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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธเลมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจการตอรองการพัฒนาของพรานปลา
บึกในบานหาดไคร อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใตบริบทของการพัฒนาบนลุมน้ําโขง
ตอนบน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม โดยพิจารณาการตอรองผานการชวง
ชิงการนิยามความหมายวาดวย “ปลาบึก” บนลักษณะ และเง่ือนไขของยุทธวิธีในการดํารงชีพ และ
ความหลากหลายของ “ความเปนพราน” ดวยการใชกรอบแนวคิดท่ีพัฒนาจากแนวคิดท่ีสําคัญ 2 
ประการ คือ หนึ่ง แนวคิดวาดวยการชวงชิงการนิยามความหมาย และสอง แนวคิดวาดวยการตอรอง
การพัฒนา 

จากการศึกษามีขอคนพบท่ีสําคัญ 3 ประการดวยกัน คือ ประการแรก วาทกรรมวาดวย
ปลาบึกเกิดข้ึนภายใตบริบทท่ีกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ไดเขามาชวงชิงการนิยามใหแมน้ําโขง 
และนํ้า เพื่อใชประโยชนในฐานะเสนทางการคา และสินคาในรูปแบบของพลังงาน ภายใตโครงการ
พัฒนาขนาดใหญบนลุมน้ําโขงตอนบน เพื่อสรางการเติบโตของตลาดการคาขามพรมแดน จนเกิด
การแยงชิง และฉวยใชทรัพยากรแมน้ําโขง และนํ้าในลักษณะท่ีกาวขามพรมแดนจากกลุมทาง
สังคมกลุมตางๆ มากมาย ในขณะเดียวกันกลุมเคล่ือนไหวท่ีเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมท่ีมีลักษณะกาวขามพรมแดนมากข้ึนเชนเดียวกัน ก็พยายามเคล่ือนไหวตอสู ตอรอง 
และคัดคานโครงการพัฒนาในลุมน้ําโขงตอนบน และหันมาชวงชิงการนิยามใหแมน้ําโขงเปน
แหลงของความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ และความม่ันคงทางอาหารของชาวบานในพื้นท่ี 
อยางไรก็ตาม การเคล่ือนไหวดวยแนวคิดดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมกลับ
เร่ิมแยงชิงทรัพยากรออกไปจากชุมชนมากข้ึนเชนเดียวกัน โดยเฉพาะกับการอนุรักษปลาบึก 
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ประการท่ีสอง อัตลักษณของความเปนพราน มีลักษณะท่ีหลากหลาย เนื่องจากทองถ่ิน
เร่ิมเช่ือมตอเขาสูภาคเมือง รัฐ ภูมิภาค และสากล และสงผลใหการจับปลาบึกเผชิญกับเง่ือนไข และ
ขอจํากัดตางๆ อยางมากมาย พรานปลาบึกจึงพยายามแสวงหายุทธวิธีในการดํารงชีพใหมีความ
หลากหลาย และยืดหยุนมากข้ึน จนทําใหลักษณะของ “ความเปนพราน” เร่ิมถูกทาทาย พรอมกับมี
ลักษณะท่ีหลากหลาย และเปนพลวัตมากไปตามเง่ือนไข และขอจํากัดของพรานปลาบึกแตละกลุม 
หรือแตละคน ตอมาในปลายทศวรรษท่ี 2540 การจับปลาบึกเร่ิมถูกทาทายอีกระลอกหนึ่งดวยจารีต
ใหมของการอนุรักษปลาบึก โดยมีกลุมเครือขายอนุรักษปลาบึก ไดเขามาชวงชิงการนิยามปลาบึก
ในฐานะทรัพยากรของทองถ่ิน ไปสูสากล พรานปลาบึกจึงเร่ิมตอบโต และชวงชิงการนิยาม
ความหมายวาดวยปลาบึกอยางแตกตางกันไปตามลักษณะ และเง่ือนไขของความเปนพรานท่ี
หลากหลาย และเร่ิมช้ีใหเห็นวาปลาบึก และการจับปลาบึก มีนัยยะสําคัญมากกวาการดํารงชีพ หรือ
อรรถประโยชนเชิงเศรษฐกิจเทานั้น หากแตยังเขาไปสัมพันธกับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และความ
เปนตัวตน หรืออัตลักษณของพรานปลา ท่ีวางอยูบนเงื่อนไขเกี่ยวกับชวงอายุ ความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา บทบาททางสังคม และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการจับปลาบึก อีกดวย 

ประการสุดทาย ผูวิจัยยังพบอีกวาพรานปลาบึกยังเร่ิมตอรองกับการพัฒนา และการ
อนุรักษปลาบึกอยางแตกตางกันออกไปตามเง่ือนไขของแตละกลุม พรานปลาบึกกลุมแรก คือ 
พรานปลาบึกท่ียุติการจับปลาบึก เร่ิมตอรองดวยการนิยาม และสรางอัตลักษณใหมของ “ความเปน
พราน” เชน “พรานใจบุญผูอนุรักษ” “ครู” และ “มัคคุเทศกทางวัฒนธรรม” เพื่อชวงชิงความหมาย
การอนุรักษ ในการเขาถึงโอกาส ทรัพยากร โครงการอาชีพทดแทน และรายไดจากการประกอบ
อาชีพชุดใหมในระยะยาว พรานปลาบึกกลุมท่ีสอง คือ พรานปลาบึกท่ีไมยอมยุติการจับปลาบึก เร่ิม
ตอรองกับการอนุรักษ ดวยการใชส่ือ และ “พิธีไหวผีโพง” เพื่อตอกย้ํา “ความเปนพรานผูจับปลา
บึก” และอางสิทธิในการจับปลาบึก ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีสําคัญในการสรางการรับรูถึงการมีอยูของตัวตน
ตอสาธารณชน  

ในภาพรวมของกลุมพรานปลาบึกท้ังสองกลุมยังไดตอรองกับท้ังการพัฒนาบนลุมน้ํา
โขงตอนบน  และการอนุ รักษปลาบึก  ดวยการรวมมือกันระหวางกลุมเครือขายอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และชาวบานในชุมชน ในการนําเอา “ความรูทองถ่ิน” มาชวยสราง “งานวิจัย
ชาวบาน” เพื่อตอรองกับการพัฒนาบนลุมน้ําโขงตอนบน และยังสรางชุด “ความรูเชิงสถานการณ” 
ข้ึนมาตอรองกับชุดความรู และความหมายอ่ืนๆ ของกลุมเครือขายอนุรักษปลาบึกของพรานปลาบึก 
ทามกลางสถานการณ และขอถกเถียงตางๆ 
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ABSTRACT 
 

This thesis is a study of various ways the fishermen at Ban Had Kai, Chiang Khong 
district, Chiang Rai Province, negotiate with the mega development project of the GMS and the 
movement of natural resources conservation and environmentalism. It focuses on the discourses 
of Pla-buek as the contesting meaning by analyzing the meaning that the fishermen give to Pla-
buek and the way they negotiate with various forms of development. The research make use of 
several concepts, including livelihood diversification and strategy, and contesting meaning of Pla-
buek (as discourses on Pla-buek) as well as negotiating development.  

Three major findings are found. Firstly, “discourses on Plabuek” emerges in the context 
of the upper Mekong River development project which redefine the meaning of Mekong River 
and water resource as the trading route, transnational market area and commoditization of water 
as the transnational energy exchange. This contestation of meaning for resource exploitation 
opens up the Mekong River and water resource as the regional and global resource for 
exploitation from many groups of people and scales. The movement of natural resource 
conservation and environmentalism under the leadership of such organizations as IUCN. 
SEARIN. WWF. Thailand and Chiang Khong Lover group join in the opposition of the mega 
project of Mekong development by redefining Mekong River as the area of natural resource 
biodiversity and food security of the indigenous people. However, this countered movement also 
limit access of indigenous people to the natural resource, especially the Mekong giant catfish 
(Pla-buek) as in the case that the “Pla-buek hunters” are banned from catching in 2006 by the 
IUCN. and the network.  
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Secondly, the “Pla-buek hunter identities” is heterogeneous, which is fragmented by 
the relation to the urban, state, region and global. This relation causes to change their livelihood 
diversification and strategies. Although, the “Pla-buek hunters” face with the problems and 
limitations of Pla-buek catching for example the higher cost, the lack of labor, the state 
conservation, tourism and the decreasing amount of fish allowed catching. This livelihood 
strategies and limitations of Pla-buek catching cause to the heterogeneity of “Pla-buek hunter 
identities” under the new convention of Pla-buek conservation in 2006 also causes to contest to 
the meaning on Pla-buek in different ways. There are many different meaning on Pla-buek which 
differs by the condition of Pla-buek hunters such as generation, belief in sin (Buddha religion), 
livelihood strategies and economic utilitism, social and cultural status concern over Pla-buek. 

Lastly, this study also found three forms of the negotiation of development which 
differs by the condition of various groups of Pla-buek catching. The first group is the “stop 
catching group”, they negotiate to Pla-buek conservation by constructing the new identities in 
many ways such as the “anti sin Pla-buek hunter as conservationist identity”, “Kru-(Pla-buek 
cultural teacher)” and “Pla-buek cultural tourist guide”. In this way of constructing new identities 
is the way they try to access to compensation, resources and the new career from the Pla-buek 
conservation project. The second group is the “still catching group”, they try to negotiate to Pla-
buek conservation by reproduction the “catching fish identity” through the reproduction of the 
indigenous ritual (Pi Tee Wai Phee Phong) by using also media to claim for the indigenous rights. 
The last way of development negotiation is the using of “local knowledge” in two levels, the first 
is the construction of “local knowledge” through “The villager Research” (Ngan Vijai Chao Ban) 
by co-operate of both of villager and the natural resource conservation and environmentalism 
network to negotiate to the upper Mekong River development project. Also, in various situations 
under the Pla-buek conservation, the Pla-buek hunters try to produce the “situated knowledge” to 
negotiate to claim their rights to access to Pla-buek. 

 
 
 

 


