
ความหนาวเย็นบนยอดดอยในบรรยากาศแสง
สลัวๆ อึมครึมด้วยเมฆหมอก 

ปลาบนดอย 

พวกนกัร้องนกัแตง่เพลงชาวพืน้ราบมกัชอบร้องเพลงท านองตลกล้อเลยีนชาวเขา

ชาวดอยกนัเป็นประจ า “บ้านบนดอยบม่ีแสงส ีบม่ีทีวี บม่ีน า้ประปา บม่ีโรงหนงั

โรงนวด” แตใ่นทกุวนันีห้ากใครยงัเช่ือเช่นนัน้อยูอ่ีกก็แสนจะเชยเต็มที เพราะ

แท้จริงแล้วบนดอยมีอะไรดีๆ มากมายที่เราชาวพืน้ท่ีราบลุม่ไมม่ี เราจะสงัเกตได้

วา่ในช่วงต้นฤดหูนาวตัง้แตช่่วงต้นเดือนธนัวาคมเป็นต้นไป คณะนกัทอ่งเที่ยวจะ

ทยอยกนัขึน้ไปเที่ยวบนดอยกนัอยา่งตอ่เนื่อง สว่นพวกประเภทหวงัผลเลศิก็จะ

คอยเง่ียหฟัูงประกาศจากกรมอตุนุิยมวิทยาให้แนช่ดัเสยีก่อน เมื่อใดที่กรมอตุฯุ 

ประกาศเตือนประชาชนวา่ความกดอากาศสงูก าลงัแรงจากประเทศจีนเร่ิมแผ่

ขยายตวัลงมาครอบคลมุพืน้ท่ีภาคเหนือตอนบนแล้ว ให้ระวงั “ภยัหนาว” เมื่อไร 

เมื่อนัน้ก็จะเกิดปรากฎการณ์ประหลาดขึน้ทนัที กลา่วคือ ประชาชนจากทกุภาค

สว่นทกุสารทิศของประเทศไทย รวมทัง้ฝร่ัง เจ๊ก แขก ลาว มอญ พมา่ ก็จะแหข่ึน้

ไปบนภบูนดอยกนัอยา่งเนืองแนน่ แนน่จริงๆ ให้ดิน้ตายซิ และถ้าหากวา่น า้หนกั

คน 1 คนสามารถท าให้ดอย

ทรุดเตีย้ลง 1 มิลลเิมตร แล้วหละก็ ไมว่า่จะเป็นภทูบัเบิก ภชีูฟ้้า ภเูรือ 

ดอยสเุทพ ดอยปยุ หรือดอยอินทนนท์ที่วา่สงูที่สดุในประเทศไทยก็ต้อง

ทรุดจมลงจนกลายเป็นบอ่ลกึภายในสปัดาห์นัน้อยา่งแนน่อน เร่ืองภยั

หนาวจะร้ายแรงขนาดไหนก็เป็นงานของฝ่ายปกครองทา่นท่ีจะต้อง

รับภาระจดัการไปตามระบบระเบียบของทางราชการ แตส่ าหรับพวกเรา

ชาวพืน้ราบท่ีในแตล่ะวนัต้องเผชิญกบัอากาศร้อนจนเหง่ือไหลไคลย้อย

แล้ว ความหนาวเย็นเป็นเร่ืองที่นา่พิสมยัเป็นอยา่งยิ่ง หนาวจนอณุหภมูิติดลบเกิดแมค่ะนิง้นัน่แหละยิ่งเป็นสิง่ที่พวกเรา

โหยหา ค าโบราณทา่นกลา่วไว้วา่ ยิ่งสงูยิ่งหนาว ชาวเราพืน้ราบจึงพยายาม

ตะเกียกตะกายขึน้ไปให้สงูที่สดุเทา่ที่จะท าได้ ชาวเขาชาวดอยก็ยิม้กนัแก้มแดง

เพราะนกัทอ่งเที่ยวเงินหนากระเป๋าตงุเหลา่นีม้กัจะไมค่อ่ยเก่ียงราคามากนกัเพื่อ

แลกกบัท าเลดีๆ ที่จะมีโอกาสได้สมัผสัไอเย็นท่ีเย็นที่สดุในรอบปี สตงัค์ก็หวา่น

กระจายไปอยา่งทัว่ถึงทกุภทูกุดอย  ในทกุวนันีท้ัง้ชาวเขาและชาวเราจึงยงัรู้สกึ

สบัสนกบัประกาศของทางราชการอยู ่ตกลงเราจะยงัคงเรียกมนัวา่ภยัหนาวอยู่

หรือเปลา่ เพราะวา่เร่ืองจริงคือโอกาสที่เราแสวงหาและโชคลาภมนัมากบัความ

หนาวเย็นตา่งหาก 

ในระหวา่งวนัท่ี 19 – 22 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะของกองวิจยัและพฒันา

ดอกกุหลาบสายพันธุ์ธรรมดาๆ ที่ปลูกไว้
หน้าแปลงทดสอบพันธุ์องุ่นท าไวน์จาก
ประเทศอาเมเนีย นักวิชาการเกษตร

อธิบายว่า ปลูกเพื่อเป็นตัวบ่งชี้โรคและ
แมลง หากเห็นเพลี้ยบนต้นกุหลาบ
จะต้องเริ่มโปรแกรมป้องกันเพลี้ยใน

แปลงองุ่นทันท ี

ดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพู บางต้นมีสี
ขาว ส่วนต้นตัวผู้เรียกว่า พญาเสือโคร่ง 

ดอกสีไม่สวย แต่มีสรรพคุณทางยา 



ผลกาแฟสดก าลังสุกได้ที ่เนื้อมีรส
หวาน จะต้องลอกเอาเปลือกออก หมัก

ให้เยื่อคลุมเมล็ดฟูขึ้นแล้วขัดออก 
หลังจากนั้นต้องไปตากให้ความชื้นใน
เมล็ดลดลงก่อนบ่มให้ได้อายุต่อไป 

ประมงชายฝ่ัง 200 กวา่ชีวิตก็ยกขบวนกนัขึน้ไปจดัสมัมนาวิชาการกนัท่ีจงัหวดั

เชียงใหม ่โดยมีวตัถปุระสงค์รองเพื่อไปช่วยเหลอืโรงเรียนเด็กชาวเขาก าพร้าจาก

การปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด เร่ียไรสมทบทนุกนัเอาข้าวของเงินทองไป

บริจาค พระทา่นวา่ การให้ทานจะช่วยขดัเกลาจิตใจให้ลดความตระหนี่ถ่ีเหนียวลง

ได้ การแบง่ปันกนัในหมูม่นษุย์และสตัว์โลกจะท าให้สงัคมโลกอยูเ่ย็นเป็นสขุ สว่น

วตัถปุระสงค์แฝงที่ส าคญักวา่วตัถปุระสงค์หลกั คือ ชาวเราที่ท างานอยูริ่มฝ่ังทะเล

และในป่าชายเลนนัน้ อากาศทัง้ร้อนทัง้ชืน้เหนียวตวัเหนอะหนะ ยงุก็ชมุแสนสาหสั 

จึงอยากไปสมัผสัอากาศเย็นๆ กนัสกัหนอ่ยให้สดช่ืนแจ่มใส กลุม่สาวน้อยสาว

ใหญ่ก็อยากใสเ่สือ้กนัหนาวแสนสวยราคาแพงที่อตุสา่ห์อดออมเบีย้หวดัไปซือ้หา

มาแขวนไว้ในตู้ เสือ้ผ้านานเป็นแรมปีกวา่จะมีโอกาสได้ใสส่กัครัง้หนึง่ เหลา่นกั

ประมงเฒา่ทัง้หลายก็อยากนัง่จิบไวน์สมัผสัไอเย็นในบรรยากาศขนุเขา ปลอ่ย

อารมณ์สบตากบัสาวเสร์ิฟหน้าตาจิม้ลิม้ โดยไมม่ียงุตวัเมียมาไลก่ดัแขนขาให้

ร าคาญใจ อ้อ...แหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้แจ้งวา่ยงุตวัผู้ไมก่ดัคนครับ 

การเปลีย่นบรรยากาศไมใ่ห้จ าเจซ า้ซากก็นบัเป็นเร่ืองที่ดีตอ่สขุภาพ ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนให้ไหลหลัง่ออกมา ท าให้ร่างกาย

กระฉบักระเฉงมีก าลงัวงัชาขึน้ได้อยา่งนา่อศัจรรย์ ช่วงเช้าก่อนการสมัมนาก็

ถือโอกาสส ารวจตลาดสดของเมืองซึง่เป็นเร่ืองปรกติสามญัที่ฝังอยูใ่นเส้น

เลอืดของนกัวิชาการประมงบ้านนอก เพราะตลาดสดจะบอกเลา่เร่ืองราว

ของคนพืน้บ้านให้เราฟังอยา่งละเอียดลออ โดยไมต้่องพึง่พาการสมัภาษณ์

สอบถามข้อมลูจากผู้ใด เตา่ ปลาไหล ปลาดกุ ปลาหมอ กบ หอยขมมีชีวิต

ในแผงแบกะดินบอกให้เราทราบถึงวฒันธรรมการบริโภคแบบไทยเดิมที่

ยงัคงมีอยูใ่นสงัคมเมืองเชียงใหม ่ปลาร้าก็เป็นเคร่ืองปรุงรสที่ส าคญัคูค่รัว

ไทยทกุภาค สว่นถัว่เนา่ก็เป็นเอกลกัษณ์ของคนภาคเหนือ ปลาปากคมแห้ง

ปลาหมกึแห้งปลาอินทรีเค็มบอกเลา่ถึงการน าเข้าอาหารทะเลจากเขตพืน้ท่ีอื่น รวมถึงปทูะเลมีชีวิตและปมู้าสดราคาแพง

ระยบัก็บง่บอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชมุชนเมืองนีไ้ด้เป็นอยา่งดี ปลา

ทนูึง่ใหม่ๆ  สดๆ จากเตาก็มีขายด้วย หลงัจากการสมัมนาในแตล่ะวนัก็จะ

มีเวลาวา่งได้แวะไปเยี่ยมเยียนทา่นผู้อาวโุสที่ย้ายถ่ินฐานไปปักหลกัอยูท่ี่

เชียงใหมห่ลงัจากเกษียณอายรุาชการ นบัเป็นโอกาสที่ดีเช่นกนั พดูคยุกนั

ถึงเร่ืองความหลงัครัง้เก่าที่เลา่ซ า้ไปซ า้มาอยา่งไมรู้่เบื่อ หมอบอกวา่มนั

สามารถป้องกนัภาวะเศร้าสร้อยหงอยเหงาซึง่จะชกัน าไปสูโ่รคอลัไซเมอร์

ได้เป็นอยา่งดี ระหวา่งการสนทนายงัได้ชิมลาบชิน้งวัสตูรพืน้เมืองดัง้เดิม

อีกด้วย ล าแต้ๆ เจ้า อืมม...เราก็เหลอืเวลาอีกเพียงแคส่องปีแล้วนะ 

วนัสดุท้ายของการสมัมนาก็เป็นการทศันศกึษาซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญั

ของการสมัมนา คณะผู้จดัรายการก าหนดไว้ที่โครงการหลวงบนดอยสงู สถานีวิจยัพืชเมืองหนาวดอยขนุวางเร่ิมด าเนินงาน

แม่ค้าปลาทูนึ่งในกาดต้นล าไย 

เครื่องปรุงอาหารพื้นเมืองประกอบด้วยพืชผัก
สมุนไพรหลายชนิด ท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ด้าน

รสชาติเฉพาะของอาหารเมืองเหนือ 



เมื่อปี 2523 เจ้าหน้าที่ของสถานีที่มาให้การต้อนรับเลา่ให้ฟังวา่ กาแฟที่ปลกูกนัในประเทศไทยเราทกุวนันีม้ีต้นก าเนิดมา

จากผลงานวิจยัของสถานีแหง่นีท้ัง้นัน้ ได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกวา่ 

ต้นมะคาเดเมียต้องปลกูที่ความสงู 1,200 เมตรขึน้ไป สามารถเก็บ

ผลผลติได้ทัง้ปี ผลงานวิจยัที่ผา่นมาประสบความส าเร็จแล้ว

มากมายน าไปสง่เสริมให้ชาวเขาได้เพาะปลกูกนั ดงันัน้  มะคาเด

เมียนทั สตรอเบอร่ี กสูเบอร่ี พลบั ท้อ ฟักแม้ว เสาวรส เก๊กฮวย 

กาแฟสด ชาอูห่ลง ฯลฯ อีกทัง้ผ้าปัก ยา่ม กระโปรง กางเกงที่กาด

แม้ว จึงถ่ายเทสตงัค์จากกระเป๋าชาวเราจนแฟบไปตงุอยูใ่นกระเป๋า

ชาวเขาได้อยา่งง่ายดาย ไม้ตดัดอกไม้ประดบัมากมายหลายหลาก 

สสีนัสดสวยละลานตาก็เป็นแมเ่หลก็ที่ส าคญัที่นอกจากจะดงึดดู

เหลา่ผีเสือ้แลฝงูผึง้ที่เลีย้งไว้ให้มาดดูกินน า้หวานแล้วเก็บกรองใสข่วดไว้ขายนกัทอ่งเที่ยวแล้ว ยงัดงึดดูประดาสาวน้อยสาว

ใหญ่เข้ามาดมดอมถ่ายรูปกนัอยา่งสนกุสนานกร๊ีดกร๊าดเกรียวกราว 

ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงน า้จืดเชียงใหมรั่บผิดชอบโครงการหลวงในด้านการ

ศกึษาวิจยัการผลติสตัว์น า้เมืองหนาว บอ่ตามสภาพท่ีเห็นเป็นระบบน า้ไหลผา่น 

(Flow through) โดยใช้น า้จากน า้ตกสริิภมูิ น า้ใสไหลเย็นเห็นตวัปลา ผอ.วิศณพุร 

รัตนตรัยวงศ์ ได้กรุณาบรรยายสรุปให้คณะของเราฟังในรายละเอียด เช่น ปลาเรน

โบว์เทร้าท์ต้องเลีย้งด้วยอาหารปลาทะเลท่ีมีโปรตีนสงู ต้องเลีย้งในท่ีอณุหภมูิน า้

ต ่ากวา่ 18o C และหากจะท าการเพาะพนัธุ์ต้องเอาพอ่แมพ่นัธุ์ปลามาขนุเลีย้งใน

ห้องที่ควบคมุอณุหภมูิไว้ที่ 12o C เป็นเวลาอยา่งน้อย 2 เดือน ปลาสเตอร์เจีย้น 

ต้องมีอายถุึง 8 ขวบปี จึงจะถึงวยัเจริญพนัธุ์ และต้องเลีย้งในน า้ที่เย็นจดั

เช่นเดียวกนั ลกูปลาตวัตวัผู้จะถกูคดัแยก

ออกไปเลีย้งเป็นปลาเนือ้ซึง่พอโตได้ขนาด

ประมาณ 3 – 5 กิโลกรัม ก็จ าหนา่ยได้แล้วแต่

ความต้องการของตลาด สว่นลกูปลาตวัเมียจะเลีย้งไว้เพื่อเอาไข ่ซึง่จะใช้เวลาเลีย้งนาน

กวา่ อีกทัง้ไขป่ลาที่ได้ในปีแรกจะยงัใช้การไมไ่ด้เพราะจะยงัมีไขมนัแทรกอยูม่ากเกินไป 

ต้องรอให้เติบโตตอ่ไปอีกปีสองปี เมื่อถึงเวลาก็ผา่ท้องเอาไขอ่อกมาไปท าเป็นผลติภณัฑ์

ไขเ่ค็มที่เรียกวา่ “คาเวียร์” ผอ.วิศณพุร บอกวา่คาเวียร์ที่โครงการผลติได้เป็นชนิดที่ราคา

ถกูที่สดุในตลาดโลก กิโลกรัมละ 50,000 บาท ฟังข้อมลูรายละเอียดแล้วมนัก็นา่เห็นใจ

นกัวิชาการผู้ศกึษาวิจยัอยูเ่ป็นอนัมาก ด้วยอากาศบนดอยบ้านเราไมห่นาวเย็นพอท่ีจะ

เลีย้งปลาสเตอร์เจีย้นชนิดที่ให้ไขค่าเวียร์ราคาสงูเหมือนอยา่งสายพนัธุ์เบลกู้าของรัสเซีย 

กิโลกรัมละ 300,000 บาท เขียนไมผิ่ดหรอกครับ “สามแสนบาทถ้วน” ทา่นคิดเห็น

เหมือนผมไหมวา่ ความหนาวเย็นไมน่า่จะใช่ภยัร้ายอะไรเลย ยิ่งหนาวยิ่งดีอีกตา่งหาก 

นอกจากนีย้งัมีการเพาะเลีย้งปลากดอเมริกนัและการทดลองเลีย้งปขูนจีนอีกด้วย ซึง่

นอกจากผักผลไม้สดแล้ว ยังมผีลผลิตผลไม้แปรรูปวาง
จ าหน่ายที่กาดแม้ว มะม่วง กีวี่ เชอรี่ มะเขือเทศ พลัม 

แครอท ลูกชิด ชา กาแฟ น้ าผึ้ง ข้าวแม้ว ฯลฯ 

ปลาเรนโบว์เทร้าท์จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับ
ปลาแซลมอน อาศัยอยู่ในล าธารน้ าจืด
ตลอดชีวิต วงจรชีวิตไม่ได้อพยพออกไป

เติบโตในทะเลเหมือนปลาแซลมอน 

ผอ.วิศณุพร บรรยายว่า แม่ปลา
น้ าหนัก 8 กิโลกรัม จะให้ไข่
ประมาณ 800 กรัม และเมื่อ

น าไปผ่านขบวนการผลิตแล้วจะ
ได้ผลิตภัณฑ์คาเวียร์ 500 กรัม 



วงจรชีวิตของปขูนจีนนีจ้ะต้องอพยพลงมาวางไขใ่นพืน้ท่ีน า้กร่อยแล้วกลบัขึน้ไปเจริญเติบโตใน

เขตน า้จืด ในการนีศ้นูย์วิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังสมทุรสาครจึงได้มีสว่นร่วมในกิจกรรม

โดยเป็นผู้อนบุาลลกูปใูห้โครงการหลวง เนื่องจากบนดอยไมม่ีน า้กร่อยเพียงพอท่ีจะอนบุาลลกู

ปแูละการสร้างระบบหมนุเวียนน า้ทะเลแบบปิดขนาดใหญ่บนดอยมีคา่ใช้จ่ายสงูเกินไป เมื่อ

เสร็จสิน้การดงูาน อาหารเที่ยงเมนพูิเศษของเราวนันัน้จึงเป็นขนมจีนน า้ยาปลาเรนโบว์เทร้าท์

และปลาสเตอร์เจีย้นผดัฉ่า สว่นคาเวียร์นัน้ พวกเราปฏิเสธอยา่งขวยเขิน ไมอ่ยากชิม เกรงใจ  

เก็บไว้จ าหนา่ยเป็นรายได้เข้าโครงการหลวงเถอะ  

นกัอนรัุกษ์หลายทา่นก็ต าหนิติติงเร่ืองที่กรมประมงวิจยัการผลติสตัว์น า้ตา่งถ่ิน ตัง้ค าถามวา่

ปลาไทยบนดอยไมม่ีให้วิจยัหรืออยา่งไร ค าตอบ คือ มีครับ มีเยอะด้วย เช่น ปลาพลวงที่กรมประมงเพาะพนัธุ์ได้อยา่งเป็น

ล า่เป็นสนัเหมือนกนั รวมทัง้เขียดแลวตวัโตที่อาศยัอยูต่ามล าธารบนภเูขาสงูอีกด้วย แตท่า่นท่ีเคารพครับ ในตลาดสนิค้า

แบบประณีตแล้ว ผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินก้อนโตเพื่อชิมไขค่าเวียร์ที่แพงแสนแพง 

ทัง้ๆ ท่ีมนัเป็นเพียงไขป่ลาหมกัเกลอืให้เค็มปะแหลม่ๆ แคน่ัน้เอง หรือสัง่ปลาเรน

โบว์เทร้าท์นึง่มาสกัจาน ก่อนชิมก็ถ่ายรูปสง่ไลน์เข้าเฟสบุ๊คไปอวดเพื่อนฝงู ฟิลล์

มนัตา่งกนัเยอะนะทา่น ผลผลติพืชและสตัว์น า้เมืองหนาวเหลา่นี ้นอกจากจะ

ช่วยสง่เสริมเศรษฐกิจของชาวเขาชาวดอยไมใ่ห้หนักลบัไปปลกูฝ่ินแล้ว ยงั

สามารถลดการน าเข้าสนิค้าฟุ่ มเฟือยจากตา่งประเทศอีกด้วย การแก้ปัญหาเร่ือง

เก่ียวกบัมนษุย์โดยเฉพาะเร่ืองของประชาชนคนไทยนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ทีต้่องอาศยั

วิสยัทศัน์อนักว้างไกล ข้าราชการทกุคนควรจะยดึแนวทางให้มัน่ ศกึษาตวัอยา่ง

วิธีการลดพืน้ท่ีปลกูฝ่ินโดยการพฒันาอาชีพให้ชาวเขาชาวดอยซึง่เป็นท่ียอมรับ

นบัถือแลแซซ้่องสรรเสริญกนัไปทัว่โลก  ส านกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัที่ทรงปกป้องพสก

นิกรทกุผู้ทกุคนไมว่า่จะเป็นชาวเขาหรือชาวเรา ศกึษาเรียนรู้ยทุธศาสตร์ของพระองค์ในการปราบปรามโดยไมต้่องใช้อาวธุ

ยทุโธปกรณ์ ใช้เพียงจอบเสยีมและสติปัญญาความรู้เป็นเคร่ืองมือเทา่นัน้ อืมม...เร่ือง IUU ก็นา่ใช้ยทุธศาสตร์ของ

พระองค์ทา่นเป็นแนวทางได้ด้วยเช่นกนั 

หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจทัง้มวล อ่ิมหน าส าราญ และซือ้ของฝากญาติมิตร

กนัทัว่ถ้วนดีแล้ว คณะของนกัวิชาการประมงบ้านนอกจากปลายสดุของ

แมน่ า้ทา่จีนพืน้ท่ีป่าชายเลนชายฝ่ังทะเลโคลนก้นอา่วไทยรูปตวั ก. ก็ปลกี

ตวัแยกจากคณะใหญ่ขึน้ไปกราบพระมหาธาตนุภเมทนีดลและพระ

มหาธาตนุภพลภมูิสริิ เพื่อเป็นสริิมงคลให้กบัชีวิตตนเอง แล้วขึน้ไปยงั 

ยอดดอยอินทนนท์ ณ จดุสงูสดุในแดนสยาม อนัเป็นต้นก าเนิดสายน า้

เจ้าพระยาที่ไหลลงมาหลอ่เลีย้งประเทศไทย ไหว้สถปูพระเจ้าอินทวิชยา

นนท์ สดูอากาศเย็นให้เต็มปอด ก่อนเดินทางกลบัลงไปเผชิญกบัอากาศ

ร้อนชืน้ในป่าชายเลนของเราตอ่ไป 

เร่ืองและภาพประกอบ สุทธิชัย ฤทธิธรรม (มกราคม 2559) 

คณะนักวิชาการประมงป่าชายเลน 

ดอกกุหลาบพันปีสีแดง 
ในสวนบริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล

และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ 

คาเวียร์แดงจากไข่ปลา
เรนโบว์เทร้าท์ ราคา
ย่อมเยา กิโลกรัมละ 

8,000 บาท 


