EXPLORER’S TALE
เรื่อง/ภำพ นณณ์ ผำณิตวงศ์

Fish : Discovery

สาละวิ
น
ไมมีวันลากอน
ตอนที่ 2

แม่น�้ำสำละวิน ถึงแล้วเว้ย!!!!

“นัน่ ไงสาละวิน ยะฮู้วววววววววว!” ผม
ตะโกนลั่นรถ ปล่อยพวงมาลัยชูมือชูไม้ “ฮู้วววววว”
เสียงเจ้าท่อกหอนประสานเสียง“ถึงแล้วโว้ยยยยยยยย”
แล้วเราก็จอดรถลงไปถ่ายรูปกัน มองลงไป
ด้านล่างมีเมืองเล็กๆอยูเ่ มืองหนึ่ง “นั่นไม่ใช่แม่สามแลบ
นะ” ผมถามบักท่อก “ไม่น่าใช่นะ” มันตอบ “เมื่อกี้
เห็นป้ายชื่อไรไม่รู้” เราถ่ายรูปเสร็จก็เลยไปกันต่อ
จากถนนลาดยางเน่าๆ ทางกลายเป็นถนนดินแย่ขึ้น
เรื่อยๆ แคบลงเรื่อยๆ “ผิดแล้วแน่ๆ” ผมเอ่ยขึ้น “กู
ก็ว่า” บักท่อกเห็นด้วย ก็เลยกลับรถไปถามทาง จึง
รู้ว่าทางเส้นหลักเข้าแม่สามแลบพังอยู่ ต้องลงทาง
เบี่ยงวิ่งไปตามล�าธาร เราก็เลยลงทางเบี่ยงวิ่งไปตาม
ล�าธารทีไ่ ม่ลึกนัก แต่ก็พอได้สนุกกับกิจกรรม offroad จนถึงล�าธารสุดท้ายเราก็เลยจอดรถ ยังความ
พอใจให้กบั เจ้าท่อกเป็นอย่างมาก เพราะมันต้องทน
ฟังเพลงหนังซีรีส์เกาหลี Princess hours ทีผ่ ม

บังเอิญได้ฟงั จากแผ่น MP3 เถื่อนที่ซ้อื มาจากแม่สอด
รอบที่สบิ เข้าไปแล้วกระมัง “ฟังก็ไม่รเู้ รื่องฟังอยูไ่ ด้”
มันว่า “ฟังไม่รเู้ รื่องแต่ชอบท�านองเว้ย ฟังดูกร็ ู้ว่าคน
ร้องเค้ามีความสุข ซาราเง็งฮาโย้วว” ผมร้องตามก่อน
ทีบ่ ักท่อกจะดับเครื่องรถ ระหว่างรอคณะหลังเรา
คว้าอุปกรณ์จับปลา กะว่าจะส�ารวจดูปลาฆ่าเวลา
แต่เดินยังไม่ทันถึงน�้า รถคันอืน่ ๆก็ตามมา เราเลย
ลองทูซ่ ้หี าปลาดูบริเวณใกล้ๆ ก็ไม่พบอะไรตื่นเต้น ก็
เลยออกเดินทางสู่ท่าเรือแม่สามแลบกันต่อ ในที่สุด
ผมก็จะได้สัมผัสกับแม่น�้าสาละวินแล้ว!
ทีท่ ่าเรือเป็นหาดทรายทีม่ ีตลิ่งค่อนช้างชัน
จะลงไปที่จอดเรือต้องค่อยๆไต่ลงไปตามผาหินเตี้ยๆ
สัมภาระแต่ละคันเยอะมาก น�้าใจจึงเห็นกันตอน
ขนของขึ้นเรือนี่แหละ ว่ากันจริงๆแล้วออกทริปแบบ
นี้ใครมีน�้าใจไม่มีน�้าใจ แปปเดียวก็รู้ พวกยกของตัว
เองเสร็จก็ไปนั่งจองที่รม่ ในเรือก็มี พวกยกของตัวเอง
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Eutropiichthys burmanicus

Barilius infrafasciatus

Cabdio morra

Osteobrama feae

Osteobrama alfrediana

Ompok bimaculatus

Amblyceps platycephalus

Botia histrionica1

Glyptothorax dorsalis

Mystus pulcher

Mystus rufescens

Mastacembelus alboguttatus

เสร็จมาช่วยคนอืน่ และส่วนรวมต่อก็มี พวก
ไม่ยกของตัวเองรอให้คนอื่นยกให้กม็ ไี ม่อยาก
บ่นออกอากาศ เอาเป็นว่าในที่สุดสัมภาระก็
ลงเรือไปหมด รถต้องเอากลับขึ้นไปจอดข้าง
บน แต่รถบางคันมีปัญหาปีนเนินทรายกลับ
ขึ้นไปไม่ได้ ก็เลยตกลงกันว่าจะกลับมาแก้
ปัญหาทีหลัง ตอนนี้รถก็เลยจอดเรียงกันอยู่
ที่หาดทรายด้านล่างนั่นแล
แม่นา�้ สาละวินช่วงนี้ไหลแบ่งเป็น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
พม่า ก่อนที่จะหลบฉากไหลออกจากพรมแดน

ที่บริเวณสบเมย หรือบริเวณที่แม่นา้� เมยไหลลง
สูแ่ ม่นา้� สาละวิน เป้าหมายของเราคือหาดทราย
บริ เวณสามเหลี ่ย มปากแม่ น� า้ เมยทีบ่ ริ เวณ
หมูบ่ า้ นสบเมยนี่แหละ เรือหางยาวล�าใหญ่สาม
ล�าแล่นตามน�้าลงไปเรื่อยๆ แม่น�้าวันนี้เป็นสี
กาแฟขุน่ น�้าลดลงบ้าง จนเห็นขอบหินสองฟากฝัง่
ที่มรี อยน�า้ กัดเซาะสวยงาม และหาดทรายที่บาง
แห่งดูแปลกตา เป็นเนินโค้งและไล่ระดับราวกับ
ทีน่ ั่งโรงละคร เห็นแล้วก็ไม่อยากคิดว่าความ
สวยงามแปลกตาพวกนี้ก�าลังจะจมอยู่ใต้น�้าไป
ตลอดกาล

Schistura maepaiensis

Hemibagrus microphthalmus

Silonia silondia

Schistura alticlista

Rita sacerdotum
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Clupisoma prateri

salmostoma sardiniella

Cabdio morra

Parambassis ranga

Labeobarbus burmanicus

Labeo curchius

Caelatoglanis zonatus

Gagata gasawyu

Hypsibabus salweenensis

Acantopsis spectabilis

“ป่าพม่าไม่เป็นระเบียบเลยว่ะ ดูปา่
ไทยเรียงแถวตรงแหน่วเลย” ใครสักคนแซว
ขึ้น พูดประชดถึงป่าธรรมชาติฝั่งพม่า กับฝั่ง
ประเทศไทยทีเ่ ป็นป่าสักปลูกเรียงตรงแหน่ว
“เฮ้ยไปวิจารณ์พม่า เดี๋ยวเหอะ น�้าท่วมบ้าน
อีกหรอกเอ็ง” คราวนี้ม่ันใจได้วา่ มาจากฝัง่ ทีม
บ้านโป่ง เพราะยังจ�ากันได้เมือ่ คราวนายกฯ
ไทยพูดถึงประเทศพม่ากรณีออง ซาน ซูจี
แล้ ว จู ่ ๆ แก๊ ซ จากฝั ่ ง พม่ า ทีต่ ้ อ งส่ ง มาผลิต
กระแสไฟฟ้าทีบ่ ้านเราก็หยุดไปเสียดื้อๆ ส่ง
ผลให้ เราต้ อ งเปิ ด เขื ่อ นสองเขื ่อ นใหญ่ ฝ ั ่ ง
แม่นา�้ แม่กลองเร่งผลิตกระแสไฟฟ้าจนน�า้
ไหลบ่าท่วมบ้านริมสองฝั่งจังหวัดกาญจนบุรี
และราชบุรี (นีค่ ือความมัน่ คงทางพลังงาน
ของประเทศไทย?) แต่ไม่ใช่ฝง่ั ไทยจะมีแต่ปา่
ปลูก จริงๆแล้วริมแม่น�้าสาละวินหลายๆช่วง
ก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีตน้ ไม้ตน้ ใหญ่ๆให้ดนู า่
ประทับใจมากเช่นกัน

Pangio pangia

จุดหมายของเราอยู่ทสี่ บเมย จุด
บรรจบระหว่างแม่นา�้ เมยกับแม่น�า้ สาละวิน
ทรายที่สองแม่น้า� ช่วยกันพัดมาตกตะกอนอยู่
ตรงสามเหลี่ยมปากแม่น�้า กลายเป็นหาด
ทรายใหญ่ หน้าแล้งแบบนี้ ระดับน�้าลดต�่าลง
กว่าเนินทรายมาก ทางด้านแม่น�า้ สาละวิน

Lepidochephalichthys micropogon

พอจะเป็นเนินลาดเอียงบ้าง แต่ฝั่งแม่น�้า
เมยทีไ่ หลเชี่ยวกราก เซาะเอาหาดทราย
แหว่งเป็นหน้าผาชันดิก สูงต้องมีเกือบ
2.5-3 เมตร พวกเราขนของลงจากเรือ
แล้วเลือกกางเต็นท์กนั ตามใจ ผมกับท่อก
และชาวคณะส่วนใหญ่เลือกได้ทหี่ น้าผา

แนวหินสวยๆ ริมฝั่งแม่น�้ำสำละวิน ถ้ำมีกำรสร้ำงเขื่อนก็คงไม่ได้เห็นอีกแล้ว
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มองจำกด้ำนบนของสบเมย แม่น�้ำเมยอยู่ทำงซ้ำย แม่น�้ำสำละวินอยู่ทำงขวำ
เห็นเต็นท์ของเรำเรียงรำยกันอยู่ริมน�้ำฝั่งแม่เมย
ชิลๆ

บรรยำกำศกำรตีอวนที่อ่ำวแห่งหนึ่ง
แปลงผักของคุณป้ำ
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ทรายริมแม่นา้� เมย กะว่าตรงนี้ววิ สวยที่สดุ นอนชมวิวแม่นา้� สองสีและเสียงน�า้ ไหล หา
รู้ไม่ว่าเราคิดผิดมหันต์ เรากะตั้งเต็นท์ห่างออกมาสัก 10 เมตร เผื่อไว้กันทรายถล่ม
คณะอื่นก็ต้งั กันอยูใ่ นแนวเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ มีกลุม่ บ้านโป่งที่กางเต็นท์กนั อยูท่ าง
ฝัง่ แม่น้�าสาละวิน และกลุม่ น้องๆหลานๆของคุณกิตติพงษ์ท่มี ีประสบการณ์กว่าเพื่อน
หนีไปตั้งเต็นท์ด้านในฝั่งริมเขา
จัดการของเรียบร้อย ผมกับท่อกก็คว้าอุปกรณ์หาปลาไปลุยกันที่แม่น�้าเมย
ผมถือสวิงอันเล็กๆไป ส่วนท่อกก็ใช้แหอันเดิม เราเลือกส�ารวจกันตรงจุดทีเ่ ป็นแก่ง
เล็กๆริมฝัง่ น�้าไหลไม่แรงนัก แต่นา่ แปลกใจที่ไม่เจอปลาอะไรเลยสักตัวเดียว จะด�าน�า้
ดูกไ็ ม่ได้เพราะน�้าไม่ใสเท่าไหร่ เมื่อแม่น้า� เมยไม่มีอะไรให้สา� รวจ เราก็เลยหงอย เพราะ
แม่น�้าสาละวินใหญ่และลึกเกินไปที่เราจะส�ารวจได้ด้วยอุปกรณ์เล็กๆ คงต้องรออวน
ใหญ่พรุง่ นี้ และอีกวิธกี ค็ อื ตกเอา ซึ่งประสบการณ์การตกปลาที่แม่น้�าสาละวินของผม
พอจะสรุปได้ดังนี้
ตอนเตรียมอุปกรณ์ที่บ้าน – ไม่กดหมู Rita ก็สังกะวาดยักษ์ Silonia ขอตัว
สักสองเมตรพอ
ตกไปได้สัก 1 ชั่วโมงยังเงียบ – ปลากดคังสาละวินมากินหน่อย
ตกไปได้สัก 2 ชั่วโมงยังเงียบ – ปลากดหัวเสียมก็ยังดี มากินเร็ว
ตกไปได้สัก 3 ชั่วโมงยังเงียบ – เอ้าแขยงสาละวินสักตัวก็ยังดี
ตกไปได้สัก 4 ชั่วโมงยังเงียบ – สังกะวาดน้อยจ๋าอยู่ไหนมาปลอบใจหน่อย
ตกไปได้สัก 5 ชั่วโมงยังเงียบ – สายสะดุดกึ๊กๆ ผมวัดฉับเต็มเหนี่ยว ปลาย
สายมีแรงตึง ดินสะบัดเล็กน้อย “ได้แล้วเว้ย” ผมประกาศกร้าว กะว่าน�้าหนักประมาณ
นี้ ใหญ่กว่าสังกะวาด ต้องไม่พ้นพวกปลากดเล็กๆแน่ มือปั่นรอกยิกๆ “พี่ๆสายผมไป
พันสายพี่” น้องคนที่นั่งตกอยู่ข้างๆสะกิด ผมหมดอารมณ์สาวขึ้นมาเบ็ดพันกันวุ่น ที่
หนักเมื่อกี้ตะกั่วน้องเค้า...เอาฟ่ะได้มันส์พักหนึ่งก็ยังดี
ตกไปได้สัก 6 ชั่วโมงยังเงียบ – นอนดีกว่าพรุ่งนี้รอตีอวน...
แต่ช่วงกลางคืนก็ไม่ได้ถึงกับผิดหวังไปเสียหมด เพราะการเหวี่ยงแหไปตาม
หาดทรายของทีมจากบ้านโป่ง ท�าให้ผมได้ปลาเป้าหมายมาถ่ายภาพถึงสองชนิด ชนิด
แรกเป็นปลาแปบยาว ปลาของลุม่ แม่นา้� แถบนี้ท่ีผมตามหามาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้ตวั
สักที มันไม่ได้เป็นปลาหายาก แต่ส่วนหนึ่งเพราะมันก็เป็นปลาที่บอบบางเกินกว่าที่
จะหอบหิ้วไปไหนได้ไกล มันจึงไปไม่เคยถึงตลาดปลา จะถ่ายภาพตัวเป็นๆ ก็คือต้อง
มาจับโดยละม่อมแล้วก็ถ่ายกันสดๆตรงนั้น ผมเตรียมตู้มาถ่ายภาพด้วย ติดปัญหาที่

ป่ำฝั่งไทยริมน�้ำสำละวินก็มีต้นไม้ใหญ่ๆให้ดูเหมือนกัน

น�า้ ผมลงทุนเดินหิ้วตูล้ ยุ หาดทรายไปหลาย
ร้อยเมตร เพื่อไปตักน�้ามาจากฝั่งแม่น�้าเมย
แต่น�า้ ก็ใสไม่พอให้ถ่ายภาพได้ หันซ้ายหัน
ขวา เจอถังน�้ากินเลยแอบเม้มของเจ๊จิตมา
เต็มตู้ ก็เลยได้ถ่ายปลาแปบยาวตัวน้อย
สมใจ ปลาอีกชนิดทีด่ ูจะชุกชุมเป็นพิเศษ
คือสังกะวาดสาละวิน ซึ่งตกขึ้นมาได้ 2-3
ตัว แต่ปลาที่ตกได้สภาพไม่ดเี ท่าไหร่ จึงต้อง
หวังลุ้นจากแห ซึ่งในทีส่ ุดก็ได้ตัวสภาพดี
มากๆ มาถ่ายภาพอีกหนึ่งตัว เป็นอันว่าผม
ได้ภาพปลาใหม่สองภาพ โดยเป็นปลาฝีมือ
คนอื่นล้วนๆ ส�าหรับคืนนี้ ผมเก็บเบ็ดแล้ว
มุดเต็นท์เข้านอนตอนห้าทุม่ กว่า แล้วก็หลับ
ไปด้วยความเหนื่อยอ่อน
น่าจะสักตี 2 กว่าๆ “ไอ้นณณ์ตื่น
เฮ้ย” เสียงบักท่อกดังมาจากนอกเต็นท์ มือ
มันก็เขย่าเต็นท์ผมดังพึ่บพั่บ ตอนตื่นแรกๆ
ก็ยังงงๆ พอตั้งสติได้ มุดเต็นท์ออกมาถึงเห็น
ว่าแม่เมยกัดเซาะชายฝัง่ หาดทรายของพวก
เรา จากที่กะเผื่อไว้เป็นสิบเมตร ตอนนี้อยู่
ห่างเต็นท์ของกระผมไม่ถึง 2 เมตร ผมเกา
หัวแกรก ลากเต็นท์ตัวเองห่างจากชายฝั่ง
อีก 20 เมตร กะว่าเป็นระยะปลอดภัยแล้ว
ก็มุดเต็นท์ไปนอนต่อ เสียงบักท่อกท�าอะไร
ไม่รู้ก๊อกๆแก๊กๆอีกสักพักแล้วผมก็หลับไป
อีก
ตื่นเช้าขึ้นมามี 2 คดีรอผมอยู่ คดี
ที่ 1 บักท่อกมันหาว่าผมกินแรง ลากเต็นท์
ตั ว เองหนี เ สร็ จ ของส่ ว นรวมพวกกล่ อ ง
เสบียง อุปกรณ์จับปลาไม่ช่วยมันขน เรื่อง
นี้ผมแก้ตัวว่าง่วง ไม่รู้ตัว ขาดสติ แต่ก็ยัง
ต้ อ งเสี ย เสบี ย งขนมปั ง กรอบกั บ แยมลู ก
หม่อนให้มันเป็นค่าขนย้าย คดีที่สอง “ใคร
เอาน�า้ กินไปท�าอะไรเนี้ย เหลือนิดเดียวเอง”
เป็นเสียงเจ๊จิตดังมาจากทางเพิงหมาแหงน
เล็กๆที่เรายึดไว้เป็นสถานที่ทา� ครัว ผมเงียบ
ไม่ตอบเด็ดขาด แต่น�้าทีใ่ ช้ถ่ายภาพปลา
เมื่อวาน เก็บไว้ในถุงอย่างดี เผื่อวันนี้ใช้ต่อ
ตอนเช้าแบบนี้หมอกขาวลอยเรี่ย
ภูเขาสลับซับซ้อนริมน�้าเมยฟากตรงข้ามกับ
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หาดทราย มองเผินๆเหมือนภาพวาด
ในนิยายจีน มองไปด้านหลัง ป้ายที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคปักไว้สงู ขึ้นไปบนเขา
อีกหลายสิบเมตร แสดงจุดที่น้า� จะท่วม
ถึงถ้าหากมีการสร้างเขื่อนฮัจจีในเขต
ประเทศพม่า เขาสวยๆพวกนี้คงขาด
เสน่ห์ไปไม่น้อย หลายๆคนตื่นกันแล้ว
แปรงฟันบ้าง ล้างหน้าบ้าง ส่วนบักท่อก

เจอเรือหำปลำล�ำนีจ้ อดอยู่ทอี่ ่ำวแห่งหนึง่ ทีเ่ รำไป
แวะตีอวน อุปกรณ์ทเี่ ห็นคืออุปกรณ์ช็อตปลำ
ขนำดใหญ่ (ผิดกฎหมำย)
คุณกิตติพงษ์กับปลำกดหัวเสียมตัวเขื่อง

หำดทรำยโค้งมีชั้นเหมือนที่นั่งโรงละคร
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หลังจากบ่นเสร็จก็ตกเป็นทาสของสาร
คาเฟอีน ต้ อ งเดื อ ดร้ อ นนั ่ง ต้ ม น� า้ กิ น
กาแฟ ส่วนผมแพ้คาเฟอีนกินแล้วปวดหัว
ก็เลยสบายไปไม่ยงุ่ ยาก เห็นเพื่อนมันนั่ง
ต้มน�้าแล้วอดนึกไปถึงเพื่อนกะเหรี่ยงที่
สังขละบุรไี ม่ได้ หมอนี่กต็ ดิ กาแฟเหมือน
กัน แต่พิธีรีตรองน้อยกว่าเยอะ ตื่นเช้า
ขึ้นมาพวกก็เปิดฝาตักผงใส่ปากเสียหนึ่ง
ช้อนพูนแล้วก็กลืนน�้าตามล้างคอ “กิน
ไหม” พวกเคยชวน ยืน่ มาให้ผมช้อน
หนึ่ง แต่ผมรีบปฏิเสธ
“รูป้ า่ ว ว่าท�าไมหมอกถึงขาว”
ใครคนหนึ ่ง ถามขึ ้น ตอนทีผ่ มเดิ น ไป
ใกล้ๆกับเต็นท์ทีมบ้านโป่งเพื่อสอบถาม
ว่ า เมือ่ คื น ได้ ป ลาอะไรเพิ ่ม เติ ม ไหม
ขณะทีผ่ มก� า ลั ง นึ ก ประมวลค� า ตอบ
ประมาณว่าหมอกเกิดจากหยดน�้าขนาด
เล็กจ�านวนมหาศาลทีส่ ะท้อนแสงอย่าง
ไม่เป็นระเบียบ เสียงเดิมก็ชิงเฉลยเสีย
ก่อน “หมอกมันหงอย” เรียกเสียงฮาได้
ทั้งหาด

บักท่อกชิลๆที่แม่น�้ำสำละวิน

ผมใช้เวลาว่างในช่วงรออาหารเช้า ขึ้นไปเดินเล่นใน
หมู่บ้านสบเมย แต่ก็เดินไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ เพราะบ้านแต่
ละหลังอยูห่ า่ งกันมาก ขากลับคุณป้าชาวบ้านเดินน�าผมลงไปก่อน
แกถือพร้าถือตะกร้ามาด้วยเพื่อมาดูแลแปลงผักทีป่ ลูกไว้บน
หาดทรายด้านล่าง การปลูกผักริมตลิ่งในหน้าน�า้ ลงแบบนี้ เป็น
วิถีชีวิตทีเ่ ห็นได้ง่ายตามริมฝั่งแม่น�้าขนาดใหญ่ทวั่ ไปทีม่ ีการไหล
เป็นฤดูกาลตามธรรมชาติ ในหน้าน�้า น�้าจะพัดพาเอาดินตะกอน
ทีม่ ีแร่ธาตุดีๆมาสะสมไว้ ปลูกผักแบบนี้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยผักก็งามได้
คนขับเรือของเราสองคน เดินขึ้นมาขอซื้อผักของป้าไปกันคนละ
ถุงใหญ่ พิธรี ตี องไม่ตอ้ งมาก ถือถุงพลาสติกมาใบหนึ่งก็ไล่ถกเลือก
กันจนเต็มถุง แล้วก็จา่ ยเงินกันง่ายๆ ไม่ตอ้ งชั่งด้วยซ�า้ ป้าสูบไปป์
ไป ก็ใช้พร้าถางพวกวัชพืชไปเรื่อย ชีวติ ดูมีความสุขและเรียบง่าย
ดี แต่ต�าแหน่งทีป่ ้าปลูกผักอยู่นี่ จะถูกน�า้ ท่วมจมไปตลอดกาล
หรือไม่ก็จะขึ้นๆลงๆ ไม่เป็นฤดูกาล ถ้าหากมีการสร้างเขื่อนฮัจจี
พูดถึงเขื่อนแล้ว จริงๆโครงการนีเ้ ป็นหนึง่ ในเหตุผลที่
ท�าให้ผมโดดงานมาสาละวินในคราวนี้ เพราะอยากจะได้สัมผัส
แม่น้�าสายอิสระสายนี้สกั ครั้งก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อน หลายคน
ทีส่ นับสนุนการสร้างเขื่อน ให้เหตุผลว่าประเทศเรามีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ให้สร้าง
เขื่อนแล้วจะท�าอย่างไร? ก็จริง แต่เคยรู้ไหมว่าประเทศไทยยังมี
ก�าลังไฟฟ้าส�ารองอยู่อกี กว่าร้อยละ 25 ในขณะทีเ่ รามีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลีย่ ปีละประมาณร้อยละ 5 ปีไหน

เศรษฐกิจแย่ๆ อย่างปี พ.ศ.2552 มีความต้องการติดลบด้วยซ�้า
ในขณะเดียวกัน การสร้างเขื่อนฮัจจีซึ่งมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ประมาณ 1,360 เม็กกะวัตต์ จะเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งใน
ประเทศไทยขึ้นอีกประมาณร้อยละ 5 หรือจะเพียงพอส�าหรับการ
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงปีเดียว ถามว่าคุ้มไหมกับสิ่งแวดล้อมทีจ่ ะ
เกิดผลกระทบทั้งจากน�า้ ท่วมป่า การเปลี่ยนแปลงการไหลของน�า้
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสัตว์น�้าทีพ่ ิเศษของลุ่มแม่น�้าสาละวินอีก
มากมาย ยังไม่รวมปัญหาสิทธิมนุษย์ชนของชนกลุ่มน้อยในเขต
พื้นที่น�้าท่วมฝั่งพม่า ซึ่งจะต้องถูกผลักดันให้อพยพมาฝั่งไทยอีก
มาก วิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งสองฝั่งประเทศจะเปลี่ยนไปอย่างไร
และเปลี่ยนไปอีกไม่รกู้ ่สี บิ ปีหรืออาจจะตลอดไป ผมถามจริงๆเถิด
ว่า การสร้างเขื่อนในประเทศพม่า โดยมีบริษัทจากประเทศจีน
เป็นผูล้ งทุนหลัก จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศไทย
ได้จริงๆหรือ? ย�้าอีกครั้งว่าผมไม่ได้ต่อต้านเขื่อน แต่ประเทศไทย
น่าจะถึงเวลาหยุดการสร้างเขื่อนในเขตพื้นที่ป่าได้แล้ว
อวนทีด่ ูใหญ่และยาวเหยียดเมื่ออยู่บนบก เล็กลงไป
ถนัดใจเมื่อลงมาอยู่ในแม่น�้าใหญ่อย่างสาละวิน หมายที่ตีอวนได้
ต้องเป็นอ่าวปิดที่กระแสน�้าไม่แรงจนเกินไปนัก เพราะไม่เช่นนั้น
จะดึงอวนสู้กระแสน�า้ ไม่ไหว เรือทัง้ สามล�าบ่ายหัวออกสู่แม่น�า้
สาละวิน แล่นทวนน�้าไปสู่จุดหมายทีเ่ ป็นอ่าวปิดขนาดเล็กพอที่
จะใช้อวนล้อมได้ทั้งหมด และไม่นานก็ถึงอ่าวที่หนึ่ง อวนถูกโรย
ส่งลงสู่สายน�า้ สาละวินทีว่ ่ากันว่าเป็นแม่น�า้ สายใหญ่ทมี่ ีน�า้ เย็น
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ทีส่ ุด เพราะต้นน�า้ มาจากหิมะทีล่ ะลายมาจากเทือกเขาหิมาลัย
นู่นแหนะ ผมอยากลองของมานานแล้ว และตั้งใจมากว่าจะ
กระโดดตูมลงไปเลยให้รู้แล้วรู้รอด และในทีส่ ุดผมก็ได้ตูมสมใจ
“ไม่หนาวเลยครับ” ผมบ่นกับคุณกิตติพงษ์ เพราะไอ้ทดี่ �าๆมา
ตามล�าธารบนเขาสูงนั้น หนาวกว่านี้มากมายนัก “เฮ้ย เอาเฉพาะ
แม่น�้าใหญ่สิ”....
“เอ๊าหาตีนสิ ตีนอยู่ไหน” เสียงทีมลากอวนตะโกนสั่ง
กันโหวกเหวก “อยูน่ ่ไี งว่ะ” คนหนึ่งชูเท้าขึ้นพ้นน�้า จนได้รบั ค�าชม
จากหัวหน้าทีมว่า “ไอ้สง้ ตีง” ตีนอวนอยูใ่ ต้น้�า ส่วนที่เราลากอยู่
เหนือน�้า แต่ตอนนี้พื้นด้านล่างเป็นโคลน ตีนอวนที่หนักเพราะมี
โซ่รอ้ ยอยูจ่ งึ จมลงไปอยูใ่ นโคลนท�าให้ดา้ นบนลากไม่เข้า วิธแี ก้คอื
ต้องลากทีต่ ีนด้วย...ตีน ผมใช้ตีนควานหาตีนอวนจนเจอแล้วจึง
เกร็งขาออกแรงลากทัง้ ตีนอวนและตีนตัวเองขึ้นฝั่ง ไม่นานอวน
ก็แคบเข้า พวกทีอ่ ยู่บนฝั่งก็เริ่มขยับคว้าถุงและอุปกรณ์จับปลา
มารอ ปลาเล็กปลาน้อยเริ่มดิ้นรนกันที่เหนือน�้ามากขึ้น มีเงาแว่บ
ไปแว่บมาของปลาขนาดใหญ่ประมาณฟุตกว่าๆอยูห่ นึ่งหรือสอง
ตัว นับว่าประสบความส�าเร็จพอสมควรส�าหรับปากที่หนึ่งของวัน
โดยปลาเด่นๆที่ขึ้นมา เป็นปลาแปบตาแดง ปลาแปบยาว ปลา
สังกะวาดสาละวินที่มีอยูด่ ว้ ยกันสองชนิด อีกสองชนิดเด่นคือปลา
ไข่ อ อง ปลากลุ่ ม ปลาตะเพี ย นสีเ งิ น รู ป ร่ า งแปลก ปลาทีใ่ น
ประเทศไทยพบเฉพาะในลุ่มน�้าสาละวินเท่านั้น ในอวนปากนี้ถึง
แม้จะเป็นปลาสีเงินๆเหมือนกันหมด แต่ถ้ามาดูให้ดีจะพบว่ามี
สองชนิด ชนิดหนึ่งที่เกล็ดเล็กกว่าแต่จะโตได้ใหญ่กว่า อาจจะได้
ถึงฟุตกว่าๆ กับอีกชนิดที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ แต่ตวั โตเต็มที่ไม่ใหญ่
นัก และตัวที่ผมอยากเห็นจากธรรมชาติมากตัวหนึ่ง เจ้าปลาแค้
หน้าตาแปลกชื่อยะคุย มันมีสีเหลืองแต้มด�าสีสันสดสวยกว่าเพื่อน
ส่วนเงาขนาดใหญ่ที่แว่บไปแว่บมา โผล่ขึ้นมาเป็นปลาปลากด

หัวเสียมตัวเขื่อง สร้างความฮือฮาให้กับทุกคน ปลาทั้งหมดเป็น
ปลาที่หาไม่ยากนักของลุ่มน�้าสาละวิน
“สังกะวาดกับปลาแปบปล่อยไปก่อนนะครับ ใครจะ
เอาค่อยเก็บปากหลังๆ เก็บไปตอนนี้เดี๋ยวมันตายหมด” เสียงคุณ
กิตติพงษ์ตะโกนบอกสมาชิก ในขณะที่ชว่ ยกันคัดปลาในอวน ไม่
นาน เมื่อปลาทัง้ หมดถูกเคลียร์ออกจากอวนเราก็เคลื่อนพล
กันต่อ
อวนปากที่สองไม่คอ่ ยประสบความส�าเร็จนักเพราะติด
ตอใต้น�้า ต้องยกอวนหลบอยู่พักใหญ่ ท�าให้ปลาหลุดไปหมด
คราวนี้นอกจากปลาแปบสิบกว่าตัว เราได้สงั กะวาดสาละวินใหญ่
ขึ้นมาตัวเดียว มันเป็นปลาที่ผมอยากได้อยู่พอดี จึงขอมาแพ็คไว้
เห็นมันสภาพดีมาก กะว่าคงจะสามารถพาไปถึงบ้านได้ จึง
ประมาทไม่ได้ถา่ ยภาพไว้ น่าเสียดายที่มันเปราะบางกว่าที่คดิ จน
แล้วจนรอดผมก็เลยยังไม่ได้ถ่ายภาพปลาชนิดนี้เป็นๆ
หมายที่สามเป็นแนวหาดทรายใหญ่ ด้านบนเป็นป่าแน่น
ทึบ ผมเดินเล่นไปตามหาดทรายระหว่างที่ทีมลากอวนยังเตรียม
ตัวกันอยู่ ตาเหลือบไปเห็นรอยเท้าสัตว์กีบขนาดเก้ง 3 ชุด เป็น
ของตัวใหญ่ 1 ชุดและตัวเล็ก 2 ชุด รอยเท้าใหม่และคมชัดเหมือน
กับเพิ่งเหยียบผ่านไปไม่นาน ผมนึกภาพเก้งตัวเมียทีม่ ีลูกเล็กๆ
สองตัววิ่งขนาบข้างพากันลงมากินน�า้ นึกดีใจว่าป่าบ้านเรายัง
อุดมสมบูรณ์ แต่มโนภาพนั่นก็พลันสลายไปเมื่อคุณกิตติพงษ์ชี้
ให้ผมดูฝูงแพะที่วิ่งกันดุ๊กดิ๊กอยู่ตามแนวป่า “แพะป่านะนั่น มัน
หลุดมาจากไหนไม่รู้ แล้วก็อยูก่ นั อิสระเลย” คุณกิตติพงษ์วา่ อย่าง
นั้น
อวนปากที่สามนอกจากปลาเล็กปลาน้อยเดิมๆแล้ว เรา
ได้ปลากดหัวเสียมมาเพิ่มอีกตัว และปลาอีกตัวทีท่ �าให้ทุกคน
ตื่นเต้นก็คือปลาหลดจุดสาละวิน ปลาสวยหายากทีเ่ ป็นขวัญใจ
ของทุกคน เพราะปลาตัวเดียวที่ขึ้นมา
มีคนจองหลายคน โชคดีท่ีอวนปากต่อๆ
มาเราได้ปลาหลดชนิดนี้เพิ่มอีก 3-4 ตัว
ไม่งั้นแย่งกันตาย มีอยู่ตัวหนึ่งขนาด
ประมาณฟุตนิดๆ เรียกว่าเป็นขนาด
ก�าลังเลี้ยง ผมเจอมันคนแรกในอวน
ฟากที่กา� ลังดึงอยู่ จึงอาศัยจังหวะชุลมุน
คว้ามันใส่ถุงวิ่งไปแพ็คใส่กล่องโฟมตัว
เองไว้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า
กับข้าวมื้อเที่ยงเป็นหมูทอด ไก่ทอด
และข้าวแฉะๆ ถูกใจผมมาก ผมยืนกิน
อยู่ในแม่น�า้ สาละวินอย่างมีความสุข
ปลำแค้ยักษ์และกดคังสำละวินขนำดใหญ่ที่พ่อค้ำน�ำมำขำยที่ท่ำเรือแม่สำมแลบ
มากๆ อวนปากต่อๆมา ไม่เจออะไร
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แปลกไปกว่าอวนแรกๆ มีตัวทีข่ ึ้นมาฮือฮาหน่อยก็คือเจ้าปลา
เวียนสาละวิน ซึ่งโตได้เป็นเมตร ตัวนี้เจ้าของทริปคุณกิตติพงษ์
จองไปเรียบร้อย จนเกือบ 4 โมงเย็น เรือจึงมาถึงท่าที่บา้ นแม่สาม
แลบ ส�าหรับผมแล้วจะว่าผิดหวัง ก็ผดิ นิดหน่อย เพราะการตีอวน
ในสภาพพื้นที่เป็นอ่าวปิด ไม่วา่ จะกี่จดุ ๆ ก็ได้แต่ปลาเดิมๆขึ้นมา
และผมก็ยังไม่ได้เห็นปลาอีกหลายชนิดมากๆ ของลุ่มแม่น�า้
สาละวิน ก่อนมาผมหวังว่าจะได้ปลามาถ่ายภาพเพิ่มเติมชุดปลา
น�้าจืดไทยสัก 10 ชนิด แต่นี่เพิ่งได้แค่ 2 เอง
ที่ทา่ เรือ เรือหาปลาล�าหนึ่งเพิ่งเข้าเทียบท่าพอดี พอเห็น
กลุ่มนักเที่ยว จึงน�าปลามาเสนอขาย มีทั้งปลาแค้ยักษ์ (ตัวนี้เจ้า
ท่อกดีใจมากที่ได้เห็น) และปลากดคังสาละวินตัวเขื่อง (ตัวนี้ผม
ดีใจมากทีไ่ ด้เห็น) มันยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะอ่อนแรงเต็มที่ น่า
เสียดายที่มันตัวใหญ่เกินกว่าที่จะพากลับบ้านด้วยได้ ผมจึงได้แต่
ถ่ายรูปมันไว้ ก่อนไปช่วยสมาชิกร่วมทริปขนของขึ้นไปเก็บทีร่ ถ
กว่าจะเสร็จก็อีกเกือบๆชั่วโมง
ตามแผน เราจะไปแวะเปลี่ยนน�้าปลากันทีล่ �าห้วยทาง
ลัด รถของชาวคณะบางคน ไต่ขึ้นตลิง่ ทรายชันๆไม่ได้ จึงต้อง
อ้อมไปตามล�าห้วย รถของผมขึ้นได้เพราะเป็น 4x4 ก็เลยลุยขึ้น
ไปผ่านตัวหมูบ่ า้ น และที่หน้าตึกแถวแห่งหนึ่ง เราก็พบเจ้าปลาแค้
ยักษ์กบั ปลากดคังสาละวินที่ทา่ เรือนอนอยู่ เข้าใจว่าเจ้าของบ้าน
คงซื้อไว้ ผมก็เลยจอดรถลงไปขอถ่ายรูป ในระหว่างนั้น ตาก็
เหลือบไปเห็นตูป้ ลาเล็กๆในบ้าน จึงเดินไปดู ก็ตอ้ งรีบวิ่งแจ้นออก
มาตามเจ้าท่อกไปดูกดคังสาละวินขนาดสักฟุตกว่าๆ เรียกว่าเป็น
ขนาดทีก่ า� ลังน่ารักและพากลับบ้านได้สบายมาก “พี่ครับขอซื้อ
ได้ไหมครับ ปลากดในตู้” ผมถามเจ้าของบ้าน “อึ๊ ไม่ขาย ผมตก
มาเอง เอามาเลี้ยงเล่น” เจ้าของบ้านตอบ “อยากได้มากเลยพี่
ขับรถมาจากกรุงเทพมาหามันนี่แหละ” ผมอ้อน แต่แกยังใจแข็ง
ผมไม่รู้จะท�ายังไงก็เลยไปยืนถ่ายภาพมันในตู้ แต่สภาพตู้ก็ไม่
อ�านวยนัก จึงต้องใช้หลายกระบวนท่าพยายามอยูพ่ กั ใหญ่ ไม่สวย
ไม่ส�าเร็จต้องตามเจ้าท่อกไปช่วย เจ้าของบ้านคงร�าคาญ และ
เห็นใจ จึงยอมยกปลาให้ผมในที่สุด ขอบคุณคร้าบบบบบ
ทีล่ า� ธารเปลี่ยนน�า้ ผมยกเจ้ากดคังไปอวดสมาชิกคนอื่น
ให้น้า� ลายหก แล้วก็รบี แพ็คใส่ถงุ เก็บใส่รถ เราใช้เวลาอาบน�า้ ล้าง
ตัว เปลี่ยนน�้าให้ปลากันอยูต่ รงนี้อีกครูใ่ หญ่ ตรงนี้ผมพบว่ามีปลา
อีก 2 ชนิดที่ผมมองข้ามไป ชนิดแรกเป็นปลาตัวสีเงินๆ มองเผินๆ
เหมือนปลาตะเพียนขาวธรรมดา แต่ตวั ของมันแบนข้างมากกว่า

และจริงๆแล้วเป็นญาติของปลาตะพาก ปลาสีเงินๆชนิดนี้ไม่มใี คร
สนใจ มันเลยถูกคัดแยกรวมไว้ในถัง “ปลาไม่รจู้ ะท�ายังไงต่อดี ใคร
หยิบใส่ถงุ มาฟะ” ที่วางอยูก่ ลางล�าธาร ผมเดินไปเห็น เลยเก็บใส่
ถุงมา 2 ตัวก่อนทีจ่ ะปล่อยทีเ่ หลือไป ส่วนอีกชนิดคือปลาแป้น
เล็ก ทีเ่ ป็นชนิดทีพ่ บในแม่น�้าสาละวิน เป็นปลาอีกชนิดทีผ่ มยัง
ไม่มีภาพ เย้! เจ้าท่อกใช้โอกาสที่ตัวเองมัดยางถุงปลาไม่เป็นเดิน
ทอดแหหาปลาน�้าหมึกอีกชนิดทีพ่ บในลุ่มน�้าสาละวิน แต่ไม่พบ
กลับกลายเป็นผมที่พบปลาตัวเป้าหมายอีกชนิด ตัวนี้อยูใ่ นถุงน�า้
ขุ่นๆถุงหนึ่ง แต่ด้วยจังหวะชุลมุน มันหลุดรอดสายตาผมไป มา
ตามเจออีกทีทจี่ ตุจักรหลังจากมันเปลี่ยนมือไปสามรอบ แต่
เจ้าของร้านก็ไม่ยอมขายให้ผมเสียแล้ว เซ็งเป็ด
จุดที่เราเปลีย่ นน�า้ เป็นล�าธารใกล้หมูบ่ า้ น รถผ่านไปผ่าน
มาพอสมควร ถ้าเป็นมอเตอร์ไซด์คนซ้อนจะต้องลงลุยน�้าข้าม ใน
ขณะที่คนขับก็ขับโขยกเขยกข้ามมา ตอนที่ผมกับท่อกเตรียมตัว
จะกลับ หนุ่มน้อยคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซด์มาถึงฝั่ง ก็ปล่อยให้พี่
สาวลงเดินข้ามล�าธาร “ไอ้นณณ์ ผิวพม่านัยย์ตาแขกในต�านาน”
บักท่อกสะกิดผมให้หันไปดู ก่อนทีส่ องคนจะรีบวิ่งกลับไปทีร่ ถ
คว้ากล้องจะมาถ่ายน้องสาวน่ารักในต�านาน แต่ช้าไป เธอกลับ
ขึ้นซ้อนท้ายน้องชายไปอีกแล้ว “นณณ์ตามไป นณณ์ตามไปถ่าย
รูปมาให้ได้” เสียงหนุ่มจากบ้านโป่งตะโกนสั่ง ผมกับท่อกเลยรีบ
โบกมือลา ออกรถไล่ตามไปจนทันที่ลา� ธารสาม น้องสาวยืนอายๆ
ให้เราถ่ายอยู่สักพัก แต่ด้วยแสงทีแ่ สนจะจ�ากัดจ�าเขี่ยยามเย็น
และ/หรือ อาจจะเป็นเพราะตากล้องมือสั่นเอง ภาพจึงออกมาไม่
ชัดสักภาพเลยเชียว
พระจันทร์เต็มดวงกลมโตมาก อยู่ตรงกับแนวถนน
ราวกับว่าถ้าขับไปอีกหน่อยเราคงไปถึงพระจันทร์ได้ไม่ยากนัก
“พระจันทร์ดวงใหญ่ดวี ะ่ ” บักท่อกที่สงั เกตเห็นเหมือนกันเอ่ยขึ้น
ทางขากลับซ่อกแซ่กไปตามภูเขา แต่ในที่สดุ แล้วเมื่อเป็นทางตรง
ก็ดูเหมือนจะมุ่งหน้าหาพระจันทร์เสียทุกครั้งไป เราขับรถไป
เรื่อยๆ ในขณะทีพ่ ระจันทร์ก็ลอยสูงขึ้นไปทุกที ยิง่ สูงก็ยงิ่ ดูเล็ก
ลง เพราะยิง่ ไกลไปจากโลกมากขึ้น ทัง้ ๆทีพ่ ระจันทร์ก็ดวงเท่า
เดิม ผมนึกไปถึงแม่น�า้ สาละวิน บางทีปัญหาทีก่ �าลังเกิดขึ้นกับ
แม่น้า� อิสระสายสุดท้าย สิ่งมีชวี ติ และผูค้ นรอบๆ แม่น้�าแห่งนี้อาจ
จะอยูไ่ กลจนเล็กไปส�าหรับหลายๆคนที่จะเห็น ทั้งๆที่ปญ
ั หาไม่ได้
เล็กลงไปเลยแม้แต่นิดเดียว
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