
ปลาค็อด 

สุทธิชัย ฤทธิธรรม (กมุภาพันธ์ 2556) 
ข้อห้ามประการสําคัญของการเขียนบทความ คือ ห้ามเขียนเรื่องที่ตัวเองไม่รู้จริง แค่ฟังเขาเล่า

มาแล้วเอาไปสาธยายต่อ มันจะเข้าข่ายสํานวน
โบราณที่ว่า “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด” แต่
ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นหน้าปลาค็อดตัวจริงสักครั้ง
ก็ตาม แค่จะหารูปถ่ายที่ เป็นของตัวเองมา
ประกอบเรื่องสักภาพยังไม่มีเลย อีกทั้งยังไม่เคย
กินจึงไม่รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไร แต่กลับมีความ 
รู้สึกว่าคุ้นเคยกันพอสมควร อาจจะเน่ืองด้วย
อาชีพการเป็นนักวิชาการประมงก็เป็นได้ ที่ทําให้
เรื่องราวของเจ้าปลาค็อดน้ันวนเวียนอยู่รอบตัว 

ปลาค็อดเป็นปลาเขตหนาว สาย
พันธ์ุที่อาศัยในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ มี
ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Gadus morhua สายพันธ์ุที่อาศัยในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Gadus 
macrocephalus ฝรั่งเรียก Cod เฉยๆ โดยไม่มีคําว่า fish มาต่อหน้าเติมหลังเช่นเดียวกับ shark, tuna, eel 
หรือ salmon ผิดกับคนไทยที่พบเห็นตัวอะไรที่คล้ายๆ ปลาว่ายอยู่ในนํ้าแล้วหละก็ มักจะใช้คํานําหน้าว่าปลาเสมอ 
แม้กระทั่งสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม เช่น whale = ปลาวาฬ และ dolphin = ปลาโลมา เป็นต้น แต่ก็ไม่แน่เสมอไป 
ปลาดาวรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนปลาเลยสักนิด แต่ม้านํ้าที่เป็นปลาแท้ๆ กลับเรียกช่ือตามหน้าตาโดยที่ไม่มีคําว่า
ปลานําหน้า ปลาจิ้มฟันจระเข้น้ันก็ต้ังช่ือเร่ือยเป่ือยไปตามอารมณ์ขันของเรา ข้อน้ีเป็นความงดงามของภาษานะ
ครับ การที่นักวิชาการหัวนอกพยายามตัดคําว่าปลาออกไปจากวาฬ นัยว่าเพื่อแสดงภูมิรู้ขั้นสูงน้ัน ในสายตาของ

นักวิชาการบ้าน
นอกมองว่า ท่าน
อ่านหนังสือออก 
แต่ท่านไม่เข้าใจ
ภาษา เพราะหาก
เอ่ยปากชวนสาว
ปักษ์ใต้ บ้านเรา
ไปดูวาฬ อาจเกิด
การ เข้ า ใจ ผิด กัน
อย่างแรง เป็นเหตุ
ให้บาดเจ็บสาหัสไดเ้ลยทีเดียว  
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 Mark Kurlansky เขียนหนังสือที่น่าสนใจเล่ม
หน่ึงมีช่ือว่า Cod: A bibliography of the Fish that 
Changed the World (ปัญญา ชีวิน ผู้แปล) กล่าวว่า ที่จริง
ชาวไวก้ิงจากสแกนดิเนเวียและชาวบาสก์จากฝรั่งเศสไปถึง
อเมริกาเหนือนานมากแล้ว ตั้งแต่ยุคกลาง ชาวไวกิ้งตากปลา   
ค็อดในสายลมหนาวจนแห้งแกร่งเป็นแผ่นกระดานไว้เป็น
เสบียงในการเดินเรือ ส่วนชาวบาสก์จับปลาค็อดแล้วแปรรูป
เป็นปลาเค็มนํากลับมาขายยังยุโรป ในป ีค.ศ. 1000 ชาวบาสก์
ขยายตลาดปลาค็อดออกไปไกลมาก จนเป็นการค้านานาชาติ
อย่างแท้จริง ไม่มีปลาค็อดในทะเลแถบสเปนและฝรั่งเศส ชาวบาสก์แล่นเรือไปหาปลามาจากไหน ทั้งๆ ที่ไม่มี
ชาวประมงชาติไหนเคยเห็นชาวบาสก์ไปทําการประมงในแหล่งปลาค็อดแถบกรีนแลนด์และทะเลเหนือเลย พวก
เขาสามารถเก็บงําความลับเรื่องเส้นทางเดินเรือและแหล่งหา
ปลาไว้ได้ไม่กี่ร้อยปีเท่าน้ัน เมื่อความลับจะถูกแพร่งพรายในช่วง
ปี ค.ศ. 1497 ชาวอังกฤษประกาศการค้นพบโลกใหม่และอ้าง
สิทธิเหนือดินแดนนิวฟันด์แลนด์ ที่น่ันมีปลามากมาย ไม่ต้องใช้
แห เพียงใช้ตะกร้าถ่วงหินให้จมนํ้าก็จับปลาได้แล้ว มีรายงานการ
จับปลาค็อดตัวใหญ่เท่าคน เกิดยุคตื่นปลาค็อด 

ปลาค็อดคงจะมีมากมายจริงๆ เพราะลําพังแค่
ตับก็ยังสามารถทําให้เกิดอุตสาหกรรมนํ้ามันตับปลาจําหน่ายไป
ทั่วโลกได้เลย Kurlansky เล่าต่อไปว่า เรือประมงของชาติต่างๆ 
เพิ่มจํานวนข้ึน จากการใช้เบ็ดตกปลาตัวเดียวต่อชาวประมงหน่ึง
คนเปล่ียนเป็นการใช้เบ็ดราวที่มีจํานวนเบ็ดนับหมื่นตัวต่อสาย เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น กลุ่มผู้ค้าปลาแข่งขันกันต่อเรือ
ลําเลียงขนาดยักษ์ ชาวประมงแข่งกันต่อเรือขนาดใหญ่ขึ้น ใช้เครื่องยนต์กําลังม้ามากขึ้น มีการนําอวนลากแผ่น
ตะเฆ่มาใช้  Kurlansky อ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า มีสงครามที่เกิดจาการแย่งชิงทรัพยากรปลาหลายครั้ง 
ต่อมานักวิชาการออกมาเตือนว่า เราทําการประมงเกินกําลังผลิตของธรรมชาติแล้ว จําเป็นต้องลดอัตราการทําการ

ประมงลง แต่ไม่มีกลุ่มผู้ค้าและนักการเมืองหน้าไหนรับฟัง พวกเขา
กล่าวว่า ทรัพยากรไม่มีวันหมด มีปลามากมายว่ายวนอยู่รอบตัว
เรา แต่เราไม่รู้จะทําอย่างไรกับมันต่างหาก 

อนิจจา ในราว ค.ศ. 1990 การประมงใน
มหาสมุทรแอตแลนติกก็ล่มสลาย สหรัฐอเมริกาประกาศห้ามทํา
การประมงในน่านนํ้าของตนเอง ชาวประมงแคนาดาทอดทิ้ง
เรือประมง ชาวประมงเหลือจํานวนไม่ถึง 20% ของจํานวนเม่ือ 
40 ปีก่อน นอกจากจะต้องจํากัดโควตาแล้ว ยังต้องจํากัดวันทําการ
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ประมงอีกด้วย จนถึงบัดน้ีประชากรปลาค็อดแอตแลนติกก็ยังคงไม่สามารถฟื้นตัวได ้
ในการฝีกอบรม Environmental 

Management for Developing Country คร้ังที่ 23 
หลักสูตร Biodiversity Conservation ที่ Dresden 
Technology University ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน 
ระหว่างวันที่ 5 – 27 กันยายน ค.ศ. 2001 ในการฝึกอบรม
ครั้งน้ันมี Dr. Klude เป็นผู้อํานวยการ ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่
ก็เอาจริงเอาจังกับการทํางานอย่างมาก คณาจารย์ทุกท่าน

ที่มาสอนก็ตั้งใจส่งผ่านประสบการณ์ของท่านออกมาเต็มที่ ผู้ฝึกสอนได้นํา Cod Model มาให้ผู้เข้ารับการอบรม
แสดงบทบาทกัน (Role playing) แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ กําหนด 
สต๊อกปลาค็อดที่มีกําลังฟื้นตัวได้ตามธรรมชาติส่วนหน่ึงไว้ให้ มีกลุ่มเรือประมง มีเงินทุนต้ังต้น มีกลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรม  ฯลฯ สมาชิกในแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กัน บางคน
ทําหน้าที่เจรจา  
ต่อรอง บางคน

ดูแลทุนหรือเรือประมง เป็นต้น 
เมื่อ เ ริ่ม เ ล่นมี กํา ไรจากการจับปลามากมาย 

เน่ืองจากทุกคนมีเรือจํานวนน้อยและเป็นกิจการขนาดเล็ก แต่ละ
กลุ่มต่างก็ขยายกิจการ อัตราส่วนกําไรต่อหน่วยต้นทุนลงแรงก็เริ่ม
ลดลง  ผู้ ฝึกสอนพยายาม ชัก นํา ให้ เ กิ ดการ เจ รจาต่อรอง 
(Negotiation) ช้ีนํา ให้จัดการธุรกิจการประมงอย่างยั่งยืน รักษา
หน่วยลงแรงทําประมงให้สมดุลกับกําลังฟื้นตัวตามธรรมชาติ พวก
เราก็ทําได้ระดับหน่ึง เม่ือเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ความอดทนและความ

พยายามในการเจรจา
ต่ อ ร อ ง เ พื่ อ รั ก ษ า
เส ถีย รภาพก็ ลดลง 
เพียงคร่ึงวัน กองเรือ
ของพวกเราก็ล่มสลายไปพร้อมๆ กับ สต๊อกปลาค็อดที่ไม่อาจฟื้นคืน
มาได้ เหมือนเช่นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในทะเลเหนือและมหาสมุทร
แอตแลนติกทุกประการ 

ทรัพยากรจําพวกแร่ธาตุ ปิโตรเลียม เพชร ฯลฯ ฝรั่ง
เรียกว่า Unrenewable resource กล่าวคือ เม่ือนํามาใช้แล้วก็จะหมด
ไปเลย ต้องไปแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม ่ 
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พืชและ สัต ว์  น้ัน ฝ ร่ั ง
เรียกว่า Renewable Resource 
กล่าวคือ เมื่อนํามาใช้สักปริมาณหน่ึง 
เหลือแหล่งพันธ์ุ (seed bed) ไว้ แล้ว
ทิ้งช่วงเวลาให้เขาเติบโตออกลูกออก
หลาน พืชหรือสัตว์เหล่าน้ัน ก็จะทวี
จํานวนกลับมาเท่าเดิมได้ แต่หากเก็บมา
ใช้มากเกินจนจํานวนเหลือน้อยเกินไป 
ตํ่ากว่า critical number มันก็อาจจะ
สูญพันธ์ุไปเลย 

ใ น ท้ อ ง ท ะ เ ล ไ ท ย ก็
เช่นเดียวกัน เมื่ออดีตตอนที่เราเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โป๊ะและอวนตังเกก็ล้าสมัย ตามไม่ทันกาลเวลาที่
เร่งรีบได้ มีการส่งเสริมให้ต่อเรือประมงกันขนานใหญ่ เมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว ชาวบ้านโจษขานกันว่า เรือวายุบุตร

ของมหาชัย ใหญ่ แรง เร็วปานลมพายุ กรมประมงทําหน้าที่พัฒนา
เครื่องมือประมงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด นักวิชาการประมงก็เจ๋งจริง 
ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ย่ิง นําเทคโนโลยีอวนลากมาใช้ มีเครื่อง 
Echo sounder ช่วยในการหาฝูงปลา มีการใช้อวนลอยสามช้ัน มีการ
ประดิษฐ์ลอบปูชนิดพับได้ขึ้นมาใช้ ฯลฯ ในสมัยน้ัน ผลผลิตการ
ประมงไทยติดลําดับ 1 ใน 10 ของโลก ในสมัยน้ี กุ้งปลาหอยปูใน
อ่าวไทยก็เจ๊งจริง ยังคงไม่สามารถฟื้นตัวได้ หากนับรวมต้นไม้ป่าที่ตัด
มาต่อเรือประมงด้วยแล้ว...สะอื้น 

ม นุ ษ ย์
ยั งคง จับสัตว์ นํ้าต่อไป 

ค้นหาทรัพยากรกันเรื่อยไป มีการทําการประมงคริลล์ (Krill) ซ่ึงเป็น
แพลงก์ตอนสัตว์ที่อาศัยแถบข้ัวโลก เอามาสกัดนํ้ามันทําอาหารสัตว์ 
แต่ประชากรคริลล์ในมหาสมุทรก็ต่อเช่ือมกับห่วงโซ่อาหารตาม
ธรรมชาติ ส่งผลกระทบถึงประชากรสัตว์ที่อาศัยแถบข้ัวโลก ทั้ง
ปลาวาฬ นกทะเล และอื่นๆ ในขณะน้ี ประชาคมโลกก็กําลังจับตาดู
ประชากรปลาทูน่าที่กําลังถูกคุกคามอย่างหนักโดยกองเรือประมงของ
ชาติต่างๆ ที่ไล่ล่าอยู่ทุกเม่ือเช่ือวัน แม้แต่ปลาหมึกยักษ์ Colosal ที่อยู่
ในระดับความลึกเป็นพันเมตรก็ยังหนีการไล่ล่าของมนุษย์ไม่พ้น 
ชาวประมงไทยยิ่งน่าเป็นห่วงกว่าชาวประมงชาติอื่นๆ เพราะนอกเหนือ 
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จากการประมงพาณิชย์แล้ว ชุมชนประมงพื้นบ้านอีกหลายหม่ืนครัวเรือนยังคงต้องพึ่งพิงผลผลิตประมงเล้ียงปาก
เล้ียงท้องอยู ่

นักเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าอาจจะพอช่วยได้บ้างเล็กน้อย โดยการ
ผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้าปล่อยเพิ่มประชากร (restocking) แต่ก็ไม่ใช่จะได้ผล
เสมอไป เพราะต้องพิจารณาเงื่อนไขประกอบให้ถี่ถ้วน อาทิเช่น 

เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อปูม้าลดจํานวนลงมากเท่าใด 
ราคาในตลาดก็สวนทางขยับขึ้นมากเท่าน้ัน ปูม้าเน้ือใหญ่ในตลาดสด ราคา
กิโลกรัมละ 250 – 350 บาท โรงงานปูกระป๋องก็ขาดแคลนทรัพยากร  
แย่งกันซื้อ ชาวประมงเรือใหญ่และเรือพื้นบ้านก็แย่งกันจับ ครั้นจะไปบอกให้

ชาวประมงชะลอการทําประมงปูม้า ให้ทรัพยากรฟื้นตัวก่อน ไม่มีความ
เป็นไปได้เชิงตรรกวิทยาสักนิดเดียว แม่ปูไข่นอกกระดองก็ติดลอบติด
อวนด้วยเป็นจํานวนมาก จะมีลูกปูเกิดแบบ natural recruitment ได้
อย่างไร คณะกรรมการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชนต้องการให้
เพาะพันธ์ุลูกปูปล่อยทะเลไปทดแทน การปล่อยลูกปูตัวน้อยๆ ไปสู้กับ
ลอบจับปูมากกว่าล้านลูก รวมกับอวนดักปูยาวหลายหมื่นกิโลเมตรใน

ทะเล ยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เชิงตรรกวิทยาเลย ตํานํ้าพริกละลายแม่นํ้า 
เงื่อนไขทางสังคมและนิเวศวิทยา เช่น ปูแสมต้องขุดรูอยู่

ในดินเลน เม่ือนํ้าทะเลขึ้นท่วมรูต้องปีนขึ้นไปอยู่บนก่ิงต้นแสมต้นโกงกาง 
เพราะมันมีแต่ขาแหลมๆ สําหรับเดิน ไม่มีขาพายแบนๆ สําหรับว่ายนํ้า ปูแสมกินซากสารอินทรีย์ตามหน้าดินเลน 
กินใบแสมใบโกงกาง จึงต้องมีอาณาเขตหาอาหารเพียงพอ มหาชัยแต่เดิมมีป่าชายเลนกว่าแสนไร่ พ.ศ. 2543 
เหลือ 19,252.75 ไร่ (www.dmcr.go.th/elibraly) พ.ศ. 2555 อ่าวมหาชัยฝ่ังตะวันตกเหลือป่าชายเลนที่
สมบูรณ์เพียง 450 ไร่ เท่าน้ัน (www.msbsru.net)  หากผลิตลูกปูแสมสักล้าน
ตัวปล่อยลงไป จะให้มันไปอยู่ที่ไหน กินอะไร คงต้องสร้างคอนโด 30 ช้ัน ในป่า
ชายเลนให้มันอยู่กันหรอกมั้ง หรือเราจะย้ายเมืองออกจากพื้นที่ชุ่มนํ้าก้นอ่าว
ไทย รูปตัว ก ให้พื้นที่ฟื้นคืนกลับเป็นป่าชายเลนสักแสนไร่ มีป่าก็มีปู อย่างไหน
จะดีกว่ากัน 

เงื่อนไขทางชีววิทยา เช่น หอยพิม (Angel wing clam) เน้ือ
พองฟูหวานล้ิน นุ่มเนียนเหมือนจะไม่ต้องออกแรงเค้ียว มีเปลือกสีขาวเบาบาง
ดั่งปีกของนางฟ้าในนิทานของฝรั่ง หอยชนิดน้ีฝังตัวลึกลงไปในทะเลโคลนชายฝ่ัง
ลึกเป็นศอกเป็นวา ในบริเวณที่เลนอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ เม่ือฝังตัวลงไปแล้วจะไม่
โผล่ขึ้นมาอีกเลยตลอดชีวิต หอยในตระกูลน้ีทั่วโลกเลือกที่อยู่ในระบบนิเวศ
จําเพาะแบบน้ีมานานหลายแสนปีแล้ว เขาจึงพัฒนาท่อส่งนํ้า (Siphon) ยาวเป็น
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พิเศษ โผล่ข้ึนมาดูดนํ้า ปลายท่อมีอวัยวะรับความรู้สึกที่ว่องไว หดท่อกลับอย่างรวดเร็วเม่ือถูกรบกวน พ่นนํ้า
ผลักดันตัวเองลึกลงไปในรูที่มืดมิดไร้ออกซิเจน ปลอดภัย เขาจึงไม่ได้พัฒนาอวัยวะที่ช่วยในการเดินและขุดเจาะ 
นักชีววิทยาเรียกว่าตีน (Foot) ดังน้ัน หากขุดหอยชนิดน้ีขึ้นมาแล้วนํากลับไปปล่อยที่เดิม เขาจะฝังตัวเองกลับลงไป
อีก (reburial) ไม่ได้  

หากเราเพาะพันธ์ุหอยพิม ปัญหาประการแรกทีต่้องรับมือ คือ ลูกหอยมีเปลือกที่บางมาก ทําให้การ
ขนส่งต้องใช้เทคนิคพิเศษ ไม่สามารถใส่กระสอบปุ๋ยโยนใส่รถกระบะซ้อนๆ กันไป ไม่สามารถใช้กะละมังตักสาดได้
เหมือนลูกหอยแครง เปลือกจะแตก ต้องห่อหุ้มอย่างระมัดระวัง ปัญหาประการที่สอง คือ พื้นที่ปล่อยต้องเป็น
โคลนเลนที่อ่อนนุ่ม ดินเลนปนทรายขี้เป็ดแบบดอนหอยหลอดไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของหอยพิม ปัญหาประการที่สาม 

คือ เมื่อปล่อยลงนํ้าลูกหอยบางตัวจะลอยอยู่ที่ผิวนํ้าเป็นเวลานาน เน่ืองจาก
ฟองอากาศที่ค้างอยู่ในท่อส่งนํ้าและเปลือกที่บางเบาไม่มีนํ้าหนัก เมื่อจมลงช้าๆ 
จนถึงพื้นดินก็จะนอนแอ้งแม้งอยู่ตรงน้ัน เพราะไม่มีตีนที่จะเดินและขุดเจาะ
เหมือนลูกหอยแครง อืมม์. ..ท่าน ผอ.ธเนศครับ หอยเล็กๆ ขาวๆ บางๆ 
อล่างฉ่างอยู่ในที่เปิดเผย มันอันตรายมากนะครับ 

บางเรื่องก็ขัดแย้งกันเอง เช่น แมงดาจานในอ่าวไทยก็แทบจะหา
ตัวไม่ได้แล้ว คนไทยชอบ

กินไข่ยําไข่แมงดาทะเล เม่ือกินไข่หมดแล้วจะเอาลูกมาจาก
ไหน แต่ถ้าไม่ใหกิ้นไข่จะให้กินกระดองมันรึไง  

การพัฒนาบ้านเมืองต้องพิเคราะห์ผลต่อเน่ือง
ระยะยาวให้ดี การประมงผูกพันกับชีวิตประจําวันของผู้คนมา
ยาวนานจนสะสางไม่ออกเรียบเรียงไม่ได้ บทเรียนในอดีตมีให้
ศึกษามากมายทั้งปลาค็อดและสัตว์นํ้าในอ่าวไทย จะเช่ือฝรั่ง
หรือเช่ือนักการเมืองหน้าหวานได้ทุกเร่ืองหรือเปล่า ส่ิงที่เรา
ชอบเรียกกันว่าการพัฒนา คือ การสร้างวัตถุไปข้างหน้า เมื่อ
ปัญหาเกิดตามมาข้างหลัง มนุษย์ก็มักจะใส่เกียร์เร่งการใช้
ทรัพยากรข้ึนไปอีก Model หลายรูปแบบทีมีการนําเสนอต่อ
สาธารณชน ต้องดูให้ดี เพราะหากรีบเร่งเกินไป บางทีก็ไม่ได้
ถูกต้องครอบคลุมหลักการทางวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม 
ทางรอดแบบพออยู่พอกินพอเพียง ทุกคนดํารงอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุขน้ัน อาจจะเป็นปรัชญาที่เข้าถึงได้ยากเกินไป
สําหรับสมองมนุษย์ธรรมดา เรื่องที่เขาบอกว่าเงินทองใน
ประเทศไทยมีมากมายล่องลอยอยู่รอบตัวเรา เพียงแต่เราไม่รู้
ว่าจะหยิบฉวยมันออกมายังไงต่างหาก ก็ต้องดูให้ถี่ถ้วน เพราะ
หากปล่อยให้เขาหยิบไปใส่กระเป๋ากันเพลิดเพลินไปจนถึง critical number มันก็อาจจะสูญพันธ์ุไปเลยก็เป็นได ้
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