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ผู้คนบริเวณลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำ – พัทลุง  
มวีถิชีวีติผูกพนักบัสำยน�้ำ ควำมเป็นอยู่ของผู้คนแถบนี้
อำศยัพึ่งพงิควำมสมบรูณ์ของทรพัยำกรธรรมชำตทิี่มอียู่
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลำ ในทะเล ตลอดจน
ผืนดินแถบนี้ก็แสนจะเหมำะแก่กำรท�ำนำข้ำว แน่นอน
ที่สุดว่ำดินแดนละแวกนี้คือนิยำมของส�ำนวนไทยที่ว่ำ 
“ในน�้ำมีปลำ...ในนำมีข้ำว”

ในน�้ำมีปลำ...ในนำมีข้ำว
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เมื่อโลกต้องก้ำวเข้ำสู่ยคุข้ำวยำกหมำกแพง วถิขีองคน
ก็ย่อมเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์ พฤติกรรมกำรเห็นแก่ตัว 
ของคนก็สูงขึ้น ประโยคที่ว่ำ “ในน�้ำมีปลำ...ในนำมีข้ำว”  
ที่พำให้นกึถงึภำพในหนงัสอืมำน ีมำนะ ค่อยๆ เลอืนหำยไป

กำรใช้ชวีติของคนผนัแปรไปตำมสถำนกำรณ์ เมื่อควำม
มั่นคงทำงอำหำรยิ่งนบัวนั ยิ่งไร้เสถยีรภำพ พฤตกิรรมกำรบรโิภค
อำหำรของมนุษย์ก็ย่อมเปลี่ยนไป รวมไปถึงวิถีเพื่อให้ได้มำซึ่ง
อำหำร ก็มีกำรปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน กำรใช้ภูมิปัญญำ
เกษตรกรแบบไทยสมัยก่อนเพื่อเลี้ยงชีพ กำรใช้วิถีทำงแบบ
ธรรมชำติ เพื่อหวังสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ กำรพึ่งพำตนเอง 
ได้มำกเท่ำไร ก็เห็นถึงควำมมั่นคงทำงอำหำรมำกเท่ำนั้น  
แต่ปัจจบุนัควำมมั่นคงทำงอำหำรได้กลำยเป็นปัญหำควำมมั่นคง
รปูแบบใหม่ที่หลำยประเทศก�ำลงัเผชญิ และสร้ำงมำตรกำรรบัมอื
กับควำมท้ำทำยดังกล่ำว เพื่อควำมอยู่รอดของประชำกรใน
ประเทศ และประชำกรโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศก�ำลัง
พัฒนำ ที่ปัญหำนี้ก�ำลังทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น อันเป็นผล  
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของภมูอิำกำศ กำรเกดิวกิฤตด้ำนพลงังำน 
ควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อม และกำรให้ควำมส�ำคัญ
ของกำรผลิตพืชอำหำรลดลง เน้นกำรผลิตพืชพลังงำนมำกขึ้น 
จึงท�ำให้รำคำพืชอำหำรสูงขึ้น จนท�ำให้ประชำกรที่ยำกจน 

บทบรรณาธิการ
Editorial

ไม่สำมำรถเข้ำถึงอำหำร และหำกจะวัดว่ำใครมีควำมมั่นคง 
มำกกว่ำกัน มิได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ปริมำณที่มำกมำยเท่ำนั้น  
แต่หมำยรวมในมิติอื่นๆ ด้วย ซึ่งองค์กำรอำหำรและเกษตร 
แห่งสหประชำชำต ิ(FAO) ได้แบ่งควำมหมำยด้ำนควำมมั่นคง
ออกเป็น 4 มติ ิคอื 

ควำมพอเพียง (Availability) ของปริมำณอำหำร  
ที่อำจได้มำจำกกำรผลติภำยในประเทศ หรอืกำรน�ำเข้ำ รวมถงึ
ควำมช่วยเหลอืด้ำนอำหำร 
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กำรเข้ำถึง (Access) ทรัพยำกรที่พอเพียงของบุคคล
เพื่อได้มำซึ่งอำหำรที่เหมำะสมและมีโภชนำกำร ทรัพยำกร 
ดงักล่ำว หมำยถงึ ควำมสำมำรถของบคุคลที่จะก�ำหนดควบคมุ
กลุม่สนิค้ำหนึ่งๆ ได้ภำยใต้บรบิททำงกฎหมำย กำรเมอืง เศรษฐกจิ 
และสงัคมของชมุชนที่บคุคลอำศยัอยู ่(รวมถงึสทิธ ิตำมประเพณ ี
เช่น กำรเข้ำถงึทรพัยำกรส่วนรวมของชมุชน) 

กำรใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้ำนอำหำร ผ่ำนอำหำร
ที่เพยีงพอ น�้ำสะอำด กำรรกัษำสขุภำพ และสขุอนำมยั เพื่อที่
จะเข้ำถงึภำวะควำมเป็นอยูท่ี่ดทีำงโภชนำกำร ซึ่งควำมต้องกำร
ทำงกำยภำพทั้งหมดได้รบักำรตอบสนอง โดยนยัยะนี้ควำมมั่นคง
ทำงอำหำรจงึสมัพนัธ์กบัปัจจยัน�ำเข้ำที่ไม่ใช่อำหำรด้วย 

เสถียรภำพ (Stability) ทำงอำหำรที่ประชำชน  
ครัวเรือน และบุคคลจะต้องเข้ำถึงอำหำรที่เพียงพอตลอดเวลำ 
ไม่ต้องเสี่ยงกับกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงอำหำรอันเป็นผลมำจำก
วกิฤตที่เกดิขึ้นอย่ำงกระทนัหนั เช่น วกิฤตทำงเศรษฐกจิ สภำพ
ภูมิอำกำศ หรือเหตุกำรณ์ที่เป็นไปตำมวงจร เช่น ภำวะควำม 
ไม่มั่นคงทำงอำหำรตำมฤดูกำล ซึ่งในควำมหมำยนี้ควำมมั่นคง
ทำงอำหำรครอบคลมุถงึมติคิวำมพอเพยีง และกำรเข้ำถงึอำหำรด้วย
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ปัญหำควำมมั่นคงที่หลำยประเทศก�ำลงัเผชญิ และสร้ำงมำตรกำร
รบัมอืกบัควำมท้ำทำยดงักล่ำว เพื่อควำมอยูร่อดของประชำกรในประเทศ
และประชำกรโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศก�ำลังพัฒนำ ที่ปัญหำนี้ 
ก�ำลงัทวคีวำมรนุแรงมำกขึ้น อนัเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภมูอิำกำศ 
กำรเกดิวกิฤตด้ำนพลงังำน ควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อม และกำร
ให้ควำมส�ำคัญของกำรผลิตพืชอำหำรลดลง เน้นกำรผลิตพืชพลังงำน 
มำกขึ้น จึงท�ำให้รำคำพืช อำหำรสูงขึ้น ส่งผลให้ประชำกรที่ยำกจนไม่
สำมำรถเข้ำถงึอำหำรได้

ควำมมั่นคงทำงอำหำร

Food
security
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เมอืงพทัลงุมคีวำมหลำกหลำยทำงภูมนิเิวศน์ อนัดู
ได้จำกอำณำเขตด้ำนทิศตะวันตกจดเทือกเขำบรรทัด  
ซึ่งเป็นแนวเขำสลับซับซ้อน พำดผ่ำนเป็นแนวเหนือ–ใต้ 
ท�ำให้บรเิวณนั้นมภีูมปิระเทศเป็นป่ำดบิชื้น ผู้คนส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพท�ำสวนผลไม้ หรือสวนยำงพำรำเป็น 
ส่วนมำก พชืผกัธรรมชำตยิงัพอมใีห้เกบ็กนิ ตอนกลำงของ
จงัหวดัมลีกัษณะเป็นที่รำบลุ่มสลบักบัโคกควน ผู้คนแถบ
นี้ท�ำนำในที่ลุ่ม ตรงโคกควนอำจมีสวนยำงพำรำ หรือ 
ผลไม้ ผู้คนนยิมปลูกพชืผกัต่ำงๆ ไว้บรโิภคในครวัเรอืนเมื่อ
เหลอืจงึขำยต่อ ส่วนอำณำเขตด้ำนตะวนัออก พื้นที่บรเิวณ
ทะเลสำบสงขลำ ผู้คนอำศยัอยู่แนวลุ่มน�้ำตำมแนวชำยฝั่ง

เมื่อคนเลหันมำปลูกผักกินเอง
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ทะเลสำบตำมแนวเหนอื–ใต้ มชีวีติผูกพนักบัวถิที�ำประมง 
นำข้ำว และสตัว์น�้ำอดุมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ผนืดนิแถบนี้
เป็นดนิเหนยีว ดนิทรำย หรอืมลีกัษณะแขง็ ปลูกพชืพรรณ
ต่ำงๆ ไม่ค่อยงอกงำม เมื่อถงึฤดนู�้ำหลำกจะเกดิน�้ำท่วมขงั
ในบรเิวณนี้เป็นวงกว้ำงและยำวนำน ถงึช่วงนี้จงึเป็นปกติ
ที่ผูค้นแถบนี้สญัจรไปมำหำสูก่นัด้วยเรอื คนที่เตบิโตขึ้นมำ
โซนลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำส่วนใหญ่จึงโตมำกับสำยน�้ำ  
มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจบัสตัว์น�้ำ หรอืท�ำนำตำมฤดกูำล 

เมอืงพทัลงุมภีูมนิเิวศน์ใหญ่ๆ เป็น 3 โซน คอืโซน
ป่ำในแนวเขตเทือกเขำบรรทัด โซนนำในบริเวณที่รำบลุ่ม
ตอนกลำง และโซนเลในแนวชำยฝ่ังลุม่น�้ำทะเลสำบสงขลำ 

กล่ำวถงึ….คนในโซนลุม่น�้ำทะเลสำบของเมอืงพทัลงุ 
มักมีวิถีชีวิตผูกพันกับสำยน�้ำทะเลสำบ ท�ำให้กำรเป็นอยู่
ของผู้คนแถบนี้อำศัยพึ่งพิงควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรที่
มอียู่มำกมำย โดยเฉพำะทรพัยำกรจำกทะเลสำบ ไม่ว่ำจะ
เป็นกุ้ง หอย ปู ปลำ และอื่นๆ หรือจะเป็นผืนดินแถบนี้ 
เหมำะแก่กำรท�ำนำข้ำว จึงท�ำให้ที่นี่ได้ชื่อว่ำ ดินแดนซึ่ง 
“ในน�ำ้มปีลำ...ในนำมข้ีำว” ในควำมบรบิรูณ์ด้วยทรพัยำกร
ด้วยภูมิประเทศติดทะเลสำบท�ำให้พื้นที่บริเวณนี้ไม่ค่อย
เหมำะแก่กำรปลูกพืชผักต่ำงๆ เนื่องด้วยผืนดินที่มีสภำพ
เป็นดนิเหนยีว ดนิทรำย หรอืดนิเหนยีวปนทรำย ท�ำให้ดนิ
มีลักษณะแข็ง กระด้ำง ยำกแก่กำรขุดหรือเพำะปลูก  
อกีทั้งเมื่อฤดนู�้ำหลำกมำถงึน�้ำกท่็วมขงัยำวนำนจนกนิเวลำ 
เป็นเรื่องจรงิที่ว่ำยงัมผีู้คนในพื้นที่แถบนี้ไม่เคยรบัประทำน
ผักหลำยชนิดเฉกคนทั่วไปรับประทำนกันอยู ่ประจ�ำ  
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เช่น กรณีมะละกอของป้ำเอียด แต่นั่นเมื่อหลำยปีก่อน 
ปัจจุบันทั้งนักเรียนและครูคุ ้นเคยกับกำรบริโภคผัก  
โดยเฉพำะจำกในรั้วโรงเรียน เมื่อถึงวันพุธวันแกงเลียงอีก
ทีป้ำเอียดเองก็คุ้นเคยกับกำรประกอบอำหำรจำกพืชผัก
มำกขึ้น ผอ.แอน ยงัเสรมิต่อไปว่ำอยำกส่งเสรมิให้วฒันธรรม
กำรบริโภคผักเกิดกับทำงบ้ำนของเด็กนักเรียนด้วย  
กล่ำวคอื กำรบรโิภคผกัควรจะมใีนทกุมื้อไม่ใช่จ�ำกดัเฉพำะ
กบัอำหำรกลำงวนัเท่ำนั้น

ควำมมั่นคงทำงอำหำร ถูกกล่ำวถึงมำกขึ้น เมื่อ
ประชำชนต้องเผชิญภำวะอำหำรแพง วิกฤตกำรณ์อำหำรที่
เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2551 และแนวโน้มภำวะอำหำรแพง
มำกขึ้นในอนำคตตำมที่องค์กรอำหำรและกำรเกษตร 

แห่งสหประชำชำต ิหรอื FAO (2002) ได้คำดกำรณ์ไว้ วกิฤต
อำหำรที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อประชำชนและ
ท�ำให้สดัส่วนคนจนเพิ่มมำกขึ้น มกีำรวเิครำะห์สำเหตขุอง
วิกฤตอำหำรที่จะเกิดขึ้นว่ำมำจำกปัจจัยหลำยประกำร 
ตั้งแต่กำรหดตัวของภำคเกษตรเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรใช้ที่ดินจำกกำรขยำยตัวของเมือง กำรผันเอำที่ดินไป
ปลกูพชืเพื่อท�ำเชื้อเพลงิแทนน�้ำมนั กำรเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
กำรบริโภคของคนในสังคม กำรเก็งก�ำไรในตลำดสินค้ำ
โภคภณัฑ์ จนถงึกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมอิำกำศที่มี
ผลกระทบต่อปรมิำณผลติผลที่ได้ 

อ้ำงอิง :ชนิดำ จรรยำเพศ แบมฟอร์ด, 2552 อ้ำงถึงใน  
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวำ บุญปรำกำร,  
สุภำวดี ธรรมรัตน์, บุญโชค สุบินรัตน์, สุภำพร 
สบุนิรตัน์ และสรุพล พำนชิกรณ์, 2559

11
วารสารชุด แลวิจัยใน...เลสาบ 



คำบสมทุรสทงิพระ หนึ่งในพื้นที่แห่งทะเลสำบ
สงขลำ ดนิแดนโหนด นำ เล ที่เตม็ไปด้วยมนต์เสน่ห์
ตำมวถิแีห่งผนืนำ วถิกีำรขึ้นตำลโตนด และวถิกีำรท�ำ
ประมง ที่ยังคงมีให้เห็นจนปัจจุบัน ก็ประสบปัญหำ
ทำงด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรเฉกเช่นเดียวกัน  
มโีรงงำนอตุสำหกรรมเข้ำมำท�ำธรุกจิในพื้นที่ จ�ำนวน
มำก ชำวบ้ำนจงึหนัมำท�ำงำนในโรงงำนอตุสำหกรรม 
อกีทั้งยงัพบว่ำกำรใช้สำรเคมใีนนำข้ำว ส่งผลกระทบ
ต่อต้นตำลโตนด ในอนำคตอำจจะมคีนขึ้นตำลโตนด
น้อยลง เนื่องจำกคนรุ่นหลังนิยมไปท�ำงำนประจ�ำ 
นอกพื้นที่มำกขึ้น จึงอำจส่งผลกระทบกับอำชีพ 
กำรขึ้นตำลโตนดได้ 

ประกอบกับกระแสควำมทันสมัยที่เข้ำมำใน
พื้นที่อ�ำเภอสทิงพระท�ำให้คนหันไปใช้สิ่งอ�ำนวย 
ควำมสะดวกในชวีติประจ�ำวนั เช่น กำรใช้หม้อหงุข้ำว
ไฟฟ้ำ โทรทศัน์ พดัลม จงึท�ำให้คนหำซื้อสิ่งของเครื่อง
ใช้มำเพื่อด�ำเนินชีวิตให้สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น จึง
ท�ำให้คนมหีนี้สนิเกดิวกิฤตควำมทนัสมยั มกีำรใช้ชวีติ
ที่เปลี่ยนไปจำกเดมิ

อ้ำงอิง : (เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวำ  
บุญปรำกำร, สุภำวดี ธรรมรัตน์,  
ณฐพงศ์ จติรนริตัน์, พรไทย ศริสิำธติกจิ, 
อภริกัษ์ จนัทวงศ์, นนัทรฐั สรุโิย และ
นนัทยิำ รตัน์สรุโิย, 2562

คำบสมุทรสทิงพระ

Sathing Phra
Peninsula
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โครงการวิจัย ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ  
กรณีการท�านาข้าวประหยัดเมล็ดพันธุ์

“กำรท�ำนำเป็นกลอุบำยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติเพื่อให้ระบบนิเวศนำข้ำวทะเลสำบสงขลำที่ 
เชื่อมโยงโดยวิถีชีวิต ทั้งดิน น�้ำ ทะเล หำกเรำอนุรักษ์ดิน
ในนำให้มีคุณภำพดี โดยที่ไม่มีสำรเคมีปนเปื้อนลงไป 
กับน�้ำสู่ทะเลสำบสงขลำ ท�ำให้น�้ำในทะเลสำบไม่เสีย  
ส่งผลให้มีพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลำ เพิ่มขึ้น ชำวประมงก็จับ 
สัตว์น�้ำ ได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีจิตส�ำนึกมำกขึ้นในกำรมี 
ส่วนร่วมอนุรักษ์ สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มให้กับคน 
ในชมุชน มคีนข้ำงนอกเข้ำมำเยีย่มชมท�ำให้เป็นกำรกระตุน้
ให้ชุมชนรักษ์บ้ำนเกิด สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติมำกยิ่งขึ้น”

ฉะนั้นกำรฟ้ืนฟวูถิใีนกำรท�ำนำชวีภำพเป็นกำรกระตุน้
ให้ชมุชนได้ช่วยกนัอนรุกัษ์วถิโีหนด นำ เล ให้มสีภำพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อวถิชีวีติ สขุภำพของชมุชน กำรท�ำนำประหยดัเมลด็
พันธุ์ ต�ำบลท่ำหิน อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ พบว่ำ 
กำรท�ำนำแบบนำหว่ำนน�้ำตม จะประหยัดเมล็ดพันธุ ์ 
มำกที่สุด แต่ทั้งนี้หำกฟ้ำฝนไม่พร้อมก็จะมีกำรท�ำนำหว่ำน
ข้ำวแห้งแทน พนัธุข้์ำวที่เหมำะสมที่สดุ คอื ข้ำวพนัธุพ์ื้นเมอืง 

จำกกำรรวบรวมองค์ควำมรูแ้ละภมูปัิญญำในกำรท�ำนำ 
พบว่ำ ต้นทุนโดยเฉลี่ยของกำรท�ำนำโดยใช้ปุ๋ยชีวภำพมีค่ำ
ต�่ำกว่ำกำรท�ำนำโดยใช้ปุ๋ยเคมี และต้นทุนโดยเฉลี่ยของ 
กำรท�ำนำโดยใช้ปุ๋ยเคมมีคี่ำสูงสดุ เนื่องจำกรำคำปุ๋ยเคมสีูง
กว่ำปุ๋ยชีวภำพถึง 2 เท่ำ ในส่วนของก�ำไรโดยเฉลี่ยต่อไร่  
พบว่ำนำที่ใช้ปุ๋ยชีวภำพจะมีก�ำไรโดยเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่ำนำ 
ที่ใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตของกำรปลูกแบบใช้ 
ปุย๋ชวีภำพมค่ีำต�่ำกว่ำกำรปลกูแบบใช้ปุย๋เคม ีซึ่งปัจจยัหลกั
ที่ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตของกำรปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี คือ  
ค่ำปุ๋ยเคมี อำจมีค่ำจ้ำงหว่ำนปุ๋ย ค่ำจ้ำงฉีดยำฆ่ำหญ้ำ 
เพิ่มขึ้นมำ ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้จะส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น
ทั้งสิ้น กำรท�ำนำประหยดัเมลด็พนัธุ์เกษตรกรยงัมสี่วนน้อย
ที่ท�ำนำหนึ่งไร่หว่ำนเมลด็พนัธุ ์7-10 กโิลกรมัต่อไร่ ได้ผลผลติ
ประมำณต่อไร่มำกกว่ำที่ใช้เมลด็ 25 กโิลกรมัต่อไร่ ได้ส�ำรวจ
จำกข้อมูลจำกหัวหน้ำครอบครัวแต่ละครัวเรือน โดยจะม ี
อำยุระหว่ำง 40 ปีขึ้นไป เนื่องจำกสมำชิกชุมชนบริเวณนี้ 
ที่ท�ำอำชพีเกษตรกรจะเป็นผู้สูงอำยโุดยส่วนใหญ่

อ้ำงองิ : พูนทรพัย์ ศรชีู 

 คณะกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ม.สงขลำนครนิร์

ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร 
พื้นที่คำบสมุทรสทิงพระ

Sathing Phra
Peninsula
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ภูมิปัญญาการท�าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
ภายใต้ วิถีโหนดในอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Wisdom of Making Palm Sugar Products 
for Enhancing Food Security under the Way 
of Life of Palm Sugar in Sathing Phra  
District, Songkhla Province

ภมูปัิญญำกำรท�ำผลติภณัฑ์จำกตำลโตนด เพื่อเสรมิสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงอำหำรภำยใต้วถิโีหนด อ�ำเภอสทงิพระ จงัหวดั
สงขลำ ใช้วธิวีจิยัเชงิคณุภำพ เกบ็ข้อมูลจำกกำรสงัเกตและ
สมัภำษณ์แบบเจำะลกึจำกผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 21 คน ได้แก่ 
ผู้น�ำชมุชน ชำวบ้ำนที่ท�ำผลติภณัฑ์จำกตำลโตนด วเิครำะห์
ข้อมลูโดยกำรน�ำข้อมลูมำจ�ำแนกหมวดหมู ่ตคีวำม และสร้ำง

ภมูปัิญญำกำรท�ำผลิตภณัฑ์
จำกตำลโตนด

Product making wisdom 
from palm sugar

ข้อสรปุ น�ำเสนอผลกำรวจิยัด้วยวธิพีรรณนำ
เชงิวเิครำะห์ผลกำรวจิยัพบว่ำชมุชนในพื้นที่
อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ ชำวบ้ำน 
ส่วนใหญ่ประกอบอำชพีท�ำนำ และบนที่นำ
จะมีต้นตำลโตนดขึ้นอยู่ตำมธรรมชำติเป็น
จ�ำนวนมำก จงึได้มกีำรรวมกลุม่ท�ำผลติภณัฑ์
จำกตำลโตนดโดยใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
น�ำตำลโตนดมำท�ำอำหำรได้หลำกหลำย 
น�้ำตำลโตนดจงึเป็นทำงเลอืกหนึ่งในกำรเพิ่ม
ควำมหลำกหลำยของอำหำรในชุมชนได้ 
ซึ่งส่งผลต่อควำมมั่นคงทำงอำหำร

อ้ำงองิ : พำณภิคั คงส�ำรำญ,   
ณฐพงศ์ จติรนริตัน์, 

 เกต็ถวำ บญุปรำกำร, 

 พรพนัธ์ เขมคณุำศยั
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โหนด นำ เล
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ความหลากชนิดของปลากับความเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้การจัดการ 
เขตอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สองฝั่งคลองปากประ 

The Diversity of fishes in relation to  
food security enhancement under the 
establishment of the sanctuary areas with 
the involvement of the communities along 
both sides of Khlong Pak Pra banks

กำรวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อเปรียบเทียบ
ควำมหลำกชนิดปลำในเขตอนุรักษ์ และเพื่อวิเครำะห์ 
ควำมมั่นคงทำงอำหำรที่สมัพนัธ์กบักำรจดักำรเขตอนรุกัษ์
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง 

Variety of fish and
enhancing food security

ปลำก่อนและหลัง กำรจัดท�ำเขตอนุรักษ์ จ�ำนวน 3 เขต  
ในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนกันยำยน 2560 โดยใช้วิธี
วจิยัเชงิปรมิำณในกำรหำค่ำ ร้อยละ ปรมิำณ ดชันคีวำม
หลำกหลำย และเชงิคณุภำพ 

โดยกำรสมัภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำงและกำรประชมุ
กลุ่มย่อยผู้เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 30 คน ผลกำรศกึษำควำม
หลำกชนิดปลำก่อนและหลังจัดท�ำเขตอนุรักษ์ จ�ำนวน  
3 เขต พบว่ำเขตวังท่ำเรือชนิดปลำเพิ่มขึ้นมำกที่สุด  
รองลงมำเขตวังสวนพฤกษศำสตร์ และเขตวังท่ำประดู่  
คดิเป็นร้อยละ 58.33, 50.00 และ 33.33 ตำมล�ำดบั ปรมิำณ
ปลำพบว่ำเขตวังท่ำเรือมีปริมำณปลำที่เพิ่มขึ้นมำกที่สุด 
รองลงมำเขตวังสวนพฤกษศำสตร์ และเขตวังท่ำประดู่  
และ คดิเป็นร้อยละ 80.82, 72.60 และ 57.00 ตำมล�ำดบั 

ดังนั้นเขตที่มีควำมหลำกหลำยมำกที่สุด คือ  
เขตวังท่ำประดู่รองลงมำเขตวังสวนพฤกษศำสตร์และ 
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เขตวังท่ำเรือ มีค่ำดัชนีควำมหลำกหลำย 2.62, 
2.39 และ 2.05 ตำมล�ำดบั กำรจดักำรเขตอนรุกัษ์
ของชมุชนสองฝั่งคลองปำกประ ประกอบด้วย 

1.กำรก�ำหนดพื้นที่เขตอนรุกัษ์ที่เหมำะสม 

2.กำรสรรหำคณะกรรมกำรดแูลเขตอนรุกัษ์ 

3.กำรก�ำหนดข้อตกลงร่วมของชมุชน 

4.กำรจดักำรบ้ำนปลำในเขตอนรุกัษ์ 

5.วฒันธรรม และควำมเชื่อมคีวำมสมัพนัธ์
กบัควำมมั่นคงทำงอำหำร 4 มติ ิได้แก่ 

 5.1) กำรมอียู่ของอำหำร 

 5.2) กำรเข้ำถงึอำหำร 

 5.3) กำรจดักำรอำหำร และแหล่งอำหำร 

 5.4) กำรใช้ประโยชน์อำหำร 

ข้อมลูดงักล่ำวแสดงให้เหน็ว่ำกำรสร้ำงบ้ำนปลำ
ร่วมกบักำรจดักำรเขตอนรุกัษ์ของชมุชน ท�ำให้ชนดิ
และปริมำณปลำในคลองปำกประเพิ่มมำกขึ้น  
ส่งผลต่อกำรด�ำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับควำมมั่นคง
ทำงอำหำรของชุมชนปำกประ ผลกำรศึกษำ 
ครั้งนี้เป็นแนวทำงในกำรอนรุกัษ์ และฟ้ืนฟพูนัธุป์ลำ
ที่น�ำสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยนืตลอดไป

อ้ำงอิิง : วจิติรำ อมรวริยิะชยั ส�ำนกัส่งเสรมิกำร
บริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 
ม.ทกัษณิ วทิยำเขตพทัลงุ, ธนพล อยูเ่ยน็ 
คณะวทิยำศำสตร์ ม.ทกัษณิ วทิยำเขต
พทัลงุ
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อยู่ในอ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นสำยคลองที่รวม
ของล�ำน�้ำสำยต่ำงๆ ไหลมำบรรจบกนัแล้วไหลออกสู่ทะเลสำบสงขลำ มสีำยน�้ำหลกั 
คือ คลองทำ่แนะ ที่มีต้นน�้ำก�ำเนิดจำกเทือกเขำบรรทัด ควำมยำวจำกต้นน�้ำคลอง 
ท่ำแนะไหลลงสูท่ะเลทะเลสำบในพื้นที่คลองปำกประ ควำมยำวประมำณ 33 กโิลเมตร 

คลองปำกประเปรยีบเสมอืนเป็นจดุเชื่อมส�ำคญัให้สตัว์น�้ำชนดิต่ำงๆ ได้ว่ำย
เข้ำ-ออก ท�ำให้บรเิวณคลองปำกประแห่งนี้กลำยเป็นแหล่งชมุนมุของปลำ ววิฒันำกำร
ของกำรประมงบริเวณสองฝั่งคลองปำกประ จำกกำรศึกษำของวิจิตรำ และคณะ 
(2559) รำยงำนว่ำในอดีต ช่วงก่อนปี พ.ศ.2504 – 2514 มีควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ทรพัยำกรธรรมชำตทิั้งปรมิำณและควำมหลำกหลำยของชนดิพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว์ และ
สัตว์น�้ำ โดยเฉพำะพันธุ์ปลำ จ�ำนวน 65 ชนิด ปลำที่พบ ได้แก่ ปลำดุกเนื้ออ่อน  
ปลำล�ำป�ำ ปลำพรม เป็นต้น เป้ำหมำยเพื่อกำรบรโิภคเป็นหลกั ช่วงปี พ.ศ.2515 – 2548 

Pak Pra Canal
คลองปำกประ
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ยุคกำรพัฒนำเทคโนโลยีและกำรเร่งกำรผลิตเป็นช่วงที่ระบบ
กำรผลติแบบเดมิ เปลี่ยนสูก่ำรน�ำพฒันำเทคโนโลยแีละกำรเร่ง
กำรผลติ กำรน�ำปุ๋ยเคมแีนะน�ำแก่เกษตรกร มุ่งเน้นเพื่อกำรค้ำ
เพิ่มขึ้น ถือเป็นยุคกำรท�ำลำยล้ำงสัตว์น�้ำ โดยเฉพำะปลำ  
มีกำรพัฒนำเครื่องมือกำรจับปลำที่ทันสมัยมำกขึ้น มีกำรใช้ 
ไฟฟ้ำชอ็ตปลำ วำงยำเบื่อปลำ มกีำรวำงไซนั่ง ในพื้นที่คลอง
ปำกประ ทะเลน้อย และทะเลหลวง ท�ำให้พันธุ์ปลำสูญพันธุ์ 
ในบำงชนดิ ช่วงปี พ.ศ.2549 ถงึปัจจบุนั เกดิกำรแปรปรวนของ
สภำพอำกำศจำกกำรเผชญิสภำวะน�้ำท่วม และฝนทิ้งช่วงอย่ำง
รนุแรงมำกขึ้น สภำพอำกำศไม่ถกูต้องตำมฤดกูำล กรณปีี 2554 
เกิดอุทกภัย และดินถล่มภำคใต้ ช่วงเดือนมีนำคม 2554  
ซึ่งเป็นฤดูแล้งช่วงกำรเก็บเกี่ยวข้ำวนำปี โดยเฉพำะในพื้นที่ 
รอบลุ่มทะเลสำบสงขลำ ส่งผลต่อผลผลติได้รบัควำมเสยีหำย
เป็นอย่ำงมำก ท�ำให้ชำวนำมกีำรปรบัเปลี่ยนรปูแบบกำรท�ำนำ
ในเขตชลประทำน จำกส่วนใหญ่ปีเพำะปลูกจะท�ำนำปีละ  
1-2 ครั้งต่อปี โดยท�ำข้ำวนำปีหรือนำปรัง เปลี่ยนเป็นกำร 
ท�ำนำปีละ 3 ครั้ง โดยกำรท�ำนำปรงัอำยสุั้นประมำณ 3-4 เดอืน 
และช่วงฤดูฝนสำรเคมีจำกกำรท�ำนำไหลลงสู่คลองปำกประ 
ส่งผลให้ปลำบำงชนิดที่เป็นอำหำรของชุมชนสองฝั่งคลอง 
ปำกประลดน้อยลง กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เปรยีบเทยีบควำมหลำกหลำยชนดิปลำในเขตอนรุกัษ์ และเพื่อ
วิเครำะห์ควำมมั่นคงทำงอำหำร ที่สัมพันธ์กับกำรจัดกำร 
เขตอนรุกัษ์โดยกำรมสี่วนร่วมของชมุชน
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เมือ่ปลาหายไปจากทะเลสาบสงขลา ชาวประมงพืน้บ้านมกีลวธิี
ในการต่อสู้ เพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะขาดแคลนอย่างไร

When fish disappeared from Songkhla Lake, what tactics 
do small-scale fishermen use for Survival in times of 
scarcity ?

งำนวจิยันี้มวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษำกำรด�ำรงชวีติประจ�ำวนั และ
กลวิธีกำรต่อสู้เพื่อควำมอยู่รอดภำยใต้ภำวะขำดแคลนของชำวประมง 
พื้นบ้ำน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกจำก 
ชำวประมงพื้นบ้ำนและครอบครวั สงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วมจำกกจิกรรม
กำรท�ำประมงของชำวประมงพื้นบ้ำนที่อำศัยอยู่ในเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ
ทะเลสำบสงขลำ ชมุชนคูขดุ สทงิพระ ท�ำกำรวเิครำะห์ข้อมูลโดยกำรน�ำ
ข้อมูลที่ได้ มำจัดหมวดหมู่ตำมประเด็นที่ศึกษำ ถอดรหัส ตีควำม
ปรำกฏกำรณ์ น�ำเสนอข้อมูลโดยใช้วธิกีำรพรรณนำ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ชำวประมงพื้นบ้ำนด�ำรงชีวิตด้วยวิถีกำรผลิต
และแบบแผนกำรบรโิภคขึ้นอยูก่บักลไกตลำด ซึ่งกำรด�ำรงชวีติต้องเปลี่ยน
จำกวัฒนธรรมกำรใช้แรงงำนครัวเรือน กำรขอแรง กำรวำน มำเป็น 
กำรใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ ส่งผลให้ชำวประมงเปลี่ยนมำใช้เครื่องมอืประมง
ที่ทนัสมยัมำกขึ้น ชำวประมงท�ำประมงแบบล้นเกนิ อนัส่งผลให้ทรพัยำกร
ประมงเสื่อมโทรม กำรด�ำรงชวีติประจ�ำวนัในภำวะควำมขำดแคลนจงึต้อง
ใช้กลวธิกีำรต่อสูเ้พื่อควำมอยูร่อดด้วยกำรท�ำกจิกรรมหลำกหลำยรปูแบบ 
โดยกำรประกอบอำชพีเสรมิ กำรรบัจ้ำงทั่วไปในชมุชน ค้ำขำย กำรขำย 
สินค้ำที่ระลึก และขับเรือรับจำ้งน�ำนักท่องเที่ยวชมนกน�้ำ กำรเลี้ยงสัตว์
ไว้ขำย

ดังนั้นกำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรดูแลทรัพยำกรประมง และ
กำรก�ำหนดวิธีกำรท�ำประมงให้เหมำะสมกับฤดูกำลจึงเป็นกำรช่วย 
ต่อลมหำยใจให้สำมำรถอยู่รอดได้ท่ำมกลำงภำวะควำมขำดแคลน

อ้ำงองิ : เกต็ถวำ บญุปรำกำร, อภริกัษ์ จนัทวงศ์, 

 เจตน์สฤษฎิ์ สงัขพนัธ์, นนัทรฐั สรุโิย


