หนาวเหนือ
นักวิชาการประมงบรรจุใหม่ แกะกล่อง
จากหนุ่ม ปักษ์ใ ต้แดนสะตอแบบฉบับลูกน้าเค็ ม
เริ่มต้นชีวิตรับราชการครังแรกก็ตังเข็มทิศมุ่งหน้าสู่
ทะเลหมอก จึ ง ได้ม าฝากอนาคตไว้ ที่ ด่ า นตรวจ
สัตว์น้าจังหวัดเชียงราย จะด้วยฟ้าลิขิตหรือลิขิต
เองนั นก็ ต ามที ที่ ท้ า ให้ ตั ด สิ น ใจตรงดิ่ ง ไปยั ง
ภาคเหนื อ เพราะหลั ง จากเรี ย นจบก็ ไ ด้ ท้ า งาน
ต้าแหน่ง ลูกจ้างพนักงานในจั งหวัดชายทะเลก้น
ดอกไม้หน้าหนาวในพระตาหนักดอยตุง

อ่าวไทยมาระยะเวลาหนึ่ง แต่ ลึกๆ ข้างในใจนัน
ปรารถนาสั ม ผั ส อากาศหนาว หมอกขาวๆ
ท่ามกลางขุนเขา ตามค้าร่้าลือว่างามนักงามหนา

มนต์เสน่ห์แห่งภาคเหนือได้ดึงดูดผู้คนให้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบพืนบ้านล้านนาในหลาย
จังหวัด ช่วงฤดูหนาวที่น่ีเรียกว่าหนาวจับใจเลยทีเดียวส้าหรับหนุ่มปักษ์ใต้ท่ีเคยสัมผัสแต่กลิ่นไอทะเลมา
ตังแต่เกิด ตื่นตาตื่นใจไปตามภูมิทัศน์ที่แปลกตา ยิ่งช่วงเดือน
ธันวาคม ถึงมกราคม ในทุกๆ ปี เป็นช่วงดอกไม้เมืองเหนือเปล่ง
ความสวยงามเต็ ม ที่ รวมถึ ง ไร่ ส ตรอว์ เ บอร์ รี และไร่ ช า และ
อุ ณ หภู มิ ท่ี ต่้ า ลงไปจนถึ ง สภาวะน้ า ค้ า งเป็ น น้ า แข็ ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า “แม่คะนิง” ภาคเหนือเรียก “เหมย
ขาบ” ที่ ก ล่ า วมาก็ คื อผลึ ก น้ าแข็ง ที่ เ กิ ดขึ นเนื่ องจากไอน้า ใน
อากาศใกล้ผิวดินลดอุณหภูมิลงถึงอุณหภูมิจุดน้าค้างแล้วกลั่น
ตัวเป็นหยดน้า ต่อจากนันอุณหภูมิยังคงลดต่อไปอีก จนต่้ากว่า
จุดเยือกแข็ง ท้าให้น้าค้างแข็งตัว กลายเป็นน้าแข็ง สิ่งเหล่านี
สร้างรอยยิมแก่แขกผู้มาเยือน แต่น้าตาคงเปื้อนหน้ากับเจ้าของ
ผลผลิ ต ทางการเกษตรหากวางแผนการเก็ บ เกี่ ย วพลาดไป
พื ช ผั ก จะเสี ย หายจากปรากฏการณ์ นี จั ง หวั ด เชี ย งรายเป็ น
อัน ดับ ต้ นๆ ของภาคเหนื อ ที่ ส ามารถโปรยเสน่ ห์ เรี ยกแขกได้

พระธาตุดอยเวา
ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ห่างจากพรมแดนประมาณ 500 เมตร

อย่างมากมายในแต่ล ะปี ทังแหล่ งท่องเที่ยวยอดภู ยอดดอย วัดวาอาราม และสถานที่ประวัติศาสตร์
มากมาย และสิ่งที่ท้าให้ทุกผู้ทุกนามต้องรู้จักจังหวัดนีเป็นอย่างดีก็คือสินค้าจากต่างแดน จะหาของใช้ของ
ฝากก็ต้องแวะเวียนมาสัมผัสกับเมืองแม่สาย
“แม่ สาย” เป็นอ้ าเภอเหนือสุ ดของจั ง หวั ด
เชียงราย ซึ่งอยูเ่ หนือสุดของประเทศไทย โดยมีเขตแดน
ด้านทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ผูกพันแน่นแฟ้นกันมานาน
ซึ่ ง กันด้ว ย “แม่ น้ า สาย” แม่ ส ายมี ประวั ติศ าสตร์ ม า
ยาวนานมากกว่าพันปี จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ ดัง
ค้าขวัญ “เหนือสุดยอดในสยาม ลือ นามพระธาตุ
เจ้ าดอยตุ ง ผดุ งวั ฒนธรรมล้า นนา เปิ ดมรรคาสู่
อิ น โดจี น แผ่ น ดิ น พระเจ้ า พรมมหาราช” และมี
ความหลากหลายของเชื อชาติ อย่ างมากมาย ไม่ น่ า

พ่อค้าแม่ค้าลาเลียงสินค้ามารอหน้าด่านพรมแดน
เปิดประตูเวลา 6.30 นาฬิกา

แปลกใจหากดู จากลักษณะภูมิ ประเทศ และย้อนรอย
ประวัติศาสตร์ซึ่งมีทงการอพยพหลบลี
ั
หนีภัยสงคราม จนในปัจจุบันทุกปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัด
งาน “มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย” เป็นการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย การปรุง
และชิมอาหารของแต่ละชนชาติ ซึ่งหากปล่อยทิงไปนานวันโดยไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์
อย่างเป็นรูปธรรม สิ่งเหล่านีอาจจะหลงเหลือเพียงบทความใน
หน้าหนังสือเก่าๆ เท่านัน เชือชาติของประชากรในอ้าเภอแม่สาย
อาทิเช่น กลุ่มตระกูลภาษาไท ประกอบด้วย ชาวไตย (ไทใหญ่)
ไทลือ ไทเขิน ไทยวน ไทโยนก ไทยล้านนา และไตหย่า กลุ่ม
ตระกูลจีนผสมทิเบต ประกอบด้วย คนไทยเชือสายจีน คือ จีน
ฮ้อ จีนคณะชาติ และจีนยูนนาน กลุ่มอาข่าหรืออีก้อ ลาขู่หรือ
มูเซอ กลุ่มตระกูลออสโตรเอเชียติก หมายถึง มอญ-เขมร คือ
ชาวลัวะ ดาระอัง หรือปะหล่องนั่นเอง ทังนีความหลากหลาย
ทางด้านเชือชาติไม่ได้เป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทุก

บรรยากาศในตลาดสายลมจอย

คนมีความเป็นอยู่และยึดความถนัดและความสามารถของตน
มาเป็นอาชีพ และการค้าขายแลกเปลี่ ยนสินค้า อาศัยช่องทาง
ข้ามพรมแดน และการจัดตังตลาดต่างๆ

ด่านพรมแดนแม่สายมีจุดผ่ านแดนถาวร 2 แห่ง คือสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่ง ที่ 1 และ
สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 โดยเส้นทางเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนในปัจจุบันสะพานฯ แห่งที่ 1 ถือว่าเป็นพรมแดนที่
มีความส้าคัญมากทีเดียว เพราะสินค้าส่วนใหญ่ที่ไหลทะลัก
มาจากประเทศจีน กระจายเข้าสู่ ตลาดสายลมจอย ซึ่งเป็น
ตลาดฝั่งบ้านเรา หากข้ามไปฝั่งท่าขีเหล็กประเทศเพื่อนบ้าน
คุณจะพบกับสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก มากองรวมกันอยู่ที่นี่
ถือสตังค์หลักร้อยก็ได้นาฬิกายี่ห้อโก้ๆ หรูๆ เหมือนกันเป๊ะกับ

ตลาดสดไม้ลุงขน เป็นตลาดส่งสัตว์นา
ส่งออก

ราคาเป็ น หมื่ น เป็ น แสนของยี่ ห้ อ ดั ง แล้ ว ยั ง ได้ อ รรถรสไป
มากกว่ านั นอี ก คือ การต่ อราคากั น แบบสนุก สนานไปเลย
ทีเดียว สินค้าบางอย่างตังราคาไว้สองสามพัน บาท ต่อราคา
มาได้ถึงหลักร้อยต้นๆ เอากันถึงขนาดนีใครละจะไม่ถูกใจ กับ

ดักทางการตลาดก็เป็นไปตามกลไกนี คนซือก็พอใจ คนขายก็แอบยิม ประมาณว่าพึงพอใจไปกันทังคู่ นี่
แหละเสน่ห์การซือการขายของตลาดแม่สาย
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงราย รับหน้าที่โดยตรงในการให้บริการพิจารณาออกใบอนุญาต
การน้าเข้า ส่งออก และน้าผ่านสินค้าทางด้านประมงให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบสัตว์น้า
ต้องห้ามตามกฎหมายโดยท้างานร่วมกับกรมศุลกากร และการ
ตรวจจุ ดผ่ อนปรน (อนุโลมให้ ประชาชนและสินค้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคตามวิถีครัวเรือนผ่านข้ามแดน) ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ทหาร จากข้อมูลทางสถิติพบว่า การค้าสัตว์น้าผ่านด่านพรมแดน
แม่สายนันจะเป็นการส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะปลาน้าจืด ซึ่ง
แนวโน้มมูลค่าการซือขายเพิ่มขึนทุกปี
ตลาดสดสัตว์น้าส่วนใหญ่แล้วเป็นการค้าขายส่งไป
ยัง ประเทศเพื่อนบ้าน และพ่ อค้า แม่ ค้า ทังร้อ ยเปอร์เซ็ น ต์ เป็ น
ผู้ประกอบการรายย่อย ตลาดขายส่งสั ตว์น้าที่นี่เขาค้าขายกัน
ตังแต่เช้ามืด พอสว่างเริ่มมีแดดการค้าขายก็เสร็จสินไปแล้ว และ
บรรจุ ภัณ ฑ์ ใ ส่ ป ลาส้ า หรั บ ล้ า เลี ย งออกจากประเทศไทยนั นก็

ตลาดสดนายบุญยืน โดยส่วนใหญ่ขาย
สัตว์นาสาหรับภายในประเทศ และ
ส่งออกบางส่วน

แปลกตาไปหน่อ ยส้ า หรับ ผู้ ที่ไ ม่ เ คยสั ม ผั ส ชายแดน เรื่อ งสุข อนามั ยก็ ว่ ากัน ไปตามสภาพ ภาชนะเป็ น

กระสอบมือสองขนาดบรรจุ 20-30 กิโลกรัม หรือบางคนอาจรองด้วยปี๊บเพื่อการทรงตัวและตังได้เป็น
ระเบียบเวลาอยู่บนรถ หากล้าเลียงปลามีชีวิตอย่างปลาดุก ก็เจาะรูที่กระสอบให้อากาศระบายถ่ายเทได้
เจรจาตกลงราคาเป็นที่เรียบร้ อยก็ล้าเลียงขึนรถเข็นบ้าง รถสามล้อบ้าง ใช้แบบเข่งพ่วงข้างรถมอเตอร์ไซค์
บ้าง ตามแต่ใครตระเตรียมมาแบบไหน ซึ่ งตลาด
สัตว์น้าหลักของที่นี่มี 2 แห่ง ห่างจากด่านฯ ข้าม
แดนประมาณ 1-2 กิโลเมตร ปริมาณส่งออกตังแต่
10-300 กิโลกรัม ต่อวัน ต่อผู้ประกอบการ ปลาเป็น
สัตว์น้าหลัก และอันดับต้นๆ ก็เป็นปลานิลที่ครอง
แชมป์ความนิยมของผู้บริโภคไม่ ว่าจะไทยจะเทศ
ขนาดตัวประมาณ 2-3 ตัว/กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 55ชั่งปลาเตรียมบรรจุลงกระสอบ

60 บาท ตามมาด้ ว ยปลาดุ ก บิ๊ ก อุ ย ขนาดตั ว
ประมาณ 3-4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ 50-55 บาท ปลา

ยี่สกเทศ ขนาดตัวประมาณ 1.5-3 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ 45-50 บาท และปลาสวาย ขนาดตัวประมาณ 2-3
ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ 40-45 บาท ตามล้าดับ และมีสัตว์น้าจากทะเลบ้างประปรายมาส่งออกผ่านพรมแดนนี
เช่นกัน เช่ น กุ้งขาวแวนนาไม ปลากะตักแห้ง และหมึ ก
เป็นที่น่าสังเกตว่าปลาน้าจืดที่ ซือขายกันนันล้วนมาจาก
การเพาะเลียงทังสิน และความต้องการของประเทศเพื่อน
บ้านที่มีแนวโน้มมากขึนทุกปี ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผลผลิตจาก
ธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทังนีอาจเป็นผลมา
จากการเปลี่ ย นแปลงของระบบนิ เ วศที่ ส่ ง ผลโดยตรง
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องแหล่ ง น้ า หรื อ แหล่ ง น้ า ตาม
ธรรมชาติ ห ลายแห่ ง เกิ ด ความตื นเขิ น และความเสื่ อ ม
วิธีการลาเลียงปลาโดยจักรยานยนต์

โทรมท้าให้สัตว์น้าประจ้าถิ่นลดลง ทังนีก็อาจจะเป็นไปได้
ว่าผู้คนมีฐานะเศรษฐกิจดีขึนจึงมีก้าลังซือมากขึนก็ตามที
ซึ่งคงเป็นงานหนัก ส้าหรับพวกเราชาวกรมประมงที่ต้อง

ด้ า เนิ น การต่ อ ไปทั งด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางน้ า การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม และการ
เพาะเลียงสัตว์น้า

ในอนาคตอันใกล้การเปลี่ยนแปลงไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย และอีกหลาย
จังหวัดตะเข็บชายแดน ซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแนวทางและยุท ธศาสตร์ออกมาค่อนข้างเป็น
รูปธรรม มองเห็นความได้เปรียบและเสียเปรียบของพืนที่ กรมประมงในฐานะผู้รับสนองนโยบายเพื่อการ
ขั บ เคลื่ อ นวงการสั ต ว์ น้ า ให้ ไ ปตามความคาดหวั ง
ฉะนันข้อมูลที่แม่นย้าจากทุกหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
มอบหมายหน้าที่ต่างๆ กันไปนันมีความส้าคัญมาก
ต่ อ การพั ฒ นา เกษตรกรผู้ เ พาะเลี ยงสั ต ว์ น้ า และ
อุตสาหกรรมสัตว์น้าจะได้ประโยชน์จากโอกาสนีมาก
น้อยเพียงใดก็อยู่ที่การส่งเสริมและพัฒนาที่ตรงจุด ซึ่ง
จะตรงจุ ดหรือไม่ นัน มั นขึนอยู่กับความถูกต้องของ
ข้อมูล และนอกเหนือสิ่งอื่นใดตัวชีวัดผลสัมฤทธิ์ที่ทรง
อานุภ าพที่สุ ด ซึ่ ง ท้ าให้หลายๆ คนออกอาการเหงื่ อ

ลาบปลาคั่ว อาหารพืนบ้านภาคเหนือ

ไหลท่ามกลางสายลมหนาวกันมามากก็คงหนีไม่พ้นเสียงและภาพสะท้อนจากเกษตรกรผู้ซึ่งมีส่วนได้ส่วน
เสียโดยตรง นะครับผม
เรื่องและภาพประกอบ โดย นายอรรถพล ปัตเมฆ (มกราคม 2558)

