
สลับเปล่ียน (Shift) 

นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่า ส่ิงมีชีวิตพวกแรกของโลก
กลมๆ ใบน้ีเป็นพืชเซลล์เดียว ถือกําเนิดขึ้นในนํ้า วิวัฒนาการบ้าง กลาย
พันธ์ุบ้าง เปล่ียนแปลงเรื่อยมาเป็นหมื่นล้านป ี(ใครจะอ้างจะอิงอะไร
อย่างไรก็ได้ ไม่มีคนรู้จริงหรอก) พวกที่เป็นบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูก
สันหลังทั้งหมดคือปลา จําพวกแรกเป็นปลาที่ไม่มีขากรรไกร 
(Agnatha) ประกอบด้วยปลาที่เรียกว่า Ostracoderms มี ๒ จําพวก 
คือพวกที่ว่ายนํ้าไดแ้ละพวกที่หากินบนพื้นท้องนํ้า ปลาโบราณเริ่มมีอยู่
ในยุค Silurian และ Devonian ประมาณ ๔๐๐ ล้านปีมาแล้ว 
(คัดลอกจาก อ.ทศพร วงศ์รัตน์) หากจะถามว่าเหตุใดจึงต้อง
วิวัฒนาการมีกระดูกสันหลังมีสมองด้วย ในเมื่อเป็นจุลินทรีย์แพลงก์
ตอนก็ดีอยู่แล้ว เกิดแล้วก็ดับ ดับแล้วก็เกิด ล่องลอยไปมาในนํ้าใน
อากาศ ไม่เห็นต้องคิดอะไรมาก ถ้าอยากรูเ้หตุผลจริงๆ ก็ต้องไปถามพระพรหม ท่านเป็นผู้สร้างโลก 

ปลาส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเหมือนกระสวย หัวแหลมท้ายเรียว เพื่อลดแรงเสียดทานกับนํ้า ตัวปลาส่วน
ใหญ่ก็จะแบนทําให้โฉบเฉี่ยวฉวัดเฉวียนได้คล่องแคล่ว ส่วนหลังที่เป็นสีคลํ้าลายๆ น้ัน เม่ือมองจากด้านบนจะ
กลมกลืนไปกับพื้นท้องนํ้า ทําใหนั้กล่าสังเกตเห็นได้ยาก ส่วนท้องที่ขาวแวววาวน้ัน เมื่อมองจากด้านล่างกจ็ะ
กลมกลืนไปกับผิวนํ้าที่หักเหแสงจากท้องฟ้า ทําให้ตาลาย เลนส์กระจกตาโค้งนูนรวมแสงเข้าสู่ศูนย์กลางประสาท
ได้คมชัด ทําให้ปฏิกิริยาตอบสนองว่องไว ปรับระดับเม็ดสีก็ได้ เม่ือส่ิงแวดล้อมขาวสีก็จะซีดจาง เมื่อส่ิงแวดล้อมทึม

ทึบสีก็จะเข้ม หนังเหนียวหรือมีเกล็ดแข็งเป็นเกราะ เน้ือตัวก็ชโลมด้วย
เมือกล่ืนไหลปรู๊ดปร๊าด งานน้ีต้องชมพระพรหม ท่านออกแบบได้เย่ียม 

เมื่อประชากรสัตว์ในแหล่งนํ้ามีจํานวนมากขึ้น ทําให้เกิด
ภาวะแก่งแย่งแข่งขันสูง สัตว์มีกระดูกสันหลังจึงต้องหาทางอยู่รอด โดย
การขึ้นมาอาศัยอยู่บนบก เจา้ Ichthyostega และ Cacops เป็นสัตว์

สะเทินนํ้าสะเทินบกกลุ่มแรกในยุค Devonian ทีข่ึ้นมาอาศัยอยู่บนบก 
โครงสร้างของกระดูกคาดอกและกระดูกเชิงกรานมีขนาดใหญ่และ
แข็งแรง เพือ่รองรับนํ้าหนักตัว หลักฐานจากฟอสซิล พบว่า บางชนิดมี
ขนาดลําตัวยาว 2.0 - 2.5 เมตร (คัดลอกจาก ผศ.ดร.วิเชฐฏ์ คนซื่อ) 
เมื่อเดินส่ีขาจนเบ่ือ ถึงปลายยุค Pleistocene 1.8 ล้านปีที่แล้วมา เจ้า 
Homo erectus ก็อยากจะเดินสองขาบ้าง พระพรหมท่านเล็งเห็น
การณ์ไกล ถ้าไม่สร้างกระดูกสันหลังไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อถ่ายทอด
นํ้าหนักตัวผ่านกระดูกเชิงกรานลงมาที่ตีน มนุษย์ก็คงถูกแรงโน้มถ่วง
ของโลกดึงลงไปแบนแต๊ดแต๋อยู่กับพื้น เหมือนถุงยางใส่นํ้ากลมๆ กล้ิง
ไปกล้ิงมา 

เมื่ออยู่บนบกนานๆ มากๆ สัตว์บกบางพวกก็เกิดอาการ
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เบื่อๆ เซ็งๆ กับบรรยากาศเก่าๆ เจ้า Mesonychids บรรพบุรุษของ
ปลาวาฬซึ่งเป็นสัตว์กินเน้ือบนบกในยุค Paleocene เมื่อประมาณ 
65 ล้านปทีี่แล้ว กเ็ริ่มใช้ชีวิตแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า วิวัฒนาการ
ภายในเวลาเพียง 10 ล้านปีต่อมา ถึงยุค Eocene เมื่อประมาณ 55 
ล้านป ีขาหลังก็ค่อยหดและเล็กลง เม่ือประมาณ 24 - 26 ล้านปี 
กระดูกและข้อต่อก็หดเล็กลงจนไม่มีโผล่ออกมาให้เห็น ในปัจจุบัน
กระดูกส่วนของขาหลังก็ยังคงมีอยู่โดยเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาด
เล็กทําหน้าที่เพียงเป็นที่ยึดติดของอวัยวะสืบพันธ์ุเท่าน้ัน (คัดลอก
จาก วิกิพีเดีย) บรรพบุรุษของนกเพนกวินกเ็คยบินในอากาศ หลาน
เหลนรุ่นปัจจุบันก็ลงไปบินอยู่ใต้นํ้า เมื่อเบื่อปลาร้าค้างปีที่บ้านก็
ต้องหาเรื่องเปล่ียนบรรยากาศเสียบ้าง 

วันที่ 6 - 7 มกราคม พ.ศ. 2556 อากาศกําลังเย็นสบาย จึงถือโอกาสไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
หน่วยบริหารจัดการประมงนํ้าจืดเขื่อนชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) ตามที่หวัหน้าสุนิตย์ ปัทถาพงษ์ ไดเ้ชิญไว้

ล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้ว เห็นภาพประทับใจหลายประการ ถึงแม้
หน่วยจะอยู่ห่างไกลบนยอดเขาชายแดนประเทศ ไกลลูกห่างเมีย 
กําลังสนับสนุนอัตคัดขาดแคลน เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่อย่างแข็งขัน 

เขื่อนเขาแหลมกักเก็บนํ้าในแม่นํ้าแควน้อย ตําบลท่า
ขนุน อําเภอทองผาภูมิ ตัวเขื่อนสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
๑๖2 เมตร ความจุของอ่างเก็บนํ้า 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร 
พื้นที่ผิวนํ้ากว้างใหญ่ถึง 388 ตารางกิโลเมตร ทอดยาวไปตามหุบ
เขาไกลจนถึงตําบลปิล็อคทางด้านท้ายเข่ือน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ดั้งเดิมเป็นชาวกระเหร่ียง ฟังเขาเล่าต่อๆ มาถึงประเพณีโบราณ
ของชาวกะเหรี่ยงว่า ในอาทิตย์แรกที่หญิงชาวกะเหรี่ยงคลอดลูก 

พ่อของเด็กจะพูดคุยกับใครไม่ได้เลย และใครจะเข้าไปในบ้านก็
ไม่ได้ด้วย เขาจะอาบนํ้าลูกทุกวัน เป็นเวลา 1 ปี จากน้ันจะไม่
อาบอีกเลย ถ้าเด็กอยากอาบก็อาบเอาเอง แต่โดยมากมักไมค่่อย
อยากอาบกันสักเท่าใด เหมือนกับชาวเขาทั่วๆ ไป 

นักเดินทางทีก่ลับไปเยี่ยมพื้นทีน้ี่อีกครั้งหลังจากที่
เคยไปเยี่ยมเยียนชุมชนชาวไทยภูเขาที่น่ีก่อนการปิดเขื่อน บาง
ท่านรําพึงถึงการเปล่ียนแปลงอย่างไม่สามารถหวนกลับคืนได้ของ
ภูมิประเทศ สังคม และวัฒนธรรม ข้อน้ีเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่สะท้อนความรู้สึกสะเทือนใจ บางท่าน
ถึงกับแสดงความรู้สึกหดหูก่ับภาพทีไ่ดเ้ห็น แต่ทุกท่านที่แสดง
ความรู้สึกดังกล่าวก็ยังหวังที่จะเห็นส่ิงดีๆ ปรากฏข้ึน เมื่อ
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กาลเวลาคืบคลานต่อไปในเบ้ืองหน้า 
ถูกต้องครับ วันวานมิอาจหวนคืนกลับ พื้นที่ที่เคยเป็น

ยอดเขาเด๋ียวน้ีกลายเป็นเกาะ เปน็ที่ริมนํ้า หมู่บ้านชาวเขาก็กลายเป็น
ชุมชนเรือนแพ พื้นทีร่อบเขื่อนที่เคยปลูกข้าวเจ้าที่สูง ทําไร่หมุนเวียน 
เล้ียงช้าง ผู้มีอิทธิพลกเ็ข้าไปจับจองปลูกยางพารา ปาล์มนํ้ามัน 
ชาวบ้านก็ทําตามอย่าง ปลูกมันสําปะหลัง มะพร้าว กล้วย อ้อย ขาย
ได้สตางค์มากขึ้น เอาไว้ซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
พวกที่เคยเดินป่าล่าเก้งกวางหมูป่าก็เปล่ียนมาขับเรือวางข่ายยกยอจับ
ปลา กะเหรี่ยงดอยก็กลายเป็นกะเหรี่ยงนํ้า การคมนาคมทางนํ้า
สะดวกสบายรวดเร็วกว่าการ

ขี่ช้างบุกป่าฝ่าดง เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงสามารถเข้าไปดูแลสารทุกข์สุกดิบ 
สุขอนามัย ได้อย่างทั่วถึง ไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บ้าน มีทีวี พัดลม ตู้เย็น เด็กๆ 
ก็ได้เรียนหนังสือ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ OK มีนมโรงเรียนให้ดื่ม แข้งขา
ยาว สูงโปร่งกว่าปู่ย่าตายาย สมัยก่อนต้องหาบหามนํ้าจากลําธารขึ้นมาใช้ 
สมัยน้ีนํ้าอยู่ตีนท่าหน้าบ้าน สาวๆ อาบนํ้าทุกวันปะแป้งหน้าขาว หอมฉุย 

หัวหน้าสุนิตย ์เล่าให้ฟังว่า เม่ือ 2 – 3 ปีก่อน ได้สํารวจ
ข้อมูลการทําประมงทั้งหมดในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนเขาแหลม พบว่า 

ชาวประมงเกือบทั้งหมดเป็นชาวกะเหร่ียง 
หลายร้อยครัวเรือน ไม่นับรวมแพรับซ้ือ
ปลา ผู้ขนส่งลําเลียง แปรรูป คนขายแห 
อวน เบ็ด เกลือ นํ้าแข็ง ฯลฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อีกหลายพัน
ครัวเรือน ชาวประมงจับปลาซิวแก้วโดยใช้ยอประกอบแสงไฟล่อในเวลากลางคืน ลง
ข่าย วางลอบ ขึงเบ็ดราว อาศัยอยู่ในเรือนแพเป็นกลุ่มๆ ละ 10 – 15 หลังคาเรือน 
ปกติจะปักหลักกันอยู่ตามซอกเขาที่ปลอดภัยจากพายุ ชาวกะเหร่ียงแพเหล่าน้ีมักจะ
เล้ียงปลาในกระชังด้วย และเป็นไกด์ขับเรือพานักท่องเที่ยวไปตกปลาเป็นรายได้
เสริม พ่อค้าที่รับซ้ือปลามักจะเป็นคนไทยที่อพยพข้ึนไปปักหลักปักฐานทํามาหากิน 

หน่วยไดจั้ดทําโครงการชุมชนประมงต้นแบบ จัดต้ังคณะกรรมการกลุ่ม
ชาวประมง ประชุมช้ีแจงรายละเอียดวิธีการ มีการนําลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกราม ปลายี่สก
ไทย ปลาบึก ปลาแรด ฯ ไปให้ชุมชนชาวประมงอนุบาลก่อนปล่อยลงสู่เขื่อน 
โครงการได้ผลดีมาก ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2553 ชาวประมง
จับไดกุ้้งก้ามกรามตัวโต 2 – 3 ตัว/กิโลกรัม (ราคากิโลกรัมละ 300 กว่าบาท) มี
ปลาบึกขนาดตั้งแต่ 20 กิโลกรัม ไปจนถึงร้อยกว่ากิโลกรัม นอกจากน้ีก็ยังมีปลาที่ไม่
ค่อยพบเห็นแล้ว เช่น ปลาร่องไม้ตับ ปลากระสูบขีด ปลาสลาด ปลาแก้มชํ้า ปลา
หมอช้างเหยียบ ปลาแขยงธง ปลากาแดง ปลาซิวหางกรรไกร จารนัยไมห่วาดไหว 
และยังพบพืชนํ้าหลากหลายสายพันธ์ุอีกด้วย มีการจัดทําโครงการเรียนรู้เรื่องเทคนิค
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การเล้ียงปลาในกระชัง เพิ่มพูนรายได้ให้ชาวกะเหรี่ยงนํ้า ต้องอย่างน้ี
แหละครับท่าน เอาข้าราชการเก่งๆ ขยันๆ ไปอยู่ชายแดน บ้านเมืองจะ
ได้เจริญม่ันคง พวกด้อยความสามารถให้อยู่ในกรุงซะให้เข็ดหลาบ 

น่ังอยู่หลังบ้านพัก เคลิบเคล้ิมกับบรรยากาศยามเย็น พระ
อาทิตย์กําลังลับเหล่ียมเขา แสงสุดท้ายก่อนมืดคํ่ามองเห็นผิวนํ้าข้างหน้า
ขมุกขมัว ควันไฟจากบ้านทีซ่่อนตัวอยู่ในดงไม้ไกลลิบอีกฟากฝ่ังหน่ึง 
ลอยขึ้นมาอย่างอ้อยอ่ิง ชีวิตบ้านป่าช่างสุขใจจริง “พอเหล้าหนา ปัญญา
กบ็รรเจิด” (สํานวนน้ีลอกเขามา) ถ้าหาพันธ์ุปลาหางไหม้ ปลาเสือตอ
ลายใหญ่ ฯ ที่สูญพันธ์ุจากแหล่งนํ้า
ธรรมชาติในเมืองไทยไปนานแล้ว ปล่อยลง

ไปในเข่ือนที่มีความอุดมสมบูรณ์ขนาดน้ี น่าจะสามารถฟื้นคืนชาติพันธ์ุปลาเหล่าน้ีให้
คงอยู่คู่กับแหล่งนํ้าของเราได ้บริเวณแนวสันเขื่อนทั้งหมดเป็นที่รักษาพืชพันธ์ุตาม
กฎหมาย ห้ามจับสัตว์นํ้า เป็นแหล่งสํารองพันธ์ุ (seed bed) อย่างดี วัดทางด้านท้าย
เขื่อนที่เคยอยู่บนดอยสูง ตอนน้ีนํ้าก็ขึ้นมาอยู่ถึงหน้าวัดแล้ว น่าจะทําโครงการปลา
หน้าวัด กําหนดเขตอภัยทานให้กว้างขวางกว่าปกติสักหน่อย อาศัยตอไม้ทีม่ีอยู่อย่าง
มากมายใต้นํ้าเป็นกลํ่าให้สัตว์นํ้าหลบอาศัย สร้างศาลพระพรหมกลางนํ้าปลุกเสกให้
ขลัง คนจะได้มาบนบานศาลกล่าว ชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้ามาลงข่ายอวน เอากุ้งปลา
หอยปูเป้าหมายที่จะฟื้นฟูใส่กระชังไว้ ให้เกจิอาจารย์สวดประพรมนํ้ามนต์ ปล่อยแก้
บน สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา มหาโชค จัดการประมงแบบไทยต้องอิงหลักไสย
ศาสตร์ด้วย ถึงจะได้ผลชะงัด 

รุ่งขึ้นเฒ่าทะเลทําข้าวต้มหมูสับเป็นอาหารเช้า ใส่พริกนํ้าส้มสายชูแท ้
โรยพริกไทยป่นเอง กินกับกาแฟร้อน อากาศหนาวเย็นประกอบกับความช้ืนสูง ใน
อ่างเก็บนํ้าจึงมหีมอกหนาทึบ นายท้ายเรือบอกว่ารอสายสักหน่อย ให้แดดแรงก่อน

จึงออกเดินทาง หัวหน้าบอกให้เผ่ือที่ว่างใน
ท้องไว้ตอนเที่ยงด้วย ไปดูแพดกูารทําประมงในอ่างเก็บนํ้า ผลิตผลประมง
พื้นบ้านก็มีกะปิที่ทําจากกุ้งฝอย นํ้าปลาแท้ทําจากปลาสร้อย ปลาซิวแก้ว
แห้ง ปลากรอบ ฯ เครื่องมือประมงพื้นบ้าน ลอบ ไซ อีจู้ ตะข้อง ตะกร้า 
ตะแกรง ฯ จักสานด้วยไม้ไผ่ ฝีมือละเอียดพอใช้ ซื้อติดไม้ติดมือมา
เล็กน้อย เพื่อไม่ให้เสียช่ือนักช้อปปิ้งไทย อาหารกลางวันไปรับประทานที่
แพมาลัย ต้ังอยู่ไกลถึงท้ายเขื่อน นึกว่าจะมีแต่คณะของเราที่มีเรือเร็วตรวจ
การประมงถึงจะไปได้ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเมืองอยู่ก่อนเราตั้งสอง
คณะ ว่ายนํ้าเล่นกันสนุกสนาน ต่อเม่ือหิวข้าวถึงขึ้นมากิน ประทับใจกับ
บรรยากาศดีๆ อาหารอร่อยที่ทําจากปลาสดๆ สาวเสิร์ฟชาวไทยเช้ือสาย
กะเหรี่ยงขาวอ๋ึม เฒ่าทะเลที่บอกว่าไมช่อบปลานํ้าจืด ไม่กิน เหม็นข้ีโคลน 
เห็นกินซะพุงปล้ิน  
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ประทับใจมากยิ่งขึ้นไปอีกที่มีกระชังหลายห้องเล้ียงปลากดคัง 
สอบถามเจ้าของกระชังได้ความว่า ซ้ือลูกปลามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงนํ้าจืดพิษณุโลกในราคาตัวละ 1.7 บาท ในราคาน้ีรวมค่าขนส่งไป
ด้วยแล้ว นํามาเล้ียงไว้ประมาณ 1 ป ีก็จะได้ขนาด 7 – 8 ขีด ราคาขายอยู่
ที่ประมาณ 160 บาท/กิโลกรัม หากเล้ียง 2 – 3 ปี ก็จะได้ปลาขนาด 2 – 
4 กิโลกรัมราคาก็จะแพงข้ึนไปอีก อาหารก็เป็นพวกปลาเล็กปลาน้อย เศษ
หัวและไส้ปลาที่ซ้ือมาแปรรูปขาย ปลากดคังตัวโตทั้งหมดที่เห็นในกระชัง
น้ัน ถ้าสนใจก็จะขายเหมาให้ ถูกๆ แคห่น่ึงแสนบาทเอง สาเหตุที่ประทับใจ
มากกเ็พราะว่าเมื่อราว พ.ศ. 2529 – 2530 คณะนักวิชาการประมงบ้าน
นอกสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดเลยได้ทดลองฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลาตัวน้ี 
ประสบความสําเร็จครั้งแรกในประเทศไทย ใช้ไรแดงอนุบาลลูกปลาแรกฟัก 
ลูกปลาวัยรุ่นชุดแรกเล้ียงในบ่อดิน เจริญเติบโตดี นักวิชาการประมงอีก

หลายท่านได้ทําการวิจัยต่อเน่ืองมาจนสามารถผลิตลูกพันธ์ุได้จํานวน
มาก จําหน่ายแก่เกษตรกร 

ฮอร์โมนสังเคราะหท์ี่นิยมใช้ในสมัยน้ันก็จะเป็น analog 
ของ Human chrorionic gonadotropin (HCG) ร่วมกับต่อมใต้สมอง
สด (Pituitary grand) นักวิชาการรุ่นปัจจุบันนิยมใช้ Luteinizing-
hormone-releasing hormone (LHRH) ร่วมกับ Domperidone 

(Motilium-M) ฮอร์โมนสังเคราะห ์และ/หรือ ฮอร์โมนธรรมชาตทิี่ฉีด
เข้าไปในกระแสเลือดจะไปทําหน้าที่กระตุ้นต่อมใต้สมอง รังไข่ อัณฑะ 
ตับ ไต ให้หล่ังฮอร์โมนธรรมชาติในตัวเองออกมา ปลดปล่อยไขแ่ละ
นํ้าเช้ือที่สุกแล้วออกมา 

การผสมเทียมปลาหนังในตระกูลปลาดุกปลากดทั้งหลายจะ
แตกต่างจากปลาเกล็ดในตระกลูปลาตะเพียน จุดอ่อนมีอยู่ 2 เรือ่ง 
หน่ึงคือ ไม่ว่าจะขุนเล้ียงปลากดคังให้สมบูรณ์เพียงใด ตัวผู้อายุน้อย
กว่า 2 ปี ยังไม่มีนํ้าเช้ือครับ พ่อปลาที่ขุนจนอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรง 
อายุ 3 ปีขึ้นไป ตัวจึงโตประมาณ 5 กิโลกรัม สองคือ ตัวผู้จะรีด
นํ้าเช้ือไม่ออก ดังน้ันเมือ่ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์แล้ว ก่อนการรดีไขท่ี่
สุกพร้อมผสมออกจากท้องแม่ปลา ต้องเฉือนพ่อปลาก่อน เอาอัณฑะ
ออกมาทั้งพวง บ้ีผสมกับนํ้าเกลือ 0.9 N ภาษาวิชาการเรียกว่า 
Normal saline เพื่อกระตุ้นให้ตัวสเปิร์มต่ืนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ ราด
นํ้าเช้ือสีขาวขุ่นลงไปผสมกับไขท่ันททีี่รีดออกมาจากท้องแม่ปลา
พร้อมๆ กัน แม่ปลาไม่ตาย แตพ่่อปลาถึงไม่ตายท่านประมงจังหวัด
บุรีรัมย์บอกว่าอยู่ไปก็ไลฟ์บอย หําเสียแล้ว ตายซะดีกว่า 

ที่น้ีพ่อปลาตัวโต 5 กิโลกรัม 3 – 4 ตัว ราคากิโลกรัมละ
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เกือบ 200 บาท ครั้นจะขุดหลุมฝังตามหลักวิชาการก็เสียดาย เราจึงนําไปขายที่
ตลาดสด ทีน้ีก็ลองคิดดูว่าในเน้ือปลาน้ันมีทั้งฮอร์โมนเพศสังเคราะห์และฮอร์โมนเพศ
ธรรมชาติอยู่เต็มเปี่ยม เฮ้อ...อ เรามีส่วนในการสร้างตุ๋ดแต๋วทอมด้ีหรือเปล่าหนอ คิด
ในทางบวกว่าไม่มีใครเขากินปลากดคังดิบๆ กันหรอก เหม็นคาวตายชัก ต้องต้มยําใส่
พริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดอย่างสุดแซบ ฮอร์โมนก็สลายกลายเป็นโปรตีนสุกชนิดหน่ึง 
ไม่มีฤทธ์ิเดชอะไร กินคําสองคําไม่เป็นอะไรหรอกน่า แต่เหลียวไปเหลียวมารอบตัวก็
เห็นมีอากัปกริยาแปลกๆ อยู่หลายคนแฮะ ข้าฯ แต่ศาลที่เคารพ ความผิดน้ีสมควร
ตายหม่ืนๆ ครั้ง แต่ครั้งน้ีข้าน้อยขอไว้ก่อน อืม..ม ์เปล่ียนไปแล้วก็เปล่ียนกลับคืนมา
ใหม่ได้อีกแหละน่า จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันเลย 

หัวหน้าสุนิตย์บ่นกระปอดกระแปดว่า ตัวช้ีวัดของหน่วยบริหารจัดการ
ประมง คือ จํานวนคดี ยิ่งมีคดีจับกุมมากยิ่งได้คะแนนมาก ข้อน้ีเป็นความรู้สึกที่
แปลกๆ เพราะหากสังคมสงบสุขไม่ควรจะมีคดี ลักษณะตัวช้ีวัดแบบราชการไทยๆ 
มันพูดยาก เม่ือได้รับหน้าทีเ่ข้าไปกํากับดูแลก็ต้องไปจัดการคนที่ละเมิดกฎหมาย จับ
สัตว์นํ้าแบบล้างผลาญ อนุรักษท์รัพยากรให้อยูย่ั่งยืนไปช่ัวลูกช่ัวหลาน ใช้ประโยชน์
อย่างพอเหมาะพอดี กฎระเบียบเป็นเรื่องของอํานาจรัฐ แต่รัฐกจ็ะสูญสลายไปหากไม่มีผู้คนพลเมือง พูดไปก็เป็น
ลักษณะงูกินหาง ไม่รู้ว่าจะส้ินสุดตรงไหน กระอักกระอ่วนใจ อยากจะสลับเปล่ียนหน้าที่ไปเป็นเจ้าหน้าที่ประมง
ธรรมดา ไม่อยากจับชาวประมงคนทํามาหาคํ่ากินเช้า เข้าคุกติดตาราง 

เราก็ได้แต่ปลอบใจว่า พระพรหมท่านลิขิตมาแล้ว ให้พวกเราเกิดมาเพื่อปกปักษ์รักษาพืชพรรณสัตว์
นํ้า กท็ําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เถอะ ยึดหลักมนุษยธรรมไว้ เน้น
ไปที่การจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (people 
participation) เสริมสร้างองค์ความรู้ให้พวกเขาเข้มแข็งไว้ก็แล้วกัน 
วันใดวันหน่ึงข้างหน้าการเมืองเกิดสลับเปล่ียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไป
เป็นหุ้นเข้ากระเป๋าปัจเจกบุคคล นํ้าฝนที่เป็นของขวัญจากฟากฟ้า
ไหลหลากมาขังอยู่ในเข่ือนที่สร้างด้วยภาษีอากรของเรา ก็จะ
กลายเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาหมด สร้างพลังงานขายลูกเดียว โกย
กําไรให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียง 2 – 3 ครอบครัว ทรัพยากรส่วนรวม
ช้ินน้ีจะไม่มีวันสลับเปล่ียนกลับคืนมาอีกเลย ชาวประมงไทยเช้ือสาย
กะเหรี่ยง ปลาซิวปลาสร้อย ปลากดคัง จะไม่มีให้เราดูแลคุ้มครอง
อีกต่อไป ถ้าสนใจว่าอํานาจมันสลับเปล่ียนไปอย่างไร ก็ไม่ต้องไป
ถามพระพรหมใหท้่านลําบากใจหรอก ไปหาหนังสือเรื่อง The 
Third Wave และ Power Shift เขียนโดย Alvin Toffler มาอ่านดู

ก็จะรู้ว่า 3 ขั้วพลังที่เขาอยากจะรวบเอาไว้ทั้งหมด เพื่อร่ํารวยคนเดียวมีอะไรบ้าง เอวังก็มีด้วยประการฉะน้ี 
 

เรื่องและภาพประกอบ สุทธิชัย ฤทธิธรรม (มีนาคม 2556) 
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