เมื่อปลาหายไปจากทะเลสาบสงขลาชาวประมงพื้นบ้านมีกลวิธีในการต่อสู้
เพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะขาดแคลนอย่างไร
When fish disappeared from Songkhla Lake, what tactics do
small-scale fishermen use for Survival
in times of scarcity ?
เก็ตถวา บุญปราการ1
Kettawa Boonprakarn
อภิรักษ์ จันทวงศ์2
Apirak Chanthawong
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์3
Jedsarid Sangkapan
นันทรัฐ สุริโย4
Nuntharat Suriyo

Abstract
This research aimed to investigate the daily living and tactics for survival
in times of scarcity of small-scale fishermen. Data were collected through in-depth
interviews with key informants who were small-scale fishermen and their families;
non-participatory observations of small-scale fishermen’s fishing activities of
the fishing communities around the non-hunting area of Songkhla Lake, Khu Khut
Community, Sathing Phra District. The data were classified according to the issues,
decoded and interpreted and presented by means of description.
The results of the research revealed the following:
Small-scale fishermen livied with the mode of production and consumption
patterns, depending on market forces. The cultural life has changied from labor
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from household assistance and the use of modern technology. As a result,
fishermen have switched to more modern fishing equipment.
Overfishing has become a problem making fishery resources scarce. The daily
living conditions of the poor have forced them to fight for survival and use a wide
variety of activities. They need to have sideline occupations such as doing
odd jobs in the community, becoming fish vendors, souvenir vendors, taking
tourists on sight-seeing tours around the lake, and raising animals for sale.
Therefore, reenforcement of being public-minded to conserve the
fishery resources, and sotting fishing seasons are needed to help small-scale
fishermen's survival

Keywords: tactics for survival, times of scarcity, small-scale fishermen,
non-hunting areas of Songkhla Lake, Khu Khut Community, Sathing Phra District

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำรงชีวิตประจำวัน และกลวิธีการต่อสู้เพื่อ
ความอยู่รอดภายใต้ภาวะขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้าน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากชาวประมงพื้นบ้านและครอบครัว สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจาก
กิจกรรมการทำประมงของชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
ชุมชนคูขุด สทิงพระ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ตามประเด็น
ทีศ่ กึ ษา ถอดรหัส ตีความปรากฏการณ์ นำเสนอข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า
ชาวประมงพืน้ บ้านดำรงชีวติ ด้วยวิถกี ารผลิตและแบบแผนการบริโภคขึน้ อยูก่ บั กลไกตลาด
ซึ่งการดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนจากวัฒนธรรมการใช้แรงงานครัวเรือน การขอแรง การวาน
มาเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ชาวประมงเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือประมงที่ทันสมัย
มากขึ้น
ชาวประมงทำประมงแบบล้นเกิน อันส่งผลให้ทรัพยากรประมงเสือ่ มโทรม การดำรงชีวติ
ประจำวันในภาวะความขาดแคลนจึงต้องใช้กลวิธีการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดด้วยการทำกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ โดยการประกอบอาชีพเสริม การรับจ้างทั่วไปในชุมชน ค้าขาย การขาย
สินค้าที่ระลึก และขับเรือรับจ้างนำนักท่องเที่ยวชมนกน้ำ การเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย
ดังนั้นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรประมง และการกำหนดวิธีการ
ทำประมงให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลาง
ภาวะความขาดแคลน

คำสำคัญ: กลวิธีต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ภาวะความขาดแคลน ประมงพื้นบ้าน เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
88

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University Vol.5, No.2 July-December 2013

บทนำ

ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศมีการพัฒนาไปสู่กระบวนการทันสมัยส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ไม่เฉพาะในชุมชนเมือง แต่ยังขยายไปยัง
ชุมชนชนบท ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการบริโภค และค่านิยม โดยมีความต้องการทางวัตถุ โดย
เฉพาะความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก ความจำเป็นในการดำรงชีพตามยุคสมัยที่ต้องมี
ตัวเงินมาเป็นสื่อกลางมีมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการและความปรารถนาที่เพิ่มมากขึ้น
(อาแว มะแส; บัญชา สมบูรณ์สุข และมาลี สบายยิ่ง, 2550) จึงทำให้มีการใช้ทรัพยากร
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับรายได้ เช่นเดียวกับการทำประมง ชาวประมงมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเกินศักยภาพ เนื่องจากมีการวางเครื่องมือประมง
เป็นจำนวนมาก ทำให้ขัดขวางการไหลเวียนของน้ำ นอกจากนั้นยังพบว่ามีปรากฏการณ์ความ
ขัดแย้งของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่มีการใช้ทรัพยากรต่างกัน ทำให้ระบบ
นิเวศทะเลสาบสงขลาขาดความสมดุล ประกอบกับขาดการดูแลอย่างเป็นระบบจากหน่วยงาน
ของรัฐ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ เช่น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา การลดน้อยของสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำที่เน่าเสียไม่เหมาะแก่การ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ำ อันส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการประมงของทะเลสาบสงขลา
(วิชัย กาญจนสุวรรณและดุสิตา แก้วสมบูรณ์, 2546, น. 1)
การเกิดวิกฤตการณ์ประมงของทะเลสาบสงขลา มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลดลง
ของป่าชายเลนอย่างรวดเร็ว ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2543 ทำให้ชาวประมงประสบปัญหา
ในการจับสัตว์น้ำ ซึ่งทำให้รายได้ของชาวประมงลดลงอย่างมาก จนหลายครัวเรือนตัดสินใจ
เลิกประกอบอาชีพการประมง ประกอบกับชาวประมงพื้นบ้านประสบกับปัญหาจากการประมง
พาณิชย์ที่มีการบุกรุกเข้ามาแย่งพื้นที่ทำกินของชาวประมงพื้นบ้านในเขตชายฝั่งที่ทรัพยากร
สัตว์น้ำยังคงอุดมสมบูรณ์ ชาวประมงพาณิชย์ส่วนหนึ่งทำประมงเพื่อแสวงหาผลกำไรโดยใช้
เครื่องมือประมงที่ทำลายล้างทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่การใช้ระเบิด ยาเบื่อ
โพงพาง อวนรุน อวนลาก เรือปั่นไฟปลากะตัก นอกจากนั้นการปิดปากระวะหรือปากคลอง
ระโนด ยังเป็นสมมติฐานทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึง่ ทีท่ ำให้ทะเลสาบสงขลาทัง้ ระบบ
มีความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเพราะน้ำเค็มไม่สามารถเข้าไปในทะเลสาบได้ตามธรรมชาติ
และทำให้เกิดการตื้นเขินอันเป็นผลให้สัตว์น้ำบางชนิดไม่สามารถเข้ามาวางไข่ได้ พันธุ์พืช และ
พันธุส์ ตั ว์บางชนิดลดลงและกำลังเสือ่ มโทรมอย่างมาก (นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ, 2545ก, น. 63-69)
จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวประมงพื้นบ้านและครอบครัวตกอยู่ในสภาพอ่อนแอ แต่ละ
ครอบครัวมีหนีส้ นิ จากการใช้ตน้ ทุนสูงแต่ผลผลิตตกต่ำ ภาวะหนีส้ นิ เหล่านีม้ ผี ลทำให้ชาวประมง
ส่วนมากได้รบั ความเดือดร้อน ประสบกับปัญหาทายาทรุน่ ต่อไปของชาวประมงไม่สนใจสืบทอด
วิถีการทำประมง โดยหันไปทำงานเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองและในโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นจำนวนมาก (นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ, 2545ข, น. 45)
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ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน
(non-governmental organizations: NGOs) ได้จดั กิจกรรมสร้างความตระหนักในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรประมงให้แก่ชาวประมง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
การจัดแบ่งเขต 3,000 เมตร เป็นพื้นที่อนุรักษ์สำหรับชาวประมงขนาดเล็ก โดยมีกฎกติกาของ
ชุมชนในการทำประมง แต่อย่างไรก็ตามรายได้ที่ได้รับของครอบครัวชาวประมงขนาดเล็ก
ที่ได้รับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทั้งนี้เนื่องจากจับปลาได้น้อยลง อีกทั้งยังต้องจ่ายค่าน้ำมัน และ
วัสดุอุปกรณ์ในการทำประมงมากขึ้น ตลอดจนการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งมาพร้อมกับความ
ทันสมัย จึงทำให้ชาวประมงและครอบครัว โดยเฉพาะในพื้นที่อาณาบริเวณชุมชนคูขุด สทิงพระ
ได้หันไปทำอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำประมงควบคู่ไปด้วยเพื่อต่อสู้กับความอยู่รอดภายใต้
ภาวะความขาดแคลน เป็นต้นว่า รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับจ้างนำนักท่องเที่ยวชมอุทยาน
นกน้ำคูขุด ขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว หรือบางรายเปลี่ยนอาชีพจากการทำประมงไปทำ
อาชีพอื่น (สมาพันธ์ชาวประมงทะเลสาบสงขลา 2540, น. 25-26; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ
2545ก, น. 40-45) ส่วนผู้หญิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เช่น ผู้ชาย
ทำประมง ผู้หญิงจะช่วยซ่อมแหอวน นำปลาที่ได้ไปขายในตลาด หารายได้ทุกทางมาจุนเจือ
ครอบครัว นอกเหนือจากการดูแลงานบ้าน เลี้ยงสัตว์ ทำขนม รับจ้างทำงานเล็กๆ น้อยๆ
(เยาวนิจ กิตติธรกุล, 2546)
จากสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ดงั กล่าว ทำให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะค้นหาคำตอบว่า
วิกฤตการณ์ในภาวะขาดแคลนทรัพยากรประมง และวิกฤติจากภาวะความทันสมัยมีผลกระทบ
ต่อการดำรงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและครอบครัวที่อาศัยอยู่โดยรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลสาบสงขลาอย่างไร โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และ
อะไรคือกลวิธีในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อที่จะนำข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการส่งเสริมทางเลือกในการดำรงชีพของชาวประมงพื้นบ้าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการดำรงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลสาบสงขลา ชุมชนคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
2. เพือ่ ศึกษากลวิธกี ารต่อสูเ้ พือ่ ความอยูร่ อดภายใต้ภาวะขาดแคลนของชาวประมงพืน้ บ้าน
ที่อาศัยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ชุมชนคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วิธีการศึกษา

1. พื้นที่ของการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในการวิจัยคือ ชุมชนประมงรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาคือ
ชุมชนคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยเลือกแบบเจาะจง ทั้งนี้เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ที่มีการทำประมงที่มีความเข้มข้นสูง นอกจากนั้นผู้วิจัยอาจต้องตามชาวประมงพื้นบ้าน
90
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และครอบครัวไปยังพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น พื้นที่ชุมชนอื่น พื้นที่ตลาด และ
พื้นที่ทำการประมง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 2.1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ชาวประมงพื้นบ้าน และครอบครัว จำนวน 9 คน ที่อาศัย
ในเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทะเลสาบสงขลา ชุมชนคูขดุ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพือ่ สัมภาษณ์
แบบเจาะลึกเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและกลวิธีต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในภาวะความขาดแคลน
ทรัพยากรประมง
		 2.2 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้แก่ ชาวประมงพื้นบ้าน หรือตัวแทนครัวเรือนในชุมชนคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา จำนวน 9 คน และ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำประมง
พื้นบ้าน กิจกรรมเกี่ยวกับการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมในตลาด รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ
ในชุมชน
3. การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะทำการวิเคราะห์
ทุกระยะขณะทีท่ ำงานวิจยั ในชุมชน หลังจากนัน้ นำปรากฏการณ์หรือข้อมูลทีม่ คี วามสลับซับซ้อน
มาจำแนกและจัดระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลจะทำซ้ำกลับไปกลับมาระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจแบบแผนของปรากฏการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังใช้วิธี
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยการนำข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาตรวจสอบตามระยะเวลา แหล่งบุคคล
และสถานที่ นั่นคือ ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลดังกล่าวเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
ข้อมูลทีไ่ ด้จากคนเดิมยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ หรือเมือ่ สัมภาษณ์ขอ้ มูลนัน้ จากบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน
ยังคงได้คำตอบเช่นเดิมหรือไม่ หรือข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลคนเดียวกันแต่ต่างสถานที่กันยังคง
ได้รับข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ หลังจากนั้นนำมาถอดรหัส ตีความ และสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย
ส่วนการนำเสนอข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการพรรณนา

ผลการวิจัย

1. บริบทพื้นที่ศึกษา
คูขดุ มีเนือ้ ทีท่ ง้ั หมด จำนวน 7,825 ไร่ มีหมูบ่ า้ นตามเขตการปกครองจำนวน 9 หมูบ่ า้ น
มีประชากร รวม 4,763 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 มุสลิมร้อยละ 5
(องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด, 2554) สำหรับอุทยานนกน้ำคูขุดตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด
โดยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519
มีพน้ื ที่ 227,916 ไร่ ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา และพัทลุง อุทยานนกน้ำคูขดุ เป็นส่วนหนึง่
ของทะเลสาบสงขลา จากการสำรวจของกรมป่าไม้พบว่า มีนก 44 วงศ์ 137 สกุล 219 ชนิด
บริเวณที่จะชมนก คือเกาะโคบ และท่าหิน ซึ่งนั่งเรือไปประมาณ 1 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่เหมาะ
ดูนก คือเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี (อุทยานนกน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ, 2554)
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บ้านของชาวบ้านเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งทะเลคูขุดซึ่งเป็นทะเลตอนใน ขณะที่อีกฟากหนึ่งมองเห็น
เวิ้งน้ำไกลสุดลูกหูลูกตา บังแอนมาหยุดเรือที่ใต้ต้นลำพู ซึ่งมีรากของมันโผล่ขึ้นมาหายใจ
มองเห็นปลาว่ายไปมาเป็นฝูง ส่วนเบื้องหน้ามองเห็นฝูงนกที่มีอยู่หลายชนิดบังแอนเล่าว่า
		
		
		
		
		
		
		
		

“...ตรงที่เราเห็นเรียกว่าต้นลำพู มีรากของลำพูโผล่พ้นน้ำขึ้นมา
หายใจน้ำใสมากจนเห็นปลา...คูขุดมีนกน้ำอาศัยอยู่จำนวนมาก
ทั้งที่อยู่ประจำถิ่นและที่อพยพมา จะมีจำนวนมากสุดในเดือน
ธันวาคม-มีนาคม ในจำนวนนี้มีนกประเภทหายากอยู่ถึง 13 ชนิด
คือ นกกระทุง นกกระสานวล นกออก นกกาบบัว นกตะกรุม
นกกุลาขาว เหยีย่ วรุง้ เหยีย่ วค่างดำขาว เหยีย่ วทุง่ เหยีย่ วออสแปร์
นกอัญชัญคิ้วขาว นกกริ๊ฟ และนกเงือกกรามช้าง...” (บังแอน
(นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 27 ตุลาคม 2550)

จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าอุทยานนกน้ำคูขุด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ
ไม่เพียงเป็นทะเลสาบที่ทรงคุณค่าต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างทะเลสาบเท่านั้น แต่ยังเป็นบ้านของ
บรรดานกน้ำ นับหมื่นนับแสนชีวิต ซึ่งมีทั้งนกที่อยู่ประจำถิ่นและเหล่านกอพยพหนีหนาวมาจาก
ตอนในของทวีป ส่วนใหญ่นกอพยพเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในบริเวณอุทยานนกน้ำคูขุดอันเป็น
อุทยานนกน้ำซึ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลครองรี ตำบลท่าหิน
ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ ตำบลบางเขียด ตำบลชะแล้ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร ตำบล
ควนโส อำเภอควนเนียง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และตำบล
ปากพะยูน ตำบลดอนประดู่ ตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง ซึ่งมีเนื้อที่รวม 2 แสนกว่าไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลน้ำจืด หรือน้ำกร่อย ความลึก
เฉลีย่ ที่ 1 เมตร พืน้ ดินใต้ทอ้ งน้ำเป็นโคลน มีเกาะเป็นเนินเขาหลายแห่ง ขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บา้ ง
สภาพป่า มีทั้งป่าดงดิบชื้นตามเกาะต่างๆ ป่าชายเลน นอกจากนั้นยังมีปลานานับชนิดให้
ชาวบ้านได้ดำรงชีพอีกด้วย
2. การดำรงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน
การดำรงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในอดีต เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะ
ทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณ์จะเห็นได้จากเรือ่ งเล่าของคนเฒ่าคนแก่ผา่ นนิพทั ธ์พร เพ็งแก้ว
ได้เล่าไว้ว่า
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“...เมื่อก่อนทุกหน้ามรสุม...คนสทิงพระเห็น....ปลาดิ้นมาให้กินถึง
บันไดบ้าน…” (นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, 2545)
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จากคำพูดข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยของเรื่องเล่าและตำนานที่ยังตราตรึงอยู่
ในความทรงจำของคนเฒ่าคนแก่ซึ่งฉายภาพของการดำรงชีวิตของชาวประมงและผู้คนที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายเต็มท้องทะเลก่อนที่จะมีโครงการพัฒนา
ของรัฐที่ดำเนินไปอย่างไม่พิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบคอบ จนทำให้ทะเลสาบเกิดความ
เสื่อมโทรม และทรัพยากรสัตว์น้ำร่อยหรอลงในปัจจุบันนี้
นอกจากนั้นนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว (2545) ยังได้เล่าให้ฟังอีกว่า เมื่อมีการตัดถนนลาดยาง
บนแหลมสทิงพระ จากอำเภอระโนดถึงหัวเขาแดง การสัญจรทางบกได้เข้ามาแทนเรือยนต์
และเรือใบทีเ่ คยใช้กนั มาเป็นร้อยๆ ปี ผืนน้ำจึงถูกทิง้ ร้าง ครัน้ ประมาณปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา
เมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มปิดปากระวะ ลำคลองที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยและ
ทะเลสาบสงขลาก็ถูกปิดกั้น วงจรตัวอ่อนพืชพันธุ์น้ำนานาชนิดจากทะเลอ่าวไทย ที่เคยถูกลม
ตะวันออกและลมสินค้าพัดพาเข้ามาในทะเลสาบสงขลา พร้อมกับกระแสน้ำเค็มในหน้ามรสุม
ได้ถูกตัดขาด ทะเลสาบจึงเริ่ม “ขาดแคลน” พันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งชั้นดีสิ้นสูญ
ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2515 จนถึงปี 2520 ถือเป็นช่วงที่สำคัญและเป็นยุคแห่งการ
เปลี่ยนผ่านของการดำรงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
ที่มีรูปแบบการดำรงชีวิตจากการผลิตเพื่อยังชีพได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการผลิตที่สัมพันธ์กับ
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เนื่องจากนโยบายรัฐที่ต้องการนำพาประเทศไปสู่ความทันสมัย โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับในปี 2518 เป็นช่วงที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
มีนโยบายผันเงินไปสู่ชนบท รัฐมีการสร้างถนนเชื่อมต่อไปยังชุมชนต่างๆ นอกจากนั้นเมื่อตัด
ถนนผ่านชุมชน ชาวบ้านที่เคยมีวิถีชีวิตพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ เคยใช้แม่น้ำลำคลอง หรือ
ชายฝั่งทะเลในการสัญจรไปมาหาสู่กันกลับหันไปใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคม โดยทำให้ชุมชน
ดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเลที่เคย “หันประตูบ้านลงสู่ทะเล” ได้เปลี่ยนหน้าบ้านตนเองออกสู่
ถนนหรือ “พลิกหน้า พลิกหลัง” (เชษฐา มุหะหมัด, 2554) และคนวัยหนุ่มสาวเริ่มออกไป
ทำงานนอกชุมชน ในขณะเดียวกันคนจากภายนอกพื้นที่ได้เริ่มเข้ามาสู่ชุมชนเพื่อตั้งถิ่นฐาน
และประกอบอาชีพ นอกจากนี้การที่ชุมชนคูขุดสามารถติดต่อกับภายนอกยังเป็นการเปิดพื้นที่
ทางการค้าเพิ่มขึ้น
ผลการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยของภาครัฐด้วยการสร้างถนนและเปิดพื้นที่ให้เชื่อมโยง
กับระบบตลาดนี้ทำให้การทำประมงพื้นบ้านของผู้คนบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีกลุ่มพ่อค้าคนจีนเข้ามา
รับซื้อปลามากขึ้น และชาวประมงก็สามารถนำปลาไปขายที่ตลาดได้เองง่ายขึ้น เพราะการ
คมนาคมที่สะดวกสบาย ประกอบกับการมีตลาดนัดเกิดขึ้นในชุมชน ทำให้ความต้องการสัตว์น้ำ
เพื่อการบริโภคขยายกว้างออกไป ในขณะเดียวกันชาวประมงก็ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภค
ทำให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นชาวประมงพื้นบ้านจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะจับปลาให้ได้
จำนวนมาก เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้เกิดภาวการณ์ใช้ทะเลแบบล้นเกิน ผลกระทบที่ตามมาคือ
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จากที่ชาวบ้านมีวิถีผลิตแบบยังชีพ หันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก
และให้ได้เงินมาใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ของชาวประมงดังนี้
		
		
		
		
		

“...คนหาปลามีมากเครือ่ งมือเต็มเล (ทะเล)...เครือ่ งมือทันสมัยทัง้ เพ
(ทั้งหมด)..หาปลาไปขายเหม็ด (หมด) ไม่เหมือนแต่ก่อนหาไว้กิน...
ปลาสูญเหม็ด (ปลาหมดทะเล)...วางกัด วางไซ ลากแห พันพรื่อ
(อย่างไร) มันก็ได้ไม่พอกิน...” (ชม (นามสมมติ), สัมภาษณ์
วันที่ 2 กันยายน 2551)

คำสัมภาษณ์ข้างต้นเป็นมุมมองของคนหาปลาที่หวั่นวิตกกับเครื่องมือประมงที่มีอยู่เป็น
จำนวนมาก ซึ่งทำให้ทะเลสาบสงขลาเสื่อมโทรม ส่งผลให้ปลาหายไปจากทะเล นอกจากนั้น
ยังพบว่า ไม่เพียงแต่ปลาที่หายไปเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการทำประมงที่ทำให้คนหายไป
จากท้องทะเล เพราะจับปลาได้นอ้ ย จึงทำให้คนรุน่ หนุม่ รุน่ สาวหันไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งมีรายได้ที่แน่นอนกว่า ดังคำสัมภาษณ์ของชาวประมงดังนี้
		
		
		
		

“...รุ่นลูกไม่รู้อิทำต่อม้าย...มันไปโรงงานเหม็ด...ได้เงินเป็นเดือน...
แต่ประมงวันไหนหาได้ก็ได้กินวันไหนหาไม่ได้ก็อด...อยากให้มัน
สืบทอด...แต่จบั ปลาไม่คอ่ ยด๊าย...” (ดนเล๊าะ (นามสมมติ), สัมภาษณ์
วันที่ 3 กันยายน 2551)

ข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การดำรงชีวิตของชุมชนประมงมีการปรับเปลี่ยน
ไปจากอดีต ที่เคยทำประมงเพื่อกินในครอบครัว แต่ได้ทำประมงเพื่อขาย จึงทำให้ชาวประมง
ใช้เครื่องมือทันสมัยมากขึ้น สามารถจับสัตว์น้ำได้เป็นจำนวนมาก ผลกระทบที่ตามมาคือสัตว์น้ำ
ลดลง เด็กรุ่นใหม่นิยมหันไปเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีคนที่จะสืบทอด
อาชีพจากบรรพบุรุษน้อยลง นอกจากนั้นชาวประมงส่วนมากได้เข้าสู่กระแสความทันสมัย
โดยหันไปบริโภคสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น การซื้อรถจักรยานยนต์ โทรทัศน์
ตู้เย็น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงโดยตรงที่มีภาระ
ค่าใช้จ่ายมากและเป็นทุกข์มากขึ้น เพราะรายได้จากการทำประมงไม่เพียงพอกับรายจ่าย
3. กลวิธีการต่อสู้เพื่อให้อยู่รอดในภาวะขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้าน
กลวิธีในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชาวประมงพื้นบ้านไม่เพียงแต่จะต้องปะทะ
ปฏิสัมพันธ์กับทรัพยากรประมงที่กำลังเสื่อมโทรมและร่อยหรอลงเท่านั้น แต่ยังต้องปะทะกับ
กลุ่มอำนาจต่างๆ ที่รุกคืบเข้ามาในชุมชนและส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำรงชีวิต
ของชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติจากความทันสมัย โดยการ
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สร้างพื้นที่ใหม่ในสังคม ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นได้ว่า ชาวประมงพื้นบ้านบางคนไม่ได้ทำประมง
เพียงอย่างเดียว เมื่อว่างเว้นจากการหาปลา ก็จะทำอาชีพเสริมหลากหลายรูปแบบ การต่อสู้
ต่อรองของชาวประมงพื้นบ้านและครอบครัวพบว่ามีหลากหลายรูปแบบดังนี้
		 3.1 การเลี้ยงสัตว์: ทางเลือกทางรอด
		 ชุมชนคูขุด มักจะเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ตลอดจนเลี้ยงวัว เลี้ยงควายไว้ขาย จากการ
สังเกตและสัมภาษณ์พบว่า ร้อยละ 60 ของครัวเรือนทีเ่ ลีย้ งวัวเลีย้ งควาย เลีย้ งไก่จะมีประมาณ
ร้อยละ 20 ส่วนการเลี้ยงเป็ดมีประมาณ ร้อยละ 10 จะเลี้ยงเฉพาะกลุ่มชาวประมงที่อาศัย
อยู่ติดทะเลคูขุด ซึ่งไข่เป็ดของชุมชนคูขุดมีผู้นิยมซื้อหาไปรับประทาน เนื่องจากไข่แดงมีสีสัน
น่ารับประทาน การเลี้ยงสัตว์ทำในเวลาที่ว่างเว้นจากการประมง และทำนาไปดูแลสัตว์เลี้ยง
เหล่านี้ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เป็นทางเลือกของชาวบ้านในช่วงนี้อีกทางหนึ่ง (สมมาตร
(นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 30 สิงหาคม 2551)

ภาพประกอบ 1 การเลี้ยงวัวไว้ขายในชุมชนบ้านดอนคัน ตำบลคูขุด
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ 15 กรกฎาคม 2551

		 3.2 จากวิถีโหนด...นา...เล หันมาสู่วิถีคอนโดนก
		 พื้นที่ชุมชนคูขุดเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรม “...วิถี..โหนด...นา...เล...”
ซึ่งหมายถึงการดำรงชีพด้วยการทำนา ขึ้นต้นตาลโตนด และทำประมง ที่ทำมาอย่างยาวนาน
(ภาพประกอบ 2) การทำน้ำตาลแว่น5 จากน้ำตาลโตนด ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอด
มาอย่างยาวนาน จนเป็นที่กล่าวขานถึง เนื่องด้วยพื้นที่ในอำเภอสทิงพระเป็นพื้นที่ที่มีต้นตาล
โตนดขึ้นอยู่ในพื้นที่นาเป็นจำนวนมาก โดยที่ชาวบ้านจะทำนาสลับกับทำประมง และขึ้นต้น
ตาลโตนด เพื่อทำน้ำตาลปี๊ป น้ำตาลแว่น และน้ำตาลสดไว้ดื่มกิน แต่ปัจจุบันพื้นที่ชุมชนคูขุด
นับตั้งแต่ในอำเภอสทิงพระไปจนถึงชุมชนคูขุด เราจะพบว่านอกจากวิถีโหนด...นา...เล...แล้ว
เรายังพบเห็นวิถีคอนโดนกหรือบ้านของนกที่สร้างเป็นตึกสูงเหมือนคอนโดมิเนียม ซึ่งเจ้าของ
ต้องการที่จะให้นกนางแอ่นมาทำรังใกล้บ้าน จึงได้สร้างเป็นตึกสูงประมาณ 2-5 ชั้น และ
ข้างๆ ตึกจะเจาะรูตลอดแนวฝาบ้านทุกทิศทางให้นกสามารถบินเข้ามาทำรังได้ (ภาพประกอบ 3)
5

น้ำตาลแว่น หมายถึง น้ำตาลโตนดมาเคี่ยวให้หนืดแล้วเอาไปหยอดใส่แบบพิมพ์รูปวงกลมเป็นแว่นเล็กๆ
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เพื่อหวังผลกำไรจากรังนกนางแอ่น (บังแอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 22 ธันวาคม 2550;
บังหมาย (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 22 ธันวาคม 2550)

ภาพประกอบ 2 วิถีโหนด...นา...เล ที่คูขุด สทิงพระ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ 2 กันยายน 2551

ภาพประกอบ 3 วิถีคอนโดนกที่คูขุด สทิงพระ
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ 2 กันยายน 2551

		 3.3 แม่ค้ากุ้ง แม่ค้าปลา กับการแปรรูปอาหาร: การเผชิญหน้าและการต่อรอง
กับระบบตลาด
		 แม่ค้ากุ้ง แม่ค้าปลาเป็นคำเรียกที่หมายถึงผู้หญิงที่ทำงานเพื่อครอบครัวของชาว
ประมงอีกกลุ่มหนึ่งที่ผันตัวเองมาค้าขายสัตว์น้ำเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยครอบครัว หลังจากที่
สามีออกไปหาปลาแล้วได้มา โดยจะนำมาขายทีต่ ลาดนัดใกล้บา้ น (ภาพประกอบ 4) แต่หลังจาก
ทีน่ ำไปขายแล้ว ยังมีปลา กุง้ เหลือจากการขาย รวมถึงการรับซือ้ กุง้ ปลา จากชาวประมงรายเล็กๆ
น้อยๆ ที่จับได้ไม่มาก ก็จะนำมาแปรรูปเพื่อให้สามารถเก็บไว้กินได้นานๆ โดยการทำกุ้งหวาน
กุ้งเค็ม กุ้งส้ม และปลาส้ม และยังเหลือไว้ขายได้อีก (อิสรีมา (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่
21 กรกฎาคม 2551)
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ภาพประกอบ 4 แม่ค้ากุ้งหวานในชุมชนคูขุด ภาพประกอบ 5 ชาวบ้านรับจ้างเด็ดขั้วพริก
ที่มา: ถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ 30 สิงหาคม 2551

		 3.4 การรับจ้างเด็ดขั้วพริก การแกะหัวหอม หัวกระเทียม
		 กิจกรรมยามว่างที่ผู้หญิงสามารถหาเงินเข้าครอบครัวได้ดีอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ
“การเด็ดขั้วพริก” โดยผู้ทำจะรับพริกสดถุงใหญ่ๆ ประมาณ 10 กิโลกรัม จากแม่ค้ารายใหญ่
ในตลาดสทิงพระ รับจ้างเด็ดขัว้ ออก ได้ถงุ ละ 50 บาท และเป็นกิจกรรมทีช่ าวบ้านทุกครัวเรือน
รับมาทำที่บ้าน (ภาพประกอบ 5) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละบ้านว่าจะได้บ้านละ
ประมาณกีถ่ งุ ส่วนใหญ่กช็ ว่ ยกันทัง้ ครอบครัว ทัง้ พ่อบ้าน แม่บา้ น และลูกๆ นอกจากรับพริกสด
มาเด็ดขั้วกันแล้ว บางบ้านสมาชิกเพศหญิงอาจจะรับหัวหอม หัวกระเทียมมาแกะกลีบเป็น
กลีบเล็กๆ ถุงหนึ่งก็ได้ค่าแรง 50 บาท บางรายก็จะแกะหอม กระเทียม และเด็ดขั้วพริกได้
ประมาณ 5-10 ถุงต่อวัน ถือว่านัง่ ดูโทรทัศน์ไปก็นง่ั ทำงานไป เพือ่ ให้มรี ายได้เสริมในครัวเรือน
ครอบครัวหนึ่งๆ ก็จะได้วันละ 200-500 บาท (ป้าเซ๊าะ (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่
30 สิงหาคม 2551)
		 3.5 การรับจ้างนำเรือรับนักท่องเที่ยวชมนกน้ำคูขุด
		 การรับจ้างนำเรือรับนักท่องเที่ยวชมนกน้ำคูขุด เป็นงานเสริมอีกประเภทหนึ่งที่
ชาวประมงผู้ชายนำเรือมารับนักท่องเที่ยวชมนกน้ำในบริเวณทะเลสาบ โดยในช่วงวันเสาร์
อาทิตย์จะมีชาวประมงจำนวน 12-15 คน นำเรือมารอรับนักท่องเที่ยวที่อุทยานนกน้ำคูขุด
เพือ่ รับจ้างพานักท่องเทีย่ วล่องชมทะเลคูขดุ และนกน้ำ ซึง่ การออกเรือแต่ละเทีย่ วจะได้ประมาณ
ครั้งละ 800 บาท บางวันจะได้ประมาณ คนละ 1,600 บาท โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่จะได้
วันละ 1 เที่ยวคือ 800 บาท แต่บางวันก็จะไม่ได้เลย (บังบ่าว (นามสมมติ), สัมภาษณ์
วันที่ 30 สิงหาคม 2551) ชาวบ้านบางคนจะนำสินค้ากุ้งหวาน กุ้งส้ม กะปิ หรือเสื้อผ้า
ของที่ระลึกมาวางขายให้นักท่องเที่ยว แต่ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีนักท่องเที่ยวน้อยมาก
และมักไม่คอ่ ยมีใครเอาเรือมารอ นอกจากว่าจะมีผตู้ ดิ ต่อว่าจ้างออกทะเล จึงจะมีการใช้โทรศัพท์
ติดต่อคนที่ว่างมารับงาน ดังคำสัมภาษณ์ดังนี้
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“….เสาร์อาทิตย์ วันไหนว่างๆ ก็ไปรับจ้างเค้าให้ทำไหรเอาทัง้ นัน้ ...
หาปลาอย่างเดียวไม่พอกิน..บางทีก็เอาเรือมารับนักท่องเที่ยวชม
นกน้ำ....” (บังหมัด (นามสมมติ), สัมภาษณ์วนั ที่ 5 กันยายน 2551)

ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวในการดำรงชีพเพื่อให้ทันกับ
กระแสการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติความขาดแคลนทรัพยากรประมง
ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ของครัวเรือน บางรายก็ยังไปรับจ้างทั่วไปเท่าที่จะมีคนจ้างให้ทำงาน เช่น
การพายเรือรับจ้างเก็บบัวสาย

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยจะเห็นว่า การดำรงชีพของชาวประมงพื้นบ้านและครอบครัวได้
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการผลิตและการบริโภคที่สัมพันธ์กับระบบตลาดที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
ในการดำรงชีพของชาวประมงพื้นบ้านได้ถูกผลักเข้าไปอยู่ในวังวนของความทันสมัย ซึ่งจะต้อง
ใช้เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสามารถจับสัตว์น้ำได้มาก ในขณะเดียวกันก็แสวงหาสิ่งของ
ในการอำนวยความสะดวกในชีวติ ประจำวันให้มมี ากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอาแว มะแส
บัญชา สมบูรณ์สุข มาลี สบายยิ่ง และอาหามะ ดือราแม (2550) ที่มีมุมมองว่าชาวบ้าน
ที่อยู่ในชุมชนชนบทจะต้องปรับตัวในการดำรงชีพเพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะวิกฤติจากความ
ทันสมัย จึงทำให้ต้องหารายได้ที่เป็นตัวเงินมากขึ้น ด้วยการเพิ่มการลงแรง และความเข้มข้น
ในการจับสัตว์น้ำ อันส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำร่อยหรอลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ชาวประมง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิชัย กาญจนสุวรรณ และดุสิตา แก้วสมบูรณ์
(2546, น. 1) ทีพ่ บว่าความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความตืน้ เขินของทะเลสาบสงขลา
การลดน้อยของสัตว์นำ้ คุณภาพน้ำทีเ่ น่าเสียไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของสัตว์นำ้ และความ
ขัดแย้งของกลุม่ อาชีพต่างๆ ในลุม่ น้ำทะเลสาบสงขลาทีม่ กี ารใช้ทรัพยากรต่างกัน เป็นผลให้เกิด
วิกฤตการณ์ทางการประมงของทะเลสาบสงขลา ดังนัน้ การดำรงชีพของชาวประมงและครอบครัว
จึงใช้กลวิธีในการต่อสู้เพื่อให้อยู่รอดในภาวะขาดแคลนทรัพยากรประมงโดยการหันไปประกอบ
อาชีพเสริมที่หลากหลาย เช่น การเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย การที่ผู้หญิงปรับเปลี่ยนตนเองมาค้าขาย
สัตว์น้ำที่หามาได้ การรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ ในครัวเรือน เช่น การเด็ดขั้วพริก หรือผู้ชายหันไป
ใช้เรือรับนักท่องเทีย่ วชมนกน้ำคูขดุ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dorairajoo (2002) ทีอ่ ธิบาย
ไว้ว่ากลยุทธ์การต่อรองในการดำรงชีพของชาวประมง ไม่เพียงแต่ผู้ชายที่เป็นผู้นำของครอบครัว
เท่านั้นที่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน แต่ผู้หญิงก็ยังสามารถทำงานช่วยเหลือครอบครัวได้อีก
ซึง่ ทำให้เห็นภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาว่าเป็นเพศทีเ่ ข้มแข็งและสามารถ
สนับสนุนการทำงานของเพศชายได้อย่างดี เมื่อเขาเหล่านั้นอ้างความชอบธรรมและสิทธิ
ในการทำงาน โดยพยายามดำเนินชีวิตภายใต้กรอบของศาสนาอย่างสมดุล และต่อรองกับ
98
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ผู้นำศาสนาว่าสามารถที่จะออกไปทำมาหากินได้เช่นเดียวกับผู้ชายเพื่อที่จะช่วยหาปัจจัยเลี้ยงชีพ
เลี้ยงครอบครัวและสนับสนุนทางด้านการเงินภายในบ้านได้ ซึ่ง Dorairajoo (2002) มีข้อ
สังเกตประการที่สำคัญที่สนับสนุนปรากฏการณ์นี้ คือ ในช่วงที่ประสบกับภาวะขาดแคลน
ทรัพยากรประมง ชาวประมงไม่สามารถที่จะจับปลาได้ในฤดูมรสุม ผู้หญิงเหล่านี้จึงหา
อาชีพเสริมที่สามารถทำได้ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มรายได้และช่วยเหลือครัวเรือน
ด้วยการค้าปลาที่หาได้ และซื้อต่อจากเพื่อนชาวประมง รวมทั้งค้าขายปลีกสินค้าสำเร็จรูป
ในตลาดนัดบริเวณใกล้เคียง ทัง้ นีเ้ พือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เช่นเดียวกับ
งานศึกษาของเยาวนิจ กิตติธรกุล (2546) ผู้หญิงมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ชายในการ
ทำมาหากิน เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวโดยการช่วยงานบ้าน และช่วยงานนอกบ้าน ในยุค
ที่เงินตรามีบทบาทสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตประจำวันเช่นปัจจุบัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
วัฒนา สุกัณศีล (2541) ที่พบว่า ปัจจุบันคนในชุมชนได้รับภาวะวิกฤติจากความทันสมัยจึงได้
หันไปทำงานไกลบ้านมากขึ้น โดยไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และในร้านค้าในเมือง
เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของเชษฐา มุหะหมัด (2554) ที่พบว่า
เมื่อชาวประมงผจญกับภาวะขาดแคลนทรัพยากรประมง จึงได้ปรับยุทธวิธีในการดำรงชีพ
โดยหันไปทำงานเป็นแรงงานรับจ้างกรีดยางในสวนยางพารา

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การเปลีย่ นแปลงทางสังคมจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพไปสูก่ ารพึง่ พิงระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด อันส่งผลให้เกิดความต้องการในการบริโภคเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ในขณะเดียวกันชาวประมงเองได้เพิ่มปริมาณเครื่องมือและอัตราการลงแรงในการจับสัตว์น้ำ
แต่ผลผลิตกลับมิได้สูงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากระบบนิเวศได้เปลี่ยนแปลงและถูกทำลาย
อย่างรวดเร็วและส่งผลให้ทรัพยากรประมงลดลงอย่างมาก จึงทำให้ชาวประมงต้องปรับกลวิธี
ในการดำรงชีพต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายใต้ความขาดแคลน โดยการหันไปทำอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น ผู้ชายทำประมง ทำนา เลี้ยงสัตว์ และ
ขึ้นตาลโตนด ส่วนผู้หญิงช่วยเหลือครอบครัวโดยการทำงานบ้าน ดูแลครอบครัวแล้วยังต้อง
ค้าขาย และรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ เด็ดขั้วพริก แกะกลีบหอม กลีบกระเทียม การรับจ้างนำเรือ
พานักท่องเที่ยวชมนกน้ำอุทยานนกน้ำคูขุด เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
นอกจากนั้นยังพบว่า ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้หันไปสร้างคอนโดให้นกอยู่เพื่อที่จะให้นกนางแอ่น
มาทำรัง อันส่งผลให้ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนา
ที่เปลี่ยนไป
ดังนั้นเพื่อให้ชาวประมงสามารถอยู่รอดได้ภายใต้ความขาดแคลน หลายฝ่ายจึงควร
ตระหนักและหันมาเอาใจใส่ทรัพยากรประมงที่นับวันจะร่อยหรอและเสื่อมโทรม โดยควรให้มี
มาตรการในการจัดการและควบคุมดูแลทรัพยากร วิธีการทำประมง ชนิดของเครื่องมือ ขนาด
ของสัตว์น้ำที่จับ รวมทั้งการแบ่งพื้นที่ประมงและพื้นที่อนุรักษ์ให้สมดุล ตลอดจนการแนะนำ
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และกำหนดวิธีการทำประมงให้เหมาะสมกับฤดูกาล โดยหน่วยงานภาครัฐควรร่วมหารือกับ
องค์การพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชน เพือ่ ทำความเข้าใจและขับเคลือ่ นสูก่ ารจัดการร่วมกันต่อไป
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ชม, นามสมมติ (2551, 2 กันยายน) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
ดนเล๊าะ, นามสมมติ (2551, 3 กันยายน) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ชุมชนคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา
บังบ่าว, นามสมมติ (2551, 30 สิงหาคม) ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ทีห่ อ้ งประชุมทีท่ ำการเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าทะเลสาบสงขลา ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
บังหมัด, นามสมมติ (2551, 5 กันยายน) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ชุมชนคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา
บังหมาย, นามสมมติ (2550, 22 ธันวาคม) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ชุมชนคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา
บังแอน, นามสมมติ (2550, 27 ตุลาคม, 22 ธันวาคม) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ชุมชนคูขุด
ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ป้าเซ๊าะ, นามสมมติ (2551, 30 สิงหาคม) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ห้องประชุมที่ทำการเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
สมมาตร, นามสมมติ (2551, 30 สิงหาคม) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ห้องประชุมที่ทำการเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
อิสรีมา, นามสมมติ (2551, 21 กรกฎาคม) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ชุมชนคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา
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