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ในน�้ำมีปลา...ในนามีข้าว
จัดท�ำโดย ส�ำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์
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ในน�้ำมีปลา...ในนามีข้าว
ผู้คนบริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา – พัทลุง
มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน�้ำ ความเป็นอยู่ของผู้คนแถบนี้
อาศัยพึง่ พิงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยู่
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา ในทะเล ตลอดจน
ผืนดินแถบนี้ก็แสนจะเหมาะแก่การท�ำนาข้าว แน่นอน
ที่สุดว่าดินแดนละแวกนี้คือนิยามของส�ำนวนไทยที่ว่า
“ในน�้ำมีปลา...ในนามีข้าว”

3
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Editorial
บทบรรณาธิการ

เมื่อโลกต้องก้าวเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง วิถีของคน
ก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ พฤติกรรมการเห็นแก่ตัว
ของคนก็สูงขึ้น ประโยคที่ว่า “ในน�้ำมีปลา...ในนามีข้าว”
ที่พาให้นึกถึงภาพในหนังสือมานี มานะ ค่อยๆ เลือนหายไป
การใช้ชวี ติ ของคนผันแปรไปตามสถานการณ์ เมือ่ ความ
มัน่ คงทางอาหารยิง่ นับวัน ยิง่ ไร้เสถียรภาพ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของมนุษย์ก็ย่อมเปลี่ยนไป รวมไปถึงวิถีเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อาหาร ก็มีการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน การใช้ภูมิปัญญา
เกษตรกรแบบไทยสมัยก่อนเพื่อเลี้ยงชีพ การใช้วิถีทางแบบ
ธรรมชาติ เพื่อหวังสร้างความอุดมสมบูรณ์ การพึ่งพาตนเอง
ได้มากเท่าไร ก็เห็นถึงความมั่นคงทางอาหารมากเท่านั้น
แต่ปจั จุบนั ความมัน่ คงทางอาหารได้กลายเป็นปัญหาความมัน่ คง
รูปแบบใหม่ทหี่ ลายประเทศกําลังเผชิญ และสร้างมาตรการรับมือ
กับความท้าทายดังกล่าว เพื่อความอยู่รอดของประชากรใน
ประเทศ และประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกําลัง
พัฒนา ที่ปัญหานี้กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผล
จากการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ การเกิดวิกฤตด้านพลังงาน
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และการให้ความสําคัญ
ของการผลิตพืชอาหารลดลง เน้นการผลิตพืชพลังงานมากขึ้น
จึงทําให้ราคาพืชอาหารสูงขึ้น จนทําให้ประชากรที่ยากจน
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ไม่สามารถเข้าถึงอาหาร และหากจะวัดว่าใครมีความมั่นคง
มากกว่ากัน มิได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ปริมาณที่มากมายเท่านั้น
แต่หมายรวมในมิติอื่นๆ ด้วย ซึ่งองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แบ่งความหมายด้านความมั่นคง
ออกเป็น 4 มิติ คือ
ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร
ที่อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศ หรือการน�ำเข้า รวมถึง
ความช่วยเหลือด้านอาหาร

การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคล
เพื่อได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมีโภชนาการ ทรัพยากร
ดังกล่าว หมายถึง ความสามารถของบุคคลทีจ่ ะก�ำหนดควบคุม
กลุม่ สินค้าหนึง่ ๆ ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนทีบ่ คุ คลอาศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิ ตามประเพณี
เช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน)

การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหาร ผ่านอาหาร
ที่เพียงพอ น�้ำสะอาด การรักษาสุขภาพ และสุขอนามัย เพื่อที่
จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ทดี่ ที างโภชนาการ ซึง่ ความต้องการ
ทางกายภาพทัง้ หมดได้รบั การตอบสนอง โดยนัยยะนีค้ วามมัน่ คง
ทางอาหารจึงสัมพันธ์กับปัจจัยน�ำเข้าที่ไม่ใช่อาหารด้วย
เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหารที่ประชาชน
ครัวเรือน และบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารที่เพียงพอตลอดเวลา
ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจาก
วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจ สภาพ
ภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะความ
ไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งในความหมายนี้ความมั่นคง
ทางอาหารครอบคลุมถึงมิตคิ วามพอเพียง และการเข้าถึงอาหารด้วย
5
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ความมั่นคงทางอาหาร

ปัญหาความมัน่ คงทีห่ ลายประเทศก�ำลังเผชิญ และสร้างมาตรการ
รับมือกับความท้าทายดังกล่าว เพือ่ ความอยูร่ อดของประชากรในประเทศ
และประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก�ำลังพัฒนา ที่ปัญหานี้
กําลังทวีความรุนแรงมากขึน้ อันเป็นผลจากการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ
การเกิดวิกฤตด้านพลังงาน ความเสือ่ มโทรมของสภาพแวดล้อม และการ
ให้ความสําคัญของการผลิตพืชอาหารลดลง เน้นการผลิตพืชพลังงาน
มากขึ้น จึงทําให้ราคาพืช อาหารสูงขึ้น ส่งผลให้ประชากรที่ยากจนไม่
สามารถเข้าถึงอาหารได้
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เมื่อคนเลหันมาปลูกผักกินเอง
เมืองพัทลุงมีความหลากหลายทางภูมินิเวศน์ อันดู
ได้จากอาณาเขตด้านทิศตะวันตกจดเทือกเขาบรรทัด
ซึ่งเป็นแนวเขาสลับซับซ้อน พาดผ่านเป็นแนวเหนือ–ใต้
ท�ำให้บริเวณนั้นมีภูมิประเทศเป็นป่าดิบชื้น ผู้คนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท�ำสวนผลไม้ หรือสวนยางพาราเป็น
ส่วนมาก พืชผักธรรมชาติยงั พอมีให้เก็บกิน ตอนกลางของ
จังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับโคกควน ผู้คนแถบ
นี้ท�ำนาในที่ลุ่ม ตรงโคกควนอาจมีสวนยางพารา หรือ
ผลไม้ ผู้คนนิยมปลูกพืชผักต่างๆ ไว้บริโภคในครัวเรือนเมื่อ
เหลือจึงขายต่อ ส่วนอาณาเขตด้านตะวันออก พืน้ ทีบ่ ริเวณ
ทะเลสาบสงขลา ผู้คนอาศัยอยู่แนวลุ่มน�้ำตามแนวชายฝั่ง
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ทะเลสาบตามแนวเหนือ–ใต้ มีชีวิตผูกพันกับวิถีท�ำประมง
นาข้าว และสัตว์น�้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ผืนดินแถบนี้
เป็นดินเหนียว ดินทราย หรือมีลักษณะแข็ง ปลูกพืชพรรณ
ต่างๆ ไม่ค่อยงอกงาม เมือ่ ถึงฤดูนำ�้ หลากจะเกิดน�ำ้ ท่วมขัง
ในบริเวณนี้เป็นวงกว้างและยาวนาน ถึงช่วงนี้จึงเป็นปกติ
ทีผ่ ้คู นแถบนีส้ ญ
ั จรไปมาหาสู่กนั ด้วยเรือ คนทีเ่ ติบโตขึน้ มา
โซนลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่จึงโตมากับสายน�้ำ
มีความเชีย่ วชาญด้านการจับสัตว์นำ�้ หรือท�ำนาตามฤดูกาล
เมืองพัทลุงมีภูมินิเวศน์ใหญ่ๆ เป็น 3 โซน คือโซน
ป่าในแนวเขตเทือกเขาบรรทัด โซนนาในบริเวณที่ราบลุ่ม
ตอนกลาง และโซนเลในแนวชายฝัง่ ลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
กล่าวถึง….คนในโซนลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบของเมืองพัทลุง
มักมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน�้ำทะเลสาบ ท�ำให้การเป็นอยู่
ของผู้คนแถบนี้อาศัยพึ่งพิงความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่
มีอยู่มากมาย โดยเฉพาะทรัพยากรจากทะเลสาบ ไม่ว่าจะ
เป็นกุ้ง หอย ปู ปลา และอื่นๆ หรือจะเป็นผืนดินแถบนี้
เหมาะแก่การท�ำนาข้าว จึงท�ำให้ที่นี่ได้ชื่อว่า ดินแดนซึ่ง
“ในน�ำ้ มีปลา...ในนามีขา้ ว” ในความบริบรู ณ์ดว้ ยทรัพยากร
ด้วยภูมิประเทศติดทะเลสาบท�ำให้พื้นที่บริเวณนี้ไม่ค่อย
เหมาะแก่การปลูกพืชผักต่างๆ เนื่องด้วยผืนดินที่มีสภาพ
เป็นดินเหนียว ดินทราย หรือดินเหนียวปนทราย ท�ำให้ดิน
มีลักษณะแข็ง กระด้าง ยากแก่การขุดหรือเพาะปลูก
อีกทัง้ เมือ่ ฤดูนำ�้ หลากมาถึงน�ำ้ ก็ทว่ มขังยาวนานจนกินเวลา
เป็นเรื่องจริงที่ว่ายังมีผู้คนในพื้นที่แถบนี้ไม่เคยรับประทาน
ผัก หลายชนิด เฉกคนทั่ว ไปรับ ประทานกัน อยู ่ ป ระจ�ำ
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แห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (2002) ได้คาดการณ์ไว้ วิกฤต
อาหารที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนและ
ท�ำให้สัดส่วนคนจนเพิ่มมากขึ้น มีการวิเคราะห์สาเหตุของ
วิกฤตอาหารที่จะเกิดขึ้นว่ามาจากปัจจัยหลายประการ
ตั้งแต่การหดตัวของภาคเกษตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินจากการขยายตัวของเมือง การผันเอาที่ดินไป
ปลูกพืชเพือ่ ท�ำเชือ้ เพลิงแทนน�ำ้ มัน การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การบริโภคของคนในสังคม การเก็งก�ำไรในตลาดสินค้า
โภคภัณฑ์ จนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มี
ผลกระทบต่อปริมาณผลิตผลที่ได้
อ้างอิง :ชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอร์ด, 2552 อ้างถึงใน
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ,
สุภาวดี ธรรมรัตน์, บุญโชค สุบินรัตน์, สุภาพร
สุบินรัตน์ และสุรพล พานิชกรณ์, 2559

เช่น กรณีมะละกอของป้าเอียด แต่นั่นเมื่อหลายปีก่อน
ปั จ จุ บั นทั้ ง นั ก เรี ย นและครู คุ ้ น เคยกั บ การบริ โภคผั ก
โดยเฉพาะจากในรั้วโรงเรียน เมื่อถึงวันพุธวันแกงเลียงอีก
ทีป้าเอียดเองก็คุ้นเคยกับการประกอบอาหารจากพืชผัก
มากขึน้ ผอ.แอน ยังเสริมต่อไปว่าอยากส่งเสริมให้วฒ
ั นธรรม
การบริ โภคผั ก เกิ ด กั บ ทางบ้ า นของเด็ ก นั ก เรี ย นด้ ว ย
กล่าวคือ การบริโภคผักควรจะมีในทุกมือ้ ไม่ใช่จำ� กัดเฉพาะ
กับอาหารกลางวันเท่านั้น
ความมั่นคงทางอาหาร ถูกกล่าวถึงมากขึ้น เมื่อ
ประชาชนต้องเผชิญภาวะอาหารแพง วิกฤตการณ์อาหารที่
เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2551 และแนวโน้มภาวะอาหารแพง
มากขึ้นในอนาคตตามที่องค์กรอาหารและการเกษตร
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Sathing Phra
Peninsula
คาบสมุทรสทิงพระ

คาบสมุทรสทิงพระ หนึง่ ในพืน้ ทีแ่ ห่งทะเลสาบ
สงขลา ดินแดนโหนด นา เล ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
ตามวิถแี ห่งผืนนา วิถกี ารขึน้ ตาลโตนด และวิถกี ารท�ำ
ประมง ที่ยังคงมีให้เห็นจนปัจจุบัน ก็ประสบปัญหา
ทางด้านความมั่นคงทางอาหารเฉกเช่นเดียวกัน
มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาท�ำธุรกิจในพื้นที่ จ�ำนวน
มาก ชาวบ้านจึงหันมาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
อีกทั้งยังพบว่าการใช้สารเคมีในนาข้าว ส่งผลกระทบ
ต่อต้นตาลโตนด ในอนาคตอาจจะมีคนขึ้นตาลโตนด
น้อยลง เนื่องจากคนรุ่นหลังนิยมไปท�ำงานประจ�ำ
นอกพื้นที่มากขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบกับอาชีพ
การขึ้นตาลโตนดได้
ประกอบกับกระแสความทันสมัยที่เข้ามาใน
พื้นที่อ�ำเภอสทิงพระท�ำให้คนหันไปใช้สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น การใช้หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า โทรทัศน์ พัดลม จึงท�ำให้คนหาซือ้ สิง่ ของเครือ่ ง
ใช้มาเพื่อด�ำเนินชีวิตให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึง
ท�ำให้คนมีหนีส้ นิ เกิดวิกฤตความทันสมัย มีการใช้ชวี ติ
ที่เปลี่ยนไปจากเดิม
อ้างอิง : (เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั นธ์ , เก็ ต ถวา
บุ ญ ปราการ, สุ ภ าวดี ธรรมรั ต น์ ,
ณฐพงศ์ จิตรนิรตั น์, พรไทย ศิรสิ าธิตกิจ,
อภิรักษ์ จันทวงศ์, นันทรัฐ สุริโย และ
นันทิยา รัตน์สุริโย, 2562
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Sathing Phra
Peninsula

ความมั่นคงทางด้านอาหาร
พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
โครงการวิจัย ความมั่นคงทางด้านอาหาร
พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
กรณีการท�ำนาข้าวประหยัดเมล็ดพันธุ์
“การท�ำนาเป็นกลอุบายในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อให้ระบบนิเวศนาข้าวทะเลสาบสงขลาที่
เชื่อมโยงโดยวิถีชีวิต ทั้งดิน น�้ำ ทะเล หากเราอนุรักษ์ดิน
ในนาให้มีคุณภาพดี โดยที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนลงไป
กับน�้ำสู่ทะเลสาบสงขลา ท�ำให้น�้ำในทะเลสาบไม่เสีย
ส่งผลให้มีพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลา เพิ่มขึ้น ชาวประมงก็จับ
สัตว์น�้ำ ได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีจิตส�ำนึกมากขึ้นในการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับคน
ในชุมชน มีคนข้างนอกเข้ามาเยีย่ มชมท�ำให้เป็นการกระตุน้
ให้ชุมชนรักษ์บ้านเกิด สร้างการมีส่วนร่วม และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น”

ฉะนัน้ การฟืน้ ฟูวถิ ใี นการท�ำนาชีวภาพเป็นการกระตุน้
ให้ชมุ ชนได้ชว่ ยกันอนุรกั ษ์วถิ โี หนด นา เล ให้มสี ภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อวิถีชีวิต สุขภาพของชุมชน การท�ำนาประหยัดเมล็ด
พันธุ์ ต�ำบลท่าหิน อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบว่า
การท�ำนาแบบนาหว่านน�้ำตม จะประหยัดเมล็ดพันธุ์
มากที่สุด แต่ทั้งนี้หากฟ้าฝนไม่พร้อมก็จะมีการท�ำนาหว่าน
ข้าวแห้งแทน พันธุข์ ้าวทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ ข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง
จากการรวบรวมองค์ความรู้และภูมปิ ญ
ั ญาในการท�ำนา
พบว่า ต้นทุนโดยเฉลี่ยของการท�ำนาโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพมีค่า
ต�่ำกว่าการท�ำนาโดยใช้ปุ๋ยเคมี และต้นทุนโดยเฉลี่ยของ
การท�ำนาโดยใช้ปุ๋ยเคมีมีค่าสูงสุด เนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีสูง
กว่าปุ๋ยชีวภาพถึง 2 เท่า ในส่วนของก�ำไรโดยเฉลี่ยต่อไร่
พบว่านาที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพจะมีก�ำไรโดยเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่านา
ที่ใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากต้นทุนการผลิตของการปลูกแบบใช้
ปุ๋ยชีวภาพมีค่าต�ำ่ กว่าการปลูกแบบใช้ป๋ยุ เคมี ซึง่ ปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของการปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี คือ
ค่าปุ๋ยเคมี อาจมีค่าจ้างหว่านปุ๋ย ค่าจ้างฉีดยาฆ่าหญ้า
เพิ่มขึ้นมา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ทั้งสิ้น การท�ำนาประหยัดเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยังมีส่วนน้อย
ทีท่ ำ� นาหนึง่ ไร่หว่านเมล็ดพันธุ์ 7-10 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิต
ประมาณต่อไร่มากกว่าทีใ่ ช้เมล็ด 25 กิโลกรัมต่อไร่ ได้สำ� รวจ
จากข้อมูลจากหัวหน้าครอบครัวแต่ละครัวเรือน โดยจะมี
อายุระหว่าง 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากสมาชิกชุมชนบริเวณนี้
ที่ท�ำอาชีพเกษตรกรจะเป็นผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่
อ้างอิง : พูนทรัพย์ ศรีชู
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินร์
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Product making wisdom
from palm sugar
ภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำผลิตภัณฑ์
จากตาลโตนด

ภูมิปัญญาการท�ำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้ วิถีโหนดในอ�ำเภอสทิงพระ 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
ภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เพือ่ เสริมสร้าง
ความมัน่ คงทางอาหารภายใต้วถิ โี หนด อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสังเกตและ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 21 คน ได้แก่
ผู้น�ำชุมชน ชาวบ้านที่ท�ำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการน�ำข้อมูลมาจ�ำแนกหมวดหมู่ ตีความ และสร้าง
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ข้อสรุป น�ำเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธพี รรณนา
เชิงวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่าชุมชนในพืน้ ที่
อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา และบนที่นา
จะมีต้นตาลโตนดขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเป็น
จ�ำนวนมาก จึงได้มกี ารรวมกลุม่ ท�ำผลิตภัณฑ์
จากตาลโตนดโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
น�ำตาลโตนดมาท�ำอาหารได้หลากหลาย
น�ำ้ ตาลโตนดจึงเป็นทางเลือกหนึง่ ในการเพิม่
ความหลากหลายของอาหารในชุมชนได้
ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร
อ้างอิง : พาณิภัค คงส�ำราญ,
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์,
เก็ตถวา บุญปราการ,
พรพันธ์ เขมคุณาศัย
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วิถี

โหนด นา เล
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Variety of fish and
enhancing food security
ความหลากชนิดของปลากับความเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้การจัดการ
เขตอนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อเปรียบเทียบ
ความหลากชนิดปลาในเขตอนุรักษ์ และเพื่อวิเคราะห์
ความมัน่ คงทางอาหารทีส่ มั พันธ์กบั การจัดการเขตอนุรกั ษ์
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้วิธีการเก็บตัวอย่าง
20 วารสารชุด แลวิจัยใน...เลสาบ

ปลาก่อนและหลัง การจัดท�ำเขตอนุรักษ์ จ�ำนวน 3 เขต
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงปริมาณในการหาค่า ร้อยละ ปริมาณ ดัชนีความ
หลากหลาย และเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างและการประชุม
กลุ่มย่อยผู้เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 30 คน ผลการศึกษาความ
หลากชนิดปลาก่อนและหลังจัดท�ำเขตอนุรักษ์ จ�ำนวน
3 เขต พบว่าเขตวังท่าเรือชนิดปลาเพิ่มขึ้นมากที่สุด
รองลงมาเขตวังสวนพฤกษศาสตร์ และเขตวังท่าประดู่
คิดเป็นร้อยละ 58.33, 50.00 และ 33.33 ตามล�ำดับ ปริมาณ
ปลาพบว่าเขตวังท่าเรือมีปริมาณปลาที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด
รองลงมาเขตวังสวนพฤกษศาสตร์ และเขตวังท่าประดู่
และ คิดเป็นร้อยละ 80.82, 72.60 และ 57.00 ตามล�ำดับ
ดัง นั้น เขตที่มีค วามหลากหลายมากที่สุด คือ
เขตวังท่าประดู่รองลงมาเขตวังสวนพฤกษศาสตร์และ

เขตวังท่าเรือ มีค่าดัชนีความหลากหลาย 2.62,
2.39 และ 2.05 ตามล�ำดับ การจัดการเขตอนุรักษ์
ของชุมชนสองฝั่งคลองปากประ ประกอบด้วย
1.การก�ำหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์ที่เหมาะสม
2.การสรรหาคณะกรรมการดูแลเขตอนุรกั ษ์
3.การก�ำหนดข้อตกลงร่วมของชุมชน
4.การจัดการบ้านปลาในเขตอนุรักษ์
5.วัฒนธรรม และความเชือ่ มีความสัมพันธ์
กับความมั่นคงทางอาหาร 4 มิติ ได้แก่
5.1) การมีอยู่ของอาหาร
5.2) การเข้าถึงอาหาร
5.3) การจัดการอาหาร และแหล่งอาหาร
5.4) การใช้ประโยชน์อาหาร
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการสร้างบ้านปลา
ร่วมกับการจัดการเขตอนุรกั ษ์ของชุมชน ท�ำให้ชนิด
และปริมาณปลาในคลองปากประเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนปากประ ผลการศึกษา
ครัง้ นีเ้ ป็นแนวทางในการอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูพนั ธุป์ ลา
ที่น�ำสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป
อ้างอิิง : วิจติ รา อมรวิรยิ ะชัย ส�ำนักส่งเสริมการ
บริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, ธนพล อยูเ่ ย็น
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง
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Pak
Pra
Canal
คลองปากประ
อยู่ในอ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นสายคลองที่รวม
ของล�ำน�้ำสายต่างๆ ไหลมาบรรจบกันแล้วไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา มีสายน�้ำหลัก
คือ คลองท่าแนะ ที่มีต้นน�้ำก�ำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ความยาวจากต้นน�้ำคลอง
ท่าแนะไหลลงสูท่ ะเลทะเลสาบในพืน้ ทีค่ ลองปากประ ความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร
คลองปากประเปรียบเสมือนเป็นจุดเชื่อมส�ำคัญให้สัตว์น�้ำชนิดต่างๆ ได้ว่าย
เข้า-ออก ท�ำให้บริเวณคลองปากประแห่งนีก้ ลายเป็นแหล่งชุมนุมของปลา วิวฒ
ั นาการ
ของการประมงบริเวณสองฝั่งคลองปากประ จากการศึกษาของวิจิตรา และคณะ
(2559) รายงานว่าในอดีต ช่วงก่อนปี พ.ศ.2504 – 2514 มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ปริมาณและความหลากหลายของชนิดพันธุ์พชื พันธุ์สตั ว์ และ
สัตว์น�้ำ โดยเฉพาะพันธุ์ปลา จ�ำนวน 65 ชนิด ปลาที่พบ ได้แก่ ปลาดุกเนื้ออ่อน
ปลาล�ำป�ำ ปลาพรม เป็นต้น เป้าหมายเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ช่วงปี พ.ศ.2515 – 2548
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ยุคการพัฒนาเทคโนโลยีและการเร่งการผลิตเป็นช่วงที่ระบบ
การผลิตแบบเดิม เปลีย่ นสู่การน�ำพัฒนาเทคโนโลยีและการเร่ง
การผลิต การน�ำปุ๋ยเคมีแนะน�ำแก่เกษตรกร มุ่งเน้นเพื่อการค้า
เพิ่มขึ้น ถือเป็นยุคการท�ำลายล้างสัตว์น�้ำ โดยเฉพาะปลา
มีการพัฒนาเครื่องมือการจับปลาที่ทันสมัยมากขึ้น มีการใช้
ไฟฟ้าช็อตปลา วางยาเบื่อปลา มีการวางไซนั่ง ในพื้นที่คลอง
ปากประ ทะเลน้อย และทะเลหลวง ท�ำให้พันธุ์ปลาสูญพันธุ์
ในบางชนิด ช่วงปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบนั เกิดการแปรปรวนของ
สภาพอากาศจากการเผชิญสภาวะน�ำ้ ท่วม และฝนทิง้ ช่วงอย่าง
รุนแรงมากขึน้ สภาพอากาศไม่ถกู ต้องตามฤดูกาล กรณีปี 2554
เกิดอุทกภัย และดินถล่มภาคใต้ ช่วงเดือนมีนาคม 2554
ซึ่งเป็นฤดูแล้งช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี โดยเฉพาะในพื้นที่
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ส่งผลต่อผลผลิตได้รับความเสียหาย
เป็นอย่างมาก ท�ำให้ชาวนามีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำนา
ในเขตชลประทาน จากส่วนใหญ่ปีเพาะปลูกจะท�ำนาปีละ
1-2 ครั้งต่อปี โดยท�ำข้าวนาปีหรือนาปรัง เปลี่ยนเป็นการ
ท�ำนาปีละ 3 ครัง้ โดยการท�ำนาปรังอายุสนั้ ประมาณ 3-4 เดือน
และช่วงฤดูฝนสารเคมีจากการท�ำนาไหลลงสู่คลองปากประ
ส่งผลให้ปลาบางชนิดที่เป็นอาหารของชุมชนสองฝั่งคลอง
ปากประลดน้อยลง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบความหลากหลายชนิดปลาในเขตอนุรกั ษ์ และเพือ่
วิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหาร ที่สัมพันธ์กับการจัดการ
เขตอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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เมือ่ ปลาหายไปจากทะเลสาบสงขลา ชาวประมงพืน้ บ้านมีกลวิธี
ในการต่อสู้ เพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะขาดแคลนอย่างไร
When fish disappeared from Songkhla Lake, what tactics
do small-scale fishermen use for Survival in times of
scarcity ?

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน และ
กลวิธีการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะขาดแคลนของชาวประมง
พื้นบ้าน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาก
ชาวประมงพื้นบ้านและครอบครัว สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจากกิจกรรม
การท�ำประมงของชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลสาบสงขลา ชุมชนคูขุด สทิงพระ ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน�ำ
ข้อมูลที่ได้ มาจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา ถอดรหัส ตีความ
ปรากฏการณ์ น�ำเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า ชาวประมงพื้นบ้านด�ำรงชีวิตด้วยวิถีการผลิต
และแบบแผนการบริโภคขึน้ อยูก่ บั กลไกตลาด ซึง่ การด�ำรงชีวติ ต้องเปลีย่ น
จากวัฒนธรรมการใช้แรงงานครัวเรือน การขอแรง การวาน มาเป็น
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ชาวประมงเปลีย่ นมาใช้เครือ่ งมือประมง
ทีท่ นั สมัยมากขึน้ ชาวประมงท�ำประมงแบบล้นเกิน อันส่งผลให้ทรัพยากร
ประมงเสือ่ มโทรม การด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันในภาวะความขาดแคลนจึงต้อง
ใช้กลวิธกี ารต่อสูเ้ พือ่ ความอยูร่ อดด้วยการท�ำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
โดยการประกอบอาชีพเสริม การรับจ้างทั่วไปในชุมชน ค้าขาย การขาย
สินค้าที่ระลึก และขับเรือรับจ้างน�ำนักท่องเที่ยวชมนกน�้ำ การเลี้ยงสัตว์
ไว้ขาย
ดังนั้นการเสริมสร้างจิตส�ำนึกในการดูแลทรัพยากรประมง และ
การก�ำหนดวิธีการท�ำประมงให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงเป็นการช่วย
ต่อลมหายใจให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะความขาดแคลน
อ้างอิง : เก็ตถวา บุญปราการ, อภิรักษ์ จันทวงศ์,
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, นันทรัฐ สุริโย

