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abstract

This article studies the adaptation and negotiation of local 

communities in Chiang Khong, a district in the lower region 

of the Upper Mekong River Basin. The study focuses on two 

social groups: the hunters of the Giant Mekong Catfish (Pla-

Buek), and the NGOs working on natural conservation projects 

in Chiang Khong. The arrival of the various development and 

natural conservation projects has overshadowed the roles of 

traditional hunters as one of the key stakeholders of the Upper 

Mekong River Basin. The group has responded to conservative 

stigmatization of them as “sinful predators” by joining inter-

national conservation campaigns at the expense of giving up 

their original career. Accordingly, the hunters have to adopt 

a new livelihood, where they are part of tourism and natural 

conservation activities. The process has turned them to local 

masters with specialized knowledge and personal memories of 

Pla-buek. 

keywords
development, knowledge, memory, Pla-Buek, Mekong Giant Catfish,  

Upper Mekong River Basin, International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources (IUCN) 
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บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ต้องการนำาเสนอรูปแบบของการปรับตัว ตอบโต้ และต่อรอง 

ของคนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาและอนุรักษ์บนลุ่มนำ้าโขงตอนบน งานชิ้นนี้ให ้

ความสนใจปฏิสัมพันธ์ของคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพรานปลาบึก และกลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชียงของ ผู้เขียนบทความพบว่า การเขียน

ความรู้และสร้างความทรงจำาของกลุ่มคนทั้งสองเกิดขึ้นในบริบทของการพัฒนา 

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนลุ่มนำ้าโขงตอนบน ที่ได้

พรากปลาบึกออกไปจากชุมชน การสร้างความทรงจำาจึงเกิดข้ึนในฐานะที่เป็น

ปฏิบัติการของกลุ่มพรานปลาบึกจำานวนหนึ่งที่ยุติการจับปลาบึก และได้เข้าร่วม 

โครงการชดเชยต่างๆ ของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ปลาบึกเพื่อตอบโต้กับภาพ

ลักษณ์ที่ถูกตีตราขึ้นจากฝ่ายอนุรักษ์ว่าพรานปลาเป็นคนใจบาป และเป็น 

ต้นเหตุของการใกล้สูญพันธุ์ของปลาบึก การสร้างความทรงจำาชุดใหม่จึงเป็น 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมท้ังภาพลักษณ์ให้พรานปลาบึกเข้ามาอยู่ในพื้นที่

ของการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ในบทบาทของมัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรม เป็นการ

เปลี่ยนบทบาทใหม่ให้พรานกลายเป็น ผู้รู้ ครู หรือผู้เช่ียวชาญว่าด้วยปลาบึก 

คำ�สำ�คัญ  

การพัฒนา, ความรู้, ความทรงจำา, ปลาบึก, ลุ่มนำ้าโขง, สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์



148 พิพัฒน์ ธนากิจ 

บทน�า

บทความชิ้นนี้เขียนขึ้นจากความสนใจต่อกลุ่มผู้ให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงของ

แม่นำ้าโขง ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ที่ให้ความสำาคัญกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่

อำาเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ซ่ึงเป็นด่านเศรษฐกจิชายแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีลำานำ้าโขงกั้นกลาง ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ล้วนผูกพันและ

มผีลประโยชน์จากปลาบกึทีแ่ตกต่างกนั ในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึคน 2 กลุม่หลกั คอื กลุม่พรานปลาบกึ 

และกลุ่มนักพัฒนาเอกชน อันเป็นผลมาจากการที่ปลาบึกและแม่นำ้าโขงได้รับผลกระทบจาก

การพัฒนาตามกรอบของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง (Greater Mekong Sub-region) รวม

ทั้งกระแสของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ที่ถาโถมเข้ามาในพ้ืนที่ด้วยเวลา

ที่ใกล้เคียงกัน 

 กลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับปลาบึกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่ด้วยทั้งบริบทของ

การพฒันาและการอนุรักษ์ในพืน้ทีอ่ำาเภอเชยีงของ ได้ส่งผลให้มกีารประกาศห้ามจับปลาบึกอย่าง

ถาวรใน ปี พ.ศ. 2549 บทความชิ้นนี้จึงมุ่งทำาความเข้าใจต่อกลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่ม ว่ามีการปรับตัว 

ต่อรอง หรอืปฏบิตักิารอย่างไร เพือ่ให้กลุม่ของตนดำารงอยูไ่ด้ หรือดำารง “ความเป็นพรานปลาบกึ” 

ไว้อย่างไร หากต้องหยุดจับ

งานศึกษาฉบับนี้ใช้มุมมองตามกรอบนักมานุษยวิทยาและมองว่า “ความรู้” และ “ความ

ทรงจำา” เป็นศกัยภาพทีค่นและกลุ่มคนทีแ่สดงความเป็นตวัตนผ่านการพฒันา การสร้าง และการ

เขียนขึ้นมาได้ และถูกใช้ให้มีพลัง มีคำาอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผล หรือถูกใช้เพื่อตอบสนองความ

ต้องการ หรือเป้าหมายใดๆ ได้ งานชิ้นนี้ ไม่ได้มอง “ความรู้” แบบทฤษฎีทางความรู้ และไม่ได้

ต้องการจะเถียงว่าอะไร ชุดไหน เป็นหรือไม่เป็น “ความรู้” หรือ “ความทรงจำา” ว่าด้วยปลาบึก 

นอกจากนี้แล้วงานศึกษาฉบับน้ียังได้ให้ความสำาคัญกับความรู้และความทรงจำาที่เกี่ยว

กับปลาบึกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการ เป็นปฏิบัติการ เป็นการช่วงชิงเพื่อสร้าง “ความรู้” และ 

“ความทรงจำา” ที่เลือกแล้วว่าเป็นการสร้างสรรค์ปั้นแต่งที่เกี่ยวกับปลาบึกที่เชียงของ

ดังนั้น “ความรู้” และ “ความทรงจำา” ในที่นี้ คือ ปฏิบัติการในชีวิตที่มีเป้าหมาย ซึ่งผู้เขียน

มองว่า คือ การปรับตัว การตอบโต้ และการต่อรองที่กลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่ม ได้เลือกแล้วว่าจะเขียน 

“ความรู้” หรือสร้าง “ความทรงจำา” ต่อปลาบึกในลักษณะใด ด้วยเหตุและผลบางประการ ภาย

หลังจากการยุติการจับปลาบึก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา 
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ปลาบึกกับการกลายเป็นสินค้าและสัญลักษณ์ของเชียงของ

ปลาบึกมีบทบาทสำาคัญต่อเชียงของเป็นอย่างมาก ในฐานะที่ถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของ

เชียงของ โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2520-2550 แม้ว่าปัจจุบันจะคลายความสำาคัญลง การใช้

ประโยชน์จากปลาบึกนัน้แตกต่างไปตามช่วงสมยั นับแต่อดตีการใช้ประโยชน์จากปลาบกึเป็นไป

อย่างตรงไปตรงมา คือ เพื่อการบริโภคเนื้อเพื่อยังชีพ หากเมื่อเป็นสินค้าที่พอซื้อขายแลกเปลี่ยน

ได้ ปลาบึกก็กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำาให้กับผู้ล่า จนถึงช่วงทศวรรษที่ 2530 

เป็นต้นมา ปลาบกึกลายเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ำาคญัของเชียงของในการสร้างรายได้จากนกัท่องเทีย่ว

ปลาบึกในอดีต

การจับปลาบึกของชาวบ้านท่ีเชียงของ โดยเฉพาะกับบ้านหาดไคร้ ซึ่งเป็นท่านำ้าสำาหรับ

นำาปลาบึกมาขึ้นนั้น พ่ออุ๊ยเสาร์1 พรานปลาบึกอาวุโสได้ให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนเมื่อ พ.ศ. 2550 

ประมาณการว่าน่าจะเกิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า 100 ปี (ประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา หรือประมาณปี 

พ.ศ. 2450) ทั้งนี้แต่ก่อนนั้น การออกล่าปลาบึกจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง หรือฤดูที่นำ้าในแม่นำ้า

โขงลดตำา่ลง ซึง่มรีะยะเวลาควบตัง้แต่ปลายเดอืนเมษายน ถงึปลายเดอืนพฤษภาคม ซึง่ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่ว่างเว้นจากการทำานาทำาไร่ ก็จะเริ่มลงนำ้าโขงเพื่อใช้ประโยชน์จากนำ้าโขง ทั้งหาปลา ทำา

เกษตรริมโขง เก็บไก (สาหร่ายนำ้าจืด) และล่าปลาบึก เป็นต้น

โดยขัน้ตอนของการล่าปลาบกึนัน้ พรานปลาจะรวมตวักนัเป็นกลุม่ไปสร้างตบู (กระท่อม) 

บริเวณดอนแวง (สันดอนทรายกลางนำ้าโขง) อยู่กินที่นั่นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจับปลาบึก ก่อน

หน้าที่จะจับปลาบึก ก็ต้องมีการเซ่นไหว้ ผีแม่ย่านางเรือ ไหว้เจ้าที่ เจ้าท่า เจ้าทาง รวมไปถึงทำา 

“พิธีไหว้ผีโพ้ง” เพื่อเป็นการขอให้ปล่อยปลาบึกออกมาให้จับ

การจับปลาบึกในอดีตนั้น มีเครื่องมือที่สำาคัญ 2 อย่างคือ เรือและกวัก (หรือ “นาม” ซึ่ง

ต่อมาได้พฒันาเป็น “มอง”) สำาหรับการทำาเรอื พ่อพุม่ บญุหนกั ได้เล่าให้ฟังในการสมัภาษณ์เมือ่ 

พ.ศ. 2550 ว่า ในอดีตการทำาเรือนั้นต้องออกไปหาไม้ตะเคียนเป็นลำาขนาดใหญ่ในป่าลึกและ 

1  ชื่อของผู้ให้ข้อมูลในบทความนี้ เป็นชื่อสมมติทั้งหมด.
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มีระยะทางท่ีไกลมาก อาจจะหาได้จากทัง้ป่าฝ่ังไทยและฝ่ังลาว ส่วนใหญ่นยิมไปเอาทางเหนอืนำา้ 

ก็คอืเขตอำาเภอเชยีงแสน พอล้มไม้ลงเสรจ็กป็ล่อยให้ไม้ตะเคยีนไหลตามนำา้ของมา แล้วกม็าเอา

ไม้ขึ้นฝั่งที่ทางเชียงของ และการทำาเรือนั้นไม่ได้ทำาจากการใช้เลื่อยยนต์ผ่าไม้เป็นแผ่นๆ เหมือน

ปัจจบุนั แต่ต้องขดุไม้ตะเคียนลำาใหญ่ทัง้ต้นให้ออกมาเป็นลำาเรอืทีเ่ราเรยีกว่า “เรอืขดุ” หลงัจาก

นั้น ก็ทำาพิธีบูชาแม่ย่านางเรือ ถือเป็นการเสร็จสิ้นการทำาเรือเพื่อหาปลาในอดีต ซึ่งเรือลำานี้จะใช้

ทำาประโยชน์ในทกุรปูแบบทัง้การเดนิทาง การหาปลา และค้าขาย ไม่ใช่แค่การล่าปลาบกึเท่านัน้

การทำากวัก (หรือนาม หรือมอง ในปัจจุบัน) คือเคร่ืองมือจับปลาบึก ที่มีลักษณะคล้าย

อวน ในอดีตการทำากวัก เพื่อล่าปลาบึก ต้องเริ่มจากการปลูกปอข้ามปี เช่น ถ้าเราจะทำากวักปีนี้ 

กต้็องปลกูปอไว้แล้วตัง้แต่ปีก่อน ดงันัน้ การทำากวกัต้องเป็นการเตรยีมการแบบข้ามปี เม่ือปอแก่

เต็มที่แล้วก็ต้องนำาไปแช่นำ้า นำาไปต้ม ตาก และฟั่นเป็นเส้นป่าน หลังจากนั้นก็จะเริ่มทอเพื่อขึ้น

รูปเป็นกวัก ซึ่งกวักหนึ่งเส้นถ้าดูแลรักษาดีๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์ต่อเป็น 5-6 ปี ได้เลยทีเดียว

ในการจับปลาบึกน้ันพบว่าเป็นกิจกรรมของเพศชายในชุมชน ซ่ึงการจับแต่ละครั้งจะเกิด

จากการรวมตัวของผู้ชาย 4-5 คนต่อเรือหนึ่งลำา รวมกลุ่มและแบ่งหน้าที่กันทำางานในเรือ โดย

ผู้ชาย 2 คนทำาหน้าที่พายเรือ ขณะที่อีก 2-3 คนต้องปล่อยกวักให้ขวางไปตามลำานำ้าโขง โดยให้

กวักไหลไปตามนำ้า ถ้าชนกับปลาบึก ปลาบึกก็จะติดกับกวัก ถ้าปลาบึกติด พรานปลาทั้งกลุ่ม

อาจจะต้องลงนำ้าเพื่อปลุกปลำ้ากับปลาบึก เพื่อให้จับปลาบึกได้ 

สำาหรับปลาบึกที่จับได้ พ่อหลวงบุญเรียน พรานปลาบึกอาวุโสอีกท่านหนึ่ง ได้เล่าในการ

สัมภาษณ์เมื่อ พ.ศ. 2550 ว่า แต่ก่อนเน้นการล่าเพื่อนำามาทำาเป็นเสบียงอาหาร เพื่อเตรียมไว้

สำาหรับการทำาเกษตรในปีต่อไป โดยส่วนใหญ่จะนำามาแปรรูปเป็นปลาแห้ง ปลาส้ม และไข่ปลา

บกึส้ม (เนือ่งจากเป็นการจบัในช่วงฤดทูีป่ลาบึกจะขึน้ไปวางไข่เหนอืต้นนำา้) เป็นต้น โดยปลาส่วน

ที่เหลือก็จะนำาไปแจกจ่ายให้กับเครือญาติ รวมไปถึงเพื่อนบ้านในละแวก

การกลายเป็นสินค้าของปลาบึก

เมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษที่ 2450 การจับปลาบึกเริ่มกลายเป็นสินค้าด้วยเงื่อนไขที่สำาคัญ 2 

ประการ คือ 
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ประการแรก คือ ต้นทุนการจับปลาของพรานปลาเพ่ิมสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการปรับ

เปลี่ยนวัสดุที่นำามาผลิตกวักเปลี่ยนจากปอมาเป็นการใช้เชือกไนล่อน และในปี พ.ศ. 2498 เริ่ม

มีการใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ นำามาติดตั้งกับเรือกาบ สำาหรับการเดินทางและการออกหาปลา 

กล่าวคือ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2490 โดยประมาณ กลุ่มพรานปลาเล่าว่าความนิยมในการใช้เชือก

ไนล่อนเริ่มเข้ามาแทนท่ีการปลูกปอและการสานเป็นกวัก เนื่องจากเชือกไนล่อนเริ่มหาซื้อได้

ง่ายขึ้น แต่ก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน การซื้อเชือกไนล่อนในสมัยนั้น ต้องออกไปซื้อที่อำาเภอ

แม่จัน อำาเภอเชียงแสน หรืออำาเภอเมืองเชียงราย เป็นต้น ด้วยการฝากซื้อกันเป็นกลุ่มๆ แล้วเอา

มาแบ่งกันในกลุ่มพรานปลาบึก

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2498 เครื่องยนต์ 4 จังหวะ เริ่มเป็นเครื่องจักรที่ทั้งกลุ่มพรานปลา 

พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้สัญจรทางเรือ เริ่มใช้เพื่อมาติดตั้งกับเรือแทนการพายด้วยไม้พาย กระนั้น

ก็ตาม การใช้เคร่ืองยนต์ก็จะเป็นเงื่อนไขท่ีนำาไปสู่การเสียค่าใช้จ่ายเรื่องนำ้ามันตามมา หากแต่

การใช้เครือ่งยนต์กจ็ะเป็นเงือ่นไขทีท่ำาให้พรานปลาใช้จำานวนแรงงานทีน้่อยลงในหน่ึงลำาเรอื และ

เริ่มเป็นเงื่อนไขที่ทำาให้พรานปลาบึกคนอื่นๆ เริ่มกระจายออกไปถือครองกวัก และเรือยนต์ด้วย

ตนเอง หรือก่อตั้งกลุ่มพรานปลาบึกมากขึ้นเรื่อยๆ

ประการทีส่อง คือ การอนุรักษ์ปลาบึกของรฐัและการเตบิโตของการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

กล่าวคือ ในช่วงต้นทศวรรษ 2520 ปลาบึกเริ่มถูกทำาให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน และกลุ่มคน

ภายนอกชุมชนมากขึน้ด้วยปรากฏการณ์ทางสงัคมสองประการ คอื หนึง่ การอนรุกัษ์ปลาบกึของ

รัฐ และสอง คือการเติบโตของกระแสการท่องเที่ยว

การอนุรักษ์ปลาบึกของรัฐ ในช่วงทศวรรษที่ 2520 ภายหลังปลาบึกเริ่มกลายเป็นสินค้า

ของอำาเภอเชียงของ และเริ่มมีการกระจายสินค้าออกไปตามเมืองใหญ่ๆ ของไทยมากขึ้น ทำาให้

ใน พ.ศ. 2524 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงเริ่มกังวลเรื่องปัญหาการสูญพันธุ์ 

อกีทัง้กส็นใจทีจ่ะพฒันาเป็นปลาเศรษฐกจิ จงึเริม่ต้นแนวคดิในการอนรุกัษ์ปลาบกึโดยใช้แนวทาง

การผสมเทยีมมาใช้เป็นทางออกในการอนุรกัษ์ และประสบผลสำาเรจ็ในการผสมเทยีมในปี พ.ศ. 

2526 (เกรียงศักดิ์ เม่งอำาพัน 2542; เสน่ห์ ผลประสิทธิ์ 2544) 

อย่างไรก็ตาม การเข้ามามีส่วนร่วมของกรมประมงได้นำาพาสื่อสารมวลชนและนักท่อง

เที่ยวเข้ามาด้วย โดยการเผยแพร่ข่าวความสำาเร็จในการผสมพันธุ์ปลาบึก เป็นที่มาของการเข้า
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มาของคนกลุ่มต่างๆ อีกหลายกลุ่มในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักอนุรักษ์

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

ในเวลาท่ีไม่ห่างกันมากนัก อันเป็นผลเนื่องจากนักท่องเท่ียวเริ่มให้ความสนใจกับปลา

บึก ซ่ึงเป็นปลาขนาดใหญ่ของแม่นำ้าโขง ทำาให้ช่วงเวลาน้ันนักท่องเท่ียวเร่ิมเดินทางเข้ามาชม

การล่าปลาบึกท่ีบ้านหาดไคร้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการจับปลาบึก คือ ช่วง

เดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี เงื่อนไขนี้เองท่ีนำามาสู่การเติบโตของกระแสการท่องเที่ยว

ในเชียงของ ทำาให้เกิดปรากฏการณ์สองลักษณะคือ หนึ่ง การขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารและ

โรงแรมริมแม่นำ้าโขง และ สอง การทำาให้ปลาบึกและปลานำ้าโขงเป็นสินค้าของเชียงของ ด้วยการ

สร้างความหมายให้กับปลาบึก อาทิ “ปลายักษ์แห่งลุ่มนำ้าโขง” รวมไปถึงการสร้างฉายาต่างๆ 

ไปพร้อมกับการสร้างความเชื่อในการบริโภค อาทิ “ปลาขงเบ้ง” กินแล้วจะฉลาด อายุยืน มีบุญ

บารมี เป็นต้น (เกรียงศักดิ์ เม่งอำาพัน 2542; ธีรพันธ์ ภูคาสวรรค์ 2544) อันเป็นที่มาของกระแส

นิยมในการบริโภคปลาบึกในช่วงเวลาต่อมา

ในช่วงท่ีปลาบึกกลายเป็นสินค้าน้ันทำาให้มีราคาสูงจากเดิมที่ขายเป็น “กำา”2 กำาละ 20 

บาท (ราคาทั้งตัวประมาณ 100 – 200 บาท) ในช่วงปลายทศวรรษที่ 2520 ราคาเพิ่มขึ้นเป็น

กิโลกรัมละ 100 บาท ปลายทศวรรษที่ 2530 ราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 250 บาท และสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ช่วงทศวรรษที่ 2550 อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท

 นอกจากน้ี ความเข้มข้นของการทำาให้ปลาบึกกลายเป็นสินค้ามีมากขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 

2530 พธิกีรรมล่าปลาบกึทีเ่คยจดัทำาอย่างเรยีบง่าย และเป็นพิธีกรรมก่อนการออกล่าปลาบึกใน

แต่ละปี ถกูสถาปนาเป็นพธีิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเป็นครัง้แรก ในชือ่ “พธิกีรรมบวงสรวง

เจ้าพ่อปลาบึก” (วิเชียร มีบุญ 2542) โดยพิธีกรรมดังกล่าวจัดขึ้นก่อนการล่าปลาบึกในฤดูกาล

ล่าปลาบึกช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และในปี พ.ศ. 2530 – 2533 ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ปลา

บกึเป็นท่ีต้องการของตลาดสูงสดุ มนีกัท่องเทีย่วมาเทีย่วชมการล่าปลาบึกเป็นจำานวนมาก ทำาให้

ผู้ชายในหมู่บ้านทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเข้ามาเป็นพรานปลาบึกกว่า 200 คน และ

สามารถจับปลาบึกได้ถึง 69 ตัว ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในการจับปลา 

2 อุ๊ยเสาร์ได้อธิบายความหมายของ “ก�า” เอาไว้ในการสัมภาษณ์ว่า เป็นรูปแบบของการวัดปริมาณปลาบึก  

ด้วยวิธีการใช้เชือกพันรอบหัวปลาบึก แล้วน�าเอาความยาวทั้งหมดของเชือกมาวัดด้วยการก�าทีละก�ามือ ว่าได้กี่

ครั้ง จ�านวนทั้งหมดที่ก�าได้ ก็คือ ปริมาณทั้งหมดของปลาบึกที่จะซื้อ-ขายกันเป็นก�า.
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ในช่วงเวลาท่ีการท่องเที่ยวเริ่มเข้มข้นขึ้น การอนุรักษ์ปลาบึกของกรมประมงก็เริ่มเข้ามา

มีบทบาทในพิธีกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก โดยการสอดแทรกแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์เข้าไป

ในพื้นที่ของการท่องเที่ยว อาทิ “การจัดตั้งโครงการรักษ์ปลาบึก รักษ์เชียงของ” และการปล่อย

ลกูปลาบึกจากบ่อเพาะเลีย้งในงานพิธกีรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบกึ และท้ายที่สดุกรมประมงได้

ออกประกาศห้ามจับปลาบึกเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 (เกรียงศักดิ์ เม่งอำาพัน 2542) ภาย

หลังจากได้ลูกปลาบึกที่เกิดจากการผสมเทียมแล้ว 2 รุ่น 

ในขณะเดียวกัน เมื่อปริมาณปลาบึกท่ีถูกจับมีมากขึ้นพรานปลาบึกเริ่มเผชิญกับเงื่อนไข

ของการโดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและการอนรุกัษ์ปลาบกึจากกรมประมง ทำาให้พรานปลา

บกึบ้านหาดไคร้รวมตวักนัเพือ่ก่อตัง้ “ชมรมปลาบกึบ้านหาดไคร้” เมือ่ปี พ.ศ. 2533 เพ่ือมาเป็น

กลไกกลางในการต่อรองราคาและการอนุรักษ์ปลาบึกของกรมประมงผ่านการขออาชญาบัตร  

ที่จะอนุญาตให้จับปลาบึกได้ในแต่ละปี และกลุ่มอื่นๆ ที่มีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาทิ มูลนิธิ

คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund: WWF) และกลุ่ม

รักษ์เชียงของ เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่เป็นจุดรับซื้อปลาบึกเพื่อส่งต่อให้กับพ่อค้าคนกลาง

หรอืร้านรบัซ้ือ และบรหิารจดัการควิเรอืของพรานปลา ทำาให้กลไกสำาคญัของการจัดการทีเ่คยผ่าน

พิธีกรรม ครัวเรือน และชุมชนเป็นสำาคัญ ต้องเปลี่ยนไปสู่การจัดการแบบ “ชมรม” ที่มีลักษณะ

การรวมเป็นสหกรณ์โดยการรวมตัวกันของสมาชิก

ดงันัน้ นบัแต่ทศวรรษท่ี 2450 จนถงึ 2530 ปลาบกึเริม่เป็นสนิค้าทีม่บีทบาทต่อพฒันาการ

ทางเศรษฐกิจของเชยีงของทัง้ในทางตรง คอื การบรโิภคและค้าเนือ้ปลาบกึ ให้ทัง้กบัผูป้ระกอบการ

ภายในเชียงของ และพ่อค้าคนกลางจากนอกพื้นที่ และทางอ้อม คือ การเสพความรู้ ภูมิปัญญา 

ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับปลาบึก อาทิ การท่องเที่ยวริมนำ้าโขงเพื่อดูกิจกรรมการไหลมอง

ปลาบึก การชมพิธีกรรมบูชาเจ้าพ่อปลาบึก รวมถึงการเย่ียมชมวิถีการล่าปลาบึก การทำามอง 

และศกึษาการเคลือ่นย้ายของปลาบึก เป็นต้น ซึง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีส่มัพันธ์กบัปลาบกึ

ในระยะนี้ เกิดขึ้นภายใต้บริบทที่สำาคัญ 2 ประการ คือ การอนุรักษ์ และการท่องเที่ยว ซึ่งได้ถัก

ทอสายสัมพันธ์ขึ้นในชุมชนเชียงของ โดยเฉพาะกับละแวกบ้านหาดไคร้ ที่มีผู้กระทำาการที่สำาคัญ 

คือ กลุ่มพรานปลาบึก (ชมรมปลาบึกบ้านหาดไคร้) กรมประมง อำาเภอเชียงของ เทศบาลตำาบล

เวียงเชียงของ กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร และโรงแรม กลุ่มพ่อค้าคนกลางทั้งภายในและ

ภายนอก และกลุ่มนักอนุรักษ์ในเชียงของ เป็นต้น กล่าวคือ ในระยะน้ี ความสัมพันธ์เกิดข้ึน

ในลักษณะท่ีกลุ่มผู้กระทำาการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันอย่างลงตัว กล่าวคือ กลุ่มพรานปลาบึก 
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มรีายได้ทางเศรษฐกิจโดยตรงจากการค้าปลาบึก ในขณะทีก่รมประมงกไ็ด้นำา้เชือ้ และไข่ปลาบกึ 

ทีไ่ด้จากการรดีเมือ่พรานปลาบกึจบัปลาบกึได้ รวมไปถงึกลุม่ท้องที ่ท้องถิน่ และธรุกจิร้านอาหาร 

และโรงแรมในพื้นที่ก็ได้ผลประโยชน์จากการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในระยะนี้ มีเพียง

กลุม่นกัอนรุกัษ์ในเชยีงของเท่านัน้ทีเ่ริม่กงัวลต่อผลกระทบท่ีมต่ีอจำานวนของปลาบกึทีถ่กูจบัมาก

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตาราง 1 สถิติจำานวนการจับปลาบึกของพรานปลาบึกบ้านหาดไคร้  

ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 - 2549

ปี จำานวน
ที่จับได้ ปี จำานวน

ที่จับได้ ปี จำานวน
ที่จับได้ ปี จำานวน

ที่จับได้

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

4

3

16

15

17

18

24

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

42

60

69

31

35

48

18

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

16

7

6

1

20

2

0

2545

2546

2547

2548

2549

0

0

7

4

1

ที่มา: สถิติระหว่างปี พ.ศ. 2524-2528 จากเกรียงศักดิ์ เม่งอำาพัน (2542, 10)

        สถิติระหว่างปี พ.ศ. 2529-2549 จาก คณะวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น (2549)

ปลาบึกกับการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเชียงของ

“หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร ้

แหล่งผ้าทอนำ้าไหล ประตูใหม่อินโดจีน” 

(คำาขวัญประจำาอำาเภอเชียงของ)

ผลสืบเนื่องภายหลังจากการจัดต้ังชมรมปลาบึกบ้านหาดไคร้ ซ่ึงเกิดข้ึนท่ามกลางบริบท 

ที่ปลาบึกกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับพรานปลาบึกเป็นอย่างดี รวมไปถึงการทำาให้
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เชียงของกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวริมนำ้าโขง ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรมต่างเฝ้าคอย

ให้นักท่องเที่ยวมาเยือนในช่วงเทศกาลล่าปลาบึก ความต่อเนื่องช่วงทศวรรษที่ 2530-2550 นี้

เอง ที่ทั้งฝ่ายอำาเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ ชมรมปลาบึกบ้านหาดไคร้ และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า

และโรงแรมต่างๆ ร่วมกันสนับสนุน และสรรค์สร้างให้ปลาบึกกลายเป็นสัญลักษณ์ของเชียงของ 

โดยผ่านปฏิบัติการที่สำาคัญหลายอย่าง 

ในช่วงปี พ.ศ. 2543 เทศบาลตำาบลเวียงเชยีงของร่วมกบัการสนบัสนนุจากภาคส่วนต่างๆ 

เห็นชอบและดำาเนินการจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ปลาบึกและปลานำ้าจืด” ที่บริเวณที่จับปลาบึกบ้าน 

หาดไคร้ เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว และเป็นแหล่งเรยีนรูป้ลาบกึและปลานำา้จืดทีส่ำาคญั นอกจากนี้ 

ในทุกวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ฯ จะมีการจัด “พิธีกรรมบวงสรวงเจ้า

พ่อปลาบกึ” ก่อนทีจ่ะมกีารออกล่าปลาบกึโดยกลุม่พรานปลาทีสั่งกดัชมรมปลาบกึบ้านหาดไคร้ 

รวมถงึหลงัจากการจดัทำาพธีิบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบกึแล้ว เจ้าหน้าทีข่องกรมประมงกจ็ะสนบัสนนุ

ให้มีการปล่อยลูกปลาบึกที่ได้จากการผสมเทียม และเพาะเลี้ยงเป็นประจำาทุกปีเช่นกัน

นอกจากนี้ กรมประมง ท้องถิ่น ท้องที่ และชมรมปลาบึกบ้านหาดไคร้ ยังสนับสนุนให้

มีการจัดทำาปลาบึกสตาฟ พร้อมห้องเก็บรักษา การจัดทำาอนุสาวรีย์ปลาบึก และการจัดทำาห้อง 

จัดเก็บอุปกรณ์ล่าปลาบึก เช่น กวัก นาม และมอง เป็นต้น ในบริเวณหน้าวัดหาดไคร้หรือ 

หน้าหาดล่าปลาบกึ ซึง่จะเป็นสถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วมักมาเย่ียมชมนอกช่วงระยะเวลาล่าปลาบกึ 

ปฏิบัติการต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสถาปนาความสำาคัญของปลาบึกที่มีต่อ

เชียงของ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ปลาบึกสร้างรายได้ให้กับเชียงของ ทั้งในรูปแบบของการค้าเนื้อปลา

บึกที่ปรากฏเป็นเมนูอาหารที่สำาคัญให้กับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้กับเชียงของ 

โดยผูป้ระกอบการร้านอาหารต่างๆ มกัจะได้รายได้เป็นอย่างดใีนช่วงเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม 

ซึง่เป็นช่วงฤดกูาลล่าปลาบึกท่ีท้ังนักท่องเท่ียว นกัข่าว และนกัอนรุกัษ์ต่างๆ จบัจองห้องพกับรเิวณ

หน้าหาดล่าปลาบึกที่บ้านหาดไคร้เป็นประจำาทุกปี

ความสนใจต่อปลาบึกท่ีเชียงของน้ันไม่ใช่แค่คนไทยหรือคนโดยรอบแม่นำ้าโขงที่ให้ความ

สำาคัญในฐานะปลาใหญ่แห่งลุ่มนำ้าโขง เพราะระหว่างช่วงทศวรรษที่ 2520 จนถึง 2550 ปลาบึก

ถูกจารึกในเดอะกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ (The Guinness World Records) ว่าเป็นปลา 
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นำ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก3 และสิ่งนี้เองที่เป็นเหตุผลสำาคัญที่เชียงของดึงเอาปลาบึกมาเป็น

สัญลักษณ์ที่สำาคัญส่วนหนึ่งของเชียงของ

จะพัฒนาหรือจะอนุรักษ์ ก็คือการพรากปลาบึกไปจากเชียงของ

ต้ังแต่ปลายทศวรรษที่ 2530 แม่นำ้าโขงถูกปรับใช้ประโยชน์ให้เอื้อต่อการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนมากขึ้น และมีองค์กรข้ามพรมแดนระหว่างรัฐ

เข้ามามีบทบาทมากขึ้น คือ กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (Greater Mekong Sub-region: 

GMS) ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ติดแม่นำ้าโขง ประกอบด้วย จีน 

(ยูนนาน) พม่า ลาว ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2535 โดยมีเป้าหมายร่วม

กันท่ีจะสร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่สำาคัญ 9 ด้าน ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม 

พลังงานการค้า การลงทุน การเกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์4 

ภายใต้การพัฒนาดังกล่าวมีโครงการพัฒนา 2 โครงการที่สำาคัญซึ่งส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงแม่นำ้าโขง คือ โครงการพัฒนาร่องนำ้าเพื่อการเดินเรือเชิงพาณิชย์ (ระเบิดแก่ง) และ

โครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทางตอนบนของแม่นำ้าโขง

3 จากการส�ารวจหนังสือกินเนสบุ๊ก ออฟ เรคคอร์ดส์ (Guinness Book of Records) ในส�านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ามีการบันทึกถึงปลาบึก (Pla Buk or Pa Beuk - Pangasianodon gigas) เป็น 

ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ 1986) โดยให้นิยามปลาบึก ว่าเป็นปลาน้�าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้ทุกช่วงเวลา

ของชีวิตอาศัยอยู่ในน้�าจืด หรือน้�ากร่อย และพบได้เฉพาะในแม่น้�าโขง ส่วนในฉบับปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

กล่าวว่า สามารถพบปลาบึกได้ในแม่น้�าเจ้าพระยา หรือแม่น้�าสาขาของแม่น้�าโขงภายในประเทศไทยได้เช่น

กัน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับปลาบึกขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีการจับได้ มีน้�าหนักมากที่สุดประมาณ 300 

กิโลกรัม ความยาวประมาณ 3 เมตร.

4 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขง (Greater 

Mekong Subregion: GMS) ในส่วนต่อไปนี้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ http://bit.ly/1zfaNJ7.
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1. โครงการพัฒนาร่องนำ้าเพื่อการเดินเรือเชิงพาณิชย์ หรือ “โครงการระเบิดแก่ง”5 เริ่ม

ในช่วงปี พ.ศ. 2543 โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับสภาพแม่นำ้าโขงด้วยการเคลื่อนย้ายเกาะแก่งหิน

โสโครกและหาดตื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ที่มีระยะทางรวมกว่า 331 กิโลเมตร ให้มี

ความกว้างประมาณ 31 เมตร และลึกประมาณ 3 เมตร ให้สามารถร่องเรือขนส่งสินค้าที่มี

ระวางขนาด 300-500 ตัน ได้ตลอดทั้งปี สำาหรับในเขตพื้นที่เชียงของ แก่งขนาดใหญ่แก่งหนึ่ง

ที่เป็นเป้าหมายของโครงการนี้ ก็คือ “แก่งคอนผีหลง” ที่มีแผนจะทำาการระเบิดในปี พ.ศ. 2547 

แต่ก็ได้ยุติลงเพราะการเคลื่อนไหวต่อต้านของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

2. โครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทางตอนบนของแม่นำ้าโขง ด้วยเป้าหมายในการสร้าง

ความร่วมมอืเรือ่งการซ้ือขายแลกเปลีย่นพลงังานระหว่างกลุม่ประเทศในอนภุมูภิาคลุม่แม่นำา้โขง   

การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บริเวณทางตอนเหนือของแม่นำ้าโขงในช่วงปี พ.ศ. 2535-2546 

มีการสร้างแล้วเสร็จจำานวน 2 แห่ง และกำาลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างอีกจำานวนกว่า 18 แห่ง6 

โดยเฉพาะในส่วนของจีน (ยูนนาน) การสร้างเขื่อนนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ ความ

ต้องการในการผลิตไฟฟ้าพลังงานนำ้า และความต้องการปล่อยนำ้าในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้เกิดการ

เดินเรือเพื่อทำาการค้าได้ตลอดทั้งปี 

5 โครงการพัฒนาร่องน้�าเพื่อการเดินเรือเชิงพาณิชย์ เกิดจากข้อตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ใน 

ลุ่มแม่น้�าโขงตอนบน (Quadripartite Agreement on Commercial Navigation on Lancang – Mekong River) 

ซึ่งถือเป็นโครงการหนึ่งของความร่วมมือของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้�าโขงในส่วนของไทย ลาว พม่า จีน ที่ได้ลงนาม

ร่วมกันในความตกลงว่าด้วยการเดินเรือในแม่น้�าล้านช้าง-แม่น้�าโขง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 ณ จังหวัด 

ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการเสร็จแล้ว 

10 จุด ส่วนจุดสุดท้ายที่บริเวณแก่ง “คอนผีหลวง” คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 8 เมษายน พ.ศ. 2546 มอบหมาย 

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท�าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆ ในประเทศ 

ไทย (เพิ่งอ้าง).

6 รัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะพัฒนาเขื่อนบนแม่น้�าโขงกว่า 20 แห่ง ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ของ  

International Rivers ระบุว่าจนถึงพ.ศ. 2555 มีเช่ือนท่ีสร้างเสร็จแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ เข่ือนม่านวาน (Manwan)  

เข่ือนต้าเฉาซาน (Dachaosan) เขื่อนจิ่งหง (Jinghong) เขื่อนเสี่ยววาน (Xiaowan) เขื่อนนัวจาตู้ (Nuozadu) และ

เขื่อนกงกั่วเฉียว (Gongguaqiao) และมีเขื่อนที่ก�าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 4 แห่ง อยู่ในระหว่างการเตรียม 

การ 3 แห่ง และอยู่ในแผนการอีก 1 แห่ง (International Rivers 2013).
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โครงการพัฒนาทั้ง 2 โครงการนี้ พัฒนาขึ้นโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากแม่นำ้าโขงที่

สวนทางกับการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเพิกเฉยต่อรูปแบบการใช้

ประโยชน์ของทรัพยากรในแม่นำ้าโขงที่เป็นลักษณะดั้งเดิม อาทิ การหาปลา การเก็บไก การทำา

เกษตรริมโขง และการจับปลาบึก ที่ชาวบ้านบางกลุ่มยังคงอาศัยการยังชีพในลักษณะนี้อยู่ 

ขณะท่ีพรานปลาบกึ ได้รบัผลกระทบจากโครงการพัฒนาดงักล่าวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ

การลดลงของปริมาณปลาบึกท่ีจับได้ ท้ังน้ีพ่อหลวงบุญเรียน พรานปลาบึกในฐานะของคนทาง

ตอนท้ายของแม่นำ้าโขง ได้ให้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ในการสัมภาษณ์เมื่อ พ.ศ. 2550 

ว่า เป็นเพราะระบบนิเวศในแม่นำา้โขงเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจนในช่วงหนึง่ทศวรรษทีผ่่านมา อาทิ 

นำา้ในแม่นำา้โขงมคีวามขุ่น (ตะกอน) มากข้ึน ซ่ึงมผีลต่อการอพยพของปลาบกึขึน้ไปทางตอนเหนอื

ของแม่นำ้าโขงในฤดูจับปลาบึก เนื่องจากปลาบึกจะไม่คุ้นเคยกับสภาพแม่นำ้าโขงที่เปลี่ยนแปลง

ไป และเริ่มหลงฤดู (หรือเสียเชื้อ)7 การขึ้น-ลงของนำ้าในแม่นำ้าโขงผิดปกติ โดยพรานปลาบึกให้

เหตุผลว่าอาจเป็นเพราะการปล่อยนำ้าจากเขื่อนทางตอนบนของแม่นำ้าโขงในส่วนของประเทศจีน 

(ยูนนาน) ในช่วงฤดูแล้ง ทำาให้ไม่สามารถลงเรือจับปลาบึกได้ เพราะนำ้าที่เพ่ิมสูงข้ึนกะทันหัน 

โดยเฉพาะในระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2546 ซึ่งพรานปลาบึกไม่สามารถลงเรือจับ 

ปลาบึกได้8 รวมถึงพรานปลายังให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่าถูกรบกวนจากการแล่นผ่านของเรือขนาด

ใหญ่ทั้งเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น และการสร้างท่าเรือเชียงของที่มีผล

ต่อการอพยพของปลาบึกผ่านทางร่องนำ้าในบริเวณเชียงของ

ความเหน็ของพรานปลาข้างต้นสอดคล้องกับ องค์กรสตัว์ป่าโลก (WWF) แห่งประเทศไทย 

ซึ่งได้นิยาม “ภัยคุกคาม” ต่อปลาบึกว่าประกอบด้วย 1) การล่าปลาบึกที่มากเกินไป และ

7 อ้ายจันทร์ พรานปลาบึก กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนเมื่อ พ.ศ. 2550 ว่า “เสียเชื้อ” เป็นอาการ

ของปลาบึกที่ไม่ยอมอพยพข้ึนมาตามฤดูกาลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น�้าโขงต่างๆ ทั้งน้ำขึ้นลงที่ 

ผิดปกติ และน้ำมีตะกอนมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงกรณีที่ปลาบึกชนกับส่ิงแปลกปลอมระหว่าง

ทางที่อพยพขึ้นแม่น้ำโขง อาทิ มองหาปลา หรือเรือต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้ปลาบึกหันหลังว่ายกลับไปยังปลาย

น้ำตามเดิม.

8 อ้ายบัติ พรานปลาบึก ให้เหตุผลไว้ในการสัมภาษณ์เมื่อ พ.ศ. 2550 ว่า ในระหว่างปีดังกล่าว ตน

ไม่สามารถลงเรือจับปลาบึกได้ เพราะน้�าในแม่น้�าโขงขึ้นกะทันหัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่กลุ่มอนุรักษ์น�ามาใช้เป็นตัวบ่ง

ชี้ถึงการลดลงของปลาบึกถึงขั้นวิกฤติว่า ทั้งสามปีเป็นปีที่พรานปลาบึกไม่สามารถจับปลาบึกได้เลย (ตูตาราง 1 

ประกอบ).
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ปราศจากความพยายามที่จะสร้างกฎข้อบังคับเพ่ืออนุรักษ์ปลาบึก 2) การจับปลาบึกได้โดย

บังเอิญจากการทำาประมงโดยใช้ “ได” ในกัมพูชา และการทำาประมงโดยใช้ “ลี่” ในลาว 3) วงจร

ของกระแสนำ้าที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อแหล่งวางไข่และเพาะพันธุ์ รวมถึงเส้นทางอพยพของ

ปลาบกึ และ 4) เนือ่งจากการสร้างเขือ่นในแม่นำา้โขงและแม่นำา้สาขา การทำาลายแหล่งเพาะพันธ์ุ

วางไข่จากการเปลีย่นแปลงแม่นำา้โขง โดยการขุดลอกของโครงการสาธารณปูโภคต่าง ๆ  เช่น การ

สร้างสะพาน และท่าเรือ เป็นต้น (ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ 2547)

 นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มผู้กระทำาการอื่นๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรม 

กลุ่มพ่อค้าคนกลาง กลุ่มนักอนุรักษ์ในพื้นที่ และกลุ่มท้องถิ่น ต่างได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

โครงการพฒันาขนาดใหญ่ทัง้สองดงักล่าวข้างต้น กล่าวคอื เนือ่งจากผลกระทบท่ีนำาไปสูก่ารลดลง

ของปลาบกึทีจั่บได้ ทำาให้นักท่องเทีย่วท่ีเคยเข้ามาเย่ียมชมการล่าปลาบกึในช่วงเทศกาลจับปลา

บกึลดลงเป็นจำานวนมาก ทำาให้ธรุกจิร้านอาหารและโรงแรมจำานวนหลายแห่งบรเิวณบ้านหาดไคร้

ยุติกิจการลง ส่วนผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ยังคงทำาธุรกิจอยู่ก็หันมาปรับตัวด้วยการมุ่งเป้ามาที่

กลุ่มลูกค้าในพ้ืนท่ี และจังหวัดในเขตภาคเหนือ เช่น ผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับ 

ผู้เขียนว่า พยายามเปลี่ยนจุดขายจากปลาบึกมาเป็นการเชิญชวนด้วยการนำาเที่ยวทางเรือ 

การชมทิวทัศน์ 2 ฝั่งโขง การเที่ยวชมตลาดอินโดจีนใน สปป. ลาว และการล่องเรือชมเกาะแก่ง

ต่างๆ ตามริมนำ้าโขง

 ในขณะท่ีกลุ่มพ่อค้าคนกลางผู้ค้าปลาบึกเผชิญทั้งเงื่อนไขของจำานวนปลาบึกท่ีจับได ้

ลดลง และราคาปลาบึกที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก กลุ่มพ่อค้ากลุ่มนี้ จึงหันไปรับซื้อปลาบึกจากบ่อ

เลี้ยงที่กระจายตัวอยู่ในเขตอำาเภอเวียงชัย อำาเภอแม่จัน และอำาเภอพาน โดยมีราคาที่แตกต่าง

กันเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ราคาปลาบึกที่จับได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม อาจมีราคา

สูงถึงกิโลกรัมละ 500 บาท ในขณะที่ปลาบึกจากบ่อเลี้ยงอาจมีราคาเพียง 150 บาท ทำาให้กลุ่ม

พ่อค้า แม่ค้าปลา หันมารับซื้อปลาบึกจากบ่อเลี้ยงแทน และนำามากระจายให้กับกลุ่มผู้บริโภค

ในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรม รวมไปถึง ในเขตจังหวัดใกล้เคียง 

เช่น จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

 สำาหรับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งในส่วนของท้องถิ่นและท้องที่ การลดลงของปลาบึก 

ท่ีเกิดจากผลกระทบของการพัฒนาต่างๆ นำาไปสู่การปรับตัวด้วยการปรับจุดขายของเชียงของ 

จากท่ีเคยใช้ปลาบึกเป็นจดุขายในการส่งเสริมการท่องเทีย่วในพืน้ท่ี กห็นัมาสนบัสนนุในเรือ่งของ
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การจดัทำาพิธกีรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก การสนับสนนุในเรือ่งของตลาดการค้าชายแดน ท่าเรอื

นำ้าลึก ท่าเรือบั๊ค และวิถีของไทลื้อที่เชียงของแทน เป็นต้น

ดงันัน้ จงึเป็นความชดัเจนว่า การพฒันาบนลุม่นำา้โขงตอนบน ส่งผลกระทบให้ปรมิาณของ

ปลาบกึลดลงจรงิ และมผีลต่อการดำารงชพีด้วยการจบัปลาบกึของพรานปลา และกลุม่ผูก้ระทำาการ 

อื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งโดยนัยน้ี การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการที่พรากปลาบึกไปจาก 

เชียงของ และได้สร้างผลกระทบต่อกลุม่คนกลุม่ต่างๆ ในเชยีงของหลายกลุม่ ในขณะทีก่ลุ่มคน 

กลุ่มต่างๆ ก็พยายามปรับตัว ต่อสู้ และดิ้นรนเพื่อให้ตนเองอยู่รอดในบริบทของการพัฒนา 

ข้ามพรมแดนขนาดใหญ่ 

การอนุรักษ์ปลาบึกระดับสากล

“.…ทำาไมปลาบึกถึงมีความพิเศษ หรือความสำาคัญในการที่จะเก็บรักษาไว้ในสถานะทาง

ธรรมชาติ (keep it in the wild) นั้น”…. คำาตอบของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ก็คือ 

เพราะว่าปลาบึกเป็นปลาน�้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด และใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลก 

นอกจากนี้ปลาบึกยังถือเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญในการบ่งช้ีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

ของแม่น�้าโขง เพราะว่าสายพันธุ์ของปลาบึกน้ันเริ่มมีความเปราะบางลงเป็นอย่างมาก 

ด้วยการล่าที่มากเกินไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมของแม่น�้าโขง ดังนั้น

สถานะภาพของปลาบึกจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ส�าคัญในการบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของ

แม่น�้าโขง “health of the river” ดังนั้นการจัดการและรักษาสายพันธุ์ปลาบึกเอาไว้

จึงเป็นเสมือนส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญในการจัดการลุ่มน�้าโขงอย่างยั่งยืน (National 

Geographic 2003)

คำากล่าวตอนบนนี้สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาบนลุ ่มนำ้าโขงตอนบนที่กระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมในเชียงของจึงเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ทำาให้สหภาพสากลว่าด้วยการ

อนุรักษ์ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) และกลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นท่ีให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่นำ้า

โขง โดยเฉพาะกบัประเด็นการเปลีย่นแปลงของระบบนเิวศทีก่ระทบต่อการดำารงชพีของคนลุม่นำา้ 
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การเคล่ือนไหวในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชียงของจึงเริ่ม

ขยายวงกว้างเป็นเครอืข่ายข้ามพรมแดนมากขึน้ อาทิ การสร้างเครอืข่ายกบัเครอืข่ายลุม่นำา้เอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Rivers Network: SEARIN) กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) 

และสหภาพสากลว่าด้วยการอนรุกัษ์ โดยมีปฏบิตักิารต่างๆ ในพืน้ทีเ่ชยีงของ อาท ิการใช้ประเดน็

เรื่อง “แก่งคอนผีหลง” และปลาบึกซ่ึงเป็นปลาหนังนำ้าจืดท่ีใหญ่ที่สุดในโลกท่ีใกล้จะสูญพันธุ์  

เป็นประเด็นในการขับเคลื่อนเร่ืองการพัฒนาบนลุ่มนำ้าโขงตอนบน โดยเริ่มสื่อสารต่อสังคมใน 

รูปแบบของงานวิจัยหลายชิ้นที่นำาเสนอถึงความสำาคัญของแก่งคอนผีหลงในฐานะระบบนิเวศที่

มีความสำาคัญต่อแม่นำ้าโขง และการดำารงชีพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเชียงของ นอกจากนี้ ยังได้

นิยามให้แก่งคอนผีหลงมีบทบาทในฐานะเป็นพื้นที่วางไข่สุดท้ายของปลาบึกอีกด้วย (ไชยณรงค์ 

เศรษฐเชื้อ 2547)

การปรากฏตัวของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ในแถบลุ่มแม่นำ้าโขงจึงเร่ิมมีความ

ชัดเจนมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 2540 อันถือได้ว่าเป็นการเข้ามาเพื่อท้าทายและต่อรองกับการ

พัฒนาของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงท่ีมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากแม่นำ้าโขง ในลักษณะที่

ต้องการเปล่ียนแปลงสภาพอันเป็นธรรมชาติของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบ

นิเวศของแม่นำ้าโขง เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ ในขณะที่สหภาพสากลว่า

ด้วยการอนรุกัษ์กเ็ริม่เปิดประเดน็การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินลุม่แม่นำา้โขง ด้วยการช่วงชิง

การนิยามปลาบึกให้เป็น “ทรัพยากรที่ใกล้สูญพันธุ์” (endangered) ในปี พ.ศ. 2539 และมี

การจัดให้ปลาบึกอยู่ในบัญชีแดง (red list) ต่อมาเมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 2540 อันเป็นห้วงเวลาที่

แม่นำ้าโขงเริ่มถูกเปลี่ยนเข้าสู่กรอบของการพัฒนาบนลุ่มนำ้าโขงตอนบนมากขึ้นในปี พ.ศ. 2546 

ปลาบึกจึงถูกเลื่อนสถานภาพจาก “ใกล้สูญพันธุ์” เป็น “ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งยวด” (critically 

endangered)9 โดยให้เหตผุลว่า การพฒันาบนลุม่นำา้โขงตอนบนในรูปแบบของการสร้างเขือ่น

9 นอกจากนี้ ปลาบึกยังถูกจัดอยู่ในภาคผนวกที่ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วย

ชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (the Convention on International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora: CITES) โดยห้ามมีการจ�าหน่ายปลาบึกระหว่างประเทศ ยกเว้นแต่กรณีท่ีได้รับการ

ควบคุมอย่างเข้มงวดรวมทั้งในข่ายของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนของไทย อาทิ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณ

พืชแห่งประเทศไทย ก็ได้เรียกร้องให้รัฐยุติการออกกฎอาชญาบัตรล่าปลาบึกในฤดูวางไข่ (เมธาวี มัชฌันติกะ 

2547, 5 อ้างถึงใน ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ 2552, 114).
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ขนาดใหญ่ การระเบิดเกาะแก่งแม่นำ้าโขง เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางสำาหรับเดินเรือพาณิชย์ และ

การล่าปลาบึก10 ล้วน มีส่วนสำาคัญในการพรากปลาหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปจากลำานำ้าสายนี้ 

การพรากปลาบึกไปจากเชียงของด้วยการอนุรักษ์

ในปี พ.ศ. 2548 ปฏิบัติการว่าด้วยการอนุรักษ์ปลาบึกของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ปลาบึก

เกิดขึ้นภายใต้ “โครงการรักษ์ปลาบึก รักษ์เชียงของ” 11 ซึ่งมีโครงการย่อยต่างๆ หลายโครงการ 

อาทิ การจัดงานพิธีกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรง

ครองราชย์ครบ 60 ปี โครงการโรงเรียนแม่นำ้าโขง โครงการส่งมอบมองปลาบึกให้กับสหภาพ

สากลว่าด้วยการอนรุกัษ์ในราคาปากละ 20,000 บาท โครงการสรรหาอาชพีทดแทนให้กบัพราน

ปลาบึก และปฏิบัติการว่าด้วยการผลักดันการจัดตั้ง “เขตอภัยทาน” บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ซึ่ง

เป็นบริเวณจับปลาบึก เป็นต้น12

 ภาพของปฏิบัติการของการอนุรักษ์ปลาบึกดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายกลุ่ม

อนุรักษ์ปลาบึกพยายามใช้กลไกทั้งทางวัฒนธรรม (ศาสนา) อำานาจสัญลักษณ์ (กษัตริย์) หรือ

แม้แต่การปลดเครื่องมือทำากินเพื่อกดดันพรานปลาบึกให้ยุติการจับปลาบึกให้ได้ ในขณะท่ี

10 ข้อความตอนหนึ่งในรายงานข่าวบนเว็บไซต์ National Geographic ระบุว่า “...ส�าหรับปัญหาหลักของ

การท�าให้ปลาบึกลดลงในทัศนะของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ที่ถูกจับจ้องเป็นปัญหาหลักก็คือ การล่าปลา

บึก และรองลงมาก็คือ ปัญหาการสร้างเขื่อน โครงการเดินเรือ และการท�าลายที่อยู่อาศัยของปลาบึก โดยเฉพาะ

ที่ผ่านมา เขื่อนปากมูน ซึ่งสร้างข้ึนบนล�าน�้ามูน ซึ่งถูกนิยามว่าเป็นล�าน�้าสาขาที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ำโขง การสร้าง

เขื่อนปากมูนจึงเป็นอุปสรรคต่อปลาบึก ในการขึ้นไปวางไข่ทางตอนเหนือของเขื่อน นอกจากนี้สหภาพสากลว่า

ด้วยการอนุรักษ์ ‘โครงการระเบิดแก่ง’ ที่มีขึ้นในจีน ทางตอนเหนือของลาว และทางตอนเหนือของไทยเป็นปัญหา

ที่ส�าคัญในการท�าลายที่วางไข่ของปลาบึก” (National Geographic 2003).

11 โครงการนี้เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจาก “โครงการรักปลาบึก รักษ์แม่น้�าโขง” ที่เคยเริ่มจัดขึ้นเมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 2537 และได้ยุติไปช่วงหนึ่ง. 

12 รวมทั้งโครงการ “ความร่วมมือของไทย-ลาวในการอนุรักษ์ปลาน้�าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใกล้ 

สูญพันธุ์ ปลาบึกแห่งลุ่มน้�าโขง” ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรสัตว์ป่าโลกแห่ง

ประเทศไทย องค์กรสัตว์ป่าโลกแห่งประเทศลาว กรมประมงและปศุสัตว์ของประเทศลาว กรมประมงของ

ประเทศไทย และ มูลนิธิ Aage V. Jensen ของประเทศเดนมาร์ก และยังมีอีกหลายโครงการที่เกิดขึ้นในช่วง

เวลานี้. 
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อีกด้านหนึ่งกระแสของค่านิยมเร่ืองการอนุรักษ์ปลาบึกที่เคยก่อตัวขึ้นจากภายนอกชุมชนเริ่ม

ถาโถมเข้าสู่บ้านหาดไคร้ในรปูแบบของการสร้างภาพลักษณ์ทีเ่ป็นด้านลบต่อพรานปลาบกึ และ

ชุมชน อาทิ “หมู่บ้านฆ่าสัตว์ตัดชีวิต” “พรานใจยักษ์” หรือพรานปลาบึกที่พรากลูกพรากเมียเขา 

(ปลาบึก) เป็นต้น

 ดังนั้น การเข้ามาของการอนุรักษ์ปลาบึกแบบสากลจึงถือเป็นปฏิบัติการของการพราก

ทรพัยากรปลาบกึของชมุชนไปสูก่ารเป็นทรพัยากรของสากลในช่วงสดุท้าย ภายใต้คำานยิาม และ

ปฏิบัติการการอนุรักษ์ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ภายใต้บริบทพ้ืนที่เชียงของ โดยมี

ประเด็นเร่ืองการพัฒนาบนลุ่มนำ้าโขงตอนบนซ่ึงทำาให้การเข้ามาของสหภาพสากลว่าด้วยการ

อนรุกัษ์ปลาบกึดูมคีวามชอบธรรมมากข้ึน แต่กเ็พือ่ช่วงชงิปลาบกึไปเป็นทรพัยากรของสากล หรอื

ในพื้นที่สาธารณะทั่วไป ที่หลุดออกจากความสามารถในการควบคุม และจัดการของพรานปลา

บึกและชุมชนนั่นเอง 

ปลาบึกตัวสุดท้ายกับการต่อสู้ของพรานปลาบึกกลุ่มน้อย
 

การจดัทำาโครงการส่งมอบมองปลาบกึของชมรมปลาบกึบ้านหาดไคร้แก่สหภาพสากลว่า

ด้วยการอนรุกัษ์ ใน พ.ศ. 2549 ถอืเป็นวาระสดุท้ายของการจับปลาบกึทีบ้่านหาดไคร้ เหตกุารณ์

ดังกล่าวได้นำาไปสู่การทำาให้พรานปลาบึกในฐานะผู้ใช้ประโยชน์อยู่ก่อนเริ่มไม่สามารถควบคุม 

จัดการ และใช้ประโยชน์ตามแบบท่ีเคยเป็นมาแต่เดิมได้ เนื่องจาก “ปลาบึก” ถูกพรากจาก

การพัฒนา รวมท้ังการอนุรักษ์ในระดับสากลได้ดึงเอาทรัพยากรปลาบึกซึ่งเคยเป็นของชุมชน 

ท้องถิน่ไปสูก่ารเป็นทรพัยากรในระดับสากลทีทุ่กคน ทกุชนชาต ิจบัตามอง และรูส้กึเป็นเจ้าของ แต่

ความรูส้กึนัน้เองท่ีมผีลทำาให้พรานปลาบึกในฐานะผูใ้ช้ประโยชน์อยู่ก่อนหน้า ไร้อำานาจและขาด 

ความชอบธรรม รวมทั้งเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงในการดำารงชีพ

ในปีเดียวกันนั้นเอง ชมรมปลาบึกบ้านหาดไคร้ซึ่งเหลือสมาชิกอยู่จำานวน 69 คน ใน

ฐานะผู้ได้รับผลกระทบหลักเริ่มแตกแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยอมรับต่อวาทกรรมการอนุรักษ์ 

และกลุ่มท่ีปฏิเสธการอนุรักษ์ พรานปลาบึกกลุ่มที่ยอมรับต่อวาทกรรมการอนุรักษ์ คือ กลุ่ม

ท่ีเล็งเห็นว่าการดำารงชีพด้วยการล่าปลาบึกเริ่มเป็นอาชีพที่ไม่ม่ันคง เนื่องด้วยถูกจำากัดจากทั้ง 

การอนุรักษ์ อาทิ กรมประมงที่สร้างข้อจำากัดให้จับได้ปีละ 2 เดือน หรือ 2 ตัวเท่านั้น รวมทั้ง  
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ผลกระทบต่อการพัฒนาบนลุ่มนำ้าโขงตอนบน พรานปลาบึกกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มกลาง

คนจนถึงสูงอายุ มีจำานวนประมาณ 58 คน ซึ่งให้คำาอธิบายไปในเชิงเศรษฐกิจ คือ ไม่คุ้มทุน รวม

ทั้งเชิงศีลธรรมและจริยธรรม คือ เป็นบาป จนนำาไปสู่การส่งมอบมองปลาบึก และเข้าสู่โครงการ

สร้างอาชีพทดแทนให้กับพรานปลาบึก

พรานปลาบกึกลุม่ที ่2 ซึง่มจีำานวนประมาณ 11 คน ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุม่วยัแรงงาน อธบิาย

ว่าการจับปลาบึกเป็นมากกว่ากิจกรรมในทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนวิถีของคน

บ้านหาดไคร้ คนเชยีงของ และความเปน็ท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นกจิกรรมที่แสดงออกถึงความเปน็

ชาย เป็นผูน้ำา ผูช้นะ ดังน้ัน การล่าปลาบึก สำาหรับคนกลุม่นี ้คอื กจิกรรม/อาชพีทีแ่ฝงด้วยเนือ้หา

ทางสงัคมและวฒันธรรม กล่าวได้ว่า การล่าปลาบกึเป็นกจิกรรมทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีทำาให้

กลุ่มผู้ชายในบ้านหาดไคร้เกิดการรวมตัวในช่วงเวลานอกฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งจะมารวมตัวกัน

ริมแม่นำ้าโขง สร้างกระท่อม และเตรียมมองปลาบึกเพื่อเตรียมพร้อมออกล่าปลาบึก ในช่วงเวลา 

ดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชายที่มีอาวุโสกว่าของชุมชนถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการหา

ปลา การจับปลา การล่าปลาบึก การศึกษาสายนำ้าและธรรมชาติของปลาบึก การศึกษาฤดูกาล

ให้กับชายอีกรุ่น เช่น ระหว่างปู่สู่พ่อ พ่อสู่ลูก พี่สู่น้อง หรือเพื่อนสู่เพื่อน ดังนั้น สำาหรับการจับ

ปลาบึก กลุ่มนี้จึงมองว่า ได้หรือไม่ได้ปลาบึกในแต่ละฤดูกาลล่า ไม่ได้มีค่าเท่ากับการดำารงไว้

ซึ่งวิถีของคนบ้านหาดไคร้

ดงันัน้ กลุม่พรานปลาบกึกลุม่นีจ้งึทำาทกุวถิทีางทีจ่ะต่อต้าน ต่อรอง หรอืต่อสูเ้พือ่ให้การจับ

ปลาบกึดำารงอยู ่ดงัเช่น กรณเีหตกุารณ์ในปี พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นปีทีถ่ดัจากการส่งมอบมองปลาบกึ

ให้กับสหภาพสากลว่าด้วยการอนรุกัษ์ พรานปลาท่านหนึง่เล่าให้ผูเ้ขยีนฟัง มเีนือ้หาโดยสรปุ ดงันี้ 

กลุ่มพรานปลาบึกกลุ่มหนึ่งซึ่งยังคงดำารงวิถีการล่าปลาบึกอยู่ ด้วยมองปลาบึกที่ไม่ได้

ส่งมอบให้กับสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ กล่าวคือ พรานปลาบึกบางคน อาจมีมองปลา

บึกมากกว่า 1 หลัง จึงนำาหลังที่เก่าๆ ไปส่งมอบให้กับสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ และเก็บ

หลังใหม่ๆ ไว้ นอกจากน้ี ไม่ใช่ว่าพรานปลาบึกทุกคนจะมีมองปลาบึก สำาหรับพรานปลาบึกที่

ขึ้นชื่อไว้กับชมรมฯ คนไหนที่ไม่มีมองปลาบึก ก็ไปจับกลุ่มกับเพื่อนๆ พรานปลาบึกด้วยกัน แล้ว

ตัดมองปลาบึกแบ่งกัน เพื่อไปส่งมอบให้กับสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ เพื่อรับเงินชดเชย

คนละ 20,000 บาท ในปีนั้น สำาหรับกลุ่มพรานปลาบึกที่เก็บมองปลาบึกหลังใหม่ๆ ไว้ ยังคง



165เขียนความรู้ สร้างความทรงจำา: การดำารงอยู่ของปลาบึกที่เชียงของ

ขออนุญาตเพื่อจับปลาบึกจากกรมประมงอยู่ จนกรมประมงอนุญาตให้จับได้ไม่เกิน 2 ตัว หรือ 

ไม่เกนิ 2 เดอืน นอกจากน้ี หากจบัได้ให้แจ้งเจ้าหน้าทีเ่พือ่ทำาการรดีไข่/นำา้เชือ้ต่อไป จนกระทัง่ 

ได้ปลาบกึขึน้มาตัวหน่ึง หลงัจากน้ันสหภาพสากลว่าด้วยการอนรุกัษ์จงึต่อรองขอซือ้ปลาบกึตวันี้

จากกลุ่ม ภายหลังจากที่กรมประมงทำาการรีดนำ้าเชื้อแล้ว ก็ไปฝังไมโครชิป และปล่อยลงสู่นำ้าโขง

ปกต ิเพือ่ทำาการศกึษาเส้นทางของปลาบึกในลำานำา้โขง กระนัน้กต็าม พรานปลาบกึกลุม่นีเ้ข้าใจ

ว่า ด้วยสภาพทีอ่่อนเพลยีของปลาบึก ไม่น่าจะว่ายทวนกระแสนำา้ไปยังตอนบนของนำา้โขงได้ พราน

ปลาบึกกลุม่นีจ้งึไปดกัรอทีบ้่านโจ้โก้ ซึง่อยูท่างตอนท้ายของบ้านหาดไคร้ และเป็นไปอย่างท่ีคาดคดิ 

พรานปลากลุ่มนี้พบปลาบึกตัวดังกล่าวลงมาติดที่ท่านำ้าทางตอนท้ายของบ้านโจ้โก้ พรานปลา 

กลุม่นีพ้ร้อมด้วยชาวบ้านจำานวนหนึง่จงึนำาปลาขึน้มาชำาแหละ และแจกจ่ายไปทัว่พืน้ที ่จนเกดิเป็น

ข่าวลือที่มีทั้งชาวบ้านบางกลุ่มที่ชอบใจ รวมทั้งบางกลุ่มที่นินทาว่าร้ายไปต่างๆ นานา 

เหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในพื้นท่ี ซึ่งเป็นการปะทะกันระหว่าง

กลุ่มพรานปลาบึกท่ีไม่เห็นด้วยกับการเลิกจับปลาบึก กับสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ ์

รวมไปถึงชาวบ้าน และพรานปลาบึกอีกกลุ่มที่เห็นด้วยกับการจัดการของสหภาพสากลว่า

ด้วยการอนุรักษ์ จนกลายมาเป็นเรื่องราวเล่าขานกันในพ้ืนท่ี และทำาให้ท้ังชมรมปลาบึกบ้าน 

หาดไคร้ กลุ่มผู้นำาในชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นท่ี ส่วนท้องถิ่น และประมงจังหวัดและอำาเภอ 

พยายามประนีประนอมจนนำาไปสู่การสร้างข้อตกลงในการจับของพรานปลาบึกกลุ่มนี้ ให้ขึ้น

อยู่กับการตัดสินใจของกรมประมงในแต่ละปีไป แต่ต้องระบุจำานวนและระยะเวลาในการจับที่

ไม่กระทบต่อจำานวนปลาบึกมากนัก เช่น ในปี พ.ศ. 2550 ชมรมปลาบึกบ้านหาดไคร้มีการขอ

อาชญาบัตรให้จับปลาบึกได้ 2 ตัว หรือ 2 เดือน เป็นต้น 

นอกจากนี้ สำาหรับกลุ่มผู้กระทำาการกลุ่มอื่นๆ ก็เริ่มมีปฏิกิริยาต่อการอนุรักษ์ที่แตกต่าง

กันออกไปเช่นกัน อาทิ  กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรม ซึ่งเริ่มกังวลต่อเรื่องราวของ

ปลาบึกที่จะเป็นเพียงตำานานให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเท่านั้น ในขณะท่ีกลุ่มอนุรักษ์ใน

พื้นที่ เริ่มกังวลต่อวิถีทั้งในการดำารงชีพและวัฒนธรรมของพรานปลา แต่ก็คล้อยตามในเรื่องของ 

การจัดการเชิงอนุรักษ์ สำาหรับกลุ่มหน่วยงานในท้องถิ่นและท้องที่ต่างๆ ล้วนจัดทำาโครงการที่ 

นำาไปสู่การอนุรักษ์ หาอาชีพทดแทน และปรับเปล่ียนวิถีการดำารงชีพของพรานปลาบึกในบ้าน

หาดไคร้
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“เขียนความรู้” - “สร้างความทรงจำ ” 
กับการดำ รงอยู่ของปลาบึกที่เชียงของ

นับแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา การจับปลาบึกจึงกำาลังถูกทำาให้เป็นเรื่องท่ีท้าทาย ต้อง

ห้าม และสุ่มเสี่ยง ดังนั้น สำาหรับพรานปลาบึกบางกลุ่มที่ไม่เห็นชอบต่อการยุติการจับจึงยังคง

ท้าทาย ทวนกระแสของชุมชน และท้าทายต่ออำานาจที่พยายามลงมากดทับและสร้างข้อจำากัด

ให้กับตนเอง แต่สำาหรับพรานปลาบึกอีกกลุ่มเห็นว่าตนเองต้องปรับตัวจากแรงกดทับ และ 

ข้อจำากัดท่ีมี ดังนั้น สำาหรับพรานปลาบึกกลุ่มหลังนี้ ปลาบึกจึงเร่ิมกลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใน

พื้นท่ีของความทรงจำา หลังจากมีการห้ามจับปลาบึกอย่างเข้มงวดโดยกรมประมง และการ 

ส่งมอบมองจับปลาบึกให้กับสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ใน ปี พ.ศ. 2549

 ด้วยเหตุนี้ เรื่องราวต่างๆ ของปลาบึกจึงเริ่มถูกสร้างให้แสดงออกผ่านกระบวนการ

สร้างพ้ืนท่ี ซ่ึง ณ ที่นี้เรียกว่า “เขียนความรู้” และ “สร้างความทรงจำา” ซึ่งเป็นกระบวนการ

สำาคัญท่ีกลุ่มคน 2 กลุ่ม พยายามสร้างขึ้นทั้งเพ่ือการปรับตัว ต่อรอง และตอบโต้ต่อการ

พัฒนาและอนุรักษ์บนลุ่มนำ้าโขงตอนบน โดยกลุ่มคน 2 กลุ่มที่บทความช้ินนี้มุ่งศึกษาเป็น 

กลุ่มคนท่ีมีความผูกพันต่อปลาบึก ดังนี้ 1) กลุ่มพรานปลาบึก และ 2) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชียงของ 

กลุ่มพรานปลาบึก กับ “การสร้างความทรงจำา”  
ภายใต้บริบทของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 

ภายหลังจากการได้รับผลกระทบจากทั้งการพัฒนาและการอนุรักษ์บนลุ่มนำ้าโขงตอนบน 

ทีต่่างเป็นกระบวนการทีพ่รากปลาบกึออกไปจากชมุชน ซึง่ส่งผลให้ทัง้จำานวนปลาบกึลดลงอย่าง 

ต่อเนื่อง และการล่าปลาบึกเป็นกิจกรรมที่ไม่ชอบธรรมอีกต่อไป อีกทั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 

เป็นต้นมา กระบวนการอนุรักษ์ปลาบึกได้ผลิตสร้างภาพลักษณ์ให้กับการจับปลาบึกในระดับ 

ท้องถิ่น จนทำาให้การล่าปลาบึกเป็นกิจกรรมที่มี “ความผิด” ต่อทั้งทรัพยากรธรรมชาติ สถาบัน

กษัตริย์ และศีลธรรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำาให้ปลาบึกใกล้จะสูญพันธุ์ ทั้งยังเป็นการผิดต่อ 

พระมหากษัตริย์ (องค์พ่อหลวง) และการผิดต่อศีล 5 กล่าวคือ ในช่วงที่สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 
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2549 เป็นต้นมา เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ปลาบึก ได้ร่วมสนับสนุนให้เกิดการยุติการจับปลาบึก

ภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ โครงการพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ทรง

ครองราชย์ครบ 60 ปี ที่โครงการสนับสนุนให้ยุติการจับปลาบึกเพื่อถวายองค์พ่อหลวง และ

โครงการสถาปนาท่าเรือจับปลาบึกให้เป็น “เขตอภัยทาน” เป็นต้น

ปฏบิติัการจากโครงการต่างๆ ในช่วงเวลาดงักล่าว ได้ผลติเน้ือหาทางสังคมและวฒันธรรม

ให้พรานปลาบึกเร่ิมมีความผิดต่อ “องค์พ่อหลวง” รวมไปถึงผิดต่อศีลธรรม จนทำาให้ภาพของ

พรานปลาบึกที่ยังคงจับปลาบึกหรือคิดจะจับปลาบึกเริ่มมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ที่ทำาให้ 

ปลาบกึสญูพนัธ์ุ และเป็นพรานปลาใจยกัษ์ อำาหิต พรากลกู-เมยีเขา หรอืกระทัง่เป็นพรานปลาบกึ 

ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และพรานปลาบึกที่ผิดต่อองค์พ่อหลวง เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการยุติการจับปลาบึก องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานในท้องถิ่น 

ในท้องที่ กรมประมง อำาเภอ กลุ่มอนุรักษ์ และชมรมปลาบึกบ้านหาดไคร้ ได้จัดทำา “โครงการ

โรงเรียนแม่นำ้าโขง” และ “โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่สร้าง

พื้นที่ให้กับพรานปลาบึก ได้เลือกที่จะฉวยใช้เพื่อปรับตัว ต่อรอง และตอบโต้กับการพัฒนา และ

การอนรุกัษ์บนลุม่นำา้โขงตอนบน ผ่านการสร้างความทรงจำาใหม่ๆ เพ่ือให้พ้นไปจากความทรงจำา

ชุดเดิมที่ถูกให้ความหมายในทางลบ

“โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์” เป็นโครงการที่อิงกับกระแสการท่องเที่ยว ซึ่ง

ได้เร่ิมบดิเบอืนไปจากโครงการฯ ก่อนปี พ.ศ. 2549 ทีก่ารท่องเทีย่วเพ่ือบรโิภคปลาบึกมุ่งเน้นให้

นกัท่องเทีย่วเยีย่มชมการล่าปลาบกึภายหลงัพธีิกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบกึแล้วเสรจ็ ทัง้นีเ้พราะ

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมปลาบึกถูกจัดวางในพื้นที่ของ “การอนุรักษ์” และ

การห่วงใยต่อระบบนเิวศ การบริโภคปลาบึกผ่านการท่องเทีย่วจึงหนัมาเป็นการท่องเทีย่วทีมุ่ง่เน้น

การเสพพธิกีรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบกึ การสาธติการไหลมองปลาบึก การเยีย่มชมอปุกรณ์การ

ล่าปลาบึก และการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และหุ่นจำาลองปลาบึก อีกทั้งมีกิจกรรมการร่วมปล่อย

ลูกปลาบึกจากบ่อเลี้ยงลงสู่แม่นำ้าโขงมากขึ้น 

ภายใต้โครงการดังกล่าว พรานปลาบกึจำานวนกว่า 50 ราย ซึง่ประกอบด้วย พรานปลาบกึ

กลุ ่มผู ้สูงอายุ และกลุ่มที่ตั้งใจตั้งแต่แรกว่าจะยุติการจับปลาบึก เนื่องจากเห็นว่าการจับ 

ปลาบึกเริ่มเป็นอาชีพท่ีมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุน และถูกตีตราว่าเป็นต้นเหตุของการลดลงของ

ปลาบึกพรานปลาบึกกลุ่มน้ีจึงเลือกที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้ เพ่ือสร้างความทรงจำาชุดใหม่ 
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ภายใต้วาทกรรมว่าด้วยการอนุรักษ์ปลาบึกที่เกิดขึ้นภายใต้กระแสการท่องเที่ยว ด้วยการผัน 

ตัวเองมาเป็น “พรานปลาบึกผู้อนุรักษ์” แทน 

พรานปลาบกึกลุ่มนีไ้ด้เข้าร่วมกบัโครงการในบทบาทใหม่ๆ ด้วยการสร้างความทรงจำาใหม่

ผ่านภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะพรานปลาบึกที่เป็น “มัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรม” ที่มีทักษะความรู้

ทางวฒันธรรมท่ีเกีย่วกบัเคร่ืองมอืล่า พธีิกรรม และวธิกีารจับปลาบกึ แทนท่ีความทรงจำาชดุเดิมที่

เคยถกูตตีราหรอืประทับตราว่าเป็นพรานปลาบกึใจยกัษ์ทีฆ่่าสตัว์ตดัชวิีต และเป็นต้นเหตท่ีุทำาให้ 

ปลาบึกสูญพันธุ์ กล่าวคือ พรานปลาบึกกลุ่มนี้มักมีบทบาทให้ฐานะผู้จัดทำาพิธีกรรมบวงสรวง 

เจ้าพ่อปลาบึก บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ทั้งความเช่ือ ท่ีมา และการเดินทางของปลาบึก รวมถึง 

การสาธิตการจับปลาบึกให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนีแ้ล้ว บรบิทของการอนรุกัษ์และกระแสของท้องถิน่นยิมทีใ่ห้ความสำาคญักบัการ

รื้อฟื้นหรือการสร้าง “ความรู้ท้องถิ่น” ให้เป็นรูปธรรมก็เป็นอีกบริบทหนึ่งที่ทำาให้พรานปลาบึก

เลือกที่จะสร้างความทรงจำาชุดใหม่ด้วยการนำาเสนอ แสดง และขาย “ความรู้ท้องถิ่น” เพื่อแลก

กับรายได้ กล่าวคือ ในบริบทของการอนุรักษ์ปลาบึก เป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนที่จะเบียดขับ 

“ความรูท้้องถ่ิน” เร่ืองการล่าปลาบึกให้เป็นอืน่ ในฐานะกจิกรรมทีส่ร้างความเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์

ของปลาบึก ความรู้ท้องถิ่นชุดนี้จึงค่อนข้างเป็นปัญหาต่อการอนุรักษ์ปลาบึก แต่พรานปลาบึกก็

พยายามใช้พืน้ท่ีของ “โครงการโรงเรียนแม่นำา้โขง” เพือ่ปรงุแต่งให้ “ความรูท้้องถิน่” มสีถานะใหม่

ในความทรงจำาของพรานปลาบึก กล่าวคือ โครงการนี้อาศัยกระแสของความกระหายใคร่รู้ของ

คนภายนอก ทั้งนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน รวมท้ังนักท่องเที่ยว ที่ศรัทธาในองค์ความรู้/

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่น และชาวบ้านที่จะยืนหยัดด้วยรากฐานทางปัญญาของชุมชน

ท้องถิน่ได้ โครงการน้ี จงึเปิดพืน้ท่ีให้พรานปลาบึกมอีตัลกัษณ์และตวัตนใหม่ ในฐานะผูถ่้ายทอด

องค์ความรู้/ภูมิปัญญาว่าด้วยปลาบึก ในบทบาทของ “ครู” “ผู้รู้” หรือ “ผู้เชี่ยวชาญ” รวมถึง 

นักวิจัยชาวบ้าน (นักวิจัยจาวบ้าน) เป็นต้น     

ดงันัน้ จากตวัอย่างทัง้จากโครงการท่องเทีย่วเชงินเิวศและอนรุกัษ์ รวมท้ังโครงการโรงเรยีน

แม่นำา้โขง จงึเป็นตวัอย่างทีผู่เ้ขยีนบทความต้องการนำาเสนอว่า ภายใต้บรบิทท่ีทัง้การพัฒนาและ

การอนุรักษ์ปลาบึกที่เกิดขึ้นในเชียงของ ซึ่งเป็นบริบทท่ีทำาให้พรานปลาบึกมีภาพลักษณ์ที่ถูก 

ตีตราและเขียนไว้ในความทรงจำาที่กดทับพรานปลาบึกเป็นอย่างยิ่ง กระนั้นก็ตาม มีพรานปลา

บึกบางกลุ่มได้พยายามที่จะออกไปจากความทรงจำาชุดนี้ ด้วยการพยายามสร้างความทรงจำาชุด
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ใหม่ในพ้ืนท่ีของการท่องเทีย่วและการอนรัุกษ์ เพ่ือแก้ต่าง ปรับตวั และตอบโต้กบัภาพลักษณ์นี้ 

ด้วยการนิยามความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ใหม่ในฐานะ ครู ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และมัคคุเทศก์

ทางวัฒนธรรมว่าด้วยปลาบึก เป็นต้น

“คิดถึงปลาบึก”: การเลือกสรร และเขียนความทรงจำาจากมุมมองนักอนุรักษ์

เนือ้หาส่วนนี ้ผูเ้ขยีนบทความมุง่เน้นพเิคราะห์ตวับท (text) ของวารสาร แม่โขงโพสต์ ฉบบั 

“คิดถึงปลาบึก” ที่ถูกเลือกสรรและพิมพ์ขึ้นใน ปี พ.ศ. 2549 ภายใต้การดูแลของกลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชียงของ ด้วยความสนใจว่าตัวบทนี้ถูกสร้างและเขียน

ขึ้นในฐานะ “ความรู้/ความทรงจำา” ที่ต้องการจะสื่อสาร ตอบโต้ และต่อรองกับใครและอย่างไร

วารสารฉบับ “คิดถึงปลาบึก” มีเนื้อหาอย่างน้อย 4 ส่วนที่สัมพันธ์กับปลาบึก กล่าวโดย

สังเขป คือเป็นการกล่าวถึงเรื่องราวการเดินทางของปลาบึกในลุ่มแม่นำ้าโขง ตั้งแต่ทะเลสาบ 

ต้าลี่ในทางตอนใต้ของจีน (ยูนนาน) ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และกัมพูชา พัฒนาการเครื่องมือ

การล่าปลาบึก สถิติจำานวนปลาบึกที่จับได้ ปัญหาการลดลงของจำานวนปลาบึก องค์ความรู้ใน

ท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับปลาบึก การพบเจอปลาบึกในประเทศลุ่มนำ้าโขงและไทย ประวัติศาสตร์

และมมุมองการอนรุักษ์ของตวัแทนจากกรมประมงของไทย และการอนุรกัษ์ปลาบกึจากมุมมอง

นักอนุรักษ์สากล เป็นต้น

เสียงจากใคร : ใน “คิดถึงปลาบึก” นำาเสนอเสียงของผู้เล่าที่เล่าถึงปลาบึก จากกลุ่มคน 

3 กลุ่มหลัก คือ 1) พรานปลาบึกในฐานะผู้ใช้ประโยชน์จากปลาบึก 2) ตัวแทนจากกรมประมง

ของไทย-นักอนุรักษ์ของไทย และ 3) ตัวแทนจากนักอนุรักษ์สากล (IUCN) และที่แน่นอนก็คือ 

ผู้เขียน “คิดถึงปลาบึก” ก็คือเสียงหลัก ในฐานะนักอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น

วารสารฉบับนี้มีมิติสำาคัญ 2 มิติ คือ 1) มิติทางสังคม-วัฒนธรรม ที่สะท้อนผ่านวิถีชีวิต

ของพรานปลาบึก ที่อาศัยประโยชน์จากปลาบึกเพื่อการยังชีพและสร้างรายได้ รวมถึงการพัฒนา

ขึ้นขององค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการล่าปลาบึกทั้งในทางพิธีกรรม เครื่องมือล่า และวิธีการ

จับ 2) มิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านมุมมองเรื่องปัญหาการลดลง

ของปลาบึก และการอนุรักษ์ปลาบึกท่ีเป็นมุมมองจากทั้งหน่วยงานของไทย ก็คือ กรมประมง 

และมุมมองจากหน่วยงานสากล ซึ่งก็คือสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ จากเนื้อหาในส่วนนี้  
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ผู้เลือกสรรและเขียน “คิดถึงปลาบึก” ไม่ได้เขียนอย่างตรงไปตรงมาว่าการลดลงหรือใกล ้

สูญพันธุ์ของปลาบึกเป็นเพราะการล่าปลาบึกของพรานปลาบึก

จากจุดยืนและมุมมองของนักอนุรักษ์ที่ผลิตสร้าง “คิดถึงปลาบึก” จึงมีจุดยืนที่ค่อนข้าง 

ชัดเจนว่าให้ความสำาคัญกับ “การใช้ประโยชน์” (พรานปลาบึก) และ “การอนุรักษ์” (นักอนุรักษ์) 

ทีย่นืตรงข้ามกบั “การพฒันา” ดงันัน้ในวารสารฉบับน้ีจงึมเีสยีงของ “นกัอนรุกัษ์” ท้ังของไทยและ

ระดับสากล และ “พรานปลาบึก” ที่กล่าวสะท้อนปัญหาของการพัฒนาบนลุ่มนำ้าโขงตอนบน 

ที่กระทบต่อจำานวนปลาบึก ซ่ึงพรานปลาบึกต้องใช้ประโยชน์ และกระทบต่อความย่ังยืนของ

ทรัพยากรปลาบึกตามมุมมองของนักอนุรักษ์

อย่างไรก็ตาม เน่ืองด้วย “คิดถึงปลาบึก” ถูกเลือกสรรและเขียนโดยมุมมองนักอนุรักษ์ 

ความย้อนแย้งหรือขัดกันในวารสารชิ้นนี้ จึงมีปรากฏให้เห็นอยู่ โดยเฉพาะการเปิดพ้ืนที่ให้กับ 

“พรานปลาบึก” มีเสียง ในฐานะพลังและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อตอบโต้กับการพัฒนาบนลุ่มนำ้า

โขงตอนบน หากแต่มุมมองนี้เองที่ขัดกับจุดยืนของนักอนุรักษ์ที่ผลิต “คิดถึงปลาบึก” ในฐานะ

ผู้ท่ีต้องการลดการใช้ประโยชน์จากปลาบึกและลดการพัฒนาขนาดใหญ่บนลุ่มนำ้าโขงตอนบน

ที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในลุ่มนำ้าโขง แต่ในฐานะนักอนุรักษ์ท้องถิ่นจึง

เขียน “คิดถึงปลาบึก” ต่อทั้งความกังวลกับสังคม-วัฒนธรรมและทรัพยากรปลาบึก  

ดังนั้น การเขียนความรู้/ความทรงจำา ผ่าน “คิดถึงปลาบึก” จึงเป็นกระบวนการตอบโต้กับ

การพัฒนาบนลุ่มนำ้าโขงตอนบน จากจุดยืนของนักอนุรักษ์ที่ให้ความสำาคัญกับจุดยืนทางสังคม-

วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ แต่กระนั้น “คิดถึงปลาบึก” ก็ยัง

เป็นมุมมองของกลุ่มนักอนุรักษ์ที่เชียงของที่ค่อนข้างมีจุดยืนที่ลักล่ันและย้อนแย้งในตนเองค่อน

ข้างสงู เนือ่งจาก แม้จะหยบิเอา “ความรู้ท้องถิน่” จากจดุยนืทางสงัคม-วฒันธรรม มาใช้เป็นเครือ่ง

มือในการต่อรองการพฒันาบนลุม่นำา้โขงตอนบน โดยเฉพาะในฐานะทีเ่ป็นทนุทางวัฒนธรรมใน

รูปแบบของ “ความรู้ท้องถิ่น” หากแต่กับ “องค์ความรู้ท้องถิ่นว่าด้วยปลาบึก” ในฐานะที่เป็นทุน

ทางวัฒนธรรมของชุมชนเชียงของ กลับเป็นปรปักษ์กับการอนุรักษ์ปลาบึกอย่างชัดเจนสำาหรับ 

นักอนรุกัษ์ในเชยีงของ ดังน้ัน การเขียน “ความรูท้้องถิน่ว่าด้วยปลาบกึ” จากจดุยนืของนกัอนรุกัษ์

ที่เชียงของเพื่อตอบโต้กับการพัฒนาบนลุ่มนำ้าโขงตอนบนผ่าน “คิดถึงปลาบึก” จึงเกิดจากการ

เขียนความทรงจำาที่เกี่ยวกับปลาบึกที่ทั้งรักทั้งชังจุดยืนทางสังคม-วัฒนธรรม ในคราเดียวกัน
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สรุป

จากกรณกีารศกึษากลุม่พรานปลาบึก และกลุม่อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ในเชียงของ ผ่านการเขียนความรู้และสร้างความทรงจำา ผู้เขียนบทความพบว่า ความรู้หรือความ

ทรงจำาท่ีเลอืกสร้างหรอืเขยีนขึน้นัน้ เป็นปฏบิตักิารทีก่ลุม่คนท้ังสอง เลอืกสรรท่ีจะเขยีนหรอืสร้าง

ขึ้นเพื่อปรับตัวหรือต่อรองกับการพัฒนา และอนุรักษ์บนลุ่มนำ้าโขงตอนบนอย่างมีนัยยะสำาคัญ 

กล่าวคือ ในมุมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น การเขียนความรู้ว่าด้วย

ปลาบกึผ่านวารสารแม่โขงโพสต์ฉบบั “คดิถงึปลาบกึ” ได้เขียนขึน้ท่ามกลางบรบิทของการพฒันา

บนลุม่นำา้โขงตอนบนทีก่ระทบต่อทัง้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้ วถิชีวีติทางสงัคม

และวัฒนธรรมของชาวบ้านในลุ่มนำ้าโขงตอนล่าง ดังนั้น การเขียนความรู้ชุดนี้ จึงเขียนข้ึนเพ่ือ 

ต่อรอง และตอบโต้กับการพัฒนาบนลุ่มนำ้าโขงตอนบนอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในเชยีงของกไ็ด้สร้างเงือ่นไข

และข้อจำากัดให้กบัพรานปลาบึกผ่านกรณกีารอนรุกัษ์ปลาบกึ ซึง่ได้เบียดขบัและตตีราภาพลกัษณ์

ให้กับพรานปลาบึกในเชิงลบ อาทิ ผู้ทำาให้ปลาบึกใกล้สูญพันธุ์ และพรานใจบาป เป็นต้น จนนำา

ไปสู่การที่พรานปลาบึกจำานวนหน่ึงเห็นว่าภาพลักษณ์ที่อยู่ในห้วงอดีต หรือภาพลักษณ์ท่ีอยู่ใน

พืน้ท่ีของการอนรุกัษ์เป็นความทรงจำาทีเ่ลวร้าย จงึพยายามเปิดพืน้ทีใ่หม่ๆ ภายใต้โครงการชดเชย

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความทรงจำา และนิยามความเป็นตัวตน

ใหม่ เพือ่ปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ และความเป็นตวัตนใหม่ ภายในพืน้ทีข่องการท่องเทีย่ว และการ

อนุรักษ์ อาทิ มัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรม ผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
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