเครื่องเทศ เทคโนโลยีมี
เพียงเข็มทิศ กล้องวัดมุมยอดเขา สังเกตดาว พวกเขา
รังเกียจแนวปะการังเขตร้อนมากถึงกับเรียกมันว่า “หิน
โสโครก” เพราะมันผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ใต้น้ํามองไม่เห็น เป็น
โปรตีนสกิมเมอร์ประดิษฐ์เองจากถังน้ําดื่ม
เหตุให้เรือสินค้าอับปางบ่อยครั้ง ต่อเมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาว
ความคิดที่เหมือนกันของนักประดิษฐ์ที่อยูไ่ กล
ยุโรปเดินทางมาถึงก็ Amazing หลงใหลไปกับธรรมชาติที่
กันคนละประเทศ ประสิทธิภาพขึ้นกับความ
แปลกตา พยายามทุกวิถีทางที่จะอธิบายความสัมพันธ์อย่าง
เข้าใจระบบน้ําและฝีมือออกแบบ
ลงตัวของสรรพสิ่งในระบบนิเวศแนวปะการัง ฝรั่งลงทุนเป็น
ร้อยเป็นพันล้านบาทดําน้ําไปเก็บตัวอย่าง เอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปหาองค์ประกอบ
ทางเคมี ฟิสิกส์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถ
ค้นคว้าหาวิธีการนําสรรพสัตว์ในแนวปะการังกลับไปเลี้ยงที่
บ้านไว้อวดเพื่อนฝูง นั่งดูนอนดูอยู่ใกล้ๆ ในห้องนั่งเล่น ห้อง
ทํางาน ห้องนอน หินปะการังที่ตายแล้วและมีสรรพพืชสัตว์
ฝังรากฝากสปอร์เกาะติดไว้นั้น ใช้เป็นวัสดุพื้นฐานในการ
ควบคุมคุณภาพน้ําทะเลใน reef tank เรียกว่า “หินเป็น”
(live rock) ซากหินปะการังที่ชาวเกาะใช้เป็นวัสดุสร้าง
บ้านพักอาศัยกันเป็นปกติสามัญ กลายเป็นของดีมีราคา
ปะการังแข็งที่หักมาจากทะเล พักรอส่งออก
ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําทีช่ าว
รัฐบาลกําหนดโควตาให้บริษัท เพราะว่า
พื้นเมืองใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน จึงเปลี่ยนสถานภาพมา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปะการังยังพัฒนาไม่
ถึงขั้นทีค่ ุ้มค่าการลงทุน เติบโตช้าเกินไป
เป็นสินค้า เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าสูง กาลต่อมาฝรั่งก็เขียน
กฎระเบียบ CITES ห้ามซื้อขาย ห้ามครอบครอง สัตว์น้ําหา
ยาก (rare species) ประวัติศาสตร์หมุนวนกลับมาซ้ํา
รอยเดิมอีกครั้ง เช่นเดียวกับการค้าขายเครื่องเทศครั้ง
อดีตกาล นักธุรกิจในเมืองค้าขายสัตว์น้ําสวยงามเพื่อ
เงินทอง ในใจส่วนลึกจะเห็นความสวยของปลาความ
งามของหอยหรือเปล่าไม่ทราบได้ แต่ที่แน่นอน คือ
คนป่าคนดงไม่ได้เกี่ยวพันกับสัตว์น้ําเชิงสุนทรียศาสตร์
นักวิชาการประมงอินโดนีเซียพูดกันเล่นๆ ขําๆ ว่า คน
ป่าอินโดนีเซียกินอาหารแพงทีส่ ุดในโลก เพราะก่อนที่
เมืองไทยซื้อสัตว์น้ําจากอินโดนีเซียไปเพาะพันธุ์
ผู้คนจากโลกภายนอกจะบุกป่าฝ่าดงเข้าไปสํารวจพบ
ส่งออกขายแข่งกับอินโดนีเซียในตลาดโลกทําไม ?
พวกเขาใช้หน้าไม้ยิงปลามังกรทองมาปิ้งกิน คนป่าคน
คําถามของผู้สื่อข่าวอินโดนีเซีย ไม่รู้จะตอบอย่างไร

ดงเมืองไทยก็เหมือนกันครับ ช้อนปลาซิวหางกรรไกรมาหมก
ใส่ผักอีตู่ ดาบตํารวจบุญเลิศ เซ้าฮุ้น อยู่บ้านนอกริมคลอง
ดําเนินสะดวกจับตะพาบน้ําได้ก็ไม่ได้ตรวจดูหรอกว่าเป็นพันธุ์
ม่านลายหรือพันธุ์ไทยหัวกบ รู้แต่ว่าผัดเผ็ดใส่ใบมะดันอ่อน
อร่อยมากๆ ท้องมันหิวทําไงได้
ตลาดโลกมีความต้องการสินค้าสัตว์ทะเล
สวยงามเพิ่มขึ้น รายได้เป็นแรงจูงใจให้ชาวประมงเพิ่มขีด
ความสามารถในการเก็บรวบรวมสัตว์น้ํา ผลกระทบจาก
บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุป์ ลาหมูอินโดนีเซีย
เมกกะโปรเจคท์ก็เป็นปัจจัยเร่งความเสื่อมโทรมของระบบ
สถาบันวิจัย Depox มืดและเย็นตลอดเวลา
นิเวศชายฝั่งทะเล ทําให้แนวปะการังเสียหายมากขึ้น ฝ่าย
นักธุรกิจการท่องเที่ยวต้องการอนุรักษ์แนวปะการังไว้ให้
สมบูรณ์ เพื่อล่อใจลูกค้ากระเป๋าหนัก
นักธุรกิจเมืองไทยบอกว่าการพัฒนาธุรกิจสัตว์
ทะเลสวยงามมีอปุ สรรคต้องแก้กฎหมายให้ค้าขายปะการัง
และหอยมือเสือได้อย่างเสรี ความจริงเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า
คนไทยจํานวนน้อยมากทีเ่ ลี้ยงปะการังแบบ Hobbyist ตัว
จริงเสียงจริง เอาใจใส่ศึกษาวิธคี วบคุมคุณภาพน้ําและระบบ
นิเวศจําเพาะอย่างครบถ้วน ข้อดี คือ พวกเขาจะคิดพัฒนาวิธี
ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาเล็กปลาน้อย ในห้วย
เลี้ยงดูถะนุถนอมสัตว์น้ําแสนรักของเขาตลอดเวลา อวดเพื่อน
หนองลําธารรอการสํารวจวิจัยอยูอ่ ีกมากมาย
ฝูงอย่างภาคภูมิใจว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลก มีเทคนิคส่วนตัว
ปลา Rainbow พบที่เกาะปาปัว
มิใช่ไก่กานะครับ เทคโนโลยีก็ก้าวหน้าขึ้นเป็นลําดับ ส่วนแนว
คิดพ่อค้าเราจะตําหนิเขาก็ไม่ถูกต้อง บัญญัติการค้าของเถาจูกงว่าไว้ พ่อค้าต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เมื่อมีโอกาสก็
ฉกฉวยทันที ตอนนี้ตลาดกําลังต้องการทําไมไม่รีบเก็บมาขาย รอจนตลาดวายแล้วจะไปขายสินค้าให้ใครกัน
เรื่องเจ้าหน้าที่ประมงเที่ยวไล่จับปลากุมหอยตามตลาดนัดทําให้ธุรกิจชะงักงันนั้น ค่อนข้างเห็น
ด้วย สิงคโปร์มาเลเซียเลือกที่จะหลับตาข้างหนึ่ง ส่งเสริมให้เกษตรกรทําฟาร์มเพาะเลี้ยงปลามังกรที่อยู่ในบัญชี
แดงของ CITES ค้าขายร่ํารวย สําหรับเมืองไทยการใช้ระบบทะเบียนฟาร์ม และ GAP น่าจะช่วยจําแนกตัวจริง
ตัวปลอมได้ นโยบายภาครัฐต้องชัดเจน ภาคธุรกิจต้องอยู่ใน
ระเบียบอย่างเข้มงวด งานวิชาการและการค้าขายจึงจะ
สามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างราบรื่นรวดเร็ว
เรื่องจริงในแง่มุมอื่น เช่น สมัยทีก่ รมประมง
เพาะพันธุ์ปลาบึกได้ครั้งแรกๆ ผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองสมัยนั้น
ก็อยากได้ เขียนใบสั่งมา ยังไงๆ ก็ต้องแบ่งลูกปลาให้ท่าน
เลี้ยง อืม...ม์ ดูดีมีสง่าราศี หลายปีต่อมา กรมประมงผลิตลูก
ปลาบึกออกมามากมายเลี้ยงกันเกร่อทั่วบ้านทั่วเมือง ตลาด
อินโดนีเซียมีปลากัดพื้นเมืองหลายสายพันธุ์
แบกะดินก็มีขาย ท่านผูย้ งิ่ ใหญ่ก็สั่งให้นักวิชาการประมงบ้าน
และกลุม่ ปลากัดโลกเก่ารอการสํารวจอีกมาก

นอกไปขนย้ายปลาบึกตัวโตใหญ่ เอาไปให้พ้นหูพ้นตา ปลาบ้าบออะไรก็ไม่รู้ กินก็จุตัวก็อ้วนดํา เป็นยังงั้นจริงๆ
คนพวกนีช้ อบความโดดเด่นที่แตกต่าง เขาไม่ได้ทําผิด
กฎหมายเพียงแต่ว่าเขาสามารถมีของที่กฎหมายห้ามอยู่ใน
ครอบครอง สัตว์น้ําทรุดโทรมตายไปก็หามาใหม่ได้ มีเงินมี
อํานาจซะอย่าง ทําให้ทรัพยากรส่วนรวมเสียหาย
ระบบเศรษฐกิจวัตถุนิยมทําให้คนอพยพเข้าสู่
เมืองใหญ่ ทํางานหาเงินหามรุ่งหามค่ํา อุดอู้อยู่ในทาว์นเฮ้าส์
คอนโดแคบๆ จึงอยากมีตู้ปลาเล็กๆ สักใบหนึ่ง เพื่อหลับฝันถึง
ทุ่งนา ลัมปุง ตอนใต้ของเกาะสุมาตรา
ชีวิตแสนสุขสมัยอยูก่ ระต๊อบริมบึง “มีน้องนางแก้มเรื่อนั่งเคียง
ตกปลา ทุ่งรวงทองของเรานี้มีคุณค่า มนต์รักลูกทุ่งบ้านนา” สุนทรียารมณ์สําหรับคนธรรมดาสามัญเดินดินกิน
ข้าวแกงอย่างเราๆ ท่านๆ นั้น คุณสมบัติที่จําเป็นนอกเหนือจากความสวยความงามที่อาจจะถูกใจท่านแต่ไม่
ต้องตาผม ที่มันเป็นเรื่องนานาจิตตังแล้ว สัตว์น้ําสวยงามต้อง อึดทน เลี้ยงง่าย ราคาถูก การขนส่งลําเลียงไม่
ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ปลากัดเป็นตัวอย่างที่ดที ี่สุด จะใส่ขวดใส่โหลใส่กระถางโอ่งอ่างก็ได้ ไม่ต้องใช้ปั๊มลมให้
เปลืองไฟ กินลูกน้ําลูกไรที่ช้อนจากคูระบายน้ําไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตางค์ เจ้าของไม่ว่างก็แทะเล็มสาหร่ายข้าง
กระถางรองท้องไปวันสองวันได้ น้ําก็ตักเอาในคลองหรือรองน้ําประปาก็ได้ หมักใบจากแห้งให้เป็นสีน้ําตาล
อ่อนๆ ก็ยิ่งดี ครึ้มอกครึ้มใจก็เอาไปกัดกับปลาเพื่อนบ้าน ล้อมวงกันลุ้นระทึก
ฝรั่งที่เขาเรียกตัวเองว่า Animal lover เขาไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงเลี้ยงปลาเพื่อไปกัดกัน
เลี้ยงไก่ไปตีกัน มันเป็นการทรมานสัตว์ ความรู้สึกของเขาบอกว่าเราไม่รัก
สัตว์จริงนี่หว่า เรื่องนีส้ ามารถอธิบายได้ว่า มุมมองของแต่ละชนชาติต่างกัน
ปลากัดไก่ชนเป็นเรื่องสถานภาพในสังคมไทยด้วย เป็นเครื่องหมายสังคม
เพศชาย สังคมเอเชียแยกภาระหน้าที่ไว้ชัดเจน ผู้หญิงควรจะเป็นแม่บ้าน
แม่เรือนเย็บปักถักร้อย ไม่ใช่อ้างฝรั่งเอาเรื่อง Gender มามั่วตีขลุมเป็น
เรื่องสิทธิเสมอภาค สาวๆ ก็มีสิทธิไปตีไก่กัดปลา หนุ่มๆ อยากจะตัดเย็บ
เสื้อผ้าแต่งหน้าทาปากก็ไปซิยะ งานบ้านดิฉันไม่ทําแล้วย่ะ เออ...ทุกวันนี้โลก
เฮ้อ...ตูละหน่าย
มันถึงได้ยุ่งเหยิงอีรุงตุงนังขนาดนี้ไง ต๊าย..ย์ อีตานักวิชาการประมงบ้านนอก
มันมองโลกในแง่ร้าย ตกยุคตกสมัย โบร้าณ..ณ์ รับไม่ได้
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของอินโดนีเซีย เท่าที่
ได้สัมผัสในช่วงเวลาสั้นๆ 3 ครั้ง พบว่า อินโดนีเซียมี
ศักยภาพสูงมากในธุรกิจสัตว์น้ําสวยงาม โดยมีทรัพยากร
สัตว์น้ําจืดและสัตว์ทะเลเป็นทุนเดิมอยู่มากมาย ให้จับให้
เก็บมาขาย ชาวประมงพื้นบ้านมาก ทั้งนี้ Aquaculture
Production Department คงต้องทํางานหนักมาก
หากคิดจะพัฒนาการเพาะเลี้ยงเพื่อทดแทนการจับจาก
ธรรมชาติ เมื่อปี 2553 ได้ไปที่เกาะบาหลีก็พบว่าฟาร์ม
อ่าวลัมปุง The Main Center for Mariculture
เกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตลูกปลากะรังที่ตําบล Gondol
Development ตอนใต้ของเกาะสุมาตรา

นั้น มีข้อได้เปรียบที่ทําเลที่ตั้งและเทคนิควิธีการที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล
(RIM) เมื่อเร็วๆ นี้ก็มีข่าวว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ประสบความสําเร็จในการอนุบาลลูกปลาสินสมุทรอีกด้วย ในปีถัด
มาก็ได้ไปเยี่ยมเยียน Sea World Aquarium ที่ North Jakarta ก็เป็นหนึ่งในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา
สาธารณะที่จัดแสดงพะยูนเพียงไม่กี่แห่งในโลกนี้ ภูมิประเทศของอินโดนีเซียเป็นเกาะแก่งมีหญ้าทะเลที่เป็น
อาหารหลักของพะยูนอยู่มากมาย การจัดแสดงควบคู่ไปกับการศึกษาชีววิทยาโดยความร่วมมือกันของนักวิจัย
หลายประเทศ ในครั้งนี้ได้ไปพบปะพูดคุยกับ Indonesian
Ornamental Fish Council เยี่ยมชมสถาบันวิจัยทีต่ ําบล
Depox และ Lampung เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ระดับชาติทตี่ ําบล Bogor ซึ่งเป็นฟาร์มครัวเรือนขนาดเล็ก
ผลิตปลาสวยงามน้ําจืดหลายชนิด ผลงานน่าชื่นชมอย่างยิ่ง
ปัญหาความล่าช้าในการพัฒนาวิชาการและ
ธุรกิจสัตว์ทะเลสวยงามของไทยไม่น่าจะติดขัดที่เทคโนโลยี
การผลิต เพราะว่า กุ้งปลาหอยปูทเี่ ราผลิตหล่อเลี้ยงประชากร
ปลาขี้ตังเบ็ดสีน้ําเงิน Blue Tank ตลาดโลกมี
โลกอยู่ทุกวันนีส้ ่วนหนึ่งมาจากการเพาะเลี้ยง ปัญหาน่าจะอยู่
ความต้องการสูงมาก นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํายัง
ทีต่ ัวสินค้ามากกว่า สัตว์ทะเลยังต้องการวิธดี ูแลทีย่ ุ่งยากกว่า
ไม่สามรถอนุบาลลูกปลาจากโรงเพาะฟักได้
ปลาน้ําจืด ฟาร์มเอกชนก็ยังล้มลุกคลุกคลานกันอยู่ ผลผลิตยัง
ไม่สม่ําเสมอ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ที่ผลิตจากโรงเพาะฟักยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมตลาด Supply
chain ยังไม่ได้สร้างขึ้น อาจจะต้องส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรระดับครัวเรือน เพราะคนดูแลฟาร์มสัตว์น้ําสวยงาม
ต้องละเอียดอ่อนพิถีพิถัน ลูกค้าปลาสวยงามแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ ไม่ได้ซื้อเหมาชั่งรวมแบบสัตว์น้ําเพื่อบริโภค
เกษตรกรจะลงทุนลงแรงก็ต้องมีความมั่นใจว่ารายได้จะพอเจือจุนครอบครัว งาน R & D สนับสนุนจากภาครัฐ
ก็มีน้อย คู่แข่งในตลาดโลกก็มีมาก การหาทางออกจากวังวนของปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
การพัฒนาจะไปในทิศทางไหนขึ้นกับวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารระดับสูงของกรมประมง ท่านอธิบดีฯ นิวัติ สุธีมีชัยกุล
เปรยว่า เดี๋ยวนีค้ วามรู้และผลงานทางวิชาการของกรมประมงมิได้
นําหน้าภาคเอกชนอีกต่อไป ขาดแคลนนวัตกรรมที่นําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง บุคคลากรก็มีประสบการณ์น้อยลงจนไม่สามารถ
ให้คําแนะนําเกษตรกรได้ ท่านอยากเห็นความมุ่งมั่นและการ
ทํางานเป็นทีมซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่กรมประมงเคยเข้มแข็ง ที่
จางหายไป กลับคืนมา ฟังแล้วรูส้ ึกสะท้อนในอก ฤา..นักวิชาการ
ประมงกําลังจะสูญพันธุ์ไปเฉกเช่นไดโนเสาร์ เพราะไม่ปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก หวนนึกถึงบัญญัติของปรมาจารย์เถา
จูกง ต้องตื่นตัวฉกฉวยโอกาสให้ทันการปรับโครงสร้างระบบราชการ
PINTU UTARA = ประตูอุดร
จะเซ่นสายการเมืองหรือพึ่งปาฏิหาริยห์ ลวงปู่เณรก็ตามแต่ใจเถอะ
ผอ.สุจินต์ หากยังก้มหน้าก้มตาทํางานสั่งสมประสบการณ์อยู่ในสายงานเดียวอย่างนี้ต่อไป เวลาพิจารณาเลื่อน
ระดับเป็นผู้บริหาร เขาคิดคะแนน career path ให้เพียงแต้มเดียวเท่านั้น สูญพันธุ์แน่ๆ เพื่อน

