ปลาบนดอย
พวกนักร้ องนักแต่งเพลงชาวพื ้นราบมักชอบร้ องเพลงทานองตลกล้ อเลียนชาวเขา
ชาวดอยกันเป็ นประจา “บ้ านบนดอยบ่มีแสงสี บ่มีทีวี บ่มีน ้าประปา บ่มีโรงหนัง
โรงนวด” แต่ในทุกวันนี ้หากใครยังเชื่อเช่นนันอยู
้ อ่ ีกก็แสนจะเชยเต็มที เพราะ
แท้ จริ งแล้ วบนดอยมีอะไรดีๆ มากมายที่เราชาวพื ้นที่ราบลุม่ ไม่มี เราจะสังเกตได้
ว่าในช่วงต้ นฤดูหนาวตังแต่
้ ช่วงต้ นเดือนธันวาคมเป็ นต้ นไป คณะนักท่องเที่ยวจะ
ทยอยกันขึ ้นไปเที่ยวบนดอยกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนพวกประเภทหวังผลเลิศก็จะ
คอยเงี่ยหูฟังประกาศจากกรมอุตนุ ิยมวิทยาให้ แน่ชดั เสียก่อน เมื่อใดที่กรมอุตฯุ
ดอกกุหลาบสายพันธุ์ธรรมดาๆ ที่ปลูกไว้
หน้าแปลงทดสอบพันธุ์องุ่นทาไวน์จาก
ประเทศอาเมเนีย นักวิชาการเกษตร
อธิบายว่า ปลูกเพื่อเป็นตัวบ่งชี้โรคและ
แมลง หากเห็นเพลี้ยบนต้นกุหลาบ
จะต้องเริ่มโปรแกรมป้องกันเพลี้ยใน
แปลงองุ่นทันที

ประกาศเตือนประชาชนว่าความกดอากาศสูงกาลังแรงจากประเทศจีนเริ่ มแผ่
ขยายตัวลงมาครอบคลุมพื ้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้ ว ให้ ระวัง “ภัยหนาว” เมื่อไร
เมื่อนันก็
้ จะเกิดปรากฎการณ์ประหลาดขึ ้นทันที กล่าวคือ ประชาชนจากทุกภาค
ส่วนทุกสารทิศของประเทศไทย รวมทังฝรั
้ ่ง เจ๊ ก แขก ลาว มอญ พม่า ก็จะแห่ขึ ้น
ไปบนภูบนดอยกันอย่างเนืองแน่น แน่นจริ งๆ ให้ ดิ ้นตายซิ และถ้ าหากว่าน ้าหนัก
คน 1 คนสามารถทาให้ ดอย

ทรุดเตี ้ยลง 1 มิลลิเมตร แล้ วหละก็ ไม่วา่ จะเป็ นภูทบั เบิก ภูชี ้ฟ้ า ภูเรื อ
ดอยสุเทพ ดอยปุย หรื อดอยอินทนนท์ที่วา่ สูงที่สดุ ในประเทศไทยก็ต้อง
ทรุดจมลงจนกลายเป็ นบ่อลึกภายในสัปดาห์นนอย่
ั ้ างแน่นอน เรื่ องภัย
หนาวจะร้ ายแรงขนาดไหนก็เป็ นงานของฝ่ ายปกครองท่านที่จะต้ อง
รับภาระจัดการไปตามระบบระเบียบของทางราชการ แต่สาหรับพวกเรา
ชาวพื ้นราบที่ในแต่ละวันต้ องเผชิญกับอากาศร้ อนจนเหงื่อไหลไคลย้ อย

ความหนาวเย็นบนยอดดอยในบรรยากาศแสง
สลัวๆ อึมครึมด้วยเมฆหมอก

แล้ ว ความหนาวเย็นเป็ นเรื่ องที่นา่ พิสมัยเป็ นอย่างยิ่ง หนาวจนอุณหภูมิติดลบเกิดแม่คะนิ ้งนัน่ แหละยิ่งเป็ นสิง่ ที่พวกเรา
โหยหา คาโบราณท่านกล่าวไว้ วา่ ยิ่งสูงยิ่งหนาว ชาวเราพื ้นราบจึงพยายาม
ตะเกียกตะกายขึ ้นไปให้ สงู ที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ชาวเขาชาวดอยก็ยิ ้มกันแก้ มแดง
เพราะนักท่องเที่ยวเงินหนากระเป๋ าตุงเหล่านี ้มักจะไม่คอ่ ยเกี่ยงราคามากนักเพื่อ
แลกกับทาเลดีๆ ที่จะมีโอกาสได้ สมั ผัสไอเย็นที่เย็นที่สดุ ในรอบปี สตังค์ก็หว่าน
กระจายไปอย่างทัว่ ถึงทุกภูทกุ ดอย ในทุกวันนี ้ทังชาวเขาและชาวเราจึ
้
งยังรู้สกึ
สับสนกับประกาศของทางราชการอยู่ ตกลงเราจะยังคงเรี ยกมันว่าภัยหนาวอยู่
ดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพู บางต้นมีสี
ขาว ส่วนต้นตัวผู้เรียกว่า พญาเสือโคร่ง
ดอกสีไม่สวย แต่มีสรรพคุณทางยา

หรื อเปล่า เพราะว่าเรื่ องจริ งคือโอกาสที่เราแสวงหาและโชคลาภมันมากับความ
หนาวเย็นต่างหาก
ในระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะของกองวิจยั และพัฒนา

ประมงชายฝั่ ง 200 กว่าชีวิตก็ยกขบวนกันขึ ้นไปจัดสัมมนาวิชาการกันที่จงั หวัด
เชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์รองเพื่อไปช่วยเหลือโรงเรี ยนเด็กชาวเขากาพร้ าจาก
การปราบปรามขบวนการค้ ายาเสพติด เรี่ ยไรสมทบทุนกันเอาข้ าวของเงินทองไป
บริ จาค พระท่านว่า การให้ ทานจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ ลดความตระหนี่ถี่เหนียวลง
ได้ การแบ่งปั นกันในหมูม่ นุษย์และสัตว์โลกจะทาให้ สงั คมโลกอยูเ่ ย็นเป็ นสุข ส่วน
วัตถุประสงค์แฝงที่สาคัญกว่าวัตถุประสงค์หลัก คือ ชาวเราที่ทางานอยูร่ ิ มฝั่ งทะเล
และในป่ าชายเลนนัน้ อากาศทังร้้ อนทังชื
้ ้นเหนียวตัวเหนอะหนะ ยุงก็ชมุ แสนสาหัส
จึงอยากไปสัมผัสอากาศเย็นๆ กันสักหน่อยให้ สดชื่นแจ่มใส กลุม่ สาวน้ อยสาว
ผลกาแฟสดกาลังสุกได้ที่ เนื้อมีรส
หวาน จะต้องลอกเอาเปลือกออก หมัก ใหญ่ก็อยากใส่เสื ้อกันหนาวแสนสวยราคาแพงที่อตุ ส่าห์อดออมเบี ้ยหวัดไปซื ้อหา
ให้เยื่อคลุมเมล็ดฟูขึ้นแล้วขัดออก
มาแขวนไว้ ในตู้เสื ้อผ้ านานเป็ นแรมปี กว่าจะมีโอกาสได้ ใส่สกั ครัง้ หนึง่ เหล่านัก
หลังจากนั้นต้องไปตากให้ความชื้นใน
ประมงเฒ่าทังหลายก็
้
อยากนัง่ จิบไวน์สมั ผัสไอเย็นในบรรยากาศขุนเขา ปล่อย
เมล็ดลดลงก่อนบ่มให้ได้อายุต่อไป
อารมณ์สบตากับสาวเสิร์ฟหน้ าตาจิ ้มลิ ้ม โดยไม่มียงุ ตัวเมียมาไล่กดั แขนขาให้
ราคาญใจ อ้ อ...แหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ แจ้ งว่ายุงตัวผู้ไม่กดั คนครับ
การเปลีย่ นบรรยากาศไม่ให้ จาเจซ ้าซากก็นบั เป็ นเรื่ องที่ดีตอ่ สุขภาพ ช่วยกระตุ้นฮอร์ โมนให้ ไหลหลัง่ ออกมา ทาให้ ร่างกาย
กระฉับกระเฉงมีกาลังวังชาขึ ้นได้ อย่างน่าอัศจรรย์ ช่วงเช้ าก่อนการสัมมนาก็
ถือโอกาสสารวจตลาดสดของเมืองซึง่ เป็ นเรื่ องปรกติสามัญที่ฝังอยูใ่ นเส้ น
เลือดของนักวิชาการประมงบ้ านนอก เพราะตลาดสดจะบอกเล่าเรื่ องราว
ของคนพื ้นบ้ านให้ เราฟั งอย่างละเอียดลออ โดยไม่ต้องพึง่ พาการสัมภาษณ์
สอบถามข้ อมูลจากผู้ใด เต่า ปลาไหล ปลาดุก ปลาหมอ กบ หอยขมมีชีวิต
ในแผงแบกะดินบอกให้ เราทราบถึงวัฒนธรรมการบริ โภคแบบไทยเดิมที่
ยังคงมีอยูใ่ นสังคมเมืองเชียงใหม่ ปลาร้ าก็เป็ นเครื่ องปรุงรสที่สาคัญคูค่ รัว
แม่ค้าปลาทูนึ่งในกาดต้นลาไย
ไทยทุกภาค ส่วนถัว่ เน่าก็เป็ นเอกลักษณ์ของคนภาคเหนือ ปลาปากคมแห้ ง
ปลาหมึกแห้ งปลาอินทรี เค็มบอกเล่าถึงการนาเข้ าอาหารทะเลจากเขตพื ้นที่อื่น รวมถึงปูทะเลมีชีวิตและปูม้าสดราคาแพง
ระยับก็บง่ บอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองนี ้ได้ เป็ นอย่างดี ปลา
ทูนงึ่ ใหม่ๆ สดๆ จากเตาก็มีขายด้ วย หลังจากการสัมมนาในแต่ละวันก็จะ
มีเวลาว่างได้ แวะไปเยี่ยมเยียนท่านผู้อาวุโสที่ย้ายถิ่นฐานไปปั กหลักอยูท่ ี่
เชียงใหม่หลังจากเกษี ยณอายุราชการ นับเป็ นโอกาสที่ดีเช่นกัน พูดคุยกัน
ถึงเรื่ องความหลังครัง้ เก่าที่เล่าซ ้าไปซ ้ามาอย่างไม่ร้ ูเบื่อ หมอบอกว่ามัน
สามารถป้องกันภาวะเศร้ าสร้ อยหงอยเหงาซึง่ จะชักนาไปสูโ่ รคอัลไซเมอร์
ได้ เป็ นอย่างดี ระหว่างการสนทนายังได้ ชิมลาบชิ ้นงัวสูตรพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม
เครื่องปรุงอาหารพื้นเมืองประกอบด้วยพืชผัก
สมุนไพรหลายชนิด ทาให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ด้าน อีกด้ วย ลาแต้ ๆ เจ้ า อืมม...เราก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่สองปี แล้ วนะ
รสชาติเฉพาะของอาหารเมืองเหนือ

วันสุดท้ ายของการสัมมนาก็เป็ นการทัศนศึกษาซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ของการสัมมนา คณะผู้จดั รายการกาหนดไว้ ที่โครงการหลวงบนดอยสูง สถานีวิจยั พืชเมืองหนาวดอยขุนวางเริ่ มดาเนินงาน

เมื่อปี 2523 เจ้ าหน้ าที่ของสถานีที่มาให้ การต้ อนรับเล่าให้ ฟังว่า กาแฟที่ปลูกกันในประเทศไทยเราทุกวันนี ้มีต้นกาเนิดมา
จากผลงานวิจยั ของสถานีแห่งนี ้ทังนั
้ น้ ได้ ความรู้เพิ่มเติมมาอีกว่า
ต้ นมะคาเดเมียต้ องปลูกที่ความสูง 1,200 เมตรขึ ้นไป สามารถเก็บ
ผลผลิตได้ ทงปี
ั ้ ผลงานวิจยั ที่ผา่ นมาประสบความสาเร็ จแล้ ว
มากมายนาไปส่งเสริ มให้ ชาวเขาได้ เพาะปลูกกัน ดังนัน้ มะคาเด
เมียนัท สตรอเบอรี่ กูสเบอรี่ พลับ ท้ อ ฟั กแม้ ว เสาวรส เก๊ กฮวย
กาแฟสด ชาอูห่ ลง ฯลฯ อีกทังผ้
้ าปั ก ย่าม กระโปรง กางเกงที่กาด
แม้ ว จึงถ่ายเทสตังค์จากกระเป๋ าชาวเราจนแฟบไปตุงอยูใ่ นกระเป๋ า
นอกจากผักผลไม้สดแล้ว ยังมีผลผลิตผลไม้แปรรูปวาง
ชาวเขาได้ อย่างง่ายดาย ไม้ ตดั ดอกไม้ ประดับมากมายหลายหลาก
จาหน่ายที่กาดแม้ว มะม่วง กีวี่ เชอรี่ มะเขือเทศ พลัม
แครอท ลูกชิด ชา กาแฟ น้าผึ้ง ข้าวแม้ว ฯลฯ
สีสนั สดสวยละลานตาก็เป็ นแม่เหล็กที่สาคัญที่นอกจากจะดึงดูด
เหล่าผีเสื ้อแลฝูงผึ ้งที่เลี ้ยงไว้ ให้ มาดูดกินน ้าหวานแล้ วเก็บกรองใส่ขวดไว้ ขายนักท่องเที่ยวแล้ ว ยังดึงดูดประดาสาวน้ อยสาว
ใหญ่เข้ ามาดมดอมถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานกรี๊ ดกร๊ าดเกรี ยวกราว
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน ้าจืดเชียงใหม่รับผิดชอบโครงการหลวงในด้ านการ
ศึกษาวิจยั การผลิตสัตว์น ้าเมืองหนาว บ่อตามสภาพที่เห็นเป็ นระบบน ้าไหลผ่าน
(Flow through) โดยใช้ น ้าจากน ้าตกสิริภมู ิ น ้าใสไหลเย็นเห็นตัวปลา ผอ.วิศณุพร
รัตนตรัยวงศ์ ได้ กรุณาบรรยายสรุปให้ คณะของเราฟั งในรายละเอียด เช่น ปลาเรน
โบว์เทร้ าท์ต้องเลี ้ยงด้ วยอาหารปลาทะเลที่มีโปรตีนสูง ต้ องเลี ้ยงในที่อณ
ุ หภูมิน ้า
o
ต่ากว่า 18 C และหากจะทาการเพาะพันธุ์ต้องเอาพ่อแม่พนั ธุ์ปลามาขุนเลี ้ยงใน
ห้ องที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ ที่ 12o C เป็ นเวลาอย่างน้ อย 2 เดือน ปลาสเตอร์ เจี ้ยน
ต้ องมีอายุถึง 8 ขวบปี จึงจะถึงวัยเจริ ญพันธุ์ และต้ องเลี ้ยงในน ้าที่เย็นจัด
ปลาเรนโบว์เทร้าท์จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับ
เช่นเดียวกัน ลูกปลาตัวตัวผู้จะถูกคัดแยก
ปลาแซลมอน อาศัยอยู่ในลาธารน้าจืด
ตลอดชีวิต วงจรชีวิตไม่ได้อพยพออกไป
ออกไปเลี ้ยงเป็ นปลาเนื ้อซึง่ พอโตได้ ขนาด
เติบโตในทะเลเหมือนปลาแซลมอน
ประมาณ 3 – 5 กิโลกรัม ก็จาหน่ายได้ แล้ วแต่
ความต้ องการของตลาด ส่วนลูกปลาตัวเมียจะเลี ้ยงไว้ เพื่อเอาไข่ ซึง่ จะใช้ เวลาเลี ้ยงนาน
กว่า อีกทังไข่
้ ปลาที่ได้ ในปี แรกจะยังใช้ การไม่ได้ เพราะจะยังมีไขมันแทรกอยูม่ ากเกินไป
ต้ องรอให้ เติบโตต่อไปอีกปี สองปี เมื่อถึงเวลาก็ผา่ ท้ องเอาไข่ออกมาไปทาเป็ นผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มที่เรี ยกว่า “คาเวียร์ ” ผอ.วิศณุพร บอกว่าคาเวียร์ ที่โครงการผลิตได้ เป็ นชนิดที่ราคา
ถูกที่สดุ ในตลาดโลก กิโลกรัมละ 50,000 บาท ฟั งข้ อมูลรายละเอียดแล้ วมันก็นา่ เห็นใจ
นักวิชาการผู้ศกึ ษาวิจยั อยูเ่ ป็ นอันมาก ด้ วยอากาศบนดอยบ้ านเราไม่หนาวเย็นพอที่จะ
เลี ้ยงปลาสเตอร์ เจี ้ยนชนิดที่ให้ ไข่คาเวียร์ ราคาสูงเหมือนอย่างสายพันธุ์เบลูก้าของรัสเซีย
ผอ.วิศณุพร บรรยายว่า แม่ปลา
กิโลกรัมละ 300,000 บาท เขียนไม่ผิดหรอกครับ “สามแสนบาทถ้ วน” ท่านคิดเห็น
น้าหนัก 8 กิโลกรัม จะให้ไข่
ประมาณ 800 กรัม และเมื่อ
เหมือนผมไหมว่า ความหนาวเย็นไม่นา่ จะใช่ภยั ร้ ายอะไรเลย ยิ่งหนาวยิ่งดีอีกต่างหาก
นาไปผ่านขบวนการผลิตแล้วจะ
นอกจากนี ้ยังมีการเพาะเลี ้ยงปลากดอเมริ กนั และการทดลองเลี ้ยงปูขนจีนอีกด้ วย ซึง่
ได้ผลิตภัณฑ์คาเวียร์ 500 กรัม

วงจรชีวิตของปูขนจีนนี ้จะต้ องอพยพลงมาวางไข่ในพื ้นที่น ้ากร่อยแล้ วกลับขึ ้นไปเจริ ญเติบโตใน
เขตน ้าจืด ในการนี ้ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ งสมุทรสาครจึงได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรม
โดยเป็ นผู้อนุบาลลูกปูให้ โครงการหลวง เนื่องจากบนดอยไม่มีน ้ากร่อยเพียงพอที่จะอนุบาลลูก
ปูและการสร้ างระบบหมุนเวียนน ้าทะเลแบบปิ ดขนาดใหญ่บนดอยมีคา่ ใช้ จ่ายสูงเกินไป เมื่อ
เสร็ จสิ ้นการดูงาน อาหารเที่ยงเมนูพิเศษของเราวันนันจึ
้ งเป็ นขนมจีนน ้ายาปลาเรนโบว์เทร้ าท์
และปลาสเตอร์ เจี ้ยนผัดฉ่า ส่วนคาเวียร์ นนั ้ พวกเราปฏิเสธอย่างขวยเขิน ไม่อยากชิม เกรงใจ
เก็บไว้ จาหน่ายเป็ นรายได้ เข้ าโครงการหลวงเถอะ

คาเวียร์แดงจากไข่ปลา
เรนโบว์เทร้าท์ ราคา
ย่อมเยา กิโลกรัมละ
8,000 บาท

นักอนุรักษ์ หลายท่านก็ตาหนิติติงเรื่ องที่กรมประมงวิจยั การผลิตสัตว์น ้าต่างถิ่น ตังค
้ าถามว่า
ปลาไทยบนดอยไม่มีให้ วิจยั หรื ออย่างไร คาตอบ คือ มีครับ มีเยอะด้ วย เช่น ปลาพลวงที่กรมประมงเพาะพันธุ์ได้ อย่างเป็ น
ลา่ เป็ นสันเหมือนกัน รวมทังเขี
้ ยดแลวตัวโตที่อาศัยอยูต่ ามลาธารบนภูเขาสูงอีกด้ วย แต่ทา่ นที่เคารพครับ ในตลาดสินค้ า
แบบประณีตแล้ ว ผู้บริ โภคยินดีจ่ายเงินก้ อนโตเพื่อชิมไข่คาเวียร์ ที่แพงแสนแพง
ทังๆ
้ ที่มนั เป็ นเพียงไข่ปลาหมักเกลือให้ เค็มปะแหล่มๆ แค่นนเอง
ั ้ หรื อสัง่ ปลาเรน
โบว์เทร้ าท์นงึ่ มาสักจาน ก่อนชิมก็ถ่ายรูปส่งไลน์เข้ าเฟสบุ๊คไปอวดเพื่อนฝูง ฟิ ลล์
มันต่างกันเยอะนะท่าน ผลผลิตพืชและสัตว์น ้าเมืองหนาวเหล่านี ้ นอกจากจะ
ช่วยส่งเสริ มเศรษฐกิจของชาวเขาชาวดอยไม่ให้ หนั กลับไปปลูกฝิ่ นแล้ ว ยัง
สามารถลดการนาเข้ าสินค้ าฟุ่ มเฟื อยจากต่างประเทศอีกด้ วย การแก้ ปัญหาเรื่ อง
ดอกกุหลาบพันปีสีแดง
เกี่ยวกับมนุษย์โดยเฉพาะเรื่ องของประชาชนคนไทยนี ้เป็ นเรื่ องใหญ่ทตี่ ้ องอาศัย
ในสวนบริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล
วิสยั ทัศน์อนั กว้ างไกล ข้ าราชการทุกคนควรจะยึดแนวทางให้ มนั่ ศึกษาตัวอย่าง
และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
วิธีการลดพื ้นที่ปลูกฝิ่ นโดยการพัฒนาอาชีพให้ ชาวเขาชาวดอยซึง่ เป็ นที่ยอมรับ
นับถือแลแซ่ซ้องสรรเสริ ญกันไปทัว่ โลก สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่ทรงปกป้องพสก
นิกรทุกผู้ทกุ คนไม่วา่ จะเป็ นชาวเขาหรื อชาวเรา ศึกษาเรี ยนรู้ยทุ ธศาสตร์ ของพระองค์ในการปราบปรามโดยไม่ต้องใช้ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ใช้ เพียงจอบเสียมและสติปัญญาความรู้เป็ นเครื่ องมือเท่านัน้ อืมม...เรื่ อง IUU ก็นา่ ใช้ ยทุ ธศาสตร์ ของ
พระองค์ทา่ นเป็ นแนวทางได้ ด้วยเช่นกัน
หลังจากเสร็ จสิ ้นภารกิจทังมวล
้
อิ่มหนาสาราญ และซื ้อของฝากญาติมิตร
กันทัว่ ถ้ วนดีแล้ ว คณะของนักวิชาการประมงบ้ านนอกจากปลายสุดของ
แม่น ้าท่าจีนพื ้นที่ป่าชายเลนชายฝั่ งทะเลโคลนก้ นอ่าวไทยรูปตัว ก. ก็ปลีก
ตัวแยกจากคณะใหญ่ขึ ้นไปกราบพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระ
มหาธาตุนภพลภูมิสริ ิ เพื่อเป็ นสิริมงคลให้ กบั ชีวิตตนเอง แล้ วขึ ้นไปยัง
ยอดดอยอินทนนท์ ณ จุดสูงสุดในแดนสยาม อันเป็ นต้ นกาเนิดสายน ้า
เจ้ าพระยาที่ไหลลงมาหล่อเลี ้ยงประเทศไทย ไหว้ สถูปพระเจ้ าอินทวิชยา
นนท์ สูดอากาศเย็นให้ เต็มปอด ก่อนเดินทางกลับลงไปเผชิญกับอากาศ
ร้ อนชื ้นในป่ าชายเลนของเราต่อไป

คณะนักวิชาการประมงป่าชายเลน
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