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วิถีชน...คนเลสาบ
จัดท�าโดย ส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอน



“สงขลา” ดนิแดนแห่งมรดก ที่ถกูสบืทอดมาจากบรรพชน เนอืงแน่นไปด้วยอดตีและ
ประวตัศิาสตร์อนัยิ่งใหญ่ ศลิปะ ประเพณ ีการเกื้อกลูกนัของผูค้น รวมถงึวฒันธรรมของเหล่า
บรรพชนยงัคงอยู่คู่ชมุชนทั้งสองฝั่งทะเลสาบสงขลาตลอดมา ดงัค�าที่ว่า “เขา-ป่า-นา-เล” 
อนัเป็นการบ่งบอกถงึวถิชีวีติของผู้คนบรเิวณลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 

 ชาวบ้านในบริเวณนี้มีความผูกพันอยู่กับทะเลสาบสงขลา ที่เปรียบเสมือน 
แหล่งอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งน�้าขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรในจังหวัดสงขลา เมื่อเกือบ  
20 ปีที่แล้ว ทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ เคยเผชิญปัญหาความตื้นเขิน คุณภาพน�้าเสื่อมโทรม 
และปริมาณที่ลดลงอย่างรวดเร็วของสัตว์น�้า ก่อปัญหาต่อชาวประมงในพื้นที่ เป็นเหตุให้มี
การรวมตัวกันท�ากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู รวมไปถึงกิจกรรมของชาวบ้านที่ส่งผลกระทบ 
ต่อทะเลสาบ ด้วยการท�าให้ทกุอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในทศิทางที่ดขีึ้น
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“การท�านา” เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านใน
ชมุชนที่นี่ แต่ทว่าพื้นที่ในบรเิวณนี้เป็นพื้นที่รอยต่อกบั
ทะเลสาบสงขลา การท�านาที่นี่จ�าต้องคดิถงึผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้มาก ปุย๋ที่จะใช้กจ็ะต้องเป็นแบบชวีภาพ 
ต้องปรับสภาพดินให้ดี เพื่อให้น�้าจากนาข้าวที่ไหลไป
ลงทะเลสาบสงขลามคีณุภาพที่ด ีไม่ท�าลายระบบนเิวศ 
หนึ่งในภูมิปัญญาของคนที่นี่ นั่นคือการปลูกปอเทือง
ในนาข้าว เพื่อเป็นการปรับสภาพดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพราะการท�านาต้องท�าตาม
ฤดูกาล เมื่อเข้าช่วงหน้าฝน (ได้เห็นดอกปอเทือง 
ผลิดอกกันก็แค่ช่วงนี้เท่านั้น หลังจากนั้นชาวนาจะ
ไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยให้กบัดนิที่จะใช้ปลูกข้าว)
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บทบรรณาธิการ
Editorial

การด�ารงชีวิตของผู้คนลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา มีลักษณะ
เดียวกับชุมชนเกษตรกรรมทั่วไป โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
ท�านา และมีบางส่วนประกอบอาชีพอื่นบ้างก็ตาม แต่การท�านา
ถอืว่าเป็นอาชพีหลกั วฒันธรรมชาวนา และวฒันธรรมในกระบวนการ
ผลิตข้าวจึงเป็นวงจรชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ที่เมืองนครศรีธรรมราชและเมืองพัทลุง จัดได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น�้า 
ของภาคใต้

วัฒนธรรมลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ในมิติของกาลเวลา 
ที่เปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน ยังมีพฤติกรรมอีกหลายด้าน  
ซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมทางด้านการเมืองที่
ควรแก่การศกึษาค้นคว้า ภาพแห่งอดตีจะมคีณุค่าที่สมบูรณ์ควร
แก่การภาคภมูใิจ กด้็วยการสบืเสาะแสวงหามาบอกเล่าและบนัทกึ
เป็นประวตัศิาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงบทเรยีนและเป็นกระจกเงา
สะท้อนภาพวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ 
น�ามาใช้เป็นประโยชน์ในการพฒันาพื้นที่ลุม่แม่น�้าทะเลสาบสงขลา
ได้ถูกทศิทาง สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนอกีด้วย
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พื้นที่ลุม่น�้าทะเลสาบสงขลาครอบคลมุตั้งแต่พื้นที่ “ต้นน�า้” 
ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดของล�าคลองและสายน�้าต่างๆ ที่ไหลลงสู่
ทะเลสาบสงขลา และพื้นที่โดยรอบ แหล่งน�้าเหล่านี้ที่เชื่อมโยงกนั
ไปจนถงึบรเิวณ “ปลายน�า้” ทั้งที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชมุชน 
ทั้งชมุชนเมอืงและชมุชนชนบท รวมทั้งแหล่งการค้า แหล่งอตุสาหกรรม
ต่างๆ 

“คนลุ่มน�้า...เลสาบ” จึงหมายถึงทุกคนที่อาศัยในพื้นที่ 
ดงักล่าว ทั้งในบรเิวณต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ทั้งที่อยู่รมิควน 
(ภูเขา) ขอบพร ุกลางทุ่ง และชายฝั่ง ทั้งที่อยู่ในเมอืงและชนบท 
คนเหล่านี้ล้วนเป็น “คนลุ่มน�้า...เลสาบ” 

อนัมวีถิชีวีติที่สมัพนัธ์แบบเกื้อกูลพึ่งพากนั เรยีกกนัว่าเป็น 
“เกลอ” ผูท้ี่อาศยัอยูใ่นบรเิวณต่างกนั มฐีานทรพัยากรส�าหรบัการ
ด�ารงชีพที่ต่างกัน น�ามาแลกเปลี่ยนกัน และร่วมกันสรรสร้าง
วัฒนธรรมให้เป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นน�้าจนถึง
ปลายน�้าเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “เกลอเขา-เกลอนา-เกลอเล”  
ความสัมพันธ์นี้ขยายไปยังคนที่อยู ่ในลุ่มน�้าใกล้เคียงอย่าง  
“ลุ่มน�้าปากพนัง” อกีด้วย

คนลุ่มน�้ำ
...เลสำบ
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ดนิแดนอนัละลานตระการตาที่เตม็ไปด้วยมรดกของบรรพชน
อันเนืองแน่นไปด้วยอดีตที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะ สถาปัตย์ และ
วฒันธรรมการเกื้อกูลของคน 4 เกลอ ให้คงม ีคงอยู่ คู่กบัแผ่นดนิ
ผนืน�้าผนืนี้เสมอมา เรยีกกนัว่า “เกลอเบื้อง เกลอเขา เกลอนา 
และเกลอเล” 

เกลอเล 
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขต....จับสัตว์น�้า 

นายหมดซาเหลบ็ หมดัหล ีชาวประมง เล่าว่า 

“ผมเกิดมาก็เจอกับทะเลนี้เลย ท�าประมงอยู่ที่ทะเล
ตัง้แต่เดก็ๆ ได้กนิ ได้จ่าย ได้สร้างบ้าน รวมถงึได้มคีรอบครวั
กเ็พราะทะเลแห่งนี ้ผมเคยหนักลบัไปท�าอาชพีอืน่ แต่สดุท้าย
ก็กลับมาที่ทะเลแห่งนี้”

4 เกลอ
แห่งลุ่มน�้ำ

ทะเลสำบ
สงขลำ
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เกลอเขา
ชุมชนที่อยู่ในเขต...ท�าสวนยาง

นายชยัโรจน์ โสบญุ คนท�าสวนยาง เล่าว่า 

“ถือเป็นอาชีพหลักของคนใต้ เที่ยงคืนก็ลุก
มาดื่มกาแฟเสร็จก็ใส่เสื้อผ้า พอถึงตี 1 ก็ลงมือ 
กรดียาง ทีน่ีอ่ย่างน้อยกห็าขีย้างขายได้วนัละ 100 บาท 
พอขายยางได้แล้ว ถ้าหากอยากกินปลากด ปลาขี้ตัง 
กนิกุง้ กไ็ปทะเลสาบสงขลา วถิกีารกรดียางของคน
ใต้จะไม่มีวันสูญหายไปไหน เหมือนลูกที่จะคอย
ตามหลังแม่อยู่ทุกวันคืน พ่อแม่กรีดยาง ลูกก็ 
เก็บยางไปพลางๆ จนถึงวันหนึ่งที่พ่อแม่แก่ตัวลง 
ก็ให้ลูกสืบสานต่อ” 

เกลอเบื้อง 
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขต...ท�ากระเบื้องดินเผา 

นายอ้อม ทพิย์โอสถ คนท�ากระเบื้องดนิเผา เล่าว่า 

“คนจีนเขาท�ามาก่อน แล้วมาท�าที่เมืองไทย  
ตัง้อยูเ่ชงิสะพานวดัแหลมพ้อตรงฝ่ังตะวนัออกบรเิวณ
พระนอน แต่ปัจจุบันไม่มีร่องรอยให้เห็นแล้ว มันอยู่
ใต้น�า้ แต่ถ้าน�า้แห้งกจ็ะมซีากอฐิหกัๆ โผล่อยูใ่นทะเล 
นั่นแหละคือครั้งแรกที่มี ปัจจุบันมีถึง 200 กว่าเตา  
ส่งไปตากใบส่งขึ้นรถไฟไปทั่วในสมัยก่อน เพราะ
กระเบื้องนี้ถ้าได้ติดหลังคาเข้าแล้วมันจะอยู่ทน 
หลายสิบปี ดูอย่างบ้านลุง 60 ปีแล้ว ยังดูแข็งแรง 
ยังดูใหม่อยู่เลย”
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เกลอนา
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขต...ท�านา

นายปอง สวุรรณมณ ีคนขึ้นตาลโตนด เล่าว่า 

“ต่างคนต่างขึ้นตาล ไม่มีอาชีพอะไรแถวบ้าน 
ท�านากับขึ้นตาล 2 อย่าง ท�ามาประมาณ 50 ปีได้แล้ว 
ครัง้แรกลงุพาไปขึน้ แล้วท�าตวัอย่างให้ด ูพอทหีลงัเรา
ก็ท�าตามลุงนั่นแหละ ตอนนี้เด็กสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยมี
ใครอยากขึ้นตาลกันแล้ว ต่อไปคิดว่าคงไม่มีใคร 
สานตอ่ หมดคนรุ่นเก่าๆ อาชีพนี้ก็คงจะเลือนหายไป
ในไม่ช้า”
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มนต์เสน่ห์...แห่งคาบสมุทรสทิงพระ 
วถิ ี“โหนด นา เล” วถิชีวีติของผู้คนในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบที่ผูกพนักบัการท�า

ตาลโตนด การท�านา และการท�าประมง เป็นวิถีเบื้องต้นในการประกอบอาชีพนับแต่
อดตีจนถงึปัจจบุนั เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรยีนรูว้ถิชีวีติทั้ง 3 ด้านของนกัท่องเที่ยว

ในพื้นที่คาบสมทุรสทงิพระ ผู้คนส่วนใหญ่มอีาชพีท�านา ขึ้นตาลโตนด และท�า
ประมงควบคูก่นั จงึท�าให้ชมุชนที่อยูใ่นอาณาบรเิวณดงักล่าวต้องพึ่งพงิทรพัยากรประมง
รอบทะเลสาบสงขลา จากการศกึษาพบว่า วถิโีหนด-นา-เล ประกอบด้วยภูมปิัญญาที่
หลากหลาย ทั้งภูมปิัญญาการเลี้ยงควายในป่าพรแุถบทะเลสาบตอนบน ภูมปิัญญา
ศิลปะ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านที่มากมายโดยรอบลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา  
จงึเป็นวถิชีมุชนที่น่าสนใจศกึษาเรยีนรู้ด้านวฒันธรรมชมุชน โดยเฉพาะวถิอียู่ - วถิกีนิ  
ที่ใช้ภูมปิัญญาในการแก้ปัญหา และจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อการด�ารงชพีด้วย
วิถีโหนด-นา-เล ของชาวชุมชนบนคาบสมุทรสทิงพระ ที่สืบทอดวิถีภูมิปัญญาต่อๆ  
กนัมาเป็นเวลาช้านาน ในส่วนนี้ผู้วจิยัจะได้กล่าวถงึการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาที่
เกี่ยวข้องกบัคาบสมทุรสทงิพระ และวถิชีวีติผู้คนที่อยู่ภายใต้วถิโีหนด-นา-เล ดงันี้

โหนด 
นำ 
เล
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การค้นพบจารกึตาลงัตโูวที่เมอืงปาเลม็บงั กล่าวถงึ
การปลกูตาลโตนดในการสร้างสวนเกษตรหรอืสวนสาธารณะ
ของพระราชา ศรชียันาศ หรอื ศรชียันาถ เมื่อปี พ.ศ.1227 

“สิ่งที่พระองค์ทรงปลูกลงที่นี่ คือ มะพร้าว 
หมาก ตาล สาคู และต้นไม้อื่นอีกหลายชนิดที่มีผล 
รบัประทานได้ รวมทัง้ต้นไผ่ เพือ่เป็นหนทางอนัดทีีส่ดุ
แก่พวกเขาในอนัทีจ่ะได้ความสมบรูณ์พนูสขุ หากเมือ่ใด
เขาหิวในขณะหยุด หรือระหว่างทางก็สามารถจะหา
อาหารและน�้าดื่มได้” 

นงคราญ ศรชีาย, 2544, น.23 

อ้างถงึใน ไพฑูรย์ ศริริกัษ์, 2557

ตาลโตนดเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของภาคใต้ 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบทางฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ชุมพร
เรื่อยมาจนถึงพัทลุง สงขลา และปัตตานี โดยมากพืช 
ชนิดนี้จะปลูกตามแนวคันนา ในอ�าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา พื้นที่นา 1 ไร่ จะมตี้นตาลโดยเฉลี่ยประมาณ 20 ต้น 
แต่บางแห่ง เช่น บริเวณที่นาบ้านดอนคันเหนือ หมู่ที่ 7 
ต�าบลคูขดุ พบมตี้นตาลโตนดขึ้นเป็นจ�านวนมาก พื้นที่ 1 ไร่
มต้ีนตาลขึ้นตามคนันาหนาแน่นถงึ 110 ต้น และเมื่อปี 2525  
นายสมพงศ์ กลุวจิติร นายอ�าเภอสทงิพระ สมยันั้นได้ให้

วิถีโหนด

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บ้าน ต�าบลต่างๆ ของอ�าเภอ
สทิงพระ ส�ารวจนับจ�านวนต้นตาลโตนด เฉพาะอ�าเภอนี้
แห่งเดยีวมตี้นตาลโตนด ถงึ 500,000 ต้น และในปี 2550 
ต้นตาลโตนดมจี�านวนเพิ่มมากขึ้นประมาณ 1 ล้านต้น และ
หากนับรวมๆ ทั้งจังหวัดสงขลามีต้นตาลโตนดประมาณ  
3 ล้านต้น ด้วยความหนาแน่นของต้นตาลโตนดเช่นนี้  
ซึ่งปรากฏในหลายพื้นที่ ท�าให้ผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ใช้
ตาลโตนดตั้งแต่ยอดถงึรากให้เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย 
และกว้างขวางจนกลายเป็นวถิชีวีติของชมุชน เป็นวฒันธรรม
ชมุชนที่น่าสนใจศกึษาเป็นอย่างยิ่ง
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การวิจัยที่จัดท�าขึ้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโหนด-นา-เล
คาบสมทุรสทงิพระ สิ่งที่มคีวามจ�าเป็นในการด�าเนนิงานการพฒันาต่อชมุชนต้องสรปุบทเรยีนงานที่
ท�ามาแล้วในเรื่องการท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์วถิโีหนด-นา-เล การค้นหาปัญหาอปุสรรค แนวทางในการ
ด�าเนนิงานและพฒันาต่อยอด เพื่อพฒันาศูนย์เรยีนรู้วถิโีหนด-นา-เล เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่การ
ท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์ ศกึษาหาแนวทางในการจดัท�าผลติภณัฑ์จากตาลโตนด (รูปแบบของพมิพ์สบู่) 
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอุปกรณ์แบบพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการแปรรูปสบู่ตาลโตนดให้มีศักยภาพ 
โดยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เรื่องน�้าตาลโตนดผง สบู่ตาลโตนด ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านอุปกรณ์  
บรรจุภัณฑ์ การตลาดให้ดีขึ้น ที่ส�าคัญชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ลดการท�าลายทรัพยากร 
ตาลโตนดทะเลสาบสงขลา ศูนย์เรียนรู้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก
ชมรมท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์วถิโีหนด-นา-เล และนกัเรยีนในต�าบลท่าหนิ 

จากผลการวจิยัศกึษาหาแนวทางในการจดัท�าผลติภณัฑ์จากตาลโตนด เรื่องรปูแบบของพมิพ์
สบู่ที่เหมาะสมและเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนต่อไป สามารถสร้างอาชพีเสรมิและรายได้ให้กบัชมุชน 
โดยการน�าทรพัยากรธรรมชาตทิี่มใีนชมุชน คอื ตาลโตนดมาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร และผลกั
ดันเข้าไปเป็นสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ต�าบลท่าหิน เพื่อสร้างความตระหนักในการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรตาลโตนด รูถ้งึคณุค่า ประโยชน์ของตาลโตนดที่ผกูพนักบัวถิชีวีติของคนคาบสมทุร

โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ

กำรส่งเสริมวิถีวัฒนธรรม
โหนด-นำ-เล 
คำบสมุทรสทิงพระ
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สทิงพระมายาวนาน ความรู ้ที่ได้จากการท�าวิจัยการน�า 
ยางซิลิโคนและยางพารามาท�าแบบพิมพ์สบู่ สิ่งที่เกิดขึ้น  
ยางซิลิโคนสามารถคงรูป แห้งเร็วกว่ายางพารา และท�าพิมพ์
ได้ง่าย สะดวกกว่า ชมุชนสามารถท�าเองได้ 

อ้างองิ : พูนทรพัย์ ศรชีู และคณะ

 คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครนิทร์
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การด�ารงชวีติของผูค้นลุม่น�้าทะเลสาบสงขลามลีกัษณะเดยีวกบัชมุชนเกษตรกรรม
ทั่วไป โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา แม้บางส่วนประกอบอาชีพอื่นบ้าง แต่การ 
ท�านาถือว่าเป็นอาชีพหลัก วัฒนธรรมชาวนาและวัฒนธรรมในกระบวนการผลิตข้าว 
จึงเป็นวงจรชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองนครศรีธรรมราชและ 
เมอืงพทัลงุ จดัได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น�้าของภาคใต้ 

ในอดีตวิถีของเกษตรกรไทยประกอบอาชีพแบบใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอด
กันมา ซึ่ง “ชาวนา” ท�านาโดยอาศัยทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
ไถนาด้วยแรงงานของสัตว์และคน ใช้ปุ๋ยคอก (มายา) ปุ๋ยหมัก ใช้ข้าวพันธุ์พื้นบ้าน  
(ไข่มดริ้น เลบ็นก นางพญา หอมจนัทร์ นางหมรยุ สงัข์หยด) ใช้ชวีติความเป็นอยู่อย่าง
พอเพยีง มคีวามขยนั ใช้ภูมปิัญญา และเทคโนโลยพีื้นบ้าน 

ดงัค�ากล่าวที่ว่า ท�าทกุอย่างที่ใช้ ปลูกทกุอย่างที่กนิ โดยยดึหลกั “เงินทอง คือ
มายา ข้าวปลาอาหารสิส�าคัญ” จงึอยู่อย่างมคีวามสขุ ปลอดหนี้ การเกบ็ข้าวด้วย 
“แกระ” ทลีะ “รวง” ผูกเป็น “เลียง” เป็นภูมปิัญญาพื้นบ้านในเรื่องการท�านาของ 
ชาวภาคใต้ในอดีตมีให้เห็นทุกถิ่นที่ท�านา ปัจจุบันมีเหลือให้เห็นน้อย “ครกสีหมุน” 
เป็นภมูปัิญญาเทคโนโลยกีารสข้ีาวของชาวนาไทยที่สามารถสข้ีาวกนิเองได้โดยไม่ต้อง
เสยีค่าจ้าง แถมยงัได้ข้าวที่มคีณุค่าทางโภชนาการสูง คอื “ข้าวกล้อง – ข้าวซ้อมมือ” 
ที่ส่งผลดตี่อสขุภาพไว้รบัประทานอกีด้วย

วิถีนำ
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หลงัจากฤดกูาลการท�านา ผูห้ญงิในชนบทตามหมูบ้่าน
จะปลูกผกัพื้นบ้านไว้กนิ ไว้ขาย ส่วนผู้ชายที่ขยนัขึ้นตาลเคี่ยว
น�้าตาลไว้กนิ ไว้ใช้ เหลอืเผื่อขายเป็นรายได้ของครอบครวั หรอื
เลี้ยงสตัว์ ไก่ หมู ววั ควาย เพื่อเป็นรายได้ หรอืใช้แรงงาน และ
น�าขี้ (มูล) เอาไปใช้เป็นปุ๋ยในการท�านา และปลูกผกัสวนครวั 
บางคนบางครวัหลงัเสรจ็ฤดูกาลท�านา ลงเล หากุ้ง หาปลา

ประมาณปี พ.ศ.2520 เริ่มมีการน�าวัฒนธรรมการ 
เกี่ยวข้าวแล้วฟัดของภาคกลางเข้ามาใช้ ในการท�านาของ 
ภาคใต้แถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง
แรงงานภาคเกษตรไหลเข้าเมืองสู่โรงงานอุตสาหกรรม ท�าให้
หาแรงงานยาก และค่าจ้างแพงมากขึ้น หลงัปี 2520 เริ่มมกีารน�า
เครื่องจักรกล รถเก็บข้าวมาแทนแรงงานคนในการท�านา 
ของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา เนื่องจาก
ได้ข้อมูลว่าในแถบถิ่นนี้มปีัญหาเรื่องแรงงานเกบ็เกี่ยวข้าวจาก 
กลุ่มคนที่มาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อฝึกการใช้เคียวในการ 
เกี่ยวข้าวให้กบัชาวนาในทุง่ระโนด (จากการน�าเข้า หรอืชกัชวน 
ของครูวิชัย อินทวงศ์ ร้านขายเครื่องจักรกลการเกษตร  
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ในตลาดระโนด) การเกี่ยวข้าวโดยเครื่องจกัรนอกจากท�าให้
เงินค่าจ้างไหลออกจากพื้นที่นับร้อยล้านบาทต่อปีแล้ว  
ยังมีปัญหาต่อชุมชนตามมาอีกหลายด้าน คือ ด้าน 
สิ่งแวดล้อม ด้านสขุภาวะ ด้านวฒันธรรม

ปี 2530 การท�านาได้ปรับเปลี่ยนจากการท�านา 
อย่างเดยีวหนัมาขดุนาปรบัพื้นที่เป็นการท�า “ไร่นาสวผสม” 
เพื่อความอยู่รอด สู้ปัญหาในการท�านาที่บางปีนาแล้ง  
บางปีนาล่ม เนื่องจากการท�านาส่วนใหญ่เป็น “นาน�า้ฝน” 
ส่งผลท�าให้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวนาที่หันมาท�าไร่
นาสวนผสมดีขึ้น มีกินมีใช้ โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อพืชผัก 
สวนครัว เหลือกินเหลือใช้ น�าไปขาย ท�าให้อยู่ได้โดยไม่
เดอืดร้อนด้วยหนี้สนิ ปัจจบุนัยางพารามรีาคาแพง ท�าให้
ชาวนาเริ่มหนัมาปลกูยางพาราในนากนัมากขึ้น ปรบัเปลี่ยน
นาข้าวเป็นนายาง พื้นที่การปลกูยางเริ่มรกุพื้นที่นามากขึ้น 
คล้ายๆ พื้นที่ในทุ่งระโนดในอดีต เมื่อราวๆ ต้นปี 2530  
ที่มีการพลิกนาข้าวเป็นนากุ้ง ท�าให้ผืนนาในการปลูกข้าว
หมดไปพร้อมๆ กบัระบบนเิวศ สิ่งแวดล้อม และวถิชีมุชน
ที่ดี ปัจจุบันหลายๆ พื้นที่นาก�าลังเปลี่ยนนาข้าวเป็นนา
ปาล์ม ตามนโยบายของรฐั (ไพฑูรย์ ศริริกัษ์, 2557)

การลดลงของพื้นที่ปลกูพชือาหารอย่างข้าว ไม่เพยีง
จะส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารในอนาคตเท่านั้น หากแต่
ว่าปัจจุบันยังส่งผลโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจของคน 
ในพื้นที่ภาคใต้ จากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ (FAO) และ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า เนื่องจากพื้นที่ 
ภาคใต้สามารถบรโิภคอาหารที่ผลติได้เองเพยีงร้อยละ 6.9 
เท่านั้น ท�าให้ปัจจุบันประชาชนต้องบริโภคอาหารในการ

ซื้อวตัถดุบิจากร้านค้าถงึร้อยละ 76.4 เมื่อเทยีบการบรโิภค
อาหารที่ผลิตเองในภาคอีสานแล้ว ภาคอีสานมีสัดส่วนที่
ต้องซื้อวตัถดุบิจากร้านค้าเพยีง ร้อยละ 58.2 แต่สามารถ
บริโภคอาหารที่ผลิตเองได้ถึงร้อยละ 41.8 ในขณะที่คน 
ภาคใต้บริโภคอาหารจากการผลิตเองเพียง ร้อยละ 23.6 
นับว่าคนภาคใต้เป็นกลุ่มที่ต้องจ่ายเงินซื้ออาหารจาก 
ร้านค้าเป็นอันดับสองรองจากคนกรุงเทพฯ อีกด้วย  
(ดลมนสั กาเจ, 2556)

แหล่งผลิตข้าวในภาคใต้ที่ใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณ 
ลุ่มน�้าปากพนงั ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน�้าตาปี ได้แก่ 
พื้นที่จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดัสงขลา 
และจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีสภาพภูมปิระเทศที่มนีาข้าวและ
ต้นตาลโตนดจัดเป็นภูมินิเวศที่ส�าคัญของบริเวณลุ่มน�้า
ทะเลสาบสงขลา ระโนด ปากพนงั และสรุาษฎร์ธาน ีแต่
ปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้ก�าลังหดหายไป เนื่องจากการเปลี่ยน
ที่นาไปเป็นนากุ้งกลุาด�า และจากการละทิ้งที่นาไปท�างาน
นอกภาคการเกษตร จากการส�ารวจเมื่อ ปี พ.ศ.2537  
พบว่าพื้นที่นาปีมอียูจ่�านวน 3.24 ล้านไร่ ได้ลดลงในปี 2540 
เหลอื 2.92 และในปี 2542 ลดลงเหลอื 2.77 ล้านไร่ พื้นที่
นาเหล่านี้ส่วนหนึ่งถูกเปลี่ยนเป็นนากุ้ง พื้นที่นาร้างไม่ 
เหมาะสม เช่น เป็นนาลุ่มจัด หรือนาดอนถูกปรับเปลี่ยน
เป็นไร่นาสวนผสม การปลูกปาล์มน�้ามัน ปลูกไม้ผล 
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และไทย ท�าให้พื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ภายใต้กรอบ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านอุตสาหกรรม
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่บรรจแุผนความร่วมมอื
ด้านอตุสาหกรรมยางและไม้ยาง 1 ใน 3 ในการพฒันา
ด้านการเกษตร โดยมีประธานคณะท�างานฝ่ายไทย
เป็นผู ้แทนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี 
นโยบายให้เกษตรกรหนัมาปลกูยางพาราจ�านวนมาก 
และมกีารตั้งกองทนุวจิยัสวนยางขึ้น จากเหตกุารณ์
ความร่วมมอืดงักล่าว พบว่าพื้นที่ในการปลกูยางพารา 
และพื้นที่การปลูกปาล์มน�้ามันที่เคยมีอยู่เดิมกลับมี
จ�านวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่นาและป่าใช้สอย
ชมุชนลดน้อยลงอย่างเหน็ได้ชดั (คณะกรรมการ กรอ.
จงัหวดั 2556) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและชมุชน
ที่ด�ารงชวีติอยูภ่ายใต้วถิโีหนด-นา-เล ในพื้นที่คาบสมทุร
สทงิพระก�าลงัสูญหายไปเหลอืเพยีงไม่กี่รายเท่านั้น

ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทาง 
การเกษตร ส�าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ภาคการเกษตร ตลอดจนโครงการต่างๆ ของรัฐบาล 
เมื่อมาถงึปี 2556 สถติกิารลดลงของนาข้าวในภาคใต้
ก็ยังคงเป็นไปในทิศทางเดิม คือ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เพียงแต่เกษตรกรเปลี่ยนจากท�านาข้าว และนากุ้ง
เป็นการปลูกพชืเศรษฐกจิ เช่น ยางพารา และปาล์ม
น�้ามันแทนเท่านั้น จึงท�าให้พื้นที่การท�านาข้าวลดลง 
สะท้อนให้เหน็ถงึความไม่มั่นคงทางอาหาร (ส�านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 
2553) นบัได้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เหน็ถงึ
การเปลี่ยนสภาพภูมินิเวศของพื้นที่ภาคใต้จากผืนนา
และป่าใช้สอย ชมุชนเป็นพื้นที่ของการปลูกยางพารา 
และปาล์มน�้ามนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มนีโยบาย
สานสมัพนัธ์กนั 3 ประเทศ คอื อนิโดนเีซยี มาเลเซยี 
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ผลการศกึษาพบว่าสงัคมเกษตรในพื้นที่มวีวิฒันาการมาจาก
การผลติแบบยงัชพีภายใต้ระบบศกัดนิา จนกระทั่งหลงัการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในปี 2475 จนถงึ ปี 2510 หลงัจากนั้นระบบการผลติจงึ
ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูก่ารผลติเพื่อการค้า เพราะการค้าข้าวได้ขยายตวั
มากขึ้นในพื้นที่ แต่กระนั้นระบบการผลติของชาวนาพื้นเมอืงส่วนใหญ่
ยงัคงเป็นการผลติเพื่อยงัชพีเป็นหลกั การผลติเพื่อการค้าที่ท�าในพื้นที่
ขนาดใหญ่จ�ากัดอยู่เฉพาะหน่วยการผลิตของพ่อค้าชาวจีนที่อพยพ
มาจากพื้นที่ภาคกลาง ที่เข้ามายังพื้นที่ศึกษาตั้งแต่ปี 2467 แต่การ
ครอบครองพื้นที่จ�านวนมากของชนชั้นพ่อค้านายทนุเพื่อการท�านามี
อนัต้องสิ้นสดุลง เมื่อรฐัมนีโยบายการจ�ากดัสทิธกิารถอืครองที่ดนิของ
คนต่างด้าว และการผกูขาดการค้าของรฐัหลงัจากสิ้นสดุสงครามโลก
ครั้งที่สอง ท�าให้คนจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ และเป็นเจ้าของโรงสี
ประสบกับภาวะขาดทุน คนกลุ่มนี้บางส่วนจึงอพยพออกจากพื้นที่ 
บางส่วนหนัไปเป็นพ่อค้าขายสนิค้าที่จ�าเป็นชนดิอื่น ๆ 

เมื่อรบัแนวคดิในการพฒันาประเทศตามแนวทางธนาคารโลก
มาใช้ในประเทศไทยในช่วงต้นทศวรรษ 2500 การพัฒนาประเทศ 
จึงเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว แต่เริ่มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
พื้นที่ชุมชนที่ศึกษาเมื่อปี 2510 เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบชลประทาน และการส่งเสรมิการเกษตรสมยัใหม่ในพื้นที่ กระตุน้
เกษตรกรให้ลงทนุมากขึ้น เกดิการกูย้มืเงนิเพื่อการผลติในหมูเ่กษตรกร
มากขึ้น ชาวนากเ็ริ่มมหีนี้สนิ อนัเป็นการดงึส่วนเกนิผลผลติของชาวนา
วิธีการหนึ่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในช่วงเวลานี้ด�าเนินการ 
โดยไม่ค�านึงถึงระบบนิเวศที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เส้นทางน�้าธรรมชาต ิซึ่งมผีลต่อการลดลงของประสทิธภิาพการผลติ
ทางการเกษตร เมื่อเงื่อนไขของระบบนเิวศเปลี่ยนไป จงึได้สร้างความ
แตกต่างในระบบสงัคมเกษตรด้วยเช่นกนั การท�านาพึ่งพาแรงงานคน
ลดลง และมุ่งผลิตเพื่อขายมากขึ้น ในขณะเดียวกันพื้นที่การท�านา

ระบบสังคมเกษตรและระบบ
กำรท�ำฟำร์มในพื้นที 
ที่มีกำรท�ำนำเป็นหลัก 
ของลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำ :  
กรณีศึกษำในอ�ำเภอบำงแก้ว 
จังหวัดพัทลุง
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รายได้นอกฟาร์มยามที่ว่างเว้นจากกิจกรรมในฟาร์ม  
เพื่อหารายได้เสรมิเข้าสูค่รวัเรอืนอกีทางหนึ่ง ฟาร์มประเภท
นี้มีวัตถุประสงค์ท�าการผลิตในฟาร์มเพื่อเป็นรายได้หลัก
เข้าสูค่รวัเรอืน จงึมกีารใช้แรงงานในครวัเรอืนอย่างเข้มข้น 

ฟาร์มประเภทที่ 2 เป็นฟาร์มที่มทีี่ดนิท�าการเกษตร
น้อย และส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสม ดงันั้น
จงึพยายามปรบัพื้นที่บางส่วนเพื่อท�าไร่นาสวนผสม เพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครวัแทนการท�านาเพยีงอย่างเดยีว 

ฟาร์มประเภทที่ 3 และ 4 ไม่มีการท�านาปีและ
นาปรัง มีการปลูกยางพาราเป็นหลัก สมาชิกส่วนใหญ่
ท�างานนอกภาคการเกษตร ฟาร์มทั้งสองประเภทนี้ 
มวีตัถปุระสงค์คล้ายกนั คอื ต้องการใช้พื้นที่ให้เกดิประโยชน์
สูงสดุ 

ฟาร์มประเภทที่ 5 เป็นฟาร์มเกษตรกึ่งแรงงาน
รบัจ้าง มกีารใช้แรงงานนอกภาคการเกษตรมาก เนื่องจาก
มีการถือครองที่ดินน้อยกว่าฟาร์มประเภทอื่นๆ แต่ยัง
พยายามผลิตทางการเกษตรโดยการท�านาทั้งนาปีและ
นาปรงั เพื่อบรโิภคและขาย 

ฟาร์มประเภทที่ 6 เป็นฟาร์มที่มีรายได้หลัก 
จากนอกฟาร์ม แต่กม็กีารผลติทางการเกษตรบ้างทั้งเพื่อ
การบริโภคและขาย รวมทั้งมีการเลี้ยงโคเพื่อเป็นรายได้ 
แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามปัญหาที่ฟาร์ม 
ทุกประเภทก�าลังประสบแม้จะแตกต่างกันในลักษณะ 
การผลิตและการใช้แรงงาน แต่ก็มีปัญหาร่วมกัน คือ  
น�้าส�าหรบัการเกษตรไม่เพยีงพอ

อ้างองิ : สมยศ ทุ่งหว้า, อาแว มะแส, 

 วรีะชาต ิเงนิถาวร

บางแห่งถกูทิ้งร้าง และเริ่มมกีารน�าพื้นที่นาร้างไปใช้ประโยชน์
อย่างอื่น โดยเฉพาะใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงววัและท�าสวนยางพารา

ปัจจบุนัเมื่อกจิกรรมการท�านาย่างเข้าสูภ่าวะวกิฤต ิ
พื้นที่การท�าสวนยางพาราจึงได้ขยายรุกไปในพื้นที่นา 
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการท�าสวนยางพารามรีายได้ต่อหน่วย
แรงงานมากกว่าการท�านา นอกจากนี้ชาวนาบางส่วน
พยายามปรบัตวัเองมาสูร่ะบบการผลติที่หลากหลาย โดยเน้น
กิจกรรมที่ลดการใช้แรงงานในครัวเรือน ในขณะเดียวกัน
แรงงานหนุ่มสาวออกไปท�างานนอกภาคการเกษตร เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้สามารถยังชีพอยู่ได้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
ปัจจบุนั ในขณะที่ครวัเรอืนยงัคงรกัษาที่ดนิเป็นของตนเอง
ให้ยาวนานที่สดุเท่าที่จะท�าได้ เพราะแม้กจิกรรมการเกษตร
จะไม่ก่อให้เกิดรายได้มากนัก แต่สามารถลดรายจ่าย 
ในครวัเรอืนส่วนหนึ่งได้

การจ�าแนกประเภทของระบบฟาร์ม-ครวัเรอืน สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท โดยที่ฟาร์มแต่ละประเภทมี
ระบบการผลติที่แตกต่างกนั คอื 

ฟาร์มประเภทที่ 1 เป็นฟาร์มที่เน้นการท�านาร่วมกบั
กจิกรรมการเลี้ยงสตัว์ และมแีรงงานส่วนหนึ่งที่ออกไปหา
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การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม่ในรอบ 4 ทศวรรษ 
ที่ผ่านมา ได้สร้างความเหลื่อมล�้าของการกระจายรายได้และปัญหา 
ความยากจนที่รุนแรงขึ้น ในปี พ.ศ.2518 กลุ่มคนที่มีรายได้สูงสุด 20% 
แรกมีสัดส่วนรายได้เพิ่มจาก 49.3% ของคนทั้งประเทศ มาเป็น 58.8% 
พ.ศ.2542 ในขณะที่คนมรีายได้น้อยในกลุม่คนยากจนที่สดุ 20% มสีดัส่วน
รายได้ลดลงในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัจาก 10% เหลอื 3.8% ของรายได้
ในระดบัครวัเรอืนทั้งหมด ทั้งนี้ในการก�าหนดกลุ่มคนยากจน ธนาคารโลก 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใช้เกณฑ์แบ่งเส้นความยากจน
หรอืรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดอืนที่สามารถใช้หาอาหาร และสนิค้าพื้นฐาน
ที่จ�าเป็นแก่การด�ารงชพีได้ โดยค�านงึว่าคนที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต�่ากว่า 
886 บาท ในปี พ.ศ.2542 ถือว่าเป็นคนจน ซึ่งวัดออกมาได้เป็นคนจน 
ร้อยละ 15.9 ของคนทั้งประเทศ จ�านวน 9.9 ล้านคน เกอืบทั้งหมดเป็น
เกษตรกร ดังนั้นกลุ่มอาชีพที่จนที่สุดยังคงเป็นกลุ่มเกษตรกร (วิทยากร 
เชยีงกลู, 2544) อย่างไรกต็ามนกัเศรษฐศาสตร์ที่สนบัสนนุการพฒันาแบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมทั้งหลายอธิบายว่า ความยากจนเกิดจากการ 
ที่เกษตรกรยงัไม่ได้เข้าสู่การพฒันาแบบตลาด (การผลติเพื่อขายในระบบ
ทนุนยิม) อย่างเตม็ตวัหรอืยงัขาดความรูค้วามสามารถที่จะแข่งขนัในตลาด 

แนวทางแก้ปัญหาความยากจน คอื จะต้องช่วยให้เกษตรกรกู้เงนิ
ไปลงทุนได้มากขึ้น ต้องพยายามเพิ่มผลผลิตเพิ่มความสามารถใน 
การแข่งขนั ซึ่งแนวทางดงักล่าวไม่น่าจะใช่แนวทางแก้ปัญหาความยากจน
ได้อย่างยั่งยืน เพราะเกษตรกรจ�านวนมากเพิ่งมาจนในระยะไม่กี่ปีมานี้ 
จากการเข้ามาครอบง�าของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท�าให้ชาวบ้าน
และชุมชนเลิกผลิตแบบผสมผสานเพื่อกินเพื่อใช้ หันไปปลูกพืชเดียวเพื่อ
ขายในช่วงแรกๆ ดูเสมอืนว่ามรีายได้เป็นตวัเงนิเพิ่มขึ้น แต่จรงิๆ แล้วกลบั
มรีายจ่ายเพิ่มสงูกว่า ท�าให้เกษตรกรเกดิหนี้เรื้อรงั และยากจนมากกว่าใน
อดีต ดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาความยากจนจึงไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจล้วนๆ 
ต้องแก้ไขที่ค่านยิมในวธิกีารผลติ คอื การเปลี่ยนวธิกีารผลติเป็นการพึ่งพา
ตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาภายนอกและ 
การเสยีเปรยีบลดลง ลดการบรโิภคฟุม่เฟือยลง ฟ้ืนฟธูรรมชาตแิละสมบตัิ
สาธารณะใหม่ สร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือสมาชิก 

กำรปรับเปลี่ยนระบบ 
กำรผลิตของชุมชนชำวนำ 
ลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำ
The Adaptation of 
Production Systems 
among Rice Farming 
Communities in 
Songkhla Lake Basin
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เกษตรที่ไม่ส่งผลทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การท�าไร่นา 
สวนผสม เกษตรทฤษฎใีหม่ การปลกูพชืร่วมกบัการเลี้ยงสตัว์  
(2) ยงัคงรูปแบบการท�านาแบบเชงิเดี่ยวตามการปฏวิตัเิขยีว 
(3) ครวัเรอืนเกษตรใช้กลยทุธ์ หนึ่งครวัเรอืนสองวถิกีารผลติ 
คือ จะผลิตทั้งในเชิงการค้า และเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
(4) การระดมทุนของชุมชนทั้งในแง่ทุนทางสังคม เช่น  
การช่วยเหลอืแรงงาน การท�าการผลติระหว่างครวัเรอืนต่างๆ 
และทนุทางการเงนิ เช่น กลุ่มออมทรพัย์ ซึ่งเป็นทั้งสวสัดกิาร
ทางสงัคม เป็นแหล่งทนุทางการเกษตร แหล่งทนุเพื่อพฒันา 
และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน ท�าให้การด�ารงอยู่
ของชมุชนชาวนาในพื้นที่ท�านาเป็นหลกั จ�าเป็นต้องมกีารปรบั
ตวัและปรบัเปลี่ยนรปูแบบในการท�าการเกษตรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้สอดคล้อง
กบัสภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนไป 

ลกัษณะการท�าเกษตรและวถิชีวีติของกลุ่มเกษตรกร
ในชมุชนชาวนาในปัจจบุนั จงึเป็นผลสะท้อนจากความพยายาม
ในการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการ 
การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการผลติแบบต่างๆ ความเหมาะสม 
ในสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ที่แต่ละครอบครวัประสบอยูเ่พื่อ
ให้สามารถด�ารงชีพอย่างมั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ทั้งใน
ระดับครอบครัวและชุมชน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษา
เพื่อให้เข้าถงึการปรบัเปลี่ยนระบบการผลติของชมุชนชาวนา
ในบริเวณลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา โดยโครงการย่อยใน 
ชดุโครงการจะเป็นการศกึษาเชงิกระบวนการผลการศกึษาจะ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชน
ชาวนา สามารถใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุการสร้างความเข้มแขง็
ในการปรบัตวัของเกษตรกรให้มมีากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ รวมทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาของชาวท้องถิ่นที่มีอยู่
ให้พฒันายิ่งขึ้นอนัน่าจะน�าไปสู่การพฒันาเกษตรที่ยั่งยนื

ในชมุชนได้ อนัจะเป็นทางที่จะลดปัญหาความยากจนได้อย่าง
ยั่งยนืกว่าการแข่งขนัการเพิ่มผลผลติ แข่งขนัการบรโิภคในระบบ
ทนุนยิมแบบมอืใครยาวสาวได้สาวเอา และเมื่อมองถงึเศรษฐกจิ
ชาวบ้านซึ่งเป็นระบบย่อยในระบบเศรษฐกิจของประเทศจะ 
พบว่าเศรษฐกจิชาวบ้านมกีารท�าหน้าที่ (function) ที่มลีกัษณะ
เฉพาะตัวแตกต่างกับเศรษฐกิจทุนนิยมในสังคมเศรษฐกิจชาว
บ้านแทรกตวัอยู่ โดยที่เศรษฐกจิชาวบ้านมหีน่วยการผลติและ
หน่วยบริโภคอยู่หน่วยเดียวกัน ครอบครัวกับแรงงานการผลิต
เป็นสิ่งเดียวกัน ปัจจุบันมักพบว่าครอบครัวมีรายได้ที่รวมกัน
จากหลายแหล่ง ทั้งที่เกิดจากการการท�าเกษตร ปศุสัตว์ 
หัตถกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมพื้นบ้าน แต่รายได้ทั้งหมดนี้ 
ถูกน�ามารวมกันและจัดการโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการยังชีพ 
และการสืบต่อสมาชิกในครอบครัว ประกอบกับชุมชนที่มี
ครอบครัวต่างๆ ตั้งอยู่ ประกอบด้วยสังคมขนาดเล็กที่ทุกคน
รูจ้กักนัดมีคีวามสมานฉนัท์ระหว่างครอบครวัต่าง ๆ  และระหว่าง
ครอบครัวกับหมู่บ้าน เป็นสังคมอิสระท�าให้เกิดความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งกัน การครอบง�าของรัฐ และ 
การที่ระบบตลาดรกุเข้าสู่ชมุชนชาวบ้านท�าให้ชาวบ้านมคีวาม
ต้องการเงนิมากขึ้น ครอบครวัจะแก้ปัญหาโดยการแบ่งปันที่ดนิ
และแรงงาน มีเป้าหมายทั้งเพื่อการบริโภคโดยตรง และเพื่อ
ขายในชุมชน ชาวนาส่วนใหญ่จึงต้องผันตัวเองไปสู่ทางเลือก
เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ทางเลอืกเหล่านี้ได้แก่ (1) มกีารทดลอง
น�ารูปแบบที่เน้นความหลากหลาย โดยค�านึงถึงการท�าการ

อ้างองิ : ศริจิติ ทุ่งหว้า คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ
 ม.สงขลานครนิทร์
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คาบสมทุรภาคใต้ที่ทอดยาวด้วยเทอืกเขาตลอดแนว 
มทีะเลทั้ง 2 ฝั่ง คอื ฝั่งอนัดามนั และฝั่งอ่าวไทย ถอืว่าเป็น
แหลมทองของไทยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร 
ทั้งบนบกและในน�้า คาบสมทุรสทงิพระจากอดตีที่เป็นเกาะ 
อันสมบูรณ์ปรับเปลี่ยนเป็นคาบสมุทรมีทะเลอ่าวไทยอัน
สมบูรณ์ตลอดแนว ในแถบที่เรยีกว่า “รอบลุ่มทะเลสาบ” 
มผีนืน�้าผนืใหญ่ทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมพีื้นที่ 1,042 
ตารางกิโลเมตร เป็นที่รู้จักกันดีของคนทั้งประเทศว่า คือ 
ทะเลสาบสงขลา มธีรรมชาตทิี่สวยงาม มคีวามอดุมสมบรูณ์
ของทรพัยากรทางธรรมชาต ิเป็นอูข้่าวอูน่�้าที่หล่อเลี้ยงผูค้น
รอบลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาทั้ง 3 จังหวัด กว่าล้านคนมา
ตั้งแต่อดีต เป็นแหล่งก�าเนิดของชุมชนนานนับพันปีก่อน
ประวตัศิาสตร์ เป็นดนิแดนที่ร�่ารวยทางด้านวฒันธรรมและ

วิถีเล

ศลิปะแขนงต่าง ๆ  เป็นแหล่งรบัน�้าผนืใหญ่ที่มลีกัษณะทะเลสาบ
แบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ และการที่ทะเลสาบสงขลาได้
รับทั้งน�้าจืดและน�้าเค็มท�าให้ทะเลสาบสงขลาเป็นระบบนิเวศ
ผสมผสานหรือ “ทะเลสาบสามน�้า” ที่มีทั้งน�้าจืด น�้ากร่อย 
และน�้าเคม็ ชาวบ้านแถบถิ่นนี้ได้อาศยัท�ามาหากนิเลี้ยงครอบครวั
มาช้านานหลายชั่วอายคุน และชาวบ้านที่อาศยัอยูแ่ถบชายฝ่ัง
รมิทะเล จะมคีวามคดิความเชื่อว่า “เล คือ ชีวิต เล คือ บ้าน 
เล คือ อาหาร และ เล คือ ปัจจัย 4”

ปัจจบุนัทะเลถูกท�าร้ายโดยผู้คน เทคโนโลย ีหรอืความ
ทนัสมยัของสงัคมโลกยคุใหม่ ท�าให้ทะเลไทยทั้ง 2 ฝั่ง รวมทั้ง
ทะเลสาบสงขลา เข้าสู ่“วกิฤต” ด้านสิ่งแวดล้อม ปลาเหลอืน้อย 
น�้าเสีย ตื้นเขิน เพราะเป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูล น�้าเสียจากบ้าน
เรือนในชุมชน ตัวเมือง โรงงานอุตสาหกรรมโดยรายรอบ  
(เกต็ถวา บญุปราการ, วนัชยั ธรรมสจัการ, อภริกัษ์ จนัทวงศ์, 
เจตน์สฤษฎิ์ สงัขพนัธ์ และปิยะ จอมทอง, 2555)

ในช่วงปี 2540 เป็นต้นมามีนักวิจัยทางสังคมวิทยา
จ�านวนไม่น้อยที่พยายามหนัมาศกึษาชมุชนรอบทะเลสาบสงขลา
ในทางสังคมวิทยากันมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยน ผลผลิต 
และการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาโดยชมุชน เช่น ภูมปิัญญาชาว
บ้านแถบลุม่ทะเลสาบสงขลาที่ปรากฏในวรรณกรรมหนงัตะลงุ
ในงานศกึษาของเกษม ขนาบแก้ว (2540) การจดัการทรพัยากร
ประมงของชมุชนประมงขนาดเลก็ : กรณศีกึษาชมุชนแหลมโพธิ์ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรากฏในงานศึกษาของ  
สณุยี์ บญุก�าเหนดิ (2541) พลวตัการปรบัตวัของสงัคมปักษ์ใต้ 
: บทส�ารวจเบื้องต้นต่อสภาพการวิจัยลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานศึกษาของศุลีมาน  
วงศ์สภุาพ (2543) ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลาในงานศกึษา
ของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2541) วฒันธรรมข้าวและพลงัอ�านาจชมุชนรอบทะเลสาบสงขลา
ปรากฏในงานศกึษาของวมิล ด�าศร ีและไพรนิทร์ รยุแก้ว (2544) 
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คนฟื้นทะเลสาบ : เรื่องราวของกลุ่มชาวประมงรอบทะเลสาบ
สงขลากับความพยายามที่จะกอบกู้ ฟื้นฟูทะเลสาบให้อุดม
สมบรูณ์คูบ้่านคูเ่มอืงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสบืทอดจากบรรพบรุษุ
สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเขาต่อไปในอนาคต ในงานศึกษาของ 
นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ (2545ก) การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าว
บริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ในงานศึกษาของชวลิต  
อังวิทยาธร (2545) พัฒนาการของพุทธศาสนาบริเวณลุ่มน�้า
ทะเลสาบสงขลา ในงานศึกษาของชัยวุฒิ พิยะกูล ดุสิต  
รกัษ์ทอง และสริพิร พงศ์พพิฒันพนัธุ์ (2546) พฒันาการการ
ใช้ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้น
บ้านในงานศกึษาของเลศิชาย ศริชิยั และนฤทธิ์ ดวงสวุรรณ 
(2546) ศกึษาถงึความขดัแย้งของการใช้ทรพัยากรธรรมชาตขิอง
กลุม่อาชพีต่างๆ ในลุม่น�้าทะเลสาบสงขลา ปรากฏในงานศกึษา
ของวิชัย กาญจนสุวรรณ และดุสิตา แก้วสมบูรณ์ (2546)  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับการพัฒนาท้องถิ่นรอบทะเลสาบ
สงขลา ในงานศกึษาของสมชาย เลี้ยงพรพรรณ (2547)

จากการส�ารวจงานวจิยัดงักล่าวข้างต้นพบว่า มนีกัวจิยั
สนใจศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลสาบสงขลาเป็นจ�านวนมาก  
ผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ มหาวทิยาลยั
ราชภฎัในภาคใต้ หน่วยงานทางการศกึษา โรงเรยีน และองค์กร
พัฒนาเอกชน เนื้อหาในงานวิจัยจะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และวทิยาศาสตร์ประยกุต์เป็นส่วนมาก แต่ในช่วงทศวรรษ 2540 
ที่ผ่านมานักวิจัยทางสังคมวิทยาได้หันมาศึกษาวิถีชุมชน 
ในทะเลสาบสงขลาเพิ่มมากขึ้น เนื้อหามีหลากหลายและ 
ซับซ้อนขึ้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทรัพยากรประมง 
วัฒนธรรมข้าว การแลกเปลี่ยนผลผลิตชุมชน ความขัดแย้ง 
ในการใช้ประโยชน์ทรพัยากร การปรบัตวั การฟื้นฟูทรพัยากร
ประมงทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้เป็นเพราะกระแสการวิจัยได้ 
หนัมาให้ความสนใจกบัพฤตกิรรมของบคุคลที่มต่ีอสิ่งแวดล้อม 

และในบรบิทของการพฒันาประเทศในภาวะความทนัสมยั ท�าให้
มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประมงพาณิชย์ เป็นผลให้เกิด
วกิฤตทิรพัยากรประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกจิ 
สงัคม และวฒันธรรมของชาวประมงพื้นบ้านในทะเลสาบสงขลา 
จนท�าให้เกิดกระแสเรียกร้องต่อรัฐบาล โดยการรวมตัวของ 
กลุ่มสมาพนัธ์ชาวประมงทะเลสาบสงขลา เพื่อฟื้นฟูทะเลสาบ
สงขลา อกีทั้งแหล่งทนุที่ให้การสนบัสนนุได้ก�าหนดยทุธศาสตร์
ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนยทุธศาสตร์การรองรบัการเปลี่ยนแปลงและพลวตัโลก 
ยทุธศาสตร์การขจดัความยากจน เป็นผลให้มหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร์ก�าหนดยทุธศาสตร์หลกัหนึ่งในนั้น คอื ทะเลสาบสงขลา

แต่งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ส่วนงาน
วจิยัที่ใกล้เคยีงกบังานศกึษาเรื่องนี้ ได้แก่ งานวจิยัของเชษฐา 
มหุะหมดั (2554) ได้ศกึษาเรื่องการปรบัยทุธวธิใีนการด�ารงชพี
ของชาวประมงมุสลิมขนาดเล็กในภาวะขาดแคลนทรัพยากร 
โดยศกึษาบรเิวณชมุชนชายทะเล ต�าบลคูเต่า อ�าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบว่า การพฒันาประเทศที่ผ่านมา
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในชุมชนชายทะเล 
ครัวเรือนชาวประมงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต  
การบรโิภคและค่านยิมในการด�าเนนิชวีติ โดยมคีวามต้องการ
ทางวัตถุมากขึ้น การเติบโตในภาคอุตสาหกรรมท�าให้ระบบ 
การผลิตในภาคประมงเปลี่ยนไปจากการผลิตแบบยังชีพ  
สูก่ารผลติแบบตลาด โดยที่ระบบเศรษฐกจิแบบตลาดได้เข้ามา
มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก และ
ได้รุกคืบเข้าสู่วิถีชีวิตเกือบทุกด้าน จนท�าให้ชีวิตแบบดั้งเดิม 
ที่เคยมีต้องปฏิสัมพันธ์กับตลาดมากขึ้น ความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรประมงท�าให้วถิชีวีติของชาวประมงในชมุชนชายทะเล 
ต้องปรับตัวและปรับยุทธวิธีในการด�ารงชีพ มีการปรับเปลี่ยน
การใช้เครื่องมอืประมงที่ทนัสมยั และจบัสตัว์น�้าให้ได้มากขึ้น
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โครงการการตอบสนองของชมุชนชายฝ่ังต่อวกิฤตการณ์
การสญูพนัธุข์องโลมาอริวดีในลุม่น�้าทะเลสาบสงขลา 

The Response of Coastal Community to 
Critically-endangered of Irrawaddy Dolphin  
in Songkhla Lake Basin

ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ พบว่า 
(1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการก�าหนดเขตพื้นที่ 

คุ ้มครองโลมาอิรวดี ได้แก่ การพบเห็นโลมามีชีวิต  
การคาดคะเนถึงการมีอยู่ของโลมา การร่วมส�ารวจโลมา  
ตามล�าดบั 

(2) ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดิตั้งทนุในทะเลสาบ
สงขลาเพื่อประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองโลมา ได้แก่ การพบเหน็
โลมามีชีวิต การคาดคะเนถึงการมีชีวิตอยู่ของโลมา การร่วม
ส�ารวจโลมา ตามล�าดบั 

(3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับมาตรการห้ามท�า 
การประมงที่เป็นอันตรายต่อโลมาในพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่  
การคาดคะเนถึงการมีอยู่ของโลมา การพบเห็นโลมามีชีวิต  
การพูดคยุกบัผู้อื่น ตามล�าดบั 

(4) ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเข้าร่วมเฝ้าระวงัโลมา 
ได้แก่ การคาดคะเนถึงการมีอยู่ของโลมา การพูดคุยกับผู้อื่น 
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัโลมา ตามล�าดบั 

(5) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างแพและ 
หอสังเกตการณ์ ได้แก่ การคาดคะเนถึงการมีอยู่ของโลมา  
การพบเหน็โลมามชีวีติ และการพูดคยุกบัผู้อื่น ตามล�าดบั

ผลการวิเคราะห์แนวทางปกป้องโลมาอิรวดีโดยชุมชน 
จากการใช้เทคนคิเดลฟาย พบว่าแนวทางที่เหมาะสมมากที่สดุ 
และมคีวามเป็นไปได้มากที่สดุ เป็นแนวทางที่มคีวามเกี่ยวข้อง
กบัชาวประมงและชมุชนรอบๆ ทะเลสาบสงขลาเป็นหลกั เช่น 
การแก้ไขปัญหาจากชาวประมงที่มอีวนปลาบกึ การปล่อยพนัธุ์
สตัว์น�้าที่เป็นอาหารของโลมาอริวด ีการประชาสมัพนัธ์ความรู้
แก่ชมุชนรอบทะเลสาบ การสร้างจติส�านกึในการร่วมกนัท�างาน 
เป็นต้น 

ส่วนแนวทางของการบงัคบัใช้กฎหมาย หรอืกฎระเบยีบ
ปฏิบัติ เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม แต่มีความเป็นไปได้
น้อยที่สดุเมื่อเปรยีบเทยีบกบัแนวทางอื่น
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