สลับเปลี่ยน (Shift)
นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่า สิ่งมีชีวิตพวกแรกของโลก
กลมๆ ใบนีเ้ ป็นพืชเซลล์เดียว ถือกําเนิดขึ้นในน้ํา วิวัฒนาการบ้าง กลาย
พันธุ์บ้าง เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาเป็นหมื่นล้านปี (ใครจะอ้างจะอิงอะไร
อย่างไรก็ได้ ไม่มีคนรู้จริงหรอก) พวกที่เป็นบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูก
สันหลังทั้งหมดคือปลา จําพวกแรกเป็นปลาที่ไม่มีขากรรไกร
(Agnatha) ประกอบด้วยปลาที่เรียกว่า Ostracoderms มี ๒ จําพวก
คือพวกที่ว่ายน้ําได้และพวกที่หากินบนพื้นท้องน้ํา ปลาโบราณเริ่มมีอยู่
ในยุค Silurian และ Devonian ประมาณ ๔๐๐ ล้านปีมาแล้ว
(คัดลอกจาก อ.ทศพร วงศ์รัตน์) หากจะถามว่าเหตุใดจึงต้อง
   
วิวัฒนาการมีกระดูกสันหลังมีสมองด้วย ในเมื่อเป็นจุลินทรีย์แพลงก์
ตอนก็ดีอยู่แล้ว เกิดแล้วก็ดับ ดับแล้วก็เกิด ล่องลอยไปมาในน้ําใน
อากาศ ไม่เห็นต้องคิดอะไรมาก ถ้าอยากรูเ้ หตุผลจริงๆ ก็ต้องไปถามพระพรหม ท่านเป็นผู้สร้างโลก
ปลาส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเหมือนกระสวย หัวแหลมท้ายเรียว เพื่อลดแรงเสียดทานกับน้ํา ตัวปลาส่วน
ใหญ่ก็จะแบนทําให้โฉบเฉี่ยวฉวัดเฉวียนได้คล่องแคล่ว ส่วนหลังที่เป็นสีคล้ําลายๆ นั้น เมื่อมองจากด้านบนจะ
กลมกลืนไปกับพื้นท้องน้ํา ทําให้นักล่าสังเกตเห็นได้ยาก ส่วนท้องที่ขาวแวววาวนั้น เมื่อมองจากด้านล่างก็จะ
กลมกลืนไปกับผิวน้ําที่หักเหแสงจากท้องฟ้า ทําให้ตาลาย เลนส์กระจกตาโค้งนูนรวมแสงเข้าสู่ศูนย์กลางประสาท
ได้คมชัด ทําให้ปฏิกิริยาตอบสนองว่องไว ปรับระดับเม็ดสีก็ได้ เมื่อสิ่งแวดล้อมขาวสีก็จะซีดจาง เมื่อสิ่งแวดล้อมทึม
ทึบสีก็จะเข้ม หนังเหนียวหรือมีเกล็ดแข็งเป็นเกราะ เนื้อตัวก็ชโลมด้วย
เมือกลื่นไหลปรู๊ดปร๊าด งานนี้ต้องชมพระพรหม ท่านออกแบบได้เยี่ยม
เมื่อประชากรสัตว์ในแหล่งน้ํามีจํานวนมากขึ้น ทําให้เกิด
ภาวะแก่งแย่งแข่งขันสูง สัตว์มีกระดูกสันหลังจึงต้องหาทางอยู่รอด โดย
การขึ้นมาอาศัยอยู่บนบก เจ้า Ichthyostega และ Cacops เป็นสัตว์
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สะเทินน้ําสะเทินบกกลุ่มแรกในยุค Devonian ทีข่ ึ้นมาอาศัยอยู่บนบก
โครงสร้างของกระดูกคาดอกและกระดูกเชิงกรานมีขนาดใหญ่และ
แข็งแรง เพือ่ รองรับน้ําหนักตัว หลักฐานจากฟอสซิล พบว่า บางชนิดมี
ขนาดลําตัวยาว 2.0 - 2.5 เมตร (คัดลอกจาก ผศ.ดร.วิเชฐฏ์ คนซื่อ)
เมื่อเดินสี่ขาจนเบื่อ ถึงปลายยุค Pleistocene 1.8 ล้านปีที่แล้วมา เจ้า
Homo erectus ก็อยากจะเดินสองขาบ้าง พระพรหมท่านเล็งเห็น
การณ์ไกล ถ้าไม่สร้างกระดูกสันหลังไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อถ่ายทอด
น้ําหนักตัวผ่านกระดูกเชิงกรานลงมาที่ตีน มนุษย์ก็คงถูกแรงโน้มถ่วง
ของโลกดึงลงไปแบนแต๊ดแต๋อยู่กับพื้น เหมือนถุงยางใส่น้ํากลมๆ กลิ้ง
ไปกลิ้งมา
เมื่ออยู่บนบกนานๆ มากๆ สัตว์บกบางพวกก็เกิดอาการ

เบื่อๆ เซ็งๆ กับบรรยากาศเก่าๆ เจ้า Mesonychids บรรพบุรุษของ
ปลาวาฬซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อบนบกในยุค Paleocene เมื่อประมาณ
65 ล้านปีที่แล้ว ก็เริ่มใช้ชีวิตแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา วิวัฒนาการ
ภายในเวลาเพียง 10 ล้านปีต่อมา ถึงยุค Eocene เมื่อประมาณ 55
ล้านปี ขาหลังก็ค่อยหดและเล็กลง เมื่อประมาณ 24 - 26 ล้านปี
กระดูกและข้อต่อก็หดเล็กลงจนไม่มีโผล่ออกมาให้เห็น ในปัจจุบัน
กระดูกส่วนของขาหลังก็ยังคงมีอยู่โดยเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาด
เล็กทําหน้าที่เพียงเป็นที่ยึดติดของอวัยวะสืบพันธุ์เท่านั้น (คัดลอก
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จาก วิกิพีเดีย) บรรพบุรุษของนกเพนกวินก็เคยบินในอากาศ หลาน
เหลนรุ่นปัจจุบันก็ลงไปบินอยู่ใต้น้ํา เมื่อเบื่อปลาร้าค้างปีที่บ้านก็
ต้องหาเรื่องเปลี่ยนบรรยากาศเสียบ้าง
วันที่ 6 - 7 มกราคม พ.ศ. 2556 อากาศกําลังเย็นสบาย จึงถือโอกาสไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
หน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) ตามที่หวั หน้าสุนิตย์ ปัทถาพงษ์ ได้เชิญไว้
ล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้ว เห็นภาพประทับใจหลายประการ ถึงแม้
หน่วยจะอยูห่ ่างไกลบนยอดเขาชายแดนประเทศ ไกลลูกห่างเมีย
กําลังสนับสนุนอัตคัดขาดแคลน เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่อย่างแข็งขัน
เขื่อนเขาแหลมกักเก็บน้ําในแม่น้ําแควน้อย ตําบลท่า
ขนุน อําเภอทองผาภูมิ ตัวเขื่อนสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
๑๖2 เมตร ความจุของอ่างเก็บน้ํา 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้นที่ผิวน้ํากว้างใหญ่ถึง 388 ตารางกิโลเมตร ทอดยาวไปตามหุบ
เขาไกลจนถึงตําบลปิล็อคทางด้านท้ายเขื่อน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่
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ดั้งเดิมเป็นชาวกระเหรี่ยง ฟังเขาเล่าต่อๆ มาถึงประเพณีโบราณ
ของชาวกะเหรี่ยงว่า ในอาทิตย์แรกที่หญิงชาวกะเหรี่ยงคลอดลูก
พ่อของเด็กจะพูดคุยกับใครไม่ได้เลย และใครจะเข้าไปในบ้านก็
ไม่ได้ด้วย เขาจะอาบน้ําลูกทุกวัน เป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจะไม่
อาบอีกเลย ถ้าเด็กอยากอาบก็อาบเอาเอง แต่โดยมากมักไม่ค่อย
อยากอาบกันสักเท่าใด เหมือนกับชาวเขาทั่วๆ ไป
นักเดินทางทีก่ ลับไปเยี่ยมพื้นทีน่ อี้ ีกครั้งหลังจากที่
เคยไปเยี่ยมเยียนชุมชนชาวไทยภูเขาที่นกี่ ่อนการปิดเขื่อน บาง
ท่านรําพึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สามารถหวนกลับคืนได้ของ
ภูมิประเทศ สังคม และวัฒนธรรม ข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่สะท้อนความรู้สึกสะเทือนใจ บางท่าน
ถึงกับแสดงความรู้สึกหดหูก่ ับภาพทีไ่ ด้เห็น แต่ทุกท่านที่แสดง
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ความรู้สึกดังกล่าวก็ยังหวังที่จะเห็นสิ่งดีๆ ปรากฏขึ้น เมื่อ
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กาลเวลาคืบคลานต่อไปในเบื้องหน้า
ถูกต้องครับ วันวานมิอาจหวนคืนกลับ พื้นที่ที่เคยเป็น
ยอดเขาเดี๋ยวนี้กลายเป็นเกาะ เป็นที่ริมน้ํา หมู่บ้านชาวเขาก็กลายเป็น
ชุมชนเรือนแพ พื้นทีร่ อบเขื่อนที่เคยปลูกข้าวเจ้าที่สูง ทําไร่หมุนเวียน
เลี้ยงช้าง ผู้มีอิทธิพลก็เข้าไปจับจองปลูกยางพารา ปาล์มน้ํามัน
ชาวบ้านก็ทําตามอย่าง ปลูกมันสําปะหลัง มะพร้าว กล้วย อ้อย ขาย
ได้สตางค์มากขึ้น เอาไว้ซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
พวกที่เคยเดินป่าล่าเก้งกวางหมูป่าก็เปลี่ยนมาขับเรือวางข่ายยกยอจับ
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ปลา กะเหรี่ยงดอยก็กลายเป็นกะเหรี่ยงน้ํา การคมนาคมทางน้ํา
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สะดวกสบายรวดเร็วกว่าการ
ขี่ช้างบุกป่าฝ่าดง เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงสามารถเข้าไปดูแลสารทุกข์สุกดิบ
สุขอนามัย ได้อย่างทั่วถึง ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีทีวี พัดลม ตู้เย็น เด็กๆ
ก็ได้เรียนหนังสือ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ OK มีนมโรงเรียนให้ดื่ม แข้งขา
ยาว สูงโปร่งกว่าปู่ย่าตายาย สมัยก่อนต้องหาบหามน้ําจากลําธารขึ้นมาใช้
สมัยนี้น้ําอยู่ตีนท่าหน้าบ้าน สาวๆ อาบน้ําทุกวันปะแป้งหน้าขาว หอมฉุย
หัวหน้าสุนิตย์ เล่าให้ฟังว่า เมื่อ 2 – 3 ปีก่อน ได้สํารวจ
ข้อมูลการทําประมงทั้งหมดในอ่างเก็บน้ําเขื่อนเขาแหลม พบว่า
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ชาวประมงเกือบทั้งหมดเป็นชาวกะเหรี่ยง
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หลายร้อยครัวเรือน ไม่นับรวมแพรับซื้อ
7 ,-  <@ 7 ,-
ปลา ผู้ขนส่งลําเลียง แปรรูป คนขายแห
อวน เบ็ด เกลือ น้ําแข็ง ฯลฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อีกหลายพัน
ครัวเรือน ชาวประมงจับปลาซิวแก้วโดยใช้ยอประกอบแสงไฟล่อในเวลากลางคืน ลง
ข่าย วางลอบ ขึงเบ็ดราว อาศัยอยู่ในเรือนแพเป็นกลุ่มๆ ละ 10 – 15 หลังคาเรือน
ปกติจะปักหลักกันอยู่ตามซอกเขาที่ปลอดภัยจากพายุ ชาวกะเหรี่ยงแพเหล่านีม้ ักจะ
เลี้ยงปลาในกระชังด้วย และเป็นไกด์ขับเรือพานักท่องเที่ยวไปตกปลาเป็นรายได้
เสริม พ่อค้าที่รับซื้อปลามักจะเป็นคนไทยที่อพยพขึ้นไปปักหลักปักฐานทํามาหากิน
หน่วยได้จัดทําโครงการชุมชนประมงต้นแบบ จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม
ชาวประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการ มีการนําลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ปลายี่สก
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ไทย ปลาบึก ปลาแรด ฯ ไปให้ชุมชนชาวประมงอนุบาลก่อนปล่อยลงสู่เขื่อน
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โครงการได้ผลดีมาก ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2553 ชาวประมง
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จับได้กุ้งก้ามกรามตัวโต 2 – 3 ตัว/กิโลกรัม (ราคากิโลกรัมละ 300 กว่าบาท) มี
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ปลาบึกขนาดตั้งแต่ 20 กิโลกรัม ไปจนถึงร้อยกว่ากิโลกรัม นอกจากนี้ก็ยังมีปลาที่ไม่
<- 8- +,ค่อยพบเห็นแล้ว เช่น ปลาร่องไม้ตับ ปลากระสูบขีด ปลาสลาด ปลาแก้มช้ํา ปลา
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หมอช้างเหยียบ ปลาแขยงธง ปลากาแดง ปลาซิวหางกรรไกร จารนัยไม่หวาดไหว
และยังพบพืชน้ําหลากหลายสายพันธุ์อีกด้วย มีการจัดทําโครงการเรียนรู้เรื่องเทคนิค
<1,6,-.1

การเลี้ยงปลาในกระชัง เพิ่มพูนรายได้ให้ชาวกะเหรี่ยงน้ํา ต้องอย่างนี้
แหละครับท่าน เอาข้าราชการเก่งๆ ขยันๆ ไปอยู่ชายแดน บ้านเมืองจะ
ได้เจริญมั่นคง พวกด้อยความสามารถให้อยู่ในกรุงซะให้เข็ดหลาบ
นั่งอยู่หลังบ้านพัก เคลิบเคลิ้มกับบรรยากาศยามเย็น พระ
อาทิตย์กําลังลับเหลี่ยมเขา แสงสุดท้ายก่อนมืดค่ํามองเห็นผิวน้ําข้างหน้า
ขมุกขมัว ควันไฟจากบ้านทีซ่ ่อนตัวอยู่ในดงไม้ไกลลิบอีกฟากฝั่งหนึ่ง
ลอยขึ้นมาอย่างอ้อยอิ่ง ชีวิตบ้านป่าช่างสุขใจจริง “พอเหล้าหนา ปัญญา
ก็บรรเจิด” (สํานวนนีล้ อกเขามา) ถ้าหาพันธุ์ปลาหางไหม้ ปลาเสือตอ
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ลายใหญ่ ฯ ที่สูญพันธุ์จากแหล่งน้ํา
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ธรรมชาติในเมืองไทยไปนานแล้ว ปล่อยลง
ไปในเขื่อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ น่าจะสามารถฟื้นคืนชาติพันธุ์ปลาเหล่านี้ให้
คงอยู่คู่กับแหล่งน้ําของเราได้ บริเวณแนวสันเขื่อนทั้งหมดเป็นที่รักษาพืชพันธุต์ าม
กฎหมาย ห้ามจับสัตว์น้ํา เป็นแหล่งสํารองพันธุ์ (seed bed) อย่างดี วัดทางด้านท้าย
เขื่อนที่เคยอยู่บนดอยสูง ตอนนี้น้ําก็ขึ้นมาอยู่ถึงหน้าวัดแล้ว น่าจะทําโครงการปลา
หน้าวัด กําหนดเขตอภัยทานให้กว้างขวางกว่าปกติสักหน่อย อาศัยตอไม้ทมี่ ีอยู่อย่าง
มากมายใต้น้ําเป็นกล่ําให้สัตว์น้ําหลบอาศัย สร้างศาลพระพรหมกลางน้ําปลุกเสกให้
ขลัง คนจะได้มาบนบานศาลกล่าว ชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้ามาลงข่ายอวน เอากุ้งปลา
หอยปูเป้าหมายที่จะฟื้นฟูใส่กระชังไว้ ให้เกจิอาจารย์สวดประพรมน้ํามนต์ ปล่อยแก้
บน สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา มหาโชค จัดการประมงแบบไทยต้องอิงหลักไสย
 8 .
ศาสตร์ด้วย ถึงจะได้ผลชะงัด
.2+ D@ 4<
รุ่งขึ้นเฒ่าทะเลทําข้าวต้มหมูสับเป็นอาหารเช้า ใส่พริกน้ําส้มสายชูแท้
3+  + 4
โรยพริกไทยป่นเอง กินกับกาแฟร้อน อากาศหนาวเย็นประกอบกับความชื้นสูง ใน
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อ่างเก็บน้ําจึงมีหมอกหนาทึบ นายท้ายเรือบอกว่ารอสายสักหน่อย ให้แดดแรงก่อน
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จึงออกเดินทาง หัวหน้าบอกให้เผือ่ ที่ว่างใน
ท้องไว้ตอนเที่ยงด้วย ไปดูแพดูการทําประมงในอ่างเก็บน้ํา ผลิตผลประมง
พื้นบ้านก็มีกะปิที่ทําจากกุ้งฝอย น้ําปลาแท้ทําจากปลาสร้อย ปลาซิวแก้ว
แห้ง ปลากรอบ ฯ เครื่องมือประมงพื้นบ้าน ลอบ ไซ อีจู้ ตะข้อง ตะกร้า
ตะแกรง ฯ จักสานด้วยไม้ไผ่ ฝีมือละเอียดพอใช้ ซื้อติดไม้ติดมือมา
เล็กน้อย เพื่อไม่ให้เสียชื่อนักช้อปปิ้งไทย อาหารกลางวันไปรับประทานที่
แพมาลัย ตั้งอยู่ไกลถึงท้ายเขื่อน นึกว่าจะมีแต่คณะของเราที่มีเรือเร็วตรวจ
การประมงถึงจะไปได้ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเมืองอยู่ก่อนเราตั้งสอง
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คณะ ว่ายน้ําเล่นกันสนุกสนาน ต่อเมื่อหิวข้าวถึงขึ้นมากิน ประทับใจกับ
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บรรยากาศดีๆ อาหารอร่อยที่ทําจากปลาสดๆ สาวเสิร์ฟชาวไทยเชื้อสาย
     
กะเหรี่ยงขาวอึ๋ม เฒ่าทะเลที่บอกว่าไม่ชอบปลาน้ําจืด ไม่กิน เหม็นขี้โคลน
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เห็นกินซะพุงปลิ้น
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ประทับใจมากยิ่งขึ้นไปอีกที่มีกระชังหลายห้องเลี้ยงปลากดคัง
สอบถามเจ้าของกระชังได้ความว่า ซื้อลูกปลามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดพิษณุโลกในราคาตัวละ 1.7 บาท ในราคานี้รวมค่าขนส่งไป
ด้วยแล้ว นํามาเลี้ยงไว้ประมาณ 1 ปี ก็จะได้ขนาด 7 – 8 ขีด ราคาขายอยู่
ที่ประมาณ 160 บาท/กิโลกรัม หากเลี้ยง 2 – 3 ปี ก็จะได้ปลาขนาด 2 –
4 กิโลกรัมราคาก็จะแพงขึ้นไปอีก อาหารก็เป็นพวกปลาเล็กปลาน้อย เศษ
หัวและไส้ปลาที่ซื้อมาแปรรูปขาย ปลากดคังตัวโตทั้งหมดที่เห็นในกระชัง
นั้น ถ้าสนใจก็จะขายเหมาให้ ถูกๆ แค่หนึ่งแสนบาทเอง สาเหตุที่ประทับใจ
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มากก็เพราะว่าเมื่อราว พ.ศ. 2529 – 2530 คณะนักวิชาการประมงบ้าน
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นอกสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเลยได้ทดลองฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลาตัวนี้
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ประสบความสําเร็จครั้งแรกในประเทศไทย ใช้ไรแดงอนุบาลลูกปลาแรกฟัก
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ลูกปลาวัยรุ่นชุดแรกเลี้ยงในบ่อดิน เจริญเติบโตดี นักวิชาการประมงอีก
หลายท่านได้ทําการวิจัยต่อเนื่องมาจนสามารถผลิตลูกพันธุ์ได้จํานวน
มาก จําหน่ายแก่เกษตรกร
ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่นิยมใช้ในสมัยนั้นก็จะเป็น analog
ของ Human chrorionic gonadotropin (HCG) ร่วมกับต่อมใต้สมอง
สด (Pituitary grand) นักวิชาการรุ่นปัจจุบันนิยมใช้ Luteinizinghormone-releasing hormone (LHRH) ร่วมกับ Domperidone
(Motilium-M) ฮอร์โมนสังเคราะห์ และ/หรือ ฮอร์โมนธรรมชาติที่ฉีด
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เข้าไปในกระแสเลือดจะไปทําหน้าที่กระตุ้นต่อมใต้สมอง รังไข่ อัณฑะ
ตับ ไต ให้หลั่งฮอร์โมนธรรมชาติในตัวเองออกมา ปลดปล่อยไข่และ
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น้ําเชื้อที่สุกแล้วออกมา
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การผสมเทียมปลาหนังในตระกูลปลาดุกปลากดทั้งหลายจะ
แตกต่างจากปลาเกล็ดในตระกูลปลาตะเพียน จุดอ่อนมีอยู่ 2 เรือ่ ง
หนึ่งคือ ไม่ว่าจะขุนเลี้ยงปลากดคังให้สมบูรณ์เพียงใด ตัวผู้อายุน้อย
กว่า 2 ปี ยังไม่มีน้ําเชื้อครับ พ่อปลาที่ขุนจนอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรง
อายุ 3 ปีขึ้นไป ตัวจึงโตประมาณ 5 กิโลกรัม สองคือ ตัวผู้จะรีด
น้ําเชื้อไม่ออก ดังนั้นเมือ่ ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์แล้ว ก่อนการรีดไข่ที่
สุกพร้อมผสมออกจากท้องแม่ปลา ต้องเฉือนพ่อปลาก่อน เอาอัณฑะ
ออกมาทั้งพวง บี้ผสมกับน้ําเกลือ 0.9 N ภาษาวิชาการเรียกว่า
Normal saline เพื่อกระตุ้นให้ตัวสเปิร์มตื่นขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ ราด
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น้ําเชื้อสีขาวขุ่นลงไปผสมกับไข่ทันทีที่รีดออกมาจากท้องแม่ปลา
  34 4+ 42 <3
พร้อมๆ กัน แม่ปลาไม่ตาย แต่พ่อปลาถึงไม่ตายท่านประมงจังหวัด
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บุรีรัมย์บอกว่าอยู่ไปก็ไลฟ์บอย หําเสียแล้ว ตายซะดีกว่า
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ที่นพี้ ่อปลาตัวโต 5 กิโลกรัม 3 – 4 ตัว ราคากิโลกรัมละ

เกือบ 200 บาท ครั้นจะขุดหลุมฝังตามหลักวิชาการก็เสียดาย เราจึงนําไปขายที่
ตลาดสด ทีนี้ก็ลองคิดดูว่าในเนื้อปลานั้นมีทั้งฮอร์โมนเพศสังเคราะห์และฮอร์โมนเพศ
ธรรมชาติอยู่เต็มเปี่ยม เฮ้อ...อ เรามีส่วนในการสร้างตุ๋ดแต๋วทอมดี้หรือเปล่าหนอ คิด
ในทางบวกว่าไม่มีใครเขากินปลากดคังดิบๆ กันหรอก เหม็นคาวตายชัก ต้องต้มยําใส่
พริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดอย่างสุดแซบ ฮอร์โมนก็สลายกลายเป็นโปรตีนสุกชนิดหนึ่ง
ไม่มีฤทธิ์เดชอะไร กินคําสองคําไม่เป็นอะไรหรอกน่า แต่เหลียวไปเหลียวมารอบตัวก็
เห็นมีอากัปกริยาแปลกๆ อยู่หลายคนแฮะ ข้าฯ แต่ศาลที่เคารพ ความผิดนี้สมควร
ตายหมื่นๆ ครั้ง แต่ครั้งนี้ข้าน้อยขอไว้ก่อน อืม..ม์ เปลีย่ นไปแล้วก็เปลี่ยนกลับคืนมา
ใหม่ได้อีกแหละน่า จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันเลย
หัวหน้าสุนิตย์บ่นกระปอดกระแปดว่า ตัวชี้วัดของหน่วยบริหารจัดการ
ประมง คือ จํานวนคดี ยิ่งมีคดีจับกุมมากยิ่งได้คะแนนมาก ข้อนี้เป็นความรู้สึกที่
แปลกๆ เพราะหากสังคมสงบสุขไม่ควรจะมีคดี ลักษณะตัวชี้วัดแบบราชการไทยๆ
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มันพูดยาก เมื่อได้รับหน้าทีเ่ ข้าไปกํากับดูแลก็ต้องไปจัดการคนที่ละเมิดกฎหมาย จับ
สัตว์น้ําแบบล้างผลาญ อนุรักษ์ทรัพยากรให้อยูย่ ั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลาน ใช้ประโยชน์
อย่างพอเหมาะพอดี กฎระเบียบเป็นเรื่องของอํานาจรัฐ แต่รฐั ก็จะสูญสลายไปหากไม่มีผู้คนพลเมือง พูดไปก็เป็น
ลักษณะงูกินหาง ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหน กระอักกระอ่วนใจ อยากจะสลับเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นเจ้าหน้าที่ประมง
ธรรมดา ไม่อยากจับชาวประมงคนทํามาหาค่ํากินเช้า เข้าคุกติดตาราง
เราก็ได้แต่ปลอบใจว่า พระพรหมท่านลิขิตมาแล้ว ให้พวกเราเกิดมาเพื่อปกปักษ์รักษาพืชพรรณสัตว์
น้ํา ก็ทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เถอะ ยึดหลักมนุษยธรรมไว้ เน้น
ไปที่การจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (people
participation) เสริมสร้างองค์ความรู้ให้พวกเขาเข้มแข็งไว้ก็แล้วกัน
วันใดวันหนึ่งข้างหน้าการเมืองเกิดสลับเปลี่ยนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไป
เป็นหุ้นเข้ากระเป๋าปัจเจกบุคคล น้ําฝนที่เป็นของขวัญจากฟากฟ้า
ไหลหลากมาขังอยู่ในเขื่อนที่สร้างด้วยภาษีอากรของเรา ก็จะ
กลายเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาหมด สร้างพลังงานขายลูกเดียว โกย
กําไรให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียง 2 – 3 ครอบครัว ทรัพยากรส่วนรวม
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ชิ้นนี้จะไม่มีวันสลับเปลี่ยนกลับคืนมาอีกเลย ชาวประมงไทยเชื้อสาย
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กะเหรี่ยง ปลาซิวปลาสร้อย ปลากดคัง จะไม่มีให้เราดูแลคุ้มครอง
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อีกต่อไป ถ้าสนใจว่าอํานาจมันสลับเปลี่ยนไปอย่างไร ก็ไม่ต้องไป
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ถามพระพรหมให้ท่านลําบากใจหรอก ไปหาหนังสือเรื่อง The
Third Wave และ Power Shift เขียนโดย Alvin Toffler มาอ่านดู
ก็จะรู้ว่า 3 ขั้วพลังที่เขาอยากจะรวบเอาไว้ทั้งหมด เพื่อร่ํารวยคนเดียวมีอะไรบ้าง เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
เรื่องและภาพประกอบ สุทธิชัย ฤทธิธรรม (มีนาคม 2556)

