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จัดท�ำโดย ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิถีชน...คนเลสาบ

“สงขลา” ดินแดนแห่งมรดก ทีถ่ กู สืบทอดมาจากบรรพชน เนืองแน่นไปด้วยอดีตและ
ประวัตศิ าสตร์อนั ยิง่ ใหญ่ ศิลปะ ประเพณี การเกือ้ กูลกันของผู้คน รวมถึงวัฒนธรรมของเหล่า
บรรพชนยังคงอยู่คู่ชุมชนทั้งสองฝั่งทะเลสาบสงขลาตลอดมา ดังค�ำที่ว่า “เขา-ป่า-นา-เล”
อันเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
ชาวบ้านในบริเวณนี้มีความผูกพันอยู่กับทะเลสาบสงขลา ที่เปรียบเสมือน
แหล่งอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรในจังหวัดสงขลา เมื่อเกือบ
20 ปีที่แล้ว ทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ เคยเผชิญปัญหาความตื้นเขิน คุณภาพน�้ำเสื่อมโทรม
และปริมาณที่ลดลงอย่างรวดเร็วของสัตว์น�้ำ ก่อปัญหาต่อชาวประมงในพื้นที่ เป็นเหตุให้มี
การรวมตัวกันท�ำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู รวมไปถึงกิจกรรมของชาวบ้านที่ส่งผลกระทบ
ต่อทะเลสาบ ด้วยการท�ำให้ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
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“การท�ำนา” เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านใน
ชุมชนที่นี่ แต่ทว่าพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นพื้นที่รอยต่อกับ
ทะเลสาบสงขลา การท�ำนาทีน่ จี่ ำ� ต้องคิดถึงผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมให้มาก ปุย๋ ทีจ่ ะใช้กจ็ ะต้องเป็นแบบชีวภาพ
ต้องปรับสภาพดินให้ดี เพื่อให้น�้ำจากนาข้าวที่ไหลไป
ลงทะเลสาบสงขลามีคณ
ุ ภาพทีด่ ี ไม่ทำ� ลายระบบนิเวศ
หนึ่งในภูมิปัญญาของคนที่นี่ นั่นคือการปลูกปอเทือง
ในนาข้าว เพื่อเป็นการปรับสภาพดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพราะการท�ำนาต้องท�ำตาม
ฤดูกาล เมื่อเข้าช่วงหน้าฝน (ได้เห็นดอกปอเทือง
ผลิดอกกันก็แค่ช่วงนี้เท่านั้น หลังจากนั้นชาวนาจะ
ไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับดินที่จะใช้ปลูกข้าว)
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Editorial
บทบรรณาธิการ

การด�ำรงชีวิตของผู้คนลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบสงขลา มีลักษณะ
เดียวกับชุมชนเกษตรกรรมทั่วไป โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท�ำนา และมีบางส่วนประกอบอาชีพอื่นบ้างก็ตาม แต่การท�ำนา
ถือว่าเป็นอาชีพหลัก วัฒนธรรมชาวนา และวัฒนธรรมในกระบวนการ
ผลิตข้าวจึงเป็นวงจรชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่เมืองนครศรีธรรมราชและเมืองพัทลุง จัดได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น�้ำ
ของภาคใต้
วัฒนธรรมลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ในมิติของกาลเวลา
ที่เปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน ยังมีพฤติกรรมอีกหลายด้าน
ซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมทางด้านการเมืองที่
ควรแก่การศึกษาค้นคว้า ภาพแห่งอดีตจะมีคุณค่าที่สมบูรณ์ควร
แก่การภาคภูมใิ จ ก็ดว้ ยการสืบเสาะแสวงหามาบอกเล่าและบันทึก
เป็นประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เพือ่ เชือ่ มโยงบทเรียนและเป็นกระจกเงา
สะท้อนภาพวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ
น�ำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ แม่น�้ำทะเลสาบสงขลา
ได้ถูกทิศทาง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอีกด้วย
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คนลุ่มน�้ำ
...เลสาบ
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พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาครอบคลุมตัง้ แต่พนื้ ที่ “ต้นน�ำ้ ”
ซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดของล�ำคลองและสายน�้ำต่างๆ ที่ไหลลงสู่
ทะเลสาบสงขลา และพื้นที่โดยรอบ แหล่งน�ำ้ เหล่านี้ที่เชื่อมโยงกัน
ไปจนถึงบริเวณ “ปลายน�ำ้ ” ทัง้ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม พืน้ ทีช่ มุ ชน
ทัง้ ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รวมทัง้ แหล่งการค้า แหล่งอุตสาหกรรม
ต่างๆ
“คนลุ่มน�้ำ...เลสาบ” จึงหมายถึงทุกคนที่อาศัยในพื้นที่
ดังกล่าว ทั้งในบริเวณต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ทั้งที่อยู่ริมควน
(ภูเขา) ขอบพรุ กลางทุ่ง และชายฝั่ง ทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบท
คนเหล่านี้ล้วนเป็น “คนลุ่มน�้ำ...เลสาบ”
อันมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์แบบเกื้อกูลพึ่งพากัน เรียกกันว่าเป็น
“เกลอ” ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นบริเวณต่างกัน มีฐานทรัพยากรส�ำหรับการ
ด�ำรงชีพที่ต่างกัน น�ำมาแลกเปลี่ยนกัน และร่วมกันสรรสร้าง
วัฒนธรรมให้เป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึง
ปลายน�้ำเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “เกลอเขา-เกลอนา-เกลอเล”
ความสัมพันธ์นี้ขยายไปยังคนที่อยู่ในลุ่มน�้ำใกล้เคียงอย่าง
“ลุ่มน�้ำปากพนัง” อีกด้วย

4 เกลอ
แห่งลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบ
สงขลา

ดินแดนอันละลานตระการตาทีเ่ ต็มไปด้วยมรดกของบรรพชน
อันเนืองแน่นไปด้วยอดีตที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะ สถาปัตย์ และ
วัฒนธรรมการเกื้อกูลของคน 4 เกลอ ให้คงมี คงอยู่ คู่กับแผ่นดิน
ผืนน�ำ้ ผืนนี้เสมอมา เรียกกันว่า “เกลอเบื้อง เกลอเขา เกลอนา
และเกลอเล”

เกลอเล
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขต....จับสัตว์น�้ำ
นายหมดซาเหล็บ หมัดหลี ชาวประมง เล่าว่า
“ผมเกิดมาก็เจอกับทะเลนี้เลย ท�ำประมงอยู่ที่ทะเล
ตัง้ แต่เด็กๆ ได้กนิ ได้จา่ ย ได้สร้างบ้าน รวมถึงได้มคี รอบครัว
ก็เพราะทะเลแห่งนี้ ผมเคยหันกลับไปท�ำอาชีพอืน่ แต่สดุ ท้าย
ก็กลับมาที่ทะเลแห่งนี้”
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เกลอเขา

เกลอเบื้อง

ชุมชนที่อยู่ในเขต...ท�ำสวนยาง
นายชัยโรจน์ โสบุญ คนท�ำสวนยาง เล่าว่า
“ถือเป็นอาชีพหลักของคนใต้ เที่ยงคืนก็ลุก
มาดื่มกาแฟเสร็จก็ใส่เสื้อผ้า พอถึงตี 1 ก็ลงมือ
กรีดยาง ทีน่ อี่ ย่างน้อยก็หาขีย้ างขายได้วนั ละ 100 บาท
พอขายยางได้แล้ว ถ้าหากอยากกินปลากด ปลาขี้ตัง
กินกุง้ ก็ไปทะเลสาบสงขลา วิถกี ารกรีดยางของคน
ใต้จะไม่มีวันสูญหายไปไหน เหมือนลูกที่จะคอย
ตามหลังแม่อยู่ทุกวันคืน พ่อแม่กรีดยาง ลูกก็
เก็บยางไปพลางๆ จนถึงวันหนึ่งที่พ่อแม่แก่ตัวลง
ก็ให้ลูกสืบสานต่อ”

ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขต...ท�ำกระเบื้องดินเผา
นายอ้อม ทิพย์โอสถ คนท�ำกระเบื้องดินเผา เล่าว่า
“คนจีนเขาท�ำมาก่อน แล้วมาท�ำที่เมืองไทย
ตัง้ อยูเ่ ชิงสะพานวัดแหลมพ้อตรงฝัง่ ตะวันออกบริเวณ
พระนอน แต่ปัจจุบันไม่มีร่องรอยให้เห็นแล้ว มันอยู่
ใต้นำ�้ แต่ถา้ น�ำ้ แห้งก็จะมีซากอิฐหักๆ โผล่อยูใ่ นทะเล
นั่นแหละคือครั้งแรกที่มี ปัจจุบันมีถึง 200 กว่าเตา
ส่งไปตากใบส่งขึ้นรถไฟไปทั่วในสมัยก่อน เพราะ
กระเบื้องนี้ถ้าได้ติดหลังคาเข้าแล้วมันจะอยู่ทน
หลายสิบปี ดูอย่างบ้านลุง 60 ปีแล้ว ยังดูแข็งแรง
ยังดูใหม่อยู่เลย”
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เกลอนา
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขต...ท�ำนา
นายปอง สุวรรณมณี คนขึ้นตาลโตนด เล่าว่า
“ต่างคนต่างขึ้นตาล ไม่มีอาชีพอะไรแถวบ้าน
ท�ำนากับขึ้นตาล 2 อย่าง ท�ำมาประมาณ 50 ปีได้แล้ว
ครัง้ แรกลุงพาไปขึน้ แล้วท�ำตัวอย่างให้ดู พอทีหลังเรา
ก็ท�ำตามลุงนั่นแหละ ตอนนี้เด็กสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยมี
ใครอยากขึ้นตาลกันแล้ว ต่อไปคิดว่าคงไม่มีใคร
สานต่อ หมดคนรุ่นเก่าๆ อาชีพนี้ก็คงจะเลือนหายไป
ในไม่ช้า”
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โหนด
นา
เล
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มนต์เสน่ห์...แห่งคาบสมุทรสทิงพระ

วิถี “โหนด นา เล” วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบที่ผูกพันกับการท�ำ
ตาลโตนด การท�ำนา และการท�ำประมง เป็นวิถีเบื้องต้นในการประกอบอาชีพนับแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์เพือ่ การเรียนรู้วถิ ชี วี ติ ทัง้ 3 ด้านของนักท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำนา ขึ้นตาลโตนด และท�ำ
ประมงควบคูก่ นั จึงท�ำให้ชมุ ชนทีอ่ ยูใ่ นอาณาบริเวณดังกล่าวต้องพึง่ พิงทรัพยากรประมง
รอบทะเลสาบสงขลา จากการศึกษาพบว่า วิถีโหนด-นา-เล ประกอบด้วยภูมิปัญญาที่
หลากหลาย ทั้งภูมิปัญญาการเลี้ยงควายในป่าพรุแถบทะเลสาบตอนบน ภูมิปัญญา
ศิลปะ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านที่มากมายโดยรอบลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
จึงเป็นวิถีชุมชนที่น่าสนใจศึกษาเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะวิถีอยู่ - วิถีกิน
ที่ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการด�ำรงชีพด้วย
วิถีโหนด-นา-เล ของชาวชุมชนบนคาบสมุทรสทิงพระ ที่สืบทอดวิถีภูมิปัญญาต่อๆ
กันมาเป็นเวลาช้านาน ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาที่
เกี่ยวข้องกับคาบสมุทรสทิงพระ และวิถีชีวิตผู้คนที่อยู่ภายใต้วิถีโหนด-นา-เล ดังนี้

วิถีโหนด
การค้นพบจารึกตาลังตูโวทีเ่ มืองปาเล็มบัง กล่าวถึง
การปลูกตาลโตนดในการสร้างสวนเกษตรหรือสวนสาธารณะ
ของพระราชา ศรีชัยนาศ หรือ ศรีชัยนาถ เมื่อปี พ.ศ.1227
“สิ่งที่พระองค์ทรงปลูกลงที่นี่ คือ มะพร้าว
หมาก ตาล สาคู และต้นไม้อื่นอีกหลายชนิดที่มีผล
รับประทานได้ รวมทัง้ ต้นไผ่ เพือ่ เป็นหนทางอันดีทสี่ ดุ
แก่พวกเขาในอันทีจ่ ะได้ความสมบูรณ์พนู สุข หากเมือ่ ใด
เขาหิวในขณะหยุด หรือระหว่างทางก็สามารถจะหา
อาหารและน�้ำดื่มได้”
นงคราญ ศรีชาย, 2544, น.23
อ้างถึงใน ไพฑูรย์ ศิริรักษ์, 2557

ตาลโตนดเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของภาคใต้
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบทางฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ชุมพร
เรื่อยมาจนถึงพัทลุง สงขลา และปัตตานี โดยมากพืช
ชนิดนี้จะปลูกตามแนวคันนา ในอ�ำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา พื้นที่นา 1 ไร่ จะมีต้นตาลโดยเฉลี่ยประมาณ 20 ต้น
แต่บางแห่ง เช่น บริเวณที่นาบ้านดอนคันเหนือ หมู่ที่ 7
ต�ำบลคูขุด พบมีต้นตาลโตนดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก พื้นที่ 1 ไร่
มีตน้ ตาลขึน้ ตามคันนาหนาแน่นถึง 110 ต้น และเมือ่ ปี 2525
นายสมพงศ์ กุลวิจิตร นายอ�ำเภอสทิงพระ สมัยนั้นได้ให้

ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บ้าน ต�ำบลต่างๆ ของอ�ำเภอ
สทิงพระ ส�ำรวจนับจ�ำนวนต้นตาลโตนด เฉพาะอ�ำเภอนี้
แห่งเดียวมีต้นตาลโตนด ถึง 500,000 ต้น และในปี 2550
ต้นตาลโตนดมีจ�ำนวนเพิม่ มากขึน้ ประมาณ 1 ล้านต้น และ
หากนับรวมๆ ทั้งจังหวัดสงขลามีต้นตาลโตนดประมาณ
3 ล้านต้น ด้วยความหนาแน่นของต้นตาลโตนดเช่นนี้
ซึ่งปรากฏในหลายพื้นที่ ท�ำให้ผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ใช้
ตาลโตนดตัง้ แต่ยอดถึงรากให้เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย
และกว้างขวางจนกลายเป็นวิถชี วี ติ ของชุมชน เป็นวัฒนธรรม
ชุมชนที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
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โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ

การส่งเสริมวิถีวัฒนธรรม
โหนด-นา-เล
คาบสมุทรสทิงพระ
การวิจัยที่จัดท�ำขึ้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโหนด-นา-เล
คาบสมุทรสทิงพระ สิ่งที่มีความจ�ำเป็นในการด�ำเนินงานการพัฒนาต่อชุมชนต้องสรุปบทเรียนงานที่
ท�ำมาแล้วในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เล การค้นหาปัญหาอุปสรรค แนวทางในการ
ด�ำเนินงานและพัฒนาต่อยอด เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาหาแนวทางในการจัดท�ำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด (รูปแบบของพิมพ์สบู่)
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอุปกรณ์แบบพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการแปรรูปสบู่ตาลโตนดให้มีศักยภาพ
โดยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เรื่องน�้ำตาลโตนดผง สบู่ตาลโตนด ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านอุปกรณ์
บรรจุภัณฑ์ การตลาดให้ดีขึ้น ที่ส�ำคัญชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ลดการท�ำลายทรัพยากร
ตาลโตนดทะเลสาบสงขลา ศูนย์เรียนรู้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก
ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เล และนักเรียนในต�ำบลท่าหิน
จากผลการวิจยั ศึกษาหาแนวทางในการจัดท�ำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เรือ่ งรูปแบบของพิมพ์
สบู่ที่เหมาะสมและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป สามารถสร้างอาชีพเสริมและรายได้ให้กับชุมชน
โดยการน�ำทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน คือ ตาลโตนดมาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร และผลัก
ดันเข้าไปเป็นสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ตำ� บลท่าหิน เพื่อสร้างความตระหนักในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรตาลโตนด รู้ถงึ คุณค่า ประโยชน์ของตาลโตนดทีผ่ กู พันกับวิถชี วี ติ ของคนคาบสมุทร
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สทิงพระมายาวนาน ความรู้ที่ได้จากการท�ำวิจัยการน�ำ
ยางซิลิโคนและยางพารามาท�ำแบบพิมพ์สบู่ สิ่งที่เกิดขึ้น
ยางซิลิโคนสามารถคงรูป แห้งเร็วกว่ายางพารา และท�ำพิมพ์
ได้ง่าย สะดวกกว่า ชุมชนสามารถท�ำเองได้
อ้างอิง : พูนทรัพย์ ศรีชู และคณะ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
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วิถีนา
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การด�ำรงชีวติ ของผูค้ นลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลามีลกั ษณะเดียวกับชุมชนเกษตรกรรม
ทั่วไป โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา แม้บางส่วนประกอบอาชีพอื่นบ้าง แต่การ
ท�ำนาถือว่าเป็นอาชีพหลัก วัฒนธรรมชาวนาและวัฒนธรรมในกระบวนการผลิตข้าว
จึงเป็นวงจรชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองนครศรีธรรมราชและ
เมืองพัทลุง จัดได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่นำ�้ ของภาคใต้
ในอดีตวิถีของเกษตรกรไทยประกอบอาชีพแบบใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอด
กันมา ซึ่ง “ชาวนา” ท�ำนาโดยอาศัยทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น
ไถนาด้วยแรงงานของสัตว์และคน ใช้ปุ๋ยคอก (มายา) ปุ๋ยหมัก ใช้ข้าวพันธุ์พื้นบ้าน
(ไข่มดริ้น เล็บนก นางพญา หอมจันทร์ นางหมรุย สังข์หยด) ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง มีความขยัน ใช้ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีพื้นบ้าน
ดังค�ำกล่าวที่ว่า ท�ำทุกอย่างที่ใช้ ปลูกทุกอย่างที่กิน โดยยึดหลัก “เงินทอง คือ
มายา ข้าวปลาอาหารสิส�ำคัญ” จึงอยู่อย่างมีความสุข ปลอดหนี้ การเก็บข้าวด้วย
“แกระ” ทีละ “รวง” ผูกเป็น “เลียง” เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านในเรื่องการท�ำนาของ
ชาวภาคใต้ในอดีตมีให้เห็นทุกถิ่นที่ท�ำนา ปัจจุบันมีเหลือให้เห็นน้อย “ครกสีหมุน”
เป็นภูมปิ ัญญาเทคโนโลยีการสีข้าวของชาวนาไทยทีส่ ามารถสีข้าวกินเองได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าจ้าง แถมยังได้ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือ “ข้าวกล้อง – ข้าวซ้อมมือ”
ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพไว้รับประทานอีกด้วย

หลังจากฤดูกาลการท�ำนา ผู้หญิงในชนบทตามหมู่บ้าน
จะปลูกผักพื้นบ้านไว้กิน ไว้ขาย ส่วนผู้ชายที่ขยันขึ้นตาลเคี่ยว
น�้ำตาลไว้กิน ไว้ใช้ เหลือเผื่อขายเป็นรายได้ของครอบครัว หรือ
เลี้ยงสัตว์ ไก่ หมู วัว ควาย เพื่อเป็นรายได้ หรือใช้แรงงาน และ
น�ำขี้ (มูล) เอาไปใช้เป็นปุ๋ยในการท�ำนา และปลูกผักสวนครัว
บางคนบางครัวหลังเสร็จฤดูกาลท�ำนา ลงเล หากุ้ง หาปลา
ประมาณปี พ.ศ.2520 เริ่มมีการน�ำวัฒนธรรมการ
เกี่ยวข้าวแล้วฟัดของภาคกลางเข้ามาใช้ ในการท�ำนาของ
ภาคใต้แถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง
แรงงานภาคเกษตรไหลเข้าเมืองสู่โรงงานอุตสาหกรรม ท�ำให้
หาแรงงานยาก และค่าจ้างแพงมากขึน้ หลังปี 2520 เริม่ มีการน�ำ
เครื่องจักรกล รถเก็บข้าวมาแทนแรงงานคนในการท� ำนา
ของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา เนื่องจาก
ได้ข้อมูลว่าในแถบถิ่นนี้มีปัญหาเรื่องแรงงานเก็บเกี่ยวข้าวจาก
กลุ่มคนที่มาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อฝึกการใช้เคียวในการ
เกีย่ วข้าวให้กบั ชาวนาในทุ่งระโนด (จากการน�ำเข้า หรือชักชวน
ของครูวิชัย อินทวงศ์ ร้านขายเครื่องจักรกลการเกษตร
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ในตลาดระโนด) การเกีย่ วข้าวโดยเครือ่ งจักรนอกจากท�ำให้
เงินค่าจ้างไหลออกจากพื้นที่นับร้อยล้านบาทต่อปีแล้ว
ยังมีปัญหาต่อชุมชนตามมาอีกหลายด้าน คือ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาวะ ด้านวัฒนธรรม
ปี 2530 การท�ำนาได้ปรับเปลี่ยนจากการท�ำนา
อย่างเดียวหันมาขุดนาปรับพืน้ ทีเ่ ป็นการท�ำ “ไร่นาสวผสม”
เพื่อความอยู่รอด สู้ปัญหาในการท�ำนาที่บางปีนาแล้ง
บางปีนาล่ม เนือ่ งจากการท�ำนาส่วนใหญ่เป็น “นาน�ำ้ ฝน”
ส่งผลท�ำให้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวนาที่หันมาท�ำไร่
นาสวนผสมดีขึ้น มีกินมีใช้ โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อพืชผัก
สวนครัว เหลือกินเหลือใช้ น�ำไปขาย ท�ำให้อยู่ได้โดยไม่
เดือดร้อนด้วยหนี้สิน ปัจจุบันยางพารามีราคาแพง ท�ำให้
ชาวนาเริม่ หันมาปลูกยางพาราในนากันมากขึน้ ปรับเปลีย่ น
นาข้าวเป็นนายาง พืน้ ทีก่ ารปลูกยางเริม่ รุกพืน้ ทีน่ ามากขึน้
คล้ายๆ พื้นที่ในทุ่งระโนดในอดีต เมื่อราวๆ ต้นปี 2530
ที่มีการพลิกนาข้าวเป็นนากุ้ง ท�ำให้ผืนนาในการปลูกข้าว
หมดไปพร้อมๆ กับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน
ที่ดี ปัจจุบันหลายๆ พื้นที่นาก�ำลังเปลี่ยนนาข้าวเป็นนา
ปาล์ม ตามนโยบายของรัฐ (ไพฑูรย์ ศิริรักษ์, 2557)
การลดลงของพืน้ ทีป่ ลูกพืชอาหารอย่างข้าว ไม่เพียง
จะส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารในอนาคตเท่านัน้ หากแต่
ว่าปัจจุบันยังส่งผลโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจของคน
ในพื้นที่ภาคใต้ จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า เนื่องจากพื้นที่
ภาคใต้สามารถบริโภคอาหารทีผ่ ลิตได้เองเพียงร้อยละ 6.9
เท่านั้น ท�ำให้ปัจจุบันประชาชนต้องบริโภคอาหารในการ
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ซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าถึงร้อยละ 76.4 เมื่อเทียบการบริโภค
อาหารที่ผลิตเองในภาคอีสานแล้ว ภาคอีสานมีสัดส่วนที่
ต้องซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าเพียง ร้อยละ 58.2 แต่สามารถ
บริโภคอาหารที่ผลิตเองได้ถึงร้อยละ 41.8 ในขณะที่คน
ภาคใต้บริโภคอาหารจากการผลิตเองเพียง ร้อยละ 23.6
นับว่าคนภาคใต้เป็นกลุ่มที่ต้องจ่ายเงินซื้ออาหารจาก
ร้านค้าเป็นอันดับสองรองจากคนกรุงเทพฯ อีกด้วย
(ดลมนัส กาเจ, 2556)
แหล่งผลิตข้าวในภาคใต้ที่ใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณ
ลุ่มน�ำ้ ปากพนัง ลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน�ำ้ ตาปี ได้แก่
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพภูมิประเทศที่มีนาข้าวและ
ต้นตาลโตนดจัดเป็นภูมินิเวศที่ส�ำคัญของบริเวณลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา ระโนด ปากพนัง และสุราษฎร์ธานี แต่
ปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้ก�ำลังหดหายไป เนื่องจากการเปลี่ยน
ที่นาไปเป็นนากุ้งกุลาด�ำ และจากการละทิ้งที่นาไปท�ำงาน
นอกภาคการเกษตร จากการส�ำรวจเมื่อ ปี พ.ศ.2537
พบว่าพืน้ ทีน่ าปีมอี ยูจ่ ำ� นวน 3.24 ล้านไร่ ได้ลดลงในปี 2540
เหลือ 2.92 และในปี 2542 ลดลงเหลือ 2.77 ล้านไร่ พื้นที่
นาเหล่านี้ส่วนหนึ่งถูกเปลี่ยนเป็นนากุ้ง พื้นที่นาร้างไม่
เหมาะสม เช่น เป็นนาลุ่มจัด หรือนาดอนถูกปรับเปลี่ยน
เป็นไร่นาสวนผสม การปลูกปาล์มน�้ำมัน ปลูกไม้ผล

ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทาง
การเกษตร ส�ำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร ตลอดจนโครงการต่างๆ ของรัฐบาล
เมื่อมาถึงปี 2556 สถิติการลดลงของนาข้าวในภาคใต้
ก็ยังคงเป็นไปในทิศทางเดิม คือ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เพียงแต่เกษตรกรเปลี่ยนจากท�ำนาข้าว และนากุ้ง
เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา และปาล์ม
น�้ำมันแทนเท่านั้น จึงท�ำให้พื้นที่การท�ำนาข้าวลดลง
สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มนั่ คงทางอาหาร (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2553) นับได้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึง
การเปลี่ยนสภาพภูมินิเวศของพื้นที่ภาคใต้จากผืนนา
และป่าใช้สอย ชุมชนเป็นพื้นที่ของการปลูกยางพารา
และปาล์มน�ำ้ มัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีม่ นี โยบาย
สานสัมพันธ์กัน 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย

และไทย ท�ำให้พื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ภายใต้กรอบ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านอุตสาหกรรม
การเกษตรและสิง่ แวดล้อม ทีบ่ รรจุแผนความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมยางและไม้ยาง 1 ใน 3 ในการพัฒนา
ด้านการเกษตร โดยมีประธานคณะท�ำงานฝ่ายไทย
เป็นผู้แทนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี
นโยบายให้เกษตรกรหันมาปลูกยางพาราจ�ำนวนมาก
และมีการตั้งกองทุนวิจัยสวนยางขึ้น จากเหตุการณ์
ความร่วมมือดังกล่าว พบว่าพืน้ ทีใ่ นการปลูกยางพารา
และพื้นที่การปลูกปาล์มน�้ำมันที่เคยมีอยู่เดิมกลับมี
จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่นาและป่าใช้สอย
ชุมชนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั (คณะกรรมการ กรอ.
จังหวัด 2556) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน
ทีด่ ำ� รงชีวติ อยูภ่ ายใต้วถิ โี หนด-นา-เล ในพืน้ ทีค่ าบสมุทร
สทิงพระก�ำลังสูญหายไปเหลือเพียงไม่กี่รายเท่านั้น
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ระบบสังคมเกษตรและระบบ
การท�ำฟาร์มในพื้นที
ที่มีการท�ำนาเป็นหลัก
ของลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา :
กรณีศึกษาในอ�ำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
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ผลการศึกษาพบว่าสังคมเกษตรในพื้นที่มีวิวัฒนาการมาจาก
การผลิตแบบยังชีพภายใต้ระบบศักดินา จนกระทัง่ หลังการเปลีย่ นแปลง
การปกครองในปี 2475 จนถึง ปี 2510 หลังจากนั้นระบบการผลิตจึง
ได้เริม่ เปลีย่ นแปลงไปสู่การผลิตเพือ่ การค้า เพราะการค้าข้าวได้ขยายตัว
มากขึน้ ในพืน้ ที่ แต่กระนัน้ ระบบการผลิตของชาวนาพืน้ เมืองส่วนใหญ่
ยังคงเป็นการผลิตเพือ่ ยังชีพเป็นหลัก การผลิตเพือ่ การค้าทีท่ �ำในพืน้ ที่
ขนาดใหญ่จ�ำกัดอยู่เฉพาะหน่วยการผลิตของพ่อค้าชาวจีนที่อพยพ
มาจากพื้นที่ภาคกลาง ที่เข้ามายังพื้นที่ศึกษาตั้งแต่ปี 2467 แต่การ
ครอบครองพื้นที่จ�ำนวนมากของชนชั้นพ่อค้านายทุนเพื่อการท�ำนามี
อันต้องสิน้ สุดลง เมือ่ รัฐมีนโยบายการจ�ำกัดสิทธิการถือครองทีด่ นิ ของ
คนต่างด้าว และการผูกขาดการค้าของรัฐหลังจากสิน้ สุดสงครามโลก
ครั้งที่สอง ท�ำให้คนจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ และเป็นเจ้าของโรงสี
ประสบกับภาวะขาดทุน คนกลุ่มนี้บางส่วนจึงอพยพออกจากพื้นที่
บางส่วนหันไปเป็นพ่อค้าขายสินค้าที่จำ� เป็นชนิดอื่น ๆ
เมือ่ รับแนวคิดในการพัฒนาประเทศตามแนวทางธนาคารโลก
มาใช้ในประเทศไทยในช่วงต้นทศวรรษ 2500 การพัฒนาประเทศ
จึงเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว แต่เริ่มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
พื้นที่ชุมชนที่ศึกษาเมื่อปี 2510 เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบชลประทาน และการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ในพืน้ ที่ กระตุน้
เกษตรกรให้ลงทุนมากขึน้ เกิดการกูย้ มื เงินเพือ่ การผลิตในหมูเ่ กษตรกร
มากขึน้ ชาวนาก็เริม่ มีหนีส้ นิ อันเป็นการดึงส่วนเกินผลผลิตของชาวนา
วิธีการหนึ่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในช่วงเวลานี้ดำ� เนินการ
โดยไม่ค�ำนึงถึงระบบนิเวศที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เส้นทางน�ำ้ ธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อการลดลงของประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร เมือ่ เงือ่ นไขของระบบนิเวศเปลีย่ นไป จึงได้สร้างความ
แตกต่างในระบบสังคมเกษตรด้วยเช่นกัน การท�ำนาพึง่ พาแรงงานคน
ลดลง และมุ่งผลิตเพื่อขายมากขึ้น ในขณะเดียวกันพื้นที่การท�ำนา

บางแห่งถูกทิง้ ร้าง และเริม่ มีการน�ำพืน้ ทีน่ าร้างไปใช้ประโยชน์
อย่างอืน่ โดยเฉพาะใช้เป็นพืน้ ทีเ่ ลีย้ งวัวและท�ำสวนยางพารา
ปัจจุบนั เมือ่ กิจกรรมการท�ำนาย่างเข้าสู่ภาวะวิกฤติ
พื้นที่การท�ำสวนยางพาราจึงได้ขยายรุกไปในพื้นที่นา
เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากการท�ำสวนยางพารามีรายได้ตอ่ หน่วย
แรงงานมากกว่าการท�ำนา นอกจากนี้ชาวนาบางส่วน
พยายามปรับตัวเองมาสู่ระบบการผลิตทีห่ ลากหลาย โดยเน้น
กิจกรรมที่ลดการใช้แรงงานในครัวเรือน ในขณะเดียวกัน
แรงงานหนุ่มสาวออกไปท�ำงานนอกภาคการเกษตร เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้สามารถยังชีพอยู่ได้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน ในขณะที่ครัวเรือนยังคงรักษาที่ดินเป็นของตนเอง
ให้ยาวนานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เพราะแม้กจิ กรรมการเกษตร
จะไม่ก่อให้เกิดรายได้มากนัก แต่สามารถลดรายจ่าย
ในครัวเรือนส่วนหนึ่งได้
การจ�ำแนกประเภทของระบบฟาร์ม-ครัวเรือน สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท โดยที่ฟาร์มแต่ละประเภทมี
ระบบการผลิตที่แตกต่างกัน คือ
ฟาร์มประเภทที่ 1 เป็นฟาร์มทีเ่ น้นการท�ำนาร่วมกับ
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ และมีแรงงานส่วนหนึ่งที่ออกไปหา

รายได้นอกฟาร์มยามที่ว่างเว้นจากกิจกรรมในฟาร์ม
เพือ่ หารายได้เสริมเข้าสูค่ รัวเรือนอีกทางหนึง่ ฟาร์มประเภท
นี้มีวัตถุประสงค์ท�ำการผลิตในฟาร์มเพื่อเป็นรายได้หลัก
เข้าสู่ครัวเรือน จึงมีการใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างเข้มข้น
ฟาร์มประเภทที่ 2 เป็นฟาร์มทีม่ ที ดี่ นิ ท�ำการเกษตร
น้อย และส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสม ดังนั้น
จึงพยายามปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อท�ำไร่นาสวนผสม เพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวแทนการท�ำนาเพียงอย่างเดียว
ฟาร์มประเภทที่ 3 และ 4 ไม่มีการท�ำนาปีและ
นาปรัง มีการปลูกยางพาราเป็นหลัก สมาชิกส่วนใหญ่
ท�ำงานนอกภาคการเกษตร ฟาร์มทั้งสองประเภทนี้
มีวตั ถุประสงค์คล้ายกัน คือ ต้องการใช้พนื้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ฟาร์มประเภทที่ 5 เป็นฟาร์มเกษตรกึ่งแรงงาน
รับจ้าง มีการใช้แรงงานนอกภาคการเกษตรมาก เนือ่ งจาก
มีการถือครองที่ดินน้อยกว่าฟาร์มประเภทอื่นๆ แต่ยัง
พยายามผลิตทางการเกษตรโดยการท�ำนาทั้งนาปีและ
นาปรัง เพื่อบริโภคและขาย
ฟาร์มประเภทที่ 6 เป็นฟาร์มที่มีรายได้หลัก
จากนอกฟาร์ม แต่กม็ กี ารผลิตทางการเกษตรบ้างทัง้ เพือ่
การบริโภคและขาย รวมทั้งมีการเลี้ยงโคเพื่อเป็นรายได้
แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามปัญหาที่ฟาร์ม
ทุกประเภทก�ำลังประสบแม้จะแตกต่างกันในลักษณะ
การผลิตและการใช้แรงงาน แต่ก็มีปัญหาร่วมกัน คือ
น�้ำส�ำหรับการเกษตรไม่เพียงพอ
อ้างอิง : สมยศ ทุ่งหว้า, อาแว มะแส,
วีระชาติ เงินถาวร
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การปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตของชุมชนชาวนา
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
The Adaptation of
Production Systems
among Rice Farming
Communities in
Songkhla Lake Basin

20 วารสารชุด แลวิจัยใน...เลสาบ

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม่ในรอบ 4 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา ได้สร้างความเหลื่อมล�้ำของการกระจายรายได้และปัญหา
ความยากจนที่รุนแรงขึ้น ในปี พ.ศ.2518 กลุ่มคนที่มีรายได้สูงสุด 20%
แรกมีสัดส่วนรายได้เพิ่มจาก 49.3% ของคนทั้งประเทศ มาเป็น 58.8%
พ.ศ.2542 ในขณะทีค่ นมีรายได้น้อยในกลุ่มคนยากจนทีส่ ดุ 20% มีสดั ส่วน
รายได้ลดลงในช่วงระยะเวลาเดียวกันจาก 10% เหลือ 3.8% ของรายได้
ในระดับครัวเรือนทั้งหมด ทั้งนี้ในการก�ำหนดกลุ่มคนยากจน ธนาคารโลก
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใช้เกณฑ์แบ่งเส้นความยากจน
หรือรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนที่สามารถใช้หาอาหาร และสินค้าพื้นฐาน
ทีจ่ �ำเป็นแก่การด�ำรงชีพได้ โดยค�ำนึงว่าคนทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต�่ำกว่า
886 บาท ในปี พ.ศ.2542 ถือว่าเป็นคนจน ซึ่งวัดออกมาได้เป็นคนจน
ร้อยละ 15.9 ของคนทั้งประเทศ จ�ำนวน 9.9 ล้านคน เกือบทั้งหมดเป็น
เกษตรกร ดังนั้นกลุ่มอาชีพที่จนที่สุดยังคงเป็นกลุ่มเกษตรกร (วิทยากร
เชียงกูล, 2544) อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ทสี่ นับสนุนการพัฒนาแบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมทั้งหลายอธิบายว่า ความยากจนเกิดจากการ
ที่เกษตรกรยังไม่ได้เข้าสู่การพัฒนาแบบตลาด (การผลิตเพื่อขายในระบบ
ทุนนิยม) อย่างเต็มตัวหรือยังขาดความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะแข่งขันในตลาด
แนวทางแก้ปัญหาความยากจน คือ จะต้องช่วยให้เกษตรกรกู้เงิน
ไปลงทุนได้มากขึ้น ต้องพยายามเพิ่มผลผลิตเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน ซึง่ แนวทางดังกล่าวไม่นา่ จะใช่แนวทางแก้ปญ
ั หาความยากจน
ได้อย่างยั่งยืน เพราะเกษตรกรจ�ำนวนมากเพิ่งมาจนในระยะไม่กี่ปีมานี้
จากการเข้ามาครอบง�ำของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท�ำให้ชาวบ้าน
และชุมชนเลิกผลิตแบบผสมผสานเพื่อกินเพื่อใช้ หันไปปลูกพืชเดียวเพื่อ
ขายในช่วงแรกๆ ดูเสมือนว่ามีรายได้เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้น แต่จริงๆ แล้วกลับ
มีรายจ่ายเพิม่ สูงกว่า ท�ำให้เกษตรกรเกิดหนีเ้ รือ้ รัง และยากจนมากกว่าใน
อดีต ดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาความยากจนจึงไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจล้วนๆ
ต้องแก้ไขทีค่ ่านิยมในวิธกี ารผลิต คือ การเปลีย่ นวิธกี ารผลิตเป็นการพึง่ พา
ตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาภายนอกและ
การเสียเปรียบลดลง ลดการบริโภคฟุ่มเฟือยลง ฟื้นฟูธรรมชาติและสมบัติ
สาธารณะใหม่ สร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือสมาชิก

ในชุมชนได้ อันจะเป็นทางที่จะลดปัญหาความยากจนได้อย่าง
ยัง่ ยืนกว่าการแข่งขันการเพิม่ ผลผลิต แข่งขันการบริโภคในระบบ
ทุนนิยมแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา และเมือ่ มองถึงเศรษฐกิจ
ชาวบ้านซึ่งเป็นระบบย่อยในระบบเศรษฐกิจของประเทศจะ
พบว่าเศรษฐกิจชาวบ้านมีการท�ำหน้าที่ (function) ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวแตกต่างกับเศรษฐกิจทุนนิยมในสังคมเศรษฐกิจชาว
บ้านแทรกตัวอยู่ โดยที่เศรษฐกิจชาวบ้านมีหน่วยการผลิตและ
หน่วยบริโภคอยู่หน่วยเดียวกัน ครอบครัวกับแรงงานการผลิต
เป็นสิ่งเดียวกัน ปัจจุบันมักพบว่าครอบครัวมีรายได้ที่รวมกัน
จากหลายแหล่ง ทั้งที่เกิดจากการการท�ำเกษตร ปศุสัตว์
หัตถกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมพื้นบ้าน แต่รายได้ทั้งหมดนี้
ถูกน�ำมารวมกันและจัดการโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการยังชีพ
และการสืบต่อสมาชิกในครอบครัว ประกอบกับชุมชนที่มี
ครอบครัวต่างๆ ตั้งอยู่ ประกอบด้วยสังคมขนาดเล็กที่ทุกคน
รูจ้ กั กันดีมคี วามสมานฉันท์ระหว่างครอบครัวต่าง ๆ และระหว่าง
ครอบครัวกับหมู่บ้าน เป็นสังคมอิสระท�ำให้เกิดความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งกัน การครอบง� ำของรัฐ และ
การที่ระบบตลาดรุกเข้าสู่ชุมชนชาวบ้านท�ำให้ชาวบ้านมีความ
ต้องการเงินมากขึน้ ครอบครัวจะแก้ปญ
ั หาโดยการแบ่งปันทีด่ นิ
และแรงงาน มีเป้าหมายทั้งเพื่อการบริโภคโดยตรง และเพื่อ
ขายในชุมชน ชาวนาส่วนใหญ่จึงต้องผันตัวเองไปสู่ทางเลือก
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่างๆ ทางเลือกเหล่านีไ้ ด้แก่ (1) มีการทดลอง
น�ำรูปแบบที่เน้นความหลากหลาย โดยค�ำนึงถึงการท�ำการ

เกษตรที่ไม่ส่งผลทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การท�ำไร่นา
สวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชร่วมกับการเลีย้ งสัตว์
(2) ยังคงรูปแบบการท�ำนาแบบเชิงเดี่ยวตามการปฏิวัติเขียว
(3) ครัวเรือนเกษตรใช้กลยุทธ์ หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต
คือ จะผลิตทั้งในเชิงการค้า และเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(4) การระดมทุนของชุมชนทั้งในแง่ทุนทางสังคม เช่น
การช่วยเหลือแรงงาน การท�ำการผลิตระหว่างครัวเรือนต่างๆ
และทุนทางการเงิน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งเป็นทั้งสวัสดิการ
ทางสังคม เป็นแหล่งทุนทางการเกษตร แหล่งทุนเพื่อพัฒนา
และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท�ำให้การด�ำรงอยู่
ของชุมชนชาวนาในพืน้ ทีท่ ำ� นาเป็นหลัก จ�ำเป็นต้องมีการปรับ
ตัวและปรับเปลีย่ นรูปแบบในการท�ำการเกษตรเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนไป
ลักษณะการท�ำเกษตรและวิถีชีวิตของกลุ่มเกษตรกร
ในชุมชนชาวนาในปัจจุบนั จึงเป็นผลสะท้อนจากความพยายาม
ในการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการ
การตัดสินใจเลือกทางเลือกในการผลิตแบบต่างๆ ความเหมาะสม
ในสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ทีแ่ ต่ละครอบครัวประสบอยู่เพือ่
ให้สามารถด�ำรงชีพอย่างมั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ทั้งใน
ระดับครอบครัวและชุมชน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษา
เพือ่ ให้เข้าถึงการปรับเปลีย่ นระบบการผลิตของชุมชนชาวนา
ในบริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา โดยโครงการย่อยใน
ชุดโครงการจะเป็นการศึกษาเชิงกระบวนการผลการศึกษาจะ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชน
ชาวนา สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ในการปรับตัวของเกษตรกรให้มมี ากขึน้ สามารถพึง่ พาตนเอง
ได้ รวมทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาของชาวท้องถิ่นที่มีอยู่
ให้พัฒนายิ่งขึ้นอันน่าจะน�ำไปสู่การพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน
อ้างอิง : ศิริจิต ทุ่งหว้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ม.สงขลานครินทร์
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วิถีเล
คาบสมุทรภาคใต้ทที่ อดยาวด้วยเทือกเขาตลอดแนว
มีทะเลทั้ง 2 ฝั่ง คือ ฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย ถือว่าเป็น
แหลมทองของไทยที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ไปด้ ว ยทรั พ ยากร
ทัง้ บนบกและในน�้ำ คาบสมุทรสทิงพระจากอดีตทีเ่ ป็นเกาะ
อันสมบูรณ์ปรับเปลี่ยนเป็นคาบสมุทรมีทะเลอ่าวไทยอัน
สมบูรณ์ตลอดแนว ในแถบที่เรียกว่า “รอบลุ่มทะเลสาบ”
มีผนื น�ำ้ ผืนใหญ่ทางภาคใต้ของประเทศไทยซึง่ มีพนื้ ที่ 1,042
ตารางกิโลเมตร เป็นที่รู้จักกันดีของคนทั้งประเทศว่า คือ
ทะเลสาบสงขลา มีธรรมชาติทสี่ วยงาม มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นอู่ข้าวอู่นำ�้ ทีห่ ล่อเลีย้ งผู้คน
รอบลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาทั้ง 3 จังหวัด กว่าล้านคนมา
ตั้งแต่อดีต เป็นแหล่งก�ำเนิดของชุมชนนานนับพันปีก่อน
ประวัติศาสตร์ เป็นดินแดนที่รำ�่ รวยทางด้านวัฒนธรรมและ
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ศิลปะแขนงต่าง ๆ เป็นแหล่งรับน�้ำผืนใหญ่ทมี่ ลี กั ษณะทะเลสาบ
แบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ และการที่ทะเลสาบสงขลาได้
รับทั้งน�้ำจืดและน�้ำเค็มท�ำให้ทะเลสาบสงขลาเป็นระบบนิเวศ
ผสมผสานหรือ “ทะเลสาบสามน�้ำ” ที่มีทั้งน�้ำจืด น�้ำกร่อย
และน�ำ้ เค็ม ชาวบ้านแถบถิน่ นีไ้ ด้อาศัยท�ำมาหากินเลีย้ งครอบครัว
มาช้านานหลายชัว่ อายุคน และชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูแ่ ถบชายฝั่ง
ริมทะเล จะมีความคิดความเชื่อว่า “เล คือ ชีวิต เล คือ บ้าน
เล คือ อาหาร และ เล คือ ปัจจัย 4”
ปัจจุบันทะเลถูกท�ำร้ายโดยผู้คน เทคโนโลยี หรือความ
ทันสมัยของสังคมโลกยุคใหม่ ท�ำให้ทะเลไทยทั้ง 2 ฝั่ง รวมทั้ง
ทะเลสาบสงขลา เข้าสู่ “วิกฤต” ด้านสิง่ แวดล้อม ปลาเหลือน้อย
น�้ำเสีย ตื้นเขิน เพราะเป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูล น�้ำเสียจากบ้าน
เรือนในชุมชน ตัวเมือง โรงงานอุตสาหกรรมโดยรายรอบ
(เก็ตถวา บุญปราการ, วันชัย ธรรมสัจการ, อภิรักษ์ จันทวงศ์,
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และปิยะ จอมทอง, 2555)
ในช่วงปี 2540 เป็นต้นมามีนักวิจัยทางสังคมวิทยา
จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีพ่ ยายามหันมาศึกษาชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
ในทางสังคมวิทยากันมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยน ผลผลิต
และการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาโดยชุมชน เช่น ภูมิปัญญาชาว
บ้านแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาทีป่ รากฏในวรรณกรรมหนังตะลุง
ในงานศึกษาของเกษม ขนาบแก้ว (2540) การจัดการทรัพยากร
ประมงของชุมชนประมงขนาดเล็ก : กรณีศกึ ษาชุมชนแหลมโพธิ์
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรากฏในงานศึกษาของ
สุณีย์ บุญก�ำเหนิด (2541) พลวัตการปรับตัวของสังคมปักษ์ใต้
: บทส�ำรวจเบื้องต้นต่อสภาพการวิจัยลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานศึกษาของศุลีมาน
วงศ์สภุ าพ (2543) ธรรมยาตราเพือ่ ทะเลสาบสงขลาในงานศึกษา
ของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2541) วัฒนธรรมข้าวและพลังอ�ำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
ปรากฏในงานศึกษาของวิมล ด�ำศรี และไพรินทร์ รุยแก้ว (2544)

คนฟื้นทะเลสาบ : เรื่องราวของกลุ่มชาวประมงรอบทะเลสาบ
สงขลากับความพยายามที่จะกอบกู้ ฟื้นฟูทะเลสาบให้อุดม
สมบูรณ์คบู่ า้ นคูเ่ มืองเลีย้ งปากเลีย้ งท้องสืบทอดจากบรรพบุรษุ
สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเขาต่อไปในอนาคต ในงานศึกษาของ
นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ (2545ก) การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าว
บริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ในงานศึกษาของชวลิต
อังวิทยาธร (2545) พัฒนาการของพุทธศาสนาบริเวณลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา ในงานศึกษาของชัยวุฒิ พิยะกูล ดุสิต
รักษ์ทอง และสิริพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์ (2546) พัฒนาการการ
ใช้ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้น
บ้านในงานศึกษาของเลิศชาย ศิริชัย และนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ
(2546) ศึกษาถึงความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
กลุม่ อาชีพต่างๆ ในลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา ปรากฏในงานศึกษา
ของวิชัย กาญจนสุวรรณ และดุสิตา แก้วสมบูรณ์ (2546)
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับการพัฒนาท้องถิ่นรอบทะเลสาบ
สงขลา ในงานศึกษาของสมชาย เลี้ยงพรพรรณ (2547)
จากการส�ำรวจงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้นพบว่า มีนกั วิจยั
สนใจศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลสาบสงขลาเป็นจ�ำนวนมาก
ผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา เช่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎในภาคใต้ หน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียน และองค์กร
พัฒนาเอกชน เนื้อหาในงานวิจัยจะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นส่วนมาก แต่ในช่วงทศวรรษ 2540
ที่ผ่านมานักวิจัยทางสังคมวิทยาได้หันมาศึกษาวิถีชุมชน
ในทะเลสาบสงขลาเพิ่มมากขึ้น เนื้อหามีหลากหลายและ
ซับซ้อนขึ้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทรัพยากรประมง
วัฒนธรรมข้าว การแลกเปลี่ยนผลผลิตชุมชน ความขัดแย้ง
ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร การปรับตัว การฟื้นฟูทรัพยากร
ประมงทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้เป็นเพราะกระแสการวิจัยได้
หันมาให้ความสนใจกับพฤติกรรมของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม

และในบริบทของการพัฒนาประเทศในภาวะความทันสมัย ท�ำให้
มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประมงพาณิชย์ เป็นผลให้เกิด
วิกฤติทรัพยากรประมง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของชาวประมงพืน้ บ้านในทะเลสาบสงขลา
จนท�ำให้เกิดกระแสเรียกร้องต่อรัฐบาล โดยการรวมตัวของ
กลุ่มสมาพันธ์ชาวประมงทะเลสาบสงขลา เพื่อฟื้นฟูทะเลสาบ
สงขลา อีกทัง้ แหล่งทุนทีใ่ ห้การสนับสนุนได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์
ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนยุทธศาสตร์การรองรับการเปลีย่ นแปลงและพลวัตโลก
ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน เป็นผลให้มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์กำ� หนดยุทธศาสตร์หลักหนึง่ ในนัน้ คือ ทะเลสาบสงขลา
แต่งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ ส่วนงาน
วิจัยที่ใกล้เคียงกับงานศึกษาเรื่องนี้ ได้แก่ งานวิจัยของเชษฐา
มุหะหมัด (2554) ได้ศึกษาเรื่องการปรับยุทธวิธีในการด�ำรงชีพ
ของชาวประมงมุสลิมขนาดเล็กในภาวะขาดแคลนทรัพยากร
โดยศึกษาบริเวณชุมชนชายทะเล ต�ำบลคูเต่า อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในชุมชนชายทะเล
ครั ว เรื อ นชาวประมงมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการผลิ ต
การบริโภคและค่านิยมในการด�ำเนินชีวิต โดยมีความต้องการ
ทางวัตถุมากขึ้น การเติบโตในภาคอุตสาหกรรมท�ำให้ระบบ
การผลิตในภาคประมงเปลี่ยนไปจากการผลิตแบบยังชีพ
สู่การผลิตแบบตลาด โดยทีร่ ะบบเศรษฐกิจแบบตลาดได้เข้ามา
มีอิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก และ
ได้รุกคืบเข้าสู่วิถีชีวิตเกือบทุกด้าน จนท�ำให้ชีวิตแบบดั้งเดิม
ที่เคยมีต้องปฏิสัมพันธ์กับตลาดมากขึ้น ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรประมงท�ำให้วถิ ชี วี ติ ของชาวประมงในชุมชนชายทะเล
ต้องปรับตัวและปรับยุทธวิธีในการด�ำรงชีพ มีการปรับเปลี่ยน
การใช้เครื่องมือประมงที่ทันสมัย และจับสัตว์น�้ำให้ได้มากขึ้น
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โครงการการตอบสนองของชุมชนชายฝัง่ ต่อวิกฤตการณ์
การสูญพันธุข์ องโลมาอิรวดีในลุม่ น�้ำทะเลสาบสงขลา
The Response of Coastal Community to
Critically-endangered of Irrawaddy Dolphin
in Songkhla Lake Basin

ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ พบว่า
(1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการก�ำหนดเขตพื้นที่
คุ ้ ม ครองโลมาอิ ร วดี ได้ แ ก่ การพบเห็ น โลมามี ชี วิ ต
การคาดคะเนถึงการมีอยู่ของโลมา การร่วมส�ำรวจโลมา
ตามล�ำดับ
(2) ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การติดตัง้ ทุนในทะเลสาบ
สงขลาเพื่อประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองโลมา ได้แก่ การพบเห็น
โลมามีชีวิต การคาดคะเนถึงการมีชีวิตอยู่ของโลมา การร่วม
ส�ำรวจโลมา ตามล�ำดับ
(3) ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ มาตรการห้ า มท� ำ
การประมงที่เป็นอันตรายต่อโลมาในพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่
การคาดคะเนถึงการมีอยู่ของโลมา การพบเห็นโลมามีชีวิต
การพูดคุยกับผู้อื่น ตามล�ำดับ
(4) ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเข้าร่วมเฝ้าระวังโลมา
ได้แก่ การคาดคะเนถึงการมีอยู่ของโลมา การพูดคุยกับผู้อื่น
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลมา ตามล�ำดับ
(5) ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ การสร้ า งแพและ
หอสังเกตการณ์ ได้แก่ การคาดคะเนถึงการมีอยู่ของโลมา
การพบเห็นโลมามีชีวิต และการพูดคุยกับผู้อื่น ตามล�ำดับ

ผลการวิเคราะห์แนวทางปกป้องโลมาอิรวดีโดยชุมชน
จากการใช้เทคนิคเดลฟาย พบว่าแนวทางทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ดุ
และมีความเป็นไปได้มากที่สุด เป็นแนวทางที่มีความเกี่ยวข้อง
กับชาวประมงและชุมชนรอบๆ ทะเลสาบสงขลาเป็นหลัก เช่น
การแก้ไขปัญหาจากชาวประมงทีม่ อี วนปลาบึก การปล่อยพันธุ์
สัตว์น�้ำที่เป็นอาหารของโลมาอิรวดี การประชาสัมพันธ์ความรู้
แก่ชมุ ชนรอบทะเลสาบ การสร้างจิตส�ำนึกในการร่วมกันท�ำงาน
เป็นต้น
ส่วนแนวทางของการบังคับใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ปฏิบัติ เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม แต่มีความเป็นไปได้
น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางอื่น
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