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สุทธิชัย ฤทธิธรรม (มีนาคม 2558)

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมพ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. เครื่องบินแอร์บัสของสายการบินไทยได้ทะยานขึ้นสู่
ท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ พานักวิชาการประมงไทยคณะหนึ่งเดินทางไปไขว่คว้าล่าความฝัน
ของดร.ชานาญ พงษ์ศรี เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAFDEC) ที่ท่านได้วาด
ฝันไว้ว่าจะนาเอาปลาตะลุมพุกกลับมาว่ายวนเวียนอยู่
ในแหล่งน้าของประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากที่มัน
สาปสูญไปนานหลายปี
ย้อนหลังไปในอดีต เมื่อ 70 - 80 ปีที่ผ่านมา
ปลาตะลุมพุกเคยมีชุกชุมในแม่น้าเจ้าพระยา มันจะว่าย
เข้ามาวางไข่ถึงตาบลบางยี่ขัน อาเภอบางพลัด เ ล่า กัน
ว่า มันชอบ มากินกากส่าเหล้าที่โรง งาน สุราบางยี่ขัน
อืมม...ก็นับว่ามันเป็นปลาขี้เมาพอสมควรเลยทีเดียว ปี
ค.ศ. 1935 ดร. ฮิว แมคคอร์มิค สมิธ อธิบดีกรมประมง
รายงานไว้ ว่า ปลาตะลุมพุก เป็นปลาที่มีความนิยมมาก
ภาพจากโปสเตอร์ ของกรมประมงเมียนมาร์ แสดงลักษณะ
ในหมู่คนจีน และมีผู้มารอรับซื้อจากชาวประมงอวน
ที่แตกต่างกับของปลาตะลุมพุก 2 ชนิด

ลอย ราคาตัวละ 1-3 บาท ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า “ชิกคั่ก”
ปลาตะลุมพุกที่ประเทศไทยเคยมี คือ Toli shad มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tenualosa toil ส่วนปลา
ตะลุมพุกในอ่าวเบงกอลคือ Hilsa shad มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า T.illisha อยู่ในFamily Clupeidae ครอบครัว
เดียวกับปลาซาร์ดีน ปลาหลังเขียวและปลากะตัก ลักษณะสาคัญประจาครอบครัว คือ ท้องเป็นสันคม เกล็ดเป็น
สีเงินแวววาว ก้างเยอะ ปลาในครอบครัวนี้เป็นปลาผิวน้า
ครอบครองพื้นที่ทั้งชายฝั่งทะเล น้ากร่อย และน้าจืด แต่
ปลาตะลุมพุกตัวโตกว่าสมาชิกในหมู่ญาติทั้งหลาย ในอ่าว
เมาะตะมะเขตประเทศเมียนมาร์พบทั้ง 2 ชนิด นักนิยม
รับประทานปลาตะลุมพุกระดับเทพเขาว่า Hilsaเป็นปลา
ตะลุมพุกเกรด A ราคาแพง Toli เป็นปลาตะลุมพุกเกรด B
ราคาถูกกว่า จริงหรือไม่นั้น ลิ้นของนักวิชาการประมงบ้าน
นอกมิได้เคลือบด้วยทองคาจึงมิอาจหยั่งรู้ได้ แต่นักชาติพันธุ์
การสารวจลูกปลาตะลุมพุกด้ วยอวนทับตลิง่ บริ เวณ
วิทยาเขาบันทึกความแตกต่างของปลาทั้ง 2 ชนิดไว้ว่า
สันดอนทรายกลางแม่น ้าย่างกุ้ง

Hilsa มีซี่กรองเหงือก 30 - 40 ซี่ ขณะที่ Toli มีมากกว่า
คือ 60-100 ซี่ บันทึกเหล่านี้ช่วยบอกเรื่องราวที่สาคัญ
ให้แก่นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้าหลายประการเลยทีเดียว
สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพที่ได้เห็นจากการสารวจ
กล่าวคือ เยื่อบุผนังท้องมีสีดาเช่นเดียวกับปลาทู
นักวิชาการประมงเมียนมาร์บรรยายสรุปให้ฟังว่า
ปริมาณปลาตะลุมพุกกาลังลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าใจหาย
รัฐบาลมีความเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง
พื้นบ้านที่พึ่งพารายได้หลักจากการทาประมง ในช่วง 4 – 5
ปี ที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาก น้าบริเวณปาก
แม่น้าที่ควรจะเค็มมากขึ้นแล้วในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นฤดูร้อน
ก็ยังไม่มีทีท่าว่าความเค็มจะขยับขึ้นสักเท่าใด ฤดูวางไข่ของ
ปลาก็ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น โดยขณะที่เรากาลังทาการ
สารวจก็ยังพบลูกปลาขนาดเล็กอยู่ ทั้งๆ ที่ในช่วงเวลานี้ไม่
ควรจะมีแล้ว การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า มลภาวะ หรือ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกก็เป็นหนึ่งในอีกหลาย
ปัจจัยที่อาจมีผลร่วมกัน ฟังดูเหมือนว่าทางตอนเหนือของ
ประเทศก็มีหิมะตกมากขึ้นด้วย กรมประมงเมียนมาร์กาลัง
พยายามแก้ไขโดยการควบคุมการทาประมง กาหนดพื้นที่
หวงห้าม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชาวประมงกาลังเคี่ยวแกงเลียงหัวปลี กลิน่ กะปิ
และพริ กไทยหอมฟุ้ง แต่ไม่ใส่ใบแมงลัก ไม่ร้ ูวา่ หา
ไม่ได้ ในหมูบ่ ้ านเวลานัน้ หรื อสูตรเมียนมาร์ ไม่ใช้

หมูบ่ ้ านริ มฝั่ งแม่น ้าย่างกุ้ง การเดินทางยังต้ องพึง่ พา
เรื ออยูม่ าก เพราะถนนยังไม่ทวั่ ถึง

ชาวบ้ านทุกครัวเรื อนทาการประมงเพื่อยังชีพ
เช่นเดียวกับเมืองไทยในอดีต เราจะพบเครื่ องมือ
ประมงพื ้นบ้ านทุกหลังคาเรื อน

ปลาตะลุมพุกอพยพเข้าออกระหว่างชายฝัง่ ทะเล
และแม่น้าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า ย่อมจะได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้าของมนุษย์อย่างแน่นอน
การที่น้าไม่หลากท่วมทุ่งเป็นเวลานานๆ เฉกเช่นครั้งอดีตย่อม
ส่งผลถึงความหลากหลายทางชีวภาพ อาหารลูกสัตว์น้าวัย
อ่อนย่อมลดลงเป็นธรรมดา การทาประมงแบบไม่ธรรมดาของ
ไทย เช่น ไซนั่งที่วางกันจนเต็มพื้นที่ทะเลสาบ โพงพางที่กาง
กันต่อเนื่องถี่ยิบตลอดลาน้า อวนรุน อวนลาก อวนล้อม
มากมายจนปลาไม่มีช่องทางที่จะว่ายน้าผ่านไปได้ เป็นต้น

เมื่อผนวกกับมลภาวะจากการขยายตัวของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และสารพิษจากการเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
แบบความหนาแน่นสูง ปลาที่ไหนมันจะอยู่รอดได้ เหลือทางออกสุดท้าย คือ ต้องนาปลาตะลุมพุกเข้ามาอยู่ใน
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเทศเมียนมาร์มีแม่น้าใหญ่หลายสายที่ไหลลงอ่าว
เมาะตะมะ คือ แม่น้าอิระวดี แม่น้าย่างกุ้ง แม่น้าสะโตง และแม่น้า
สาละวิน กรุงย่างกุ้งตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มปากแม่น้าอันกว้างใหญ่มหาศาล
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร เป็นแหล่งผลิตข้าวปลา
อาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ กับข้าวกับปลา อาหารการกินหลาย
อย่างเหมือนกับ ของไทย จนแยกแยะไม่ออกว่าของใครเป็นของใคร
น้าพริกปลาร้า น้าพริกตาแดงใส่กุ้งแห้งป่น ยาปลากะตัก ปลาเนื้ออ่อน
ฉู่ฉี่ แกงส้มปลาใส่ฝักมะรุมปรุงรสด้วยมะขามเปียก แกงเลียงหัวปลีใส่
ปลาย่างป่น แกงลูกชิ้นปลากราย ปลาคลุกขมิ้นทอด พะโล้หมูสามชั้น
ไก่บ้านต้มขมิ้น ผัดผักรวม ฯลฯ ถ้าไม่มีเสียงพูดคุยกัน เหมือนกินข้าว
อยู่ที่บ้านนอกแถวอ่างทอง
ตังส
้ ารับกับข้ าวรับแขกแบบพื ้นบ้ าน มีขนั
อยุธยายังไงยังงั้น อาหารเช้าก็มี
น ้าไว้ ให้ ชบุ มือก่อนเปิ บด้ วย
กาแฟร้อน ชาร้อน โอวัลติน
โรตี อิ่วจาก๊วย ขนมครก ขนมจีนน้าแกงกะทิใส่ปาท่องโก๋ฯลฯ อาหารหนักก็
มีข้าวมันราดแกงไก่ ผัดหมี่ ฯลฯ ของหวานก็มีลอดช่องใบเตยน้ากะทิ ขนม
ไข่หงส์กะหรี่ปั๊บ ข้าวต้มมัด กล้วยทอด ปลาช่อนแห้งโขลกพอละเอียดปรุง
ขนมจีนใส่ปาท่องโก๋
รสด้วยน้าตาลเกลือมะพร้าวคั่วกินกับข้าวเหนียวฯลฯ ตามด้วยผลไม้ ส้ม
มะม่วง มะละกอ แตงโม ชมพู่ ทุเรียนน้า ขนุน กล้วยหอมพันธุ์พื้นเมือง ฯลฯ ล้างปากด้วยน้าอ้อยคั้นใส่สาคูถั่วแดง
น้าชาจีนอุ่นๆ สักจอก แค่นี้ก็อิ่มจนลุกขึ้นเดินไม่ไหวแทบ
จะต้องกลิ้งไป อ้อ !!...อย่าลืมเคี้ยวหมากด้วยนะครับจะได้ไม่
มีกลิ่นปากและฟันไม่ผุ
เดินผ่านแพรับซื้อสัตว์น้าบริเวณท่าเรือ พบว่า
มีสัตว์น้าทั้งที่จับจากธรรมชาติและบ่อเลี้ยง ปลากดหัวเสียม
ปลาเค้าขาว ปลาสวาย ปลาเปกู ปลานวลจันทร์ ปลาโรฮู่
ปลากระโห้เทศ ฯลฯสอบถามได้ความว่ากุ้งก้ามกรามไซส์
จัมโบ้จับจากแม่น้าย่างกุ้ง ราคาบิทละ 53,000 จ๊าด
สารพัดปลาที่แพตลาดท่าเรื อริ มฝั่ งแม่น ้าย่างกุ้ง

ปลาตะลุมพุกใหญ่ ราคาบิทละ
22,000 จ๊าด
ปลาตะลุมพุกขนาดกลาง ราคาบิทละ 13,000 จ๊าด ปลา
โรฮู่ ราคาบิทละ 2 ,000 จ๊าด ใครอยากรู้ว่าถ้าเทียบกับ
เมืองไทยแล้ว แพงกว่ากันหรือถูกกว่ากันก็ลองคานวณดู
เอาเอง1 บิท เท่ากับ 1.6 กิโลกรัม แต่เท่าที่รู้ คือ อาหาร
เย็นที่ร้านข้าวแกงระดับดีของตาบลสาหรับ 8 คนพร้อม
เมียนมาร์เบียร์ครึ่งโหล 29,400 จ๊าด แค่นั้นเอง
ในตลาดสดก็พบเครื่องปรุงอาหารทั่วไป
หมูพ่ ะโล้ หนั่ เสียบไม้ พร้ อมเสริ ฟ
กะปิ ปลาร้า ซีอิ้ว เต้าเจี้ยว ฯลฯที่แปลกคือไม่มีน้าปลา
ขายครับเวลาปรุงรสเค็มน่าจะใช้ปลาร้ากับเกลือ ผักแนมก็มีใบบัวบก กระเจี๊ยบ ถั่วพลู ผักบุ้งพื้นบ้าน ฯลฯ
เครื่องปรุงประเภทสมุนไพรก็มี พริกแห้ง หอม กระเทียม มะขามเปียก ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระเพรา ยี่หร่า
ครบครัน ถ้าเฒ่าทะเลมาด้วยคงได้ทากับข้าวกินกันพุงกาง
แน่นอน อ้อ !!...อาหารเมียนมาร์ใช้น้ามันมากไปหน่อย ทุก
สารับจึงมีน้าแกงใสใส่ใบชะมวงหรือพืชผักอย่างอื่นที่มีรส
เปรี้ยวอ่อนๆ ถ้วยเล็กๆ ไว้ให้ซดแก้กะเลี่ยน Dr. Htun
Thein อธิบายว่า คนเมียนมาร์ต้องกินอาหารที่ให้พลังงาน
สูง เพราะยังทามาหากินด้วยการใช้แรงงานอยู่มาก กิน
ข้าวกันแต่ละมื้อคนละเป็นกะละมัง รถราก็ไม่ค่อยมีต้อง
หาบหามและเดินกันไกลๆ คนเมียนมาร์เดินกันเยอะนี่เอง
มิน่าเล่า...สาวๆ ถึงได้เพรียวบาง
วิถีชีวิตในสังคมเมืองเปลีย่ นแปลงไป สาวสมัยใหม่ไม่
หน้าท้องแบนราบ เอวคอดกิ่ว
ใช้ ทานาคาทาแก้ มแล้ ว สมาร์ ทโฟนเป็ นปั จจัยที่ 5
สะโพกกลมผึ่งผายเยื้องย่างแต่
ละก้าวเด้งดึ๋งๆ ดั๋งๆ เวลาเดินตามหลังเธอถึงกับหูอื้อตาลายหลงทางเลี้ยวกลับบ้านไม่ถูก
แต่อย่าก้มลงไปดูเท้าเจ้าหล่อนนะ เพราะเราอาจจะหาเบอร์รองเท้าสตรีที่เมืองไทยให้คุณ
เธอใส่ไม่ได้
โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมระหว่าง FAOกับ SEAFDEC เพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการประมงระหว่างประเทศเมียนมาร์กับประเทศ
ไทย แผนงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน นักวิชาการประมงไทยเดินทางไปสารวจแหล่งลูก
ปลาและถ่ายทอดประสบการณ์ รวบรวมลูกปลาและขนย้ายกลับมาทดลองเลี้ยง และ
ขนาดลูกปลา
นักวิชาการประมงเมียนมาร์เดินทางมาเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประเทศไทย

การสารวจครั้งแรกนี้พบลูกปลาตะลุมพุกวัยรุ่นมากพอสมควร แต่ไม่สามารถขนย้ายลูกปลาขึ้นมาที่
โรงเพาะฟักได้สักตัวเดียว ถึงแม้ว่าจะต้องพยายามทางานกันตอนกลางคืนด้วยก็ตาม มูลเหตุมาจากสมาชิกในคณะ
สารวจทุกฝ่ายลงความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเพราะอุณหภูมิอากาศ ซึ่ง
เวลาหลังเที่ยงวัน ณ บริเวณกลางแจ้งแดดแรงอากาศน่าจะร้อนถึง 40oC
เวลาหลังเที่ยงคืนลมโกรกแรงอากาศหนาวกว่า 22oC (อาเภอ Nyaung
Doon อยู่ในละติจูด 17o3.6’ เหนือระดับเดียวกับจังหวัดลาปาง) รวมถึง
การใช้เทคนิคพักปลาไว้ที่เดิมสักระยะเวลาหนึ่งก่อนขนส่งลาเลียงของ
คุณ Moe Thuza Maung ลูกศิษย์ลุงสุจินต์ หนูขวัญ ซึ่งมีดีกรีเป็นถึง
หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศร่วมด้วย
ก็ตามที ผลการทดลอง 3 ครั้ง ลูกปลาตายหมด ยังมองไม่เห็นแสงสว่าง
แม้เพียงริบหรี่ พวกเราคงต้องเดินทางไปอีกครั้งในเร็ววันนี้พร้อมกับ
เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องตระเตรียมให้พร้อมกว่าครั้งนี้ หรืออาจจะต้องไป
อีกหลายครั้งจนกว่าจะทางานสาเร็จ อุปสรรคข้างหน้ายังไม่รู้ว่าจะหนัก
หนาสาหัสแค่ไหน เดือนหน้าก็เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมพายุคลื่นลมแรง
ไหว้ พระที่เจดีย์โบราณ
ยุงชุม ถนนหนทางก็โขยกเขยกจนหลังไหล่ร้าวไปหมด แต่แม้นว่าจะ
ลาบาก ลาบนแค่ไหน ร้อนหนาวเท่าใด ก็เต็มใจที่จะไป คุณปู่คุณตา อาก๋งอาแป๊ะอาเจ็ก ท่านสั่งสอนไว้ว่า เมือง
ไหนสาวสวย อาหารอร่อย ศิลปะงดงาม เมืองนั้นอยู่สุขสบายแน่นอน มันสาคัญที่ว่าเรามีน้ายาพอหรือเปล่าเท่า
นั้นเอง

