ผลกระทบกระแสโลกาภิวตั นตอแรงงานหญิงในภาคประมง:
กรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการประมง
และบทบาทที่เปลี่ยนไปของผูหญิงในชุมชนประมงในทะเลสาบสงขลาและอาวทาชนะ
1 วิถีชีวิตชุมชนประมงและบทบาทผูหญิงในทะเลสาบสงขลา
1.1 ขอมูลพืน้ ฐานทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลามีพนื้ ที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา มีเนื้อที่
ประมาณ 1,046 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 616,730 ไร ระบบนิเวศในทะเลสาบไดรับอิทธิพลจากน้ํา
ทะเลและน้ําจืดจากตอนบนผสมผสานกันกลายเปนลักษณะเฉพาะทางระบบนิเวศนที่ชัดเจนคือ ทะเลสาบ
3 น้าํ ที่ประกอบดวย น้ําจืด น้าํ กรอย และน้ําเค็ม หมุนเวียนเขาออกระหวางทะเลสาบกับอาวไทย และ
เพราะทะเลสาบมีลักษณะกายภาพเปนคอดเปนตอนจึงแบงไดเปน 4 สวน และมีทางเชื่อมตอกับอาวไทย
บริเวณ อ.เมือง จ.สงขลา สําหรับสวนตาง ๆ ของทะเลสาบมีดังนี้
1) ทะเลนอย อยูทางตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุงมีพนื้ ที่ประมาณ 28
ตารางกิโลเมตร เปนทะเลสาบน้าํ จืดมีคลองเชื่อมตอกับทะเลหลวง ขณะเดียวกันทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบที่ตดิ กับบางสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนพืน้ ทีช่ ุมน้าํ ขนาดใหญ เรียกวา “พรุควนเคร็ง” มี
พื้นที่ประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร (รวมทะเลนอย)
2) ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง) อยูถ ัดจากทะเลนอยลงไปถึง ต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.
สงขลา และบานแหลมจองถนน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 459 ตารางกิโลเมตร มีคลองทา
แนะ คลองนาทอม และคลองทามะเดื่อ ระบายลงสูท ะเลสาบตอนบน อิทธิพลของน้าํ ทะเลขึ้น-ลงในทะเล
หลวงมีนอย สวนใหญของรอบปน้ําจะเปนน้าํ จืด บางปที่แลงจัดจะมีการรุกตัวของน้ําเค็มในชวงฤดูแลง
3) ทะเลสาบตอนกลาง (ทะเลสาบ) อยูถัดลงไปจาก ต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา ลงไป
ถึงบริเวณบานปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา มีพื้นที่ประมาณ 377 ตารางกิโลเมตร มีเกาะตาง ๆ
หลายเกาะไดแก เกาะสี่ เกาะหา เกาะหมาก เกาะนางคํา เชื่อมตอกับทะเลสาบตอนลางโดยคลองหลวง
และอาวทองแบน มีคลองพรุพอ คลองพานไทร และคลองปาบอน ระบายลงสูท ะเลสาบตอนลาง บริเวณนี้
ไดรับอิทธิพลของน้ําทะเลขึน้ -ลงบางแตนอ ยกวาทะเลสาบตอนลาง การผสมผสานของน้ําเค็มและน้ําจืด
ทําใหระบบนิเวศเปนทั้งน้ําจืดและน้ํากรอย
4) ทะเลสาบตอนลาง (ทะเลสาบสงขลา) เริ่มจากบานปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ไป
จนถึงจุดที่เชื่อมตอกับอาวไทย มีพนื้ ที่ประมาณ 182 ตารางกิโลเมตร มีคลองหลายสายที่ระบายลงสู
ทะเลสาบตอนลาง ไดแก คลองอูตะเภา คลองรัตภูมิ คลองบางโหนด เปนตน ทะเลสาบสวนนี้ไดรับอิทธิพล
จากน้ําทะเลขึน้ -ลงมากกวาสวนอืน่ และทะเลสาบสวนนีม้ ีการวางเครื่องมือประมงประเภทไซนัง่ และโพพาง
เกือบทัง่ ทัง้ ทะเลสาบ

การทีท่ ะเลสาบมีน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม หมุนเวียนเขาออกระหวางทะเลสาบกับอาวไทย คือ
ในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน น้ําจืดในทะเลสาบสงขลาจะมากและ
ไหลออกสูทะเลอาวไทย เมือ่ เกิดคลื่นลมจัดในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม น้ําเค็มจากอาวไทยจะถูกพัด
เขาสูทะเลสาบ พัดพาเอาสัตวน้ําตางๆ เขามาอยูในทะเลสาบโดยขึ้นอยูกับฤดูกาลจากลักษณะที่โดดเดน
ทําใหมีความอุดมสมบูรณทั้งทรัพยากรสัตวน้ํา และปาชายเลน มีชุมชนรอบทะเลสาบที่มวี ิถีชวี ิตและอาชีพ
หลัก คือ การทําประมงแบบพื้นบาน ซึง่ ปจจุบันประชากรไดเพิ่มขึ้นอยางหนาแนนถึง 165 หมูบ าน 8,600
ครัวเรือน (โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต, 2546: 234) ประชากรชายฝงนอกจากจะประกอบ
อาชีพประมงแลว ยังมีอาชีพอื่นๆ เชน การตัดไมเสม็ด สานเสื่อใบเตย สานกระจูด เย็บจาก ทําน้ําตาล
โตนด ฯลฯ นอกจากนั้นสิง่ ที่มีคุณคาสําคัญของทะเลสาบคือ จากรีต วัฒนธรรมประเพณี และวิถชี ีวิตของ
ชาวเลสาบทีเ่ ปนเอกลักษณชัดเจนของชาวทะเลสาบเองที่ไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือน
1.2 ปญหาที่เกิดขึ้นในทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลามีปญหาทีเ่ กิดขึ้นหลายปญหาและสวนใหญเปนปญหาตอเนื่องจาการพัฒนา ใน
พื้นที่และปญหาที่เกีย่ วของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ในและรอบทะเลสาบ ดังทีท่ างโครงการ
การจัดการทรัพยากรชายฝง ภาคใต (2546 : 234-236) ไดทาํ การรวบรวมไวดังนี้
1) การปดปากระวะ (ป พ.ศ. 2498-2510)
ปากระวะ เปนเสนทางเชือ่ มตอระหวางทะเลอาวไทยกับทะเลสาบสงขลาตอนบนโดยมีลาํ คลอง
ตาง ๆ เชื่อมคือ คลองระโนด คลองแดน กรมชลประทานไดปดปากระวะซึ่งมีคลองอยู 5 สาย คือ บริเวณระ
โนด จ.สงขลา เพื่อปองกันน้าํ เค็มเขาสูท ะเลสาบตอนบนและนําน้าํ จืดในทะเลสาบไปใชในการทํานาปรัง
บริเวณทุงระโนด
แตการปดปากระวะดังกลาวเสมือนกับเปนการตัดเสนทางของสัตวนา้ํ วัยออน เชน กุง หัวมัน กุง
หัวแข็ง
โดยธรรมชาติสัตวน้ําเขามาเจริญเติบโตในทะเลสาบตอนบนสงผลใหปริมาณสัตวน้ําลดลง
(ความเห็นจากชาวประมงรอบทะเลสาบ เชน ทะเลนอย แหลมจองถนน เกาะหมาก คูขุด ฯลฯ)
สภาพน้าํ จืดอยางถาวรซึ่งเกิดจากการปดกั้นไมใหน้ําเค็มเขามาผสมในทะเลสาบทําใหเกิดวัชพืช
น้ําเชนผักตบชวา เหมือนทีท่ ะเลนอยประสบปญหาอยูข ณะนี้ นอกจากนีย้ ังทําใหเกิดการตื้นเขินในบริเวณ
ทะเลนอย และทะเลสาบตอนกลาง และทะสาบตอนลาง เพราะกระแสน้ําไมสามารถไหลเวียนได ทําใหเกิด
การทับถมของตะกอนเปนจํานวนมาก
2) การลดลงของชนิดและปริมาณพันธุสัตวนา้ํ
การลดลงปริมาณและชนิดพันธุสัตวน้ําในทะเลสาบ
มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพการทํา
ประมงของชาวบานรอบทะเลสาบสงขลา 168 หมูบ าน ประชากร 85,000 คน การทําประมงในอดีตไม
อัตคัดเชนในปจจุบันดวยทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณไปดวย กุง ปลา นานาชนิดผลัดเปลี่ยนไปตาม

ฤดูกาล สามารถจับไดเปนลํา ๆ เรือ สัตวน้ําที่สําคัญไดแก กุงกามกราม กุง กุลาดํา กุงหัวแข็ง ปลากระบอก
ปลาขี้ตัง ปลาตรับ ปลาโคบ เปนตน ชาวประมงมีรายไดดี มีอาหารการกินเหลือเฟอ ผูคนเปนอยูอ ยางสงบ
สุข แตปจจุบัน กุง ปลา หายากมากขึ้นชาวประมงสวนใหญมหี นี้สินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ (ธกส.) และนายทุนในหมูบา น
ถึงแมการลดลงของสัตวน้ําในทะเลสาบ จะมาจากหลายสาเหตุดวยกัน แตจากการที่ไดมีการ
ปลอยพันธุ กุง ปลา ลงในบริเวณเขตอนุรักษพันธุสตั วน้ําที่กลุม ชาวประมงไดรวมมือกับทางกรมประมง
เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาไปกอนนั้น ผลที่เกิดขึ้นคือเห็นความเปลี่ยนแปลงวาปริมาณสัตวน้ําเพิ่มขึ้น จน
ชาวประมงสวนใหญพูดเปนเสียงเดียวกันวา ที่ชาวประมงหากันอยูไดขณะนี้นน้ั เปนเพราะการปลอยกุง
ปลอยปลา
3) ปญหาน้ําเสีย
เปนปญหาที่สาหัสที่สุดของทะเลสาบที่สง ผลตอการประกอบอาชีพของชาวประมง ทั้งชาวประมงที่
จับสัตวนา้ํ ตามธรรมชาติ และผูที่เลี่ยงปลากะพงในกระชัง โดยเฉพาะน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมี
จํานวนถึง 64 โรง โดยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมยางพารา และการแปรรูปอาหารทะเล มีปริมาณน้ําทิง้
21,880 ลบ.ม./วัน นับเปนแหลงน้ําเสียขนาดใหญทมี่ ีกาถายเทน้ําเสียลงสูทะเลสาบตอนลางคลองอูตะเภา
คลองพะวง คลองภูมี คลองขวาง คลองสําโรง นอกจากนี้ยงั มีชุมชนขนาดใหญอื่น ๆ เชน เมืองพัทลุง
ถายเทน้ําเสียผานคลองลําปาลงสูท ะเลสาบตอนกลาง อําเภอระโนดผานทางคลองระโนด และจากชุมชน
อําเภอปากพะยูนซึง่ ติดอยูกบั ทะเลสาบ
ปญหาน้ําเสียจากนากุง บริเวณทะเลสาบตอนกลางและตอนลาง ซึ่งมีประมาณ 4,955,444 ไร (ป
2535) มีการถายเทน้ําทิ้งปริมาณมากทุกวัน และยังมีการทิง้ ขี้เลนจากบอกุง ซึ่งเปนสาเหตุหนึง่ ของความ
ตื้นเขินของทะเลสาบดวย
ปญหาน้ําทิ้งจากบอบําบัดน้าํ เสียของเทศบาลนครหาดใหญ
ที่ทางเทศบาลจัดสรางขึ้นเพือ่
แกปญหาน้ําเสียจากเมืองหาดใหญนนั้
ชาวประมงที่บา นบางโหนดบริเวณทีท่ างบอบําบัดน้ําทิ้งออกมา
บอกวา น้าํ ทิง้ จากบอบําบัดทําใหปลาริมทะเลสาบตายเปนจํานวนมาก
4) การใหเครื่องมือประมงที่ผิดกําหมาย
คือการทําประมงที่ใชเรืออวนรุนเปนเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย ในบริเวณทะเลสาบตอนลางซึ่งจะเปน
การทําลายพันธุสัตวน้ําวัยกอน (ประมาณรอยละ 50-75 ของประมาณสัตวน้ําที่จับได) แลวยังทําลาย
เครื่องมือประมงประเภทอืน่ ของชาวบานทีท่ ําการประมงอยูปริเวณเดียวกัน แมวา ในป พ.ศ. 2540 หลาย
ฝายจะรวมมือกันแกไขปญหาเรืออวนรุนขนาดใหญไดสาํ เร็จ แตปจจุบันยังคงมีเรืออวนรุนขนาดเล็กอยูใน
พื้นที่บายควน ต.คูเตา อ.หาดใหญ และบานหัวเขา อ.สิงหนคร นอกจากนีย้ ังมีเครื่องมือที่ผดิ กฎหมาย
อื่นๆ อีก เชน โพงพาง การใชยาเบื่อ และการทําไซตูน อกเขตอนุญาต
5) ความตื้นเขิน

ปญหาสําคัญของทะเลสาบอีกอันหนึง่ คือ การตื้นเขินของทะเลสาบ ทําใหอุณหภูมิของน้าํ สูงขึ้น ไม
เหมาะกับการวางไขและอยูอาศัยของสัตวน้ํา ซึง่ มีสาเหตุมาจากหลายสวน เชน การปดปากระวะทําใหตัด
ระบบการไหลเวียนของน้าํ ทัง้ ทะเลสาบ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเปลีย่ นจากปาธรรมชาติ สวนผสม เปน
การปลูกยางพารา ทําใหเกิดการชะลางของหนาดินลงสูทะเลสาบเปนประมาณมาก การตัดไมทําลายปา
การสรางฝายกั้นน้ําในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพัทลุง ซึ่งมีอยูถ ึง 57 โครงการ การสรางทาเรือน้าํ ลึกที่สงขลา ทําใหการ
ไหลเขาออกของน้าํ ชาลงและเกิดตะกอนทําใหทะเลสาบตื้นเขินเร็วขึน้
6) การลดลงของปาพรุและปาชายเลน
เนื่องสภาพน้ําในทะเลสาบสงขลามีทั้งน้ําเค็ม น้ําจืด และน้ํากรอย ทําใหสภาพปาริมทะเลที่มี
ความอุดมสมบูรณมีความแตกตางไปดวยตามสภาพพื้นที่ กลาวคือ มีทั้งปาพรุ และปาริมทะเล ซึ่งผา
เหลานี้มีขึ้นอยูรอบทะเลสาบ จํานวน 9,000 กวาไร เปนแหลงอาศัยเพาะฟกตัวของพันธุสัตวนา้ํ ในขณะนี้
ปาเหลานีถ้ ูกทําลาย บุกรุกจากนายทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากการทํานากุงที่เพิม่ มากขึ้น ในปจจุบันถึง
20,000 ไร รอบทะเลสาบสงผลตอการลดลงของพันธุสตั วน้ําลดลงไปดวย
1.3 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลในทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญมาตลอด
โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมประมงและสวนยาง เนื่องจากเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ และมีตําแหนงไกลทาเรือ
น้ําลึกและสาธารณูประโภคอื่นๆ ขอมูลสถิติตอมาแสดงถึงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งปจจุบนั มีจํานวน
109 แหงซึ่งกระจัดกระจายอยูรอบพื้นที่ทงั้ สามสวนของทะเลสาบสงขลา สําหรับโรงงานอาหารทะเลมักจะ
ตั้งอยูใกลกนั และใชแรงงานไมมีฝมือซึ่งสวนใหญเปนผูหญิง
ไมมีการใชเครือ่ งจักรมากนักเนื่องจาก
กระบวนการผลิตขึ้นอยูกับแรงงานมนุษยเปนหลัก ในขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต ปลาทีถ่ ูกจับหรือนําเขา
มาจากตางประเทศเปนสวนใหญจะถูกนํามาทีโ่ รงงาน ลาง คัดแยก ตัด ตม และแชแข็งตามชนิดของ
ผลิตภัณฑ คนงานจะถูกแยกไปตามสวนตางๆ ขึ้นอยูกบั กิจกรรมและทํางานโดยแยกตางหากจากกัน เมื่อ
เสร็จแลวจึงสงงานตอใหกับสวนอืน่ ๆ

ตารางที่ 2 แสดงประเภทและจํานวนอุตสาหกรรมที่พบรอบทะเลสาบสงขลา
ชนิดของอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงาน
ประเภทประมง
โรงงานผลิตอาหารสัตว
โรงงานแชแข็ง
โรงงานปลาปน
โรงงานปลากระปอง
รวมจํานวนโรรงานประเภทประมง

6
23
9
6
44

ประเภทอื่นๆ
โรงงานเกี่ยวกับยาง ไดแกถงุ มือแพทย และแผนยาง
47
อื่นๆ (ทอคอนกรีด PVC แหลงบําบัดน้าํ เสีย ที่เลี้ยงสัตว) 18
รวมจํานวนโรงงานประเภทอื่นๆ
65
รวมจํานวนโรงงานรอบทะเลสาบสงขลา
109
(ที่มา : จดหมายขาวการจัดการสิ่งแวดลอมในพืน้ ที่ทะเลสาบสงขลา ประจําเดือน ธันวาคม 2546)
2.บทบาทผูหญิงในชุมชนประมงพื้นบานทะเลสาบสงขลา
ชาวประมงพื้นบาน คือ กลุมคนที่ดํารงชีวิตอยูดวยการทําประมงชายฝง โดยใชเครื่องมือจับสัตวนา้ํ
แบบพื้นบานทีท่ ําขึ้นเอง เชน ลอบ เบ็ด ฉมวก ไซ แรว หรือเครื่องมือมือที่ซื้อหามาจากตลาด เชน อวนปู
อวนปลา อวนกุง แห ซึง่ ลวนแตไมใชเครื่องมือทําลายลาง ชาวประมงพืน้ บานสวนใหญจะหากินตามแนว
ชายฝง และลําคลองใชเรือขนาดเล็ก ตัง้ แตเรือแจว ถึงเรือที่มีเครื่องยนตนอกเรือ หรือในเรือแตไมเกิน 10
ตันกรอส หรือที่เรียกวา เรือหางยาว เรือทายตัด หรือเรือกอและ ซึ่งแตกตางกันในแตละพื้นที่ ชาวประมง
พื้นบานมีพัฒนาการมานับรอยป มีวฒ
ั นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงที่แสดงออกใหเห็นในดานความรู
ความสามารถ และความชํานาญดานทองทะเล และการประมง ในอดีตจะใชเครื่องมือทีท่ ําเองทัง้ สิ้น เชน
ฉมวก หลาว เบ็ด หยอง แรว ลอบ ไซ ที่สาํ คัญลวนเปนการดํารงของมนุษยที่สอดคลองสมดุลกับธรรมชาติ
และระบบนิเวศนมากที่สุด
สําหรับชุมชนประมงพืน้ บานทะเลสาบสงขลา เปนชุมชนประมงพืน้ บานดั้งเดิมที่ใชวิธีจับปลาแบบ
ดั้งเดิมซึ่งไดจากความรูทถี่ ายทอดกันมารุน ตอรุน อุปกรณการจับปลาที่สําคัญ ไดแก อวนชนติด (Gillnets)
และอวนลอยกลางน้ํา (floating gillnets) อาจเปนอุปกรณที่เรียบงายแตก็ถือเปนทางเลือกอยางหนึง่ เรือที่
ใชในพืน้ ที่สว นใหญเปนเรือขนาดเล็กติดเครื่องยนต 5 แรงมาในการจับปลาใกลชายฝง นอกจากนี้คนใน
ชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลาจะประกอบอาชีพอืน่ ๆ ดวย แตก็แตกตางกันไปตามลักษณะของพืน้ ที่

เชน ทํานา ทําสวนยาง ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเลี้ยงชายฝง เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนรายไดเสริม
นอกเหนือจากการจับปลา
การออกทะเลเพื่อหาปลาจะเปนหนาที่ของทั้งผูห ญิงและผูชายในชุมชนประมงแตจะสลับบทบาท
ความสําคัญกันออกไป เชน เมื่อผูชายออกหาปลาไดแลวหากมีจาํ นวนมากเกินพอที่จะใชบริโภคภายใน
ครอบครัวแลว ผูหญิงจะเปนผูทําหนานําปลาเหลานัน้ ไปขายในตลาดหรือแหลงรับซือ้ หรือนําเอามาแปรรูป
เปนสินคาชนิดอื่น ๆ เชน ปลาแหง น้ําปลา เปนตน นอกจากบทบาทในดานการประมงแลวผูห ญิงประมง
พื้นบานยังคงทําหนาทีเ่ ฉกเชนแมบานทั่วไปคือการดูแลความเรียบรอยภายในบานดวยดังจะเห็นไดจาก
ตารางที่ 1 แสดงการประกอบอาชีพและกิจกรรมตลอดทั้งปของผูห ญิงประมงที่อาศัยอยูบริเวณทะเลสาบ
สงขลา
ตารางที่ 1 แสดงการประกอบอาชีพและกิจกรรมตลอดทั้งปของผูห ญิงในชุมชนประมงที่อาศัยอยูบริเวณ
ทะเลสาบสงขลา
กิจกรรม
บทบาท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อาย
(ช/ญ) ยี่
ปลูกขาว
ญ
จับปลาและเอา ญ/ช**
ไปขายที่ตลาด
กิจกรรมทาง
ญ/ช***
วัฒนธรรม
ถนอมอาหาร
ญ****
(ดอง/หมักปลา)
ทําความสะอาด ช
/ ซอมแซม
อุปกรณจับปลา
กรีดยาง
ญ/ช***
งานบาน
ญ******
(ทํากับขาว,
เลี้ยงลูก ฯลฯ)

จากตารางที่ 1 จะเห็นวาผูห ญิงในชุมชนประมงประกอบไปดวยภาระหนาที่ตงั้ แตในระดับครัวเรือน
จนถึงระดับชุมชน ตัวอยางเชนผูห ญิงมีบทบาทดูแลทุกอยางในครัวเรือน เชน ดูแลอาหารการกินสําหรับ
สมาชิกในครอบครัว ทําความสะอาดบาน เลีย้ งลูก ฯลฯ และนอกจากการประมงแลวผูหญิงยังประกอบ
อาชีพอืน่ ๆ อีกโดยทําสลับกันไปตามฤดูกาลที่เหมาะสม ในของการสรางความมัน่ คงทางอาหารนั้น
ผูหญิงมีองคความรูในเรื่องการถนอมอาหารเอาไวเพื่อปองกันการขาดแคลนเวลาที่ไมสามารถจับปลาได
เนื่องในฤดูมรสุม
ในแตละวันความรับผิดชอบเบื้องตนที่สําคัญที่สุดของผูหญิงคืองานบาน ภารกิจ
ของผูหญิงจะเริ่มตนตั้งแตรุงเชาจนกระทั่งดึกดื่น ในตอนเชามืดผูหญิงจะตองออกทะเลพรอมกับผูช ายเพื่อ
ชวยเหวีย่ งแหและคัดแยกปลาที่จับได เมือ่ กลับเขาฝงผูห ญิงจะนําปลาไปขายในตลาดหรือในหมูบ าน สวน
ตอนบายจะใชเวลาซอมแซมอุปกรณจับปลาและหารายไดเสริมโดยนําปลาไปขายทีต่ ลาด หรือทําขนม
พื้นบานไปขายเพื่อเพิ่มรายไดใหครอบครัว
ในหลายกรณีผูหญิงยังรับผิดชอบการลดภาระทาง
การเงินของครอบครัว โดยนํากุงหอยปูปลาที่จับไดไปกํานัลแกคนมีเงินในชุมชนเพื่อจายหนี้หรือกูยืมเงิน
กอนใหมไปซื้อสิ่งของที่จาํ เปน และยังเปนคนจายเบีย้ เลี้ยงแกสามีตามที่สามีตองการดวย โดยรวมแลว
ผูหญิงตองทําหนาทีห่ ลายบทบาท ทั้งเลีย้ งเด็กและคนชรา ชวยงานกอนและหลังจับปลา และยังตองดูแล
สมาชิกในครอบครัวใหมีขาวปลาอาหารเพียงพอดวย
ขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมตัวอยาง
จากการศึกษากลุมตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมตัวอยางผูห ญิงที่เปนชาวประมงพื้นบานเดิมและ
เปลี่ยนไปทํางานโรงงานจํานวน 150 คน และกลุมตัวอยางผูห ญิงที่เปนชาวประมงพื้นบานเดิมจํานวนและ
ไมไดทํางานโรงงานจํานวน 150 คน จากพื้นที่เปาหมาย 3 พืน้ ที่คือ บานหาดไขเตา ม.13 ต. นาปะขอ อ.
บางแกว จ.พัทลุง บานชองฟน ม.2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ. พัทลุง และบานบางโหนด ม.1 และ ม.2
อ.หาดใหญ จ.สงขลา ไดผลการศึกษาดังนี้
2.1 กลุมตัวอยางผูหญิงที่เปนชาวประมงพื้นบานเดิมและเปลีย่ นไปทํางานโรงงาน
1) ขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง
จากการสัมภาษณผูหญิงจํานวน 150 คนจากบานชองฟน บานบางโหนด และบานหาดไขเตา
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผูหญิงในหมูบานเปาหมายทีท่ ํางานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล เปนการ
สรุปสัดสวนผูห ญิงจากทั้งสามหมูบานที่ไปเปนแรงงานเต็มเวลาในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูห ญิงในหมูบา นเปาหมายที่ทํางานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
ชื่อหมูบาน
ประมาณการจํานวน
รอยละของ
ประชากร
ประชากรที่ทาํ งานใน
ประชากร
ชาย
หญิง รวม
โรงงานแปรรูป (คน)
ทั้งหมด
บานบางโหนด
401
451
852
240
28
บานเกาะหมาก
652
719
1317
250
18
บานหาดไขเตา
658
669
1327
450
33
จากตารางเห็นไดวาพื้นที่เปาหมายทั้ง 3 พื้นที่ มีประชากรทีท่ ํางานในโรงงานแปรรูปนอยกวารอย
ละ 35 และทั้งหมดเปนผูหญิง สวนคนที่ไมไดทาํ งานโรงงานเปนเพราะสวนใหญประกอบอาชีพอื่นดวย
นอกเหนือจากการทําประมงพื้นบาน เชน ทํานา ทําสวนยางพาราเปนตน แตขณะเดียวกันก็ยงั คงประกอบ
อาชีพจับสัตวน้ําเปนการยังชีพดวย
จํานวนของผูหญิงทีท่ ํางานในอุตสาหกรรมแปรรูปมีแนวโนมทีจ่ ะ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ดังจะเห็นไดจากจํานวนรถทีใ่ หบริการรับสงคนในชุมชนเพื่อไปทํางานโรงงานใน
ตัวเมือง ซึง่ จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับจํานวนคนที่สนใจทํางานในโรงงานวามีแนวโนมเปน
อยางไร สวนใหญตอบใหขอมูลวานาจะมีจํานวนเพิ่มขึน้ โดยสามารถสังเกตไดจากเมือ่ ป พ.ศ.2545 พบวามี
รถรับสงคนงานเพียง 2-3 คัน เทานั้น หากแตในปจจุบนั (พ.ศ. 2547) มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นประมาณ 10 คัน
ที่มารับคนในชุมชนโดยเฉพาะผูหญิงไปทํางานในโรงงานทุกเชา
จากการศึกษาพบวาจากจํานวนกลุมตัวอยาง 150 คน มีผูทที่ ํางานในโรงงานอาหารทะเลถึงรอย
ละ 80 สวนทีเ่ หลือ คือ รอยละ 20 ทํางานในโรงงานประเภทอื่น เชน โรงงานผลิตถุงมือยาง โรงงานผลิต
อุปกรณการแพทย เปนตน อยางไรก็ตามเมื่อทําการสัมภาษณเพิม่ เติมกับกลุมตัวอยางผูหญิงทีท่ ํางาน
เกี่ยวกับความพอใจในสภาพแวดลอมและสถานทีท่ ํางานพบวา กลุมตัวอยางผูหญิงทีท่ ํางานในโรงงานแปร
รูปอาหารมีความพอใจในสภาพแวดลอมและสถานทีท่ าํ งานมากกวากลุมตัวอยางผูหญิงที่ทาํ งานใน
โรงงานถุงมือยางที่มีสภาพแวดลอมที่ไมถูกสุขลักษณะในบริเวณทีท่ าํ งาน
อยางไรก็ตามความพอใจนี้
อาจจะขึ้นอยูก ับปจจัยอืน่ ๆ ดวย เชน ระยะทางระหวางบานกับโรงงาน ระยะเวลาในการพักระหวางทํางาน
เปนตน
สําหรับเรื่องอายุของกลุม ตัวอยางพบวา รอยละ 65 มีอายุนอยกวา 25 ป สวนทีเ่ หลืออายุไมเกิน
33 ป ซึ่งจะเห็นไดวา เปนชวงอายุทนี่ อยและเมื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการเขามาทํางานใน
โรงานพบวา
สาเหตุที่มาทํางานโรงงานตัง้ แตอายุยังนอยเพราะตองการหารายได
และตองการมี
ประสบการณในการทํางานโรงงาน หลายคนบอกวาเริม่ ทํางานทันทีหลังจากเรียนจบชั้นประถมหรือมัธยม
เพราะทางเลือกในการทํางานมีนอย จะใหทาํ อาชีพประมงก็ไมมีความแนนอนในการจับสัตวน้ําอีกทัง้ ไม
มั่นใจในเรื่องรายไดวาจะเพียงพอหรือไม สําหรับผูห ญิงแตงงานแลวคิดเปน รอยละ 52 สวนใหญจะทํางาน

ในโรงงานมาประมาณ 1-3 ป ทัง้ ที่ในอดีตกลุมตัวอยางผูหญิงที่ใหสมั ภาษณนี้เคยเปนชาวประมงพืน้ บานที่
ออกหาปลาในทะเลสาบสงขลามากอน
แตปจจุบันกลุมคนเหลานี้ไดกลายเปนแรงงานใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมเต็มตัวแลว
เมื่อทําการสอบถามเพิ่มเติมเรื่องปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุม ตัวอยางเหลานี้เขามาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาวตรงกันวาปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลสาบ
และปญหาสิง่ แวดลอมในทะเลสาบสงขลาเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหกลุมตัวอยางตองผันตัวเองเขาไป
ทํางานโรงงาน ดวยเหตุผลดังกลาวกลุมตัวอยางจึงเริม่ ทํางานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลใกลบานเพราะ
เห็นวาเปนทางออกที่จะหารายไดมาจุนเจือครอบครัวไดเพียงพอ ขณะที่หลายคนตามเพื่อนหรือญาติที่
ทํางานอยูกอนแลวเขามาเพราะคิดวาเปนโอกาสดีที่จะหารายได สมาชิกในชุมชนรอยละ
80 ที่ให
สัมภาษณกลาววาตองหาแหลงรายไดทางอื่นเพราะไมสามารถหาอาหารหรือรายไดจากทะเลสาบได และ
ตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมวาขณะนี้ในทะเลสาบไมมีสัตวนา้ํ ใหจับและในชุมชนก็ไมมีงานอื่นใหทาํ ดังเชนที่ผูให
สัมภาษณคนหนึง่ กลาววา “ถึงคาแรงจากโรงงานจะไมมากมายอะไรนัก แตก็เปนหลักประกันไดวาเราจะมี
รายไดที่แนนอนทุกวัน แตถาพึ่งการจับปลาเพียงอยางเดียว เราก็อาจหาเงินไดบางไมไดบาง”
2) แรงงานหญิงและสภาพการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
จากการทีก่ ลุม เปาหมายผูห ญิงเลือกทํางานในโรงงานเปนเพราะทางเลือกทางดานอาชีพมีนอย อีก
ทั้ง การประกอบอาชีพประมงดั่งเดิมก็ไมสามารถทําไดอยางตอเนื่อง เพราะทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
ลง สัตวน้ําก็หายากขึ้น ดังเชนที่สมาชิกชุมชนคนหนึ่งกลาววา “พอไมมีปลาเราก็มภี าระมากขึน้ เพราะตอง
ออกไปหางานและอาหารนอกหมูบา น” (การสัมภาษณผูหญิงจากบานระโหนด, เมษายน พ.ศ. 2547)
ประกอบกับเมือ่ อุตสาหกรรมอาหารทะเลเติบโตขึ้น
แรงงานผูห ญิงจึงเปนที่ตองการเพิ่มมากขึ้นดวย
เนื่องจากการทํางานโรงงานไมตองใชฝมือแตตองใชความละเอียด
และผูหญิงจัดเปนแรงงานราคาถูก
อยางไรก็ตามการทํางานโรงงานก็มีปญหาซึ่งกลุมเปาหมายไดสะทอนปญหาที่เกิดขึน้ จากการทํางานใน
โรงงานออกมาในประเด็นดังตอไปนี้
(1) ระยะเวลาการทํางาน
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายสวนใหญไดใหขอมูลตรงกันวา
ตองทํางานทามกลางอากาศ
หนาวเย็น ขณะเดียวกันตองอยูในอิริยาบถเดิม ๆ คือ นั่งหรือยืนอยูกับที่ตลอดเวลาทีท่ ํางานอยู
ขณะเดียวกันการทํางานของแตละโรงงานก็ไมแตกตางกัน ซึง่ แตละกะ (ชวงเวลาทีท่ าํ งาน) จะมีระยะเวลา
แตกตางกัน แตรวมเวลาทัง้ สินแลวประมาณ 8 ชัว่ โมง ซึ่งหากตองเขาทํางานกะเชา ซึง่ จะเริ่มทํางานตั้งแต
8 โมงเชา สิน้ สุดตอน 5 โมงเย็น ไมนบั เวลาเดินทาง ดังนัน้ หากพักอาศัยอยูไกลจากโรงงานในแตละวัน
คนงานจะตองตื่นตั้งแตตี 5 เพื่อเตรียมตัวรอรถประจําทางมารับสงระหวางบานและโรงงานในเวลา 6 โมง
เชา ของแตละวัน โดยจะมีชวงเวลาสําหรับพัก 1 ชัว่ โมง ในเวลากลางวันเพื่อรับประทานอาหาร ระหวาง

ทํางานจะมีนา้ํ ดื่ม อุปกรณปฐมพยาบาล และอุปกรณทํางาน เชน ถุงมือยาง หมวก และเสื้อผา เตรียมไวให
นอกจากนีม้ ีรานอาหารสําหรับขายอาหารกลางวัน เวนแตวาคนงานจะเตรียมอาหารมาเองจากบาน
(2) สภาพแวดลอมของการทํางาน
เมื่อสอบถามเรื่องสภาพแวดลอมของการทํางานกับกลุมตัวอยางสวนใหญใหขอมูลวาคอนขาง
พอใจกับสภาพทัว่ ไปของโรงงานเพราะสะอาด
มีเพียงบางบริเวณที่ตองใชนา้ํ หรือบางชวงทีต่ องสัมผัส
สารเคมีตลอดวันก็จะมีความกังวลเรื่องสุขภาพ นอกจากนีย้ ังพบวามีอาการปวดเมื่อยกลามเนือ้ และขอตอ
โดยเฉพาะชวงไหลและเขา เพราะตองนัน่ หรือยืนทํางานตลอดวัน นอกจากนี้ตองทํางานติดตอกันหลาย
ชั่วโมงหรือบางวันตองทํานอกเวลา บางคนก็จะมีอาการเหนื่อยงายและรูสึกวิงเวียน
มีบางสวนที่จะมีความเห็นแตกตางเนื่องจากสวนใหญตอ งทํางานสัมผัสสารเคมี เชน แอมโมเนีย
หรือคลอรีน ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพ ก็แสดงความไมพอใจเรื่องสภาพแวดลอมที่ชื้นแฉะและหนาว
เย็น
คนงานรูสึกวาปจจัยตางๆ
เหลานี้มีสวนทําใหเกิดปญหาระบบทางเดินหายใจที่ตนประสบอยู
นอกจากนีย้ ังมีความเครียดทางจิตใจอยางหนักเนื่องจากลักษณะงานที่ซ้ําซาก
และการทํางานใน
สภาพแวดลอมแบบปดโดยถูกตรวจตราตลอดเวลา ผูใ หสัมภาษณรายหนึง่ กลาววารูสึกเครียดเพราะผูคุม
งานเปนคนคุยดวยยากทําใหไมสามารถปรึกษาหารือได
และในชวงที่งานยุงคนงานยังถูกขอใหทาํ งาน
ลวงเวลา (แมนจะไดเงินคาลวงเวลาก็ตาม) ทําใหเวลาพักผอนที่บา นกับครอบครัวลดลง
(3) ความสัมพันธภายในโรงงาน
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายเรื่องความสัมพันธระหวางคนในโรงงาน พบวาในสวนการผลิต
เดียวกันจะรูจกั กันแตจะไมคอยมีการปฏิสัมพันธกับหนวยการผลิตอื่นๆ เนื่องจากการทํางานในโรงงาน
ตั้งแตขนาดกลางถึงใหญขนึ้ ไปสวนการผลิตจะแยกกันไปตามแตละแผนก ยังผลใหผูทที่ ํางานโรงงานจะมี
ความชํานาญเฉพาะแผนกของตนเองแตจะมีทราบถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด
(4) อัตราคาจาง
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายเกี่ยวกับอัตราคาจาง พบวา สวนใหญคนงานไดรับคาแรงขั้นต่ํา
วันละ 138 บาท จะมีบางสวนทีท่ ํางานในโรงงานปลาทูนาบรรจุกระปองจะไดรับคาจางวันละ 140 บาท
ในชวงทดลองงานสามเดือน กอนจะเพิ่มคาจางใหเปน 144 บาท ผูใหสัมภาษณรายหนึ่งทํางานในโรงงาน
ปลาทูนาบรรจุกระปองมา 17 ป กลาววาไดรับคาจางวันละ 165 บาท แตบางครัง้ คนงานจะถูกขอรองให
ทํางานลวงเวลาเมื่อมีวัตถุดบิ จํานวนมากเขามา ซึ่งสถานการณเชนนีค้ นงานจะไดรบั คาจางพิเศษขึ้นอยูกับ
ชั่วโมงการทํางาน การจายคาจางจะจายเปนรายวัน และตามปกติจะมีชั่วโมงการทํางานที่แนนอนเวนแต
เมื่อมีงานลวงเวลา จนถึงขณะนี้ยงั ไมมีผใู หสัมภาษณรายไดรายงานวาไดรับโบนัสจากเจาของโรงงาน แต
โดยทัว่ ไปกลาววารายไดจากโรงงานไมเพียงพอและนอยกวาที่เคยไดจากการจับปลาโดยตรง (ซึ่งเคยไดถึง
วันละ 1,000 บาท เมื่อนําปลาที่จับไดไปขายในตลาด) แมแตในวันทีย่ ่ําแย ชาวบานก็ยงั มั่นใจไดวา
ครอบครัวจะมีอาหารเพียงพอเพราะทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ แตปจจุบันเมื่อทรัพยากรขาดแคลน

ผูหญิงคิดวางานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลดึงดูดใจมากกวาการจับปลาในทะเล เพราะรายไดแตละวัน
แนนอนกวา ซึง่ ดูเหมือนจะเปนปจจัยดึงดูดที่สําคัญทีท่ ําใหผูหญิงจึงตัดสินใจมาเปนแรงงานเต็มเวลา
(5) สวัสดิการในการทํางาน
ในแงของสวัสดิการ กลุมเปาหมายบอกวาสวัสดิการของแตละโรงงานจะแตกตางกันไป เชน กรณี
โรงงานปลาทูนาบรรจุกระปอง สวัสดิการแรกที่จะไดรับคือประกันสังคม การที่โรงงานสวนใหญทํา
ประกันสังคมใหคนงานโดยหักจากคาแรง ทําใหกลุม เปาหมายหลายคนแสดงความคิดเห็นวา ควรหักเงิน
ประกันสังคมนอยลงเพื่อจะไดเหลือเงินสดกลับบานมากขึ้น ในบางกรณีคนงานจะไดรับการคุมครองเฉพาะ
อุบัติเหตุที่เกิดระหวางการทํางานในโรงงาน ซึ่งคนงานมีขอมูลขาวสารเรื่องนีน้ อยมาก ยกตัวอยางเชน เรื่อง
กฎหมายแรงงาน หรือผลประโยชนจากประกันสังคมทีท่ ําไวเปนตน บางกรณีคนงานจะไดรับอนุญาตให
รวมกลุมกันไดเมื่อมีการบอกกลาว เคยมีเหตุการณที่คนงานรวมตัวกันเรียกรองใหบริษัทจัดหาถุงมือใหเปน
ผลสําเร็จ แตสําหรับพืน้ ที่ที่ศึกษาคนงานมีโอกาสนอยที่จะทําเชนนัน้ เพราะกลัววาถาตอตานแลวจะตอง
ตกงาน นอกจากนี้คนงานยังไมมีความรูท ี่เหมาะสมเกีย่ วกับเรื่องสิทธิคนงานอีกดวย ซึ่งอาจเปนสาเหตุทที่ ํา
ใหบริษัทเอาเปรียบคนงานเพื่อลดตนทุนการผลิตได
นอกจากประกันสังคมแลว
ผูใหสัมภาษณบางคนบอกวาโรงงานไดจัดเตรียมรถประจําทางไว
สําหรับรับสงคนงานในตอนเชาและตอนเย็นแตคนงานจะตองจายคารถใหคนขับเอง จากขอมูลของผูให
สัมภาษณคนหนึง่ ทีท่ ํางานในโรงงานปลาทูนา บรรจุกระปอง พบวา คนงานตองจายคารถเปนเงิน 150
บาท/เดือน สําหรับการนั่งรถไปกลับ 15 ครั้ง โดยทางเจาของรถไดรับคาจางจากเจาของโรงงานตางหากอีก
5,000 บาท/เดือน นอกเหนือจากคารถที่เก็บจากคนงานอยูแลว ไมมีคําอธิบายวาทําไมจึงมีเรื่องเชนนี้
เกิดขึ้น แตการที่ตองจายคาเดินทางทุกวันทําใหผูหญิงมีคาใชจา ยเพิ่มขึ้น สิง่ ทีผ่ ูใหสัมภาษณสวนใหญ
(รอยละ 90) กังวลมากที่สุดคือเรื่องอุบัติเหตุระหวางการเดินทางที่เกิดขึ้นเปนประจําในฤดูฝน หากมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้น ทางโรงงานไมสามารถชดใชคาเสียหายจากการบาดเจ็บใดๆ ได ยกเวนอุบัติเหตุระหวาง
ทํางานทีเ่ กิดในโรงงานเทานัน้ นอกจากนี้ผูหญิงยังกังวลดวยวาหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแลวจะไมมีใคร
ดูแลบุตรหลาน
นอกจากสวัสดิการดังกลาวคนงานยังไดรับอนุญาตใหลากิจได 7 วัน และลาปวยอีก 30 วัน
คนงานที่ตั้งครรภสามารถลาคลอดได 3 เดือน อยางไรก็ตามหากมีการหยุดงานโดยไมแจงลวงหนา คนงาน
จะถูกหักคาแรง 100 บาท ผูใ หสัมภาษณรอ ยละ 95
กังวลวาตนเองใชเวลาอยูน อกหมูบา นนาน
เกินไปจนไมรูวามีอะไรเกิดขึน้ บาง และรูสกึ เริ่มเหินหางกับสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ
(6) กิจกรรมในชุมชน
การทํางานโรงงานทําใหกลุมเปาหมายสวนใหญ (รอยละ 85) พลาดการทํากิจกรรมทางสังคมและ
สิ่งแวดลอมดวย ยกตัวอยางเชน การปลูกปาโกงกาง, การแบงเขตอนุรักษ และการจัดตั้งกลุมออมทรัพย ซึ่ง
มีการริเริ่มขึ้นตั้งแต พ.ศ.2543 จากการสัมภาษณพบวากลุม เปาหมาย รอยละ 15 ไมสามารถไปรวม

กิจกรรมไดเนือ่ งจากไมมีเวลา มากกวาครึ่งไมไดเปนสมาชิกของกลุม แตมีสวนรวมในกิจกรรมหรือใหสามี
และลูกไปรวมกิจกรรมแทน แตถึงผูหญิงจะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ นอยลง ขอมูลที่ไดแสดงใหเห็นวา
ผูหญิงมีความหวงใยตอสิ่งแวดลอม และพยายามอยางดีที่สุดที่จะใหสามีและลูกมีสวนรวมในกิจกรรมการ
อนุรักษตางๆ นอกจากนี้ผหู ญิงยังพลาดโอกาสที่จะรวมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
รวมกลุมทางสังคมซึ่งสําคัญตอชุมชนชนบทที่มีรากฐานบนขนบประเพณีแบบดั้งเดิม กอนหนานี้ผูหญิงมี
สวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการหุงหาอาหารประกอบพิธีกรรมในทองถิน่ แตปจจุบันผูสูงอายุไดเขามา
ทําหนาทีน่ ี้อยางเต็มที่เพราะคนหนุมสาวไปทํางานโรงงานกันหมด
กลุมเปาหมายตรงกันวาอยากเห็น
ทะเลสาบและทรัพยากรทางทะเลกลับมาอุดมสมบูรณเหมือนเดิม
เพื่อทีช่ ุมชนจะไดกลับมาเปนหนึ่ง
เดียวกันอีกครัง้
2.2 กลุมตัวอยางผูหญิงที่เปนชาวประมงพื้นบานเดิมและไมไดทาํ งานโรงงาน
1) ขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง
ตารางที่ 3 แสดงปจจัยที่เกีย่ วของกับกลุม ตัวอยางผูหญิงที่เปนชาวประมงพืน้ บานและไมทาํ งานโรงงาน
รอยละ
ปจจัยที่เกี่ยวของ
จํานวน (คน)
1) อาชีพเดิม
141
94.0
- ประมงพืน้ บาน
2
1.3
- ทํานา
3
3.0
- รับจางทั่วไป
4
2.7
- อื่น ๆ
รวมเปน
150
100
2) อาชีพปจจุบน
ั
87
58.0
- ประมงพืน้ บาน
41
27.3
- ทําสวน
20
13.3
- รับจางทั่วไป
2
1.3
- อื่น ๆ
รวมเปน
150
100
3) การมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและฟนฟูทะเลสาบ
118
78.7
- เขารวม
38
25.3
- ไมเขารวม
รวมเปน
150
100

4) ความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและฟน
 ฟูทะเลสาบ

146
97.3
- เขารวม
4
2.7
- ไมเขารวม
รวมเปน
150
100
5) การรับรูขอมูลขาวสารเกีย่ วกับนโยบายการฟนฟูทะเลสาบสงขลา
141
94.0
- รับรู
9
6.0
- ไมรับรู
รวมเปน
150
100
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเดิมคือ ประมงพืน้ บาน คิด
เปนรอยละ 94.0 แตปจจุบันพบวาลดลงเหลือเพียง รอยละ 58.0 แตประกอบอาชีพอื่นคือ ทําสวนเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 27.3 และอาชีพรับจางก็มีจํานวนสูงขึน้ จากเดิมคิดเปนรอยละ 2.7 ปจจุบนั เพิม่ ขึ้นเปนรอย 13.3
จากการเก็บขอมูลในสวนของรายไดและรายจายของกลุมเปาหมายทั้ง 150 คนพบวา รายไดอยู
ระหวาง 80-150 บาท/วัน ขณะที่รายจายอยูระหวาง 300-450 บาท/วัน ในสวนของการเปนสมาชิกกลุม
พบวาสวนใหญเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยและกองทุนหมูบาน ขณะที่บางสวนไมไดเปนสมาชิกของกลุมใด
ๆ เลย
จากตารางที่ 3 พบวาการมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและฟน ฟูทะเลสาบของกลุมตัวอยางสวน
ใหญจะเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 78.7 โดยกิจกรรมสวนใหญที่เขารวมจะเปนการปลูกปาชายเลน
การปลอยพันธุสัตวนา้ํ และการประชุมเกี่ยวกับการฟน ฟูสงิ่ แวดลอมในพืน้ ที่ สําหรับกลุม ตัวอยางที่ไมได
เขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 25.3 โดยมีเหตุผลคือไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมเพราะตองทํางานนอกชุมชน
ไมมีเวลาวาง และไมทราบวามีกิจกรรมดังกลาวในชุมชน และจากการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของกลุม ตัวอยางทีเ่ ขารวมกิจกรรมอนุรักษและฟน ฟูทะเลสาบ พบวา เห็นดวยกับการทํากิจกรรม
ดังกลาวเพราะจะทําใหสัตวน้ําเพิ่มจํานวนขึ้นซึ่งคาดวาจะนํามาสูความอุดมสมบูรณของทะเลสาบ ขณะที่
คนในชุมชนก็ไดมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นและสามาราสรางความสามัคคีในชุมชนไดดวย
เมื่อสอบถามเรื่องความตองการมีสวนรวมของกลุมตัวอยางการเขารวมกิจกรรมอนุรกั ษและฟน ฟู
ในอนาคต พบวารอยละ 97.3 แสดงความจํานงที่จะเขารวมกิจกรรมดังกลาวเพราะตองการทีจ่ ะเห็น
ทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณเชนเคย และตองการเขารวมกิจกรรมของชุมชนเพื่อใหเกิดความสามัคคีใน
ชุมชน ขณะทีร่ อยละ 2.7 ไมตองการเขารวมกิจกรรม เพราะสวนใหญไมมีเวลาเนื่องจากทํางานนอกชุมชน
และไมมีเวลาวางพอ
สําหรับการรับรูขอมูลขาวสารของชาวบานเรื่องนโยบายการฟน ฟูทะเลสงขลา พบวา กลุมตัวอยาง
รับรูขอมูลขาวสารนโยบายของรัฐบาลเกีย่ วกับการฟน ฟูทะเลสาบ คิดเปนรอยละ 94.0 ผานทางโทรทัศน

วิทยุ การเขารวมประชุมในเวทีที่หนวยงานราชการจัดขึ้น วางสนทนาของชุมชนและการประชาสัมพันธของ
คณะกรรมการลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในพืน้ ที่ แตอีกรอยละ 6.0 ไมทราบรายละเอียดเนื่องจากไมไดติดตาม
ขาวสาร และไมไดสนทนากับคนในชุมชนเนื่องจากตองออกไปทํางานนอกชุมชน และเมื่อสอบถามความ
คิดเห็นของกลุม ตัวอยางเรื่องความตองการที่จะใหรัฐบาลออกนโยบายเพื่อฟนฟูทะเลสาบในประเด็น
ใดบาง พบวา มีประเด็นทีห่ ลากหลาย เชน การปราบปรามและยกเลิกการใชเครื่องประมงที่ผิดกฎหมาย
การแกไขปญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การขุดรองน้ําเพื่อไมใหทะเลสาบตื้นเขิน การรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสรางที่ล้ําลงในทะเลสาบและลําคลอง การฟนฟูและอนุรักษพันธสัตวน้ํา ยกเลิกทาเรือน้ําลึก การเปด
ปากระวะ เปนตน
อยางไรก็ตามเมื่อสอบถามกลุมตัวอยางวาในอนาคตอยากใหทะเลสาบสงขลาเปนอยางไร ก็ไดรับ
คําตอบที่เหมือนกันคือ ไมมีเครื่องมือประมงที่ทาํ ลายลางในทะเลสาบ ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติ
กลับมาอุดมสมบูรณสามารถเปนแหลงหากินของคนในชุมชนได เพราะหากชุมชนสามารถประกอบอาชีพ
อยูในทองถิน่ ได ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันหากมีโครงการพัฒนาใด ๆ เกี่ยวกับทะเลสาบก็
อยากจะมีสวนรวมในการตัดสินดวย
ทั้งนี้เปนเรื่องจําเปนที่จะตองพิจารณาดวยวาทุกวันนี้ชมุ ชนมีความตองการรายไดที่สูงขึน้ ความ
แข็งแกรงของระบบทุนนิยมและคานิยมของผูบริโภคถูกผลักดันดวยอิทธิพลจากสื่อและการพัฒนาตางๆ ทํา
ใหคานิยมชุมชนที่แตเดิมมีลักษณะเอื้อเฟอเผื่อแผและมีความผูกพันทางสังคมอยางแนบแนนเปลี่ยนแปลง
ไป ปจจุบันคนหันไปใหคุณคากับวัตถุสงิ่ ของและแขงขันกันเพื่อใหไดมาซึ่งขาวของเครื่องใชอยาง โทรทัศน
รถยนต และโทรศัพทมือถือ ชาวบานตองหาเงินมากขึ้นเพื่อซื้อสิ่งของตางๆ มาสนองความตองการเบื้องตน
และเนื่องจากการจับปลาเปนกิจกรรมตามฤดูกาล ชาวบานจึงไมสามารถจับปลาไดตลอดชวงเวลาสาม
เดือนที่ปลาผสมพันธุและวางไข ในชวงนี้ชาวบานจะหารายไดจากแหลงอื่น เชน ทํางานโรงงาน เปนตน
อยางไรก็ตามเนื่องจากทรัพยากรรอยหรอลงทุกวัน
ทุกวันนี้ชาวบานพบวาตัวเองไดกลายเปนคนงาน
โรงงานเต็มตัว (เปนอาชีพหลัก) สวนการจับปลากลายเปนเพียงอาชีพเสริมซึ่งมีแนวโนมเพิม่ มากขึ้นทุกที
การศึกษาสรุปไดวาการลมสลายของทรัพยากรธรรมชาติมีผลกระทบโดยตรงตอผูหญิงอยางเห็น
ไดชัด เพราะทําใหผูหญิงมีภาระเพิ่มขึน้ ดังสรุปจากปากคําของผูหญิงที่ใหสัมภาษณในตารางที่ 1
ปรากฏการณที่ผูหญิงถูกผลักดันใหเขาสูระบบการผลิตกระแสหลักสงผลกระทบทั้งตอระดับครอบครัวและ
ชุมชนในภาพรวม เพราะกอนหนานี้ชุมชนประมงขนาดเล็กใชทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อการยังชีพ ทําให
สมาชิกในครอบครัวทํางานใกลชิดกันอยางเปนอิสระโดยไมมีใครมาควบคุม แตการเปลี่ยนแปลงทางการ
ผลิตที่เกิดจากแรงผลักดันของโลกาภิวัตนทาํ ใหทรัพยากรธรรมชาติถกู ทําลาย ในขณะที่ชุมชนกลายเปน
แหลงปอนแรงงานแกอุตสาหกรรมทีก่ ําลังเจริญเติบโต ในกรณีของทะเลสาบสงขลานั้น เห็นไดชัดวาผูห ญิง
ในชุมชนประมงขนาดเล็กเลิกจับปลาเพราะทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และกลายเปนแรงงานเต็มเวลา

ในโรงงานแปรรูปปลา สวนการจับปลาซึง่ เคยเปนกิจกรรมที่มีมานานและแพรหลายไดกลายเปนอาชีพเสริม
ของงานโรงงานไป พรอมกันนัน้ แรงงานและภาระหนาที่ของผูหญิงก็เพิ่มมากขึ้น ผูหญิงตองดูแลครอบครัว
และทํางานหลายชั่วโมงในขณะเดียวกัน ผูหญิงบางคนเสียใจวาไมไดดูแลครอบครัวเทาที่อยากจะทํา และ
เนื่องจากกิจกรรมการจับปลาลดลง จํานวนผูห ญิงที่ทาํ งานในภาคการประมงโดยเฉพาะกิจกรรมกอนและ
หลังจับปลาก็ลดลงเชนกัน ผูหญิงตองเผชิญสถานการณที่ไมมีทางเลือกในการเลี้ยงชีพ และถูกผลักดันให
เขาสูการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก และถึงแมผหู ญิงจะพอใจทีร่ ายไดจากโรงงานมีความมัน่ คง แตก็
ตระหนักถึงผลลัพธทเี่ ลวรายเนื่องจากความสัมพันธในชุมชนถูกทําลายลง
เชนเดียวกับความสัมพันธ
ระหวางคนในชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติหลังจากที่ชาวบานเลิกจับปลา
ขอเสนอ
ชาวประมงตองการใหนา้ํ ในทะเลสาบหมุนเวียนเหมือนดังแตกอน โดยเปดคลองที่เชื่อมตอระหวาง
ทะเลสาบกับอาวไทย พรอมทั้งขุดลอกตลอดสาย หยุดการขยายทาเรือน้ําลึกและแนวกันคลืน่ และ
ทําประชาพิจารณใหคนในพืน้ ที่มีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็น

