
ผลกระทบกระแสโลกาภิวตันตอแรงงานหญิงในภาคประมง:  
กรณศีึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลติทางการประมง 

และบทบาทที่เปลี่ยนไปของผูหญิงในชุมชนประมงในทะเลสาบสงขลาและอาวทาชนะ  
 
1 วิถีชีวิตชมุชนประมงและบทบาทผูหญิงในทะเลสาบสงขลา 

1.1 ขอมูลพืน้ฐานทะเลสาบสงขลา 
ทะเลสาบสงขลามีพืน้ที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พทัลุงและสงขลา มเีนื้อที ่

ประมาณ 1,046 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 616,730 ไร ระบบนิเวศในทะเลสาบไดรับอิทธิพลจากน้ํา
ทะเลและน้ําจืดจากตอนบนผสมผสานกันกลายเปนลักษณะเฉพาะทางระบบนิเวศนที่ชัดเจนคือ ทะเลสาบ 
3 น้าํที่ประกอบดวย น้ําจืด น้าํกรอย และน้ําเค็ม หมุนเวียนเขาออกระหวางทะเลสาบกับอาวไทย และ
เพราะทะเลสาบมีลักษณะกายภาพเปนคอดเปนตอนจึงแบงไดเปน 4 สวน และมีทางเชื่อมตอกบัอาวไทย
บริเวณ อ.เมือง จ.สงขลา สําหรับสวนตาง ๆ ของทะเลสาบมีดังนี้  

1) ทะเลนอย อยูทางตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุงมีพืน้ที่ประมาณ 28 
ตารางกิโลเมตร เปนทะเลสาบน้าํจืดมคีลองเช่ือมตอกับทะเลหลวง ขณะเดียวกันทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบที่ติดกับบางสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนพืน้ทีชุ่มน้าํขนาดใหญ เรียกวา “พรุควนเคร็ง” มี
พื้นที่ประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร (รวมทะเลนอย) 

2) ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง) อยูถัดจากทะเลนอยลงไปถึง ต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.
สงขลา และบานแหลมจองถนน อ.ปากพะยูน จ.พัทลงุ มีพืน้ทีป่ระมาณ 459 ตารางกิโลเมตร มคีลองทา
แนะ คลองนาทอม และคลองทามะเด่ือ ระบายลงสูทะเลสาบตอนบน อิทธิพลของน้าํทะเลข้ึน-ลงในทะเล
หลวงมนีอย สวนใหญของรอบปน้ําจะเปนน้าํจืด บางปที่แลงจัดจะมกีารรุกตัวของน้ําเค็มในชวงฤดูแลง 

3) ทะเลสาบตอนกลาง (ทะเลสาบ) อยูถัดลงไปจาก ต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา ลงไป
ถึงบริเวณบานปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา มีพื้นที่ประมาณ 377 ตารางกิโลเมตร มเีกาะตาง ๆ 
หลายเกาะไดแก เกาะส่ี เกาะหา เกาะหมาก เกาะนางคํา เชื่อมตอกับทะเลสาบตอนลางโดยคลองหลวง
และอาวทองแบน มีคลองพรุพอ คลองพานไทร และคลองปาบอน ระบายลงสูทะเลสาบตอนลาง บริเวณนี้
ไดรับอิทธิพลของนํ้าทะเลข้ึน-ลงบางแตนอยกวาทะเลสาบตอนลาง การผสมผสานของน้ําเค็มและน้ําจดื 
ทําใหระบบนิเวศเปนทั้งน้ําจดืและน้ํากรอย 

4) ทะเลสาบตอนลาง (ทะเลสาบสงขลา) เร่ิมจากบานปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ไป
จนถงึจุดที่เชื่อมตอกับอาวไทย มีพืน้ที่ประมาณ 182 ตารางกิโลเมตร มีคลองหลายสายที่ระบายลงสู
ทะเลสาบตอนลาง ไดแก คลองอูตะเภา คลองรัตภูมิ คลองบางโหนด เปนตน ทะเลสาบสวนนี้ไดรับอิทธิพล
จากน้ําทะเลข้ึน-ลงมากกวาสวนอ่ืนและทะเลสาบสวนนีม้ีการวางเคร่ืองมือประมงประเภทไซนัง่และโพพาง
เกือบทัง่ทัง้ทะเลสาบ 



การทีท่ะเลสาบมีน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม หมุนเวียนเขาออกระหวางทะเลสาบกับอาวไทย คือ 
ในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน น้ําจืดในทะเลสาบสงขลาจะมากและ
ไหลออกสูทะเลอาวไทย เมือ่เกิดคล่ืนลมจัดในชวงเดือนกุมภาพนัธ-มีนาคม น้ําเค็มจากอาวไทยจะถูกพัด
เขาสูทะเลสาบ พัดพาเอาสัตวน้ําตางๆ เขามาอยูในทะเลสาบโดยข้ึนอยูกับฤดูกาลจากลักษณะที่โดดเดน
ทําใหมีความอุดมสมบูรณทั้งทรัพยากรสัตวน้ํา และปาชายเลน มีชุมชนรอบทะเลสาบที่มวีิถีชวีิตและอาชีพ
หลัก คือ การทําประมงแบบพื้นบาน ซึง่ปจจุบันประชากรไดเพิ่มข้ึนอยางหนาแนนถงึ 165 หมูบาน 8,600 
ครัวเรือน (โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต, 2546: 234) ประชากรชายฝงนอกจากจะประกอบ
อาชีพประมงแลว ยังมีอาชพีอ่ืนๆ เชน การตัดไมเสม็ด สานเส่ือใบเตย สานกระจูด เย็บจาก ทําน้ําตาล
โตนด ฯลฯ นอกจากนั้นส่ิงที่มีคุณคาสําคัญของทะเลสาบคือ จากรีต วัฒนธรรมประเพณี และวิถชีีวิตของ
ชาวเลสาบทีเ่ปนเอกลักษณชัดเจนของชาวทะเลสาบเองที่ไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือน 
 

1.2 ปญหาท่ีเกิดขึ้นในทะเลสาบสงขลา 
ทะเลสาบสงขลามีปญหาท่ีเกิดข้ึนหลายปญหาและสวนใหญเปนปญหาตอเนื่องจาการพัฒนา ใน

พื้นที่และปญหาที่เกีย่วของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทัง้ในและรอบทะเลสาบ ดังทีท่างโครงการ
การจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต (2546 : 234-236) ไดทาํการรวบรวมไวดังนี้  

1) การปดปากระวะ (ป พ.ศ. 2498-2510) 
ปากระวะ เปนเสนทางเชือ่มตอระหวางทะเลอาวไทยกับทะเลสาบสงขลาตอนบนโดยมีลําคลอง

ตาง ๆ เชื่อมคือ คลองระโนด คลองแดน กรมชลประทานไดปดปากระวะซ่ึงมีคลองอยู 5 สาย คือ บริเวณระ
โนด จ.สงขลา เพื่อปองกนัน้าํเค็มเขาสูทะเลสาบตอนบนและนาํน้าํจืดในทะเลสาบไปใชในการทํานาปรัง
บริเวณทุงระโนด 

แตการปดปากระวะดังกลาวเสมือนกับเปนการตัดเสนทางของสัตวน้าํวัยออน เชน กุง หวัมนั กุง
หัวแข็ง โดยธรรมชาติสัตวน้ําเขามาเจริญเติบโตในทะเลสาบตอนบนสงผลใหปริมาณสัตวน้ําลดลง 
(ความเห็นจากชาวประมงรอบทะเลสาบ เชน ทะเลนอย แหลมจองถนน เกาะหมาก คูขุด ฯลฯ) 

สภาพน้าํจืดอยางถาวรซ่ึงเกดิจากการปดกั้นไมใหน้ําเค็มเขามาผสมในทะเลสาบทําใหเกิดวัชพืช
น้ําเชนผักตบชวา เหมือนทีท่ะเลนอยประสบปญหาอยูขณะนี้ นอกจากนีย้ังทําใหเกิดการต้ืนเขินในบริเวณ
ทะเลนอย และทะเลสาบตอนกลาง และทะสาบตอนลาง เพราะกระแสน้ําไมสามารถไหลเวยีนได ทําใหเกิด
การทับถมของตะกอนเปนจํานวนมาก 

2) การลดลงของชนิดและปริมาณพนัธุสัตวน้าํ 
การลดลงปริมาณและชนิดพนัธุสัตวน้ําในทะเลสาบ มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพการทาํ

ประมงของชาวบานรอบทะเลสาบสงขลา 168 หมูบาน ประชากร 85,000 คน การทาํประมงในอดีตไม
อัตคัดเชนในปจจุบันดวยทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณไปดวย กุง ปลา นานาชนิดผลัดเปล่ียนไปตาม



ฤดูกาล สามารถจับไดเปนลํา ๆ เรือ สัตวน้ําที่สําคัญไดแก กุงกามกราม กุงกุลาดํา กุงหัวแข็ง ปลากระบอก 
ปลาข้ีตัง ปลาตรับ ปลาโคบ เปนตน ชาวประมงมีรายไดดี มีอาหารการกินเหลือเฟอ ผูคนเปนอยูอยางสงบ
สุข แตปจจุบัน กุง ปลา หายากมากข้ึนชาวประมงสวนใหญมหีนี้สินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ (ธกส.) และนายทุนในหมูบาน 

ถึงแมการลดลงของสัตวน้ําในทะเลสาบ จะมาจากหลายสาเหตุดวยกัน แตจากการที่ไดมีการ
ปลอยพนัธุ กุง ปลา ลงในบริเวณเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําที่กลุมชาวประมงไดรวมมือกับทางกรมประมง 
เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาไปกอนนั้น ผลที่เกิดข้ึนคือเหน็ความเปล่ียนแปลงวาปริมาณสัตวน้ําเพิ่มข้ึน จน
ชาวประมงสวนใหญพูดเปนเสียงเดียวกนัวา ที่ชาวประมงหากันอยูไดขณะนี้นัน้ เปนเพราะการปลอยกุง 
ปลอยปลา 

3) ปญหาน้ําเสีย 
เปนปญหาที่สาหัสที่สุดของทะเลสาบที่สงผลตอการประกอบอาชีพของชาวประมง ทั้งชาวประมงท่ี

จับสัตวน้าํตามธรรมชาติ และผูที่เล่ียงปลากะพงในกระชัง โดยเฉพาะน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมี
จํานวนถึง 64 โรง โดยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมยางพารา และการแปรรูปอาหารทะเล มีปริมาณน้ําทิง้ 
21,880 ลบ.ม./วนั นับเปนแหลงน้ําเสียขนาดใหญทีม่ีกาถายเทน้ําเสียลงสูทะเลสาบตอนลางคลองอูตะเภา 
คลองพะวง คลองภูมี คลองขวาง คลองสําโรง นอกจากนี้ยงัมีชุมชนขนาดใหญอ่ืน ๆ เชน เมืองพทัลุง 
ถายเทน้ําเสียผานคลองลําปาลงสูทะเลสาบตอนกลาง อําเภอระโนดผานทางคลองระโนด และจากชุมชน
อําเภอปากพะยูนซึง่ติดอยูกบัทะเลสาบ 

ปญหาน้ําเสียจากนากุง บริเวณทะเลสาบตอนกลางและตอนลาง ซึ่งมีประมาณ 4,955,444 ไร (ป 
2535) มีการถายเทน้ําทิ้งปริมาณมากทุกวัน และยังมกีารทิง้ข้ีเลนจากบอกุง ซึ่งเปนสาเหตุหนึง่ของความ
ต้ืนเขินของทะเลสาบดวย 

ปญหาน้ําทิ้งจากบอบําบัดน้าํเสียของเทศบาลนครหาดใหญ ที่ทางเทศบาลจัดสรางข้ึนเพือ่
แกปญหาน้ําเสียจากเมืองหาดใหญนัน้ ชาวประมงที่บานบางโหนดบริเวณทีท่างบอบําบัดน้ําทิ้งออกมา
บอกวา น้าํทิง้จากบอบาํบัดทําใหปลาริมทะเลสาบตายเปนจํานวนมาก 

4) การใหเคร่ืองมอืประมงที่ผิดกําหมาย 
คือการทําประมงที่ใชเรืออวนรุนเปนเคร่ืองมือที่ผิดกฎหมาย ในบริเวณทะเลสาบตอนลางซ่ึงจะเปน

การทาํลายพนัธุสัตวน้ําวัยกอน (ประมาณรอยละ 50-75 ของประมาณสัตวน้ําที่จับได) แลวยังทาํลาย
เคร่ืองมือประมงประเภทอ่ืนของชาวบานทีท่ําการประมงอยูปริเวณเดียวกัน แมวาในป พ.ศ. 2540 หลาย
ฝายจะรวมมือกันแกไขปญหาเรืออวนรุนขนาดใหญไดสําเร็จ แตปจจุบันยงัคงมีเรืออวนรุนขนาดเล็กอยูใน
พื้นที่บายควน ต.คูเตา  อ.หาดใหญ  และบานหวัเขา อ.สิงหนคร  นอกจากนีย้ังมีเคร่ืองมือที่ผิดกฎหมาย
อ่ืนๆ อีก เชน โพงพาง การใชยาเบ่ือ และการทําไซตูนอกเขตอนุญาต 

5) ความต้ืนเขิน 



ปญหาสําคัญของทะเลสาบอีกอันหนึง่คือ การต้ืนเขินของทะเลสาบ ทาํใหอุณหภูมิของน้าํสูงข้ึน ไม
เหมาะกับการวางไขและอยูอาศัยของสัตวน้ํา ซึง่มีสาเหตุมาจากหลายสวน เชน การปดปากระวะทําใหตัด
ระบบการไหลเวียนของน้าํทัง้ทะเลสาบ การปลูกพืชเชิงเด่ียวโดยเปลีย่นจากปาธรรมชาติ สวนผสม เปน
การปลูกยางพารา ทําใหเกดิการชะลางของหนาดินลงสูทะเลสาบเปนประมาณมาก การตัดไมทําลายปา 
การสรางฝายกั้นน้ําในพืน้ทีจ่ังหวัดพทัลุง ซึ่งมีอยูถึง 57 โครงการ การสรางทาเรือน้าํลึกที่สงขลา ทําใหการ
ไหลเขาออกของนํ้าชาลงและเกิดตะกอนทําใหทะเลสาบต้ืนเขินเร็วข้ึน 

6) การลดลงของปาพรุและปาชายเลน 
เนื่องสภาพน้ําในทะเลสาบสงขลามทีั้งน้ําเค็ม น้ําจืด และน้ํากรอย ทําใหสภาพปาริมทะเลที่มี

ความอุดมสมบูรณมีความแตกตางไปดวยตามสภาพพื้นที่ กลาวคือ มีทั้งปาพรุ และปาริมทะเล ซึ่งผา
เหลานี้มีข้ึนอยูรอบทะเลสาบ จํานวน 9,000 กวาไร เปนแหลงอาศัยเพาะฟกตัวของพนัธุสัตวน้าํ ในขณะนี้
ปาเหลานีถู้กทาํลาย บกุรุกจากนายทนุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากการทํานากุงที่เพิม่มากข้ึน ในปจจุบันถงึ 
20,000 ไร รอบทะเลสาบสงผลตอการลดลงของพนัธุสัตวน้ําลดลงไปดวย 

 
1.3 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลในทะเลสาบสงขลา 
ทะเลสาบสงขลาเปนหัวใจสาํคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญมาตลอด โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมประมงและสวนยาง เนื่องจากเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ และมีตําแหนงไกลทาเรือ
น้ําลึกและสาธารณูประโภคอ่ืนๆ ขอมูลสถิติตอมาแสดงถึงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งปจจุบนัมีจํานวน 
109 แหงซึ่งกระจัดกระจายอยูรอบพื้นที่ทัง้สามสวนของทะเลสาบสงขลา สําหรับโรงงานอาหารทะเลมักจะ
ต้ังอยูใกลกนัและใชแรงงานไมมีฝมือซึ่งสวนใหญเปนผูหญิง ไมมีการใชเคร่ืองจักรมากนกัเนื่องจาก
กระบวนการผลิตข้ึนอยูกับแรงงานมนุษยเปนหลัก ในข้ันตอนของกระบวนการผลิต ปลาทีถู่กจับหรือนําเขา
มาจากตางประเทศเปนสวนใหญจะถกูนาํมาทีโ่รงงาน ลาง คัดแยก ตัด ตม และแชแข็งตามชนิดของ
ผลิตภัณฑ  คนงานจะถูกแยกไปตามสวนตางๆ ข้ึนอยูกบักิจกรรมและทํางานโดยแยกตางหากจากกัน เมื่อ
เสร็จแลวจึงสงงานตอใหกับสวนอ่ืนๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2  แสดงประเภทและจํานวนอุตสาหกรรมท่ีพบรอบทะเลสาบสงขลา  
ชนิดของอุตสาหกรรม จํานวนโรงงาน 

ประเภทประมง 
 

โรงงานผลิตอาหารสัตว 6 
โรงงานแชแข็ง 23 
โรงงานปลาปน 9 
โรงงานปลากระปอง 6 
รวมจาํนวนโรรงานประเภทประมง 44 

ประเภทอ่ืนๆ  
 

โรงงานเกี่ยวกบัยาง  ไดแกถงุมือแพทย และแผนยาง  47 
อ่ืนๆ (ทอคอนกรีด  PVC  แหลงบําบัดน้าํเสีย  ที่เล้ียงสัตว)  18 
รวมจาํนวนโรงงานประเภทอ่ืนๆ  65 
รวมจาํนวนโรงงานรอบทะเลสาบสงขลา 109 

(ที่มา : จดหมายขาวการจัดการส่ิงแวดลอมในพืน้ที่ทะเลสาบสงขลา ประจําเดือน ธนัวาคม 2546)  
 

2.บทบาทผูหญิงในชุมชนประมงพื้นบานทะเลสาบสงขลา 
ชาวประมงพื้นบาน คือ กลุมคนที่ดํารงชีวิตอยูดวยการทาํประมงชายฝง โดยใชเคร่ืองมือจับสัตวน้าํ

แบบพื้นบานทีท่ําข้ึนเอง เชน ลอบ เบ็ด ฉมวก ไซ แรว หรือเคร่ืองมือมือที่ซื้อหามาจากตลาด เชน อวนปู 
อวนปลา อวนกุง แห ซึง่ลวนแตไมใชเคร่ืองมือทําลายลาง ชาวประมงพืน้บานสวนใหญจะหากนิตามแนว
ชายฝง และลําคลองใชเรือขนาดเล็ก ต้ังแตเรือแจว ถงึเรือที่มีเคร่ืองยนตนอกเรือ หรือในเรือแตไมเกิน 10 
ตันกรอส หรือที่เรียกวา เรือหางยาว เรือทายตัด หรือเรือกอและ ซึ่งแตกตางกนัในแตละพื้นที่ ชาวประมง
พื้นบานมีพัฒนาการมานบัรอยป มีวฒันธรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัการประมงที่แสดงออกใหเห็นในดานความรู 
ความสามารถ และความชาํนาญดานทองทะเล และการประมง ในอดีตจะใชเคร่ืองมือทีท่ําเองทัง้ส้ิน เชน 
ฉมวก หลาว เบ็ด หยอง แรว ลอบ ไซ ที่สําคัญลวนเปนการดํารงของมนุษยที่สอดคลองสมดุลกับธรรมชาติ 
และระบบนิเวศนมากที่สุด 

สําหรับชุมชนประมงพืน้บานทะเลสาบสงขลา เปนชมุชนประมงพืน้บานด้ังเดิมที่ใชวิธีจับปลาแบบ
ด้ังเดิมซึ่งไดจากความรูทีถ่ายทอดกนัมารุนตอรุน อุปกรณการจับปลาที่สําคัญ ไดแก อวนชนติด (Gillnets) 
และอวนลอยกลางน้ํา (floating gillnets) อาจเปนอุปกรณที่เรียบงายแตก็ถือเปนทางเลือกอยางหน่ึง เรือที่
ใชในพืน้ที่สวนใหญเปนเรือขนาดเล็กติดเคร่ืองยนต 5 แรงมาในการจับปลาใกลชายฝง     นอกจากนี้คนใน
ชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลาจะประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ดวย แตก็แตกตางกนัไปตามลักษณะของพืน้ที่ 



เชน ทํานา ทําสวนยาง ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเล้ียงชายฝง เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนรายไดเสริม
นอกเหนือจากการจับปลา 

การออกทะเลเพื่อหาปลาจะเปนหนาที่ของทั้งผูหญิงและผูชายในชุมชนประมงแตจะสลับบทบาท
ความสําคัญกนัออกไป เชน เมื่อผูชายออกหาปลาไดแลวหากมีจาํนวนมากเกินพอที่จะใชบริโภคภายใน
ครอบครัวแลว ผูหญิงจะเปนผูทําหนานาํปลาเหลานัน้ไปขายในตลาดหรือแหลงรับซ้ือ หรือนําเอามาแปรรูป
เปนสินคาชนดิอ่ืน ๆ เชน ปลาแหง น้ําปลา เปนตน นอกจากบทบาทในดานการประมงแลวผูหญิงประมง
พื้นบานยังคงทําหนาทีเ่ฉกเชนแมบานทั่วไปคือการดูแลความเรียบรอยภายในบานดวยดังจะเหน็ไดจาก
ตารางที่ 1 แสดงการประกอบอาชีพและกิจกรรมตลอดทั้งปของผูหญิงประมงที่อาศัยอยูบริเวณทะเลสาบ
สงขลา 

 
ตารางที ่1 แสดงการประกอบอาชีพและกิจกรรมตลอดทั้งปของผูหญิงในชุมชนประมงที่อาศัยอยูบริเวณ

ทะเลสาบสงขลา 
บทบาท กิจกรรม 

(ช/ญ) 
ม.ค. 
ยี่ 

ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
อาย 

ปลูกขาว ญ             
จับปลาและเอา
ไปขายที่ตลาด 

ญ/ช**             

กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 

ญ/ช***             

ถนอมอาหาร 
(ดอง/หมกัปลา) 

ญ****             

ทําความสะอาด 
/ ซอมแซม
อุปกรณจับปลา 

ช             

กรีดยาง ญ/ช***             
งานบาน 
(ทํากับขาว, 
เล้ียงลูก ฯลฯ)  

ญ******             

 
 



จากตารางที่ 1 จะเหน็วาผูหญิงในชุมชนประมงประกอบไปดวยภาระหนาที่ต้ังแตในระดับครัวเรือน
จนถงึระดับชุมชน ตัวอยางเชนผูหญิงมบีทบาทดูแลทกุอยางในครัวเรือน เชน ดูแลอาหารการกินสําหรับ
สมาชิกในครอบครัว ทาํความสะอาดบาน เล้ียงลูก ฯลฯ และนอกจากการประมงแลวผูหญิงยงัประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ อีกโดยทาํสลับกนัไปตามฤดูกาลที่เหมาะสม  ในของการสรางความมัน่คงทางอาหารนั้น 
ผูหญิงมีองคความรูในเร่ืองการถนอมอาหารเอาไวเพื่อปองกนัการขาดแคลนเวลาที่ไมสามารถจับปลาได
เนื่องในฤดูมรสุม  ในแตละวันความรับผิดชอบเบื้องตนที่สําคัญที่สุดของผูหญิงคืองานบาน ภารกิจ
ของผูหญิงจะเร่ิมตนต้ังแตรุงเชาจนกระทั่งดึกด่ืน ในตอนเชามืดผูหญิงจะตองออกทะเลพรอมกับผูชายเพื่อ
ชวยเหวีย่งแหและคัดแยกปลาที่จับได เมือ่กลับเขาฝงผูหญิงจะนาํปลาไปขายในตลาดหรือในหมูบาน สวน
ตอนบายจะใชเวลาซอมแซมอุปกรณจับปลาและหารายไดเสริมโดยนําปลาไปขายท่ีตลาด หรือทําขนม
พื้นบานไปขายเพื่อเพิ่มรายไดใหครอบครัว  ในหลายกรณีผูหญิงยงัรับผิดชอบการลดภาระทาง
การเงนิของครอบครัว โดยนํากุงหอยปูปลาที่จับไดไปกํานัลแกคนมเีงินในชุมชนเพื่อจายหนี้หรือกูยืมเงิน
กอนใหมไปซื้อส่ิงของที่จาํเปน และยังเปนคนจายเบ้ียเล้ียงแกสามีตามที่สามีตองการดวย  โดยรวมแลว
ผูหญิงตองทําหนาทีห่ลายบทบาท ทั้งเล้ียงเด็กและคนชรา ชวยงานกอนและหลังจบัปลา และยังตองดูแล
สมาชิกในครอบครัวใหมีขาวปลาอาหารเพยีงพอดวย 
 
ขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมตัวอยาง 

จากการศึกษากลุมตัวอยาง 2 กลุมคือ  กลุมตัวอยางผูหญิงที่เปนชาวประมงพื้นบานเดิมและ
เปล่ียนไปทํางานโรงงานจํานวน 150 คน และกลุมตัวอยางผูหญิงที่เปนชาวประมงพื้นบานเดิมจาํนวนและ
ไมไดทํางานโรงงานจาํนวน 150 คน จากพื้นที่เปาหมาย 3 พืน้ที่คือ  บานหาดไขเตา ม.13 ต. นาปะขอ อ.
บางแกว จ.พทัลุง บานชองฟน ม.2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ. พทัลุง และบานบางโหนด ม.1 และ  ม.2 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา ไดผลการศึกษาดังนี ้
 

2.1 กลุมตัวอยางผูหญิงที่เปนชาวประมงพ้ืนบานเดิมและเปลีย่นไปทํางานโรงงาน 
1) ขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 
จากการสัมภาษณผูหญิงจาํนวน 150 คนจากบานชองฟน บานบางโหนด และบานหาดไขเตา 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผูหญิงในหมูบานเปาหมายทีท่ํางานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล เปนการ
สรุปสัดสวนผูหญิงจากทั้งสามหมูบานที่ไปเปนแรงงานเต็มเวลาในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล  
 
 
 
 



ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูหญิงในหมูบานเปาหมายที่ทํางานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
ประชากร ชื่อหมูบาน 

 
ชาย หญิง รวม 

ประมาณการจํานวน
ประชากรท่ีทาํงานใน
โรงงานแปรรูป (คน) 

รอยละของ
ประชากร
ทั้งหมด 

บานบางโหนด 401 451 852 240 28 
บานเกาะหมาก 652 719 1317 250 18 
บานหาดไขเตา 658 669 1327 450 33 

 
จากตารางเหน็ไดวาพื้นที่เปาหมายทั้ง 3 พื้นที ่ มีประชากรทีท่ํางานในโรงงานแปรรูปนอยกวารอย

ละ 35 และทั้งหมดเปนผูหญิง สวนคนที่ไมไดทาํงานโรงงานเปนเพราะสวนใหญประกอบอาชีพอ่ืนดวย
นอกเหนือจากการทาํประมงพื้นบาน เชน ทํานา ทาํสวนยางพาราเปนตน แตขณะเดียวกนัก็ยงัคงประกอบ
อาชีพจับสัตวน้ําเปนการยังชีพดวย จํานวนของผูหญิงทีท่ํางานในอุตสาหกรรมแปรรูปมีแนวโนมทีจ่ะ
เพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญ ดังจะเห็นไดจากจํานวนรถทีใ่หบริการรับสงคนในชุมชนเพื่อไปทํางานโรงงานใน
ตัวเมือง ซึง่จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับจํานวนคนที่สนใจทํางานในโรงงานวามีแนวโนมเปน
อยางไร สวนใหญตอบใหขอมูลวานาจะมจีํานวนเพิ่มข้ึนโดยสามารถสังเกตไดจากเมือ่ป พ.ศ.2545 พบวามี
รถรับสงคนงานเพยีง 2-3 คัน เทานั้น หากแตในปจจุบนั (พ.ศ. 2547) มีปริมาณรถเพิ่มข้ึนประมาณ 10 คัน
ที่มารับคนในชุมชนโดยเฉพาะผูหญิงไปทาํงานในโรงงานทกุเชา  

จากการศึกษาพบวาจากจํานวนกลุมตัวอยาง 150 คน มีผูทีท่ํางานในโรงงานอาหารทะเลถึงรอย
ละ 80 สวนทีเ่หลือ คือ รอยละ 20 ทาํงานในโรงงานประเภทอ่ืน เชน โรงงานผลิตถุงมือยาง โรงงานผลิต
อุปกรณการแพทย เปนตน อยางไรกต็ามเมื่อทาํการสัมภาษณเพิม่เติมกับกลุมตัวอยางผูหญิงทีท่ํางาน
เกี่ยวกับความพอใจในสภาพแวดลอมและสถานท่ีทํางานพบวา กลุมตัวอยางผูหญิงทีท่ํางานในโรงงานแปร
รูปอาหารมีความพอใจในสภาพแวดลอมและสถานท่ีทาํงานมากกวากลุมตัวอยางผูหญิงที่ทาํงานใน
โรงงานถุงมือยางที่มีสภาพแวดลอมที่ไมถูกสุขลักษณะในบริเวณทีท่าํงาน อยางไรก็ตามความพอใจนี้
อาจจะข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ ดวย เชน ระยะทางระหวางบานกับโรงงาน ระยะเวลาในการพักระหวางทาํงาน 
เปนตน 

สําหรับเร่ืองอายุของกลุมตัวอยางพบวา รอยละ 65 มีอายุนอยกวา 25 ป สวนทีเ่หลืออายุไมเกนิ 
33 ป ซึ่งจะเห็นไดวาเปนชวงอายุทีน่อยและเม่ือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการเขามาทํางานใน
โรงานพบวา สาเหตุที่มาทํางานโรงงานต้ังแตอายุยังนอยเพราะตองการหารายได และตองการมี
ประสบการณในการทํางานโรงงาน หลายคนบอกวาเร่ิมทํางานทันทหีลังจากเรียนจบชั้นประถมหรือมัธยม
เพราะทางเลือกในการทาํงานมีนอย จะใหทาํอาชีพประมงก็ไมมีความแนนอนในการจับสัตวน้ําอีกทัง้ไม
มั่นใจในเร่ืองรายไดวาจะเพยีงพอหรือไม สําหรับผูหญิงแตงงานแลวคิดเปน รอยละ 52 สวนใหญจะทํางาน



ในโรงงานมาประมาณ 1-3 ป ทัง้ที่ในอดีตกลุมตัวอยางผูหญิงที่ใหสัมภาษณนี้เคยเปนชาวประมงพ้ืนบานที่
ออกหาปลาในทะเลสาบสงขลามากอน แตปจจุบันกลุมคนเหลานี้ไดกลายเปนแรงงานใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมเต็มตัวแลว 

เมื่อทําการสอบถามเพิ่มเติมเร่ืองปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมตัวอยางเหลานี้เขามาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาวตรงกันวาปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรในทะเลสาบ
และปญหาส่ิงแวดลอมในทะเลสาบสงขลาเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหกลุมตัวอยางตองผันตัวเองเขาไป
ทํางานโรงงาน ดวยเหตุผลดังกลาวกลุมตัวอยางจึงเร่ิมทํางานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลใกลบานเพราะ
เห็นวาเปนทางออกที่จะหารายไดมาจนุเจือครอบครัวไดเพียงพอ ขณะที่หลายคนตามเพื่อนหรือญาติที่
ทํางานอยูกอนแลวเขามาเพราะคิดวาเปนโอกาสดีที่จะหารายได สมาชิกในชุมชนรอยละ  80 ที่ให
สัมภาษณกลาววาตองหาแหลงรายไดทางอ่ืนเพราะไมสามารถหาอาหารหรือรายไดจากทะเลสาบได และ
ต้ังขอสังเกตเพิ่มเติมวาขณะนี้ในทะเลสาบไมมีสัตวน้าํใหจับและในชุมชนก็ไมมีงานอ่ืนใหทาํ ดังเชนที่ผูให
สัมภาษณคนหนึง่กลาววา “ถึงคาแรงจากโรงงานจะไมมากมายอะไรนัก แตก็เปนหลักประกนัไดวาเราจะมี
รายไดที่แนนอนทกุวนั แตถาพึ่งการจับปลาเพยีงอยางเดียว เราก็อาจหาเงนิไดบางไมไดบาง” 

 
2) แรงงานหญิงและสภาพการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 
จากการทีก่ลุมเปาหมายผูหญิงเลือกทาํงานในโรงงานเปนเพราะทางเลือกทางดานอาชีพมนีอย อีก

ทั้ง การประกอบอาชีพประมงด่ังเดิมก็ไมสามารถทําไดอยางตอเนื่อง เพราะทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม
ลง สัตวน้ําก็หายากข้ึน ดังเชนที่สมาชกิชมุชนคนหนึ่งกลาววา “พอไมมีปลาเราก็มภีาระมากข้ึน เพราะตอง
ออกไปหางานและอาหารนอกหมูบาน” (การสัมภาษณผูหญิงจากบานระโหนด, เมษายน พ.ศ. 2547) 
ประกอบกับเมือ่อุตสาหกรรมอาหารทะเลเติบโตข้ึน แรงงานผูหญิงจงึเปนที่ตองการเพิ่มมากข้ึนดวย
เนื่องจากการทํางานโรงงานไมตองใชฝมือแตตองใชความละเอียด และผูหญิงจัดเปนแรงงานราคาถูก 
อยางไรก็ตามการทาํงานโรงงานก็มีปญหาซึ่งกลุมเปาหมายไดสะทอนปญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางานใน
โรงงานออกมาในประเด็นดังตอไปนี ้

(1) ระยะเวลาการทํางาน 
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายสวนใหญไดใหขอมูลตรงกนัวา ตองทาํงานทามกลางอากาศ

หนาวเย็น ขณะเดียวกนัตองอยูในอิริยาบถเดิม ๆ คือ นั่งหรือยืนอยูกับที่ตลอดเวลาทีท่ํางานอยู 
ขณะเดียวกนัการทาํงานของแตละโรงงานก็ไมแตกตางกนั ซึง่แตละกะ (ชวงเวลาทีท่าํงาน) จะมีระยะเวลา
แตกตางกนั แตรวมเวลาทัง้สินแลวประมาณ 8 ชัว่โมง ซึ่งหากตองเขาทาํงานกะเชา ซึง่จะเร่ิมทาํงานต้ังแต 
8 โมงเชา ส้ินสุดตอน 5 โมงเย็น ไมนบัเวลาเดินทาง ดังนัน้หากพักอาศัยอยูไกลจากโรงงานในแตละวนั
คนงานจะตองต่ืนต้ังแตตี 5 เพื่อเตรียมตัวรอรถประจําทางมารับสงระหวางบานและโรงงานในเวลา 6 โมง
เชา ของแตละวัน โดยจะมชีวงเวลาสําหรับพัก 1 ชัว่โมง ในเวลากลางวนัเพื่อรับประทานอาหาร ระหวาง



ทํางานจะมีน้าํด่ืม อุปกรณปฐมพยาบาล และอุปกรณทํางาน เชน ถงุมอืยาง หมวก และเส้ือผา เตรียมไวให 
นอกจากนีม้ีรานอาหารสําหรับขายอาหารกลางวัน เวนแตวาคนงานจะเตรียมอาหารมาเองจากบาน  

(2) สภาพแวดลอมของการทํางาน 
เมื่อสอบถามเรื่องสภาพแวดลอมของการทาํงานกับกลุมตัวอยางสวนใหญใหขอมูลวาคอนขาง

พอใจกับสภาพท่ัวไปของโรงงานเพราะสะอาด มีเพียงบางบริเวณที่ตองใชน้าํหรือบางชวงทีต่องสัมผัส
สารเคมีตลอดวันกจ็ะมีความกังวลเร่ืองสุขภาพ นอกจากนีย้ังพบวามีอาการปวดเมื่อยกลามเนือ้และขอตอ
โดยเฉพาะชวงไหลและเขา เพราะตองนัน่หรือยนืทาํงานตลอดวัน  นอกจากนี้ตองทาํงานติดตอกันหลาย
ชั่วโมงหรือบางวนัตองทํานอกเวลา บางคนก็จะมีอาการเหน่ือยงายและรูสึกวิงเวียน  

มีบางสวนที่จะมีความเหน็แตกตางเนื่องจากสวนใหญตองทาํงานสัมผัสสารเคมี เชน แอมโมเนยี 
หรือคลอรีน ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพ ก็แสดงความไมพอใจเร่ืองสภาพแวดลอมที่ชื้นแฉะและหนาว
เย็น คนงานรูสึกวาปจจัยตางๆ เหลานี้มีสวนทาํใหเกิดปญหาระบบทางเดินหายใจที่ตนประสบอยู 
นอกจากนีย้ังมีความเครียดทางจิตใจอยางหนักเนื่องจากลักษณะงานที่ซ้ําซาก และการทํางานใน
สภาพแวดลอมแบบปดโดยถูกตรวจตราตลอดเวลา ผูใหสัมภาษณรายหนึง่กลาววารูสึกเครียดเพราะผูคุม
งานเปนคนคุยดวยยากทาํใหไมสามารถปรึกษาหารือได      และในชวงที่งานยุงคนงานยังถูกขอใหทาํงาน
ลวงเวลา (แมนจะไดเงนิคาลวงเวลาก็ตาม)  ทําใหเวลาพักผอนที่บานกับครอบครัวลดลง 

(3) ความสัมพันธภายในโรงงาน 
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายเร่ืองความสัมพนัธระหวางคนในโรงงาน พบวาในสวนการผลิต

เดียวกนัจะรูจกักันแตจะไมคอยมีการปฏิสัมพันธกับหนวยการผลิตอ่ืนๆ เนื่องจากการทาํงานในโรงงาน
ต้ังแตขนาดกลางถงึใหญข้ึนไปสวนการผลิตจะแยกกนัไปตามแตละแผนก ยังผลใหผูทีท่ํางานโรงงานจะมี
ความชาํนาญเฉพาะแผนกของตนเองแตจะมีทราบถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด  

(4) อัตราคาจาง 
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายเก่ียวกับอัตราคาจาง พบวา สวนใหญคนงานไดรับคาแรงข้ันตํ่า

วันละ 138 บาท จะมีบางสวนทีท่ํางานในโรงงานปลาทูนาบรรจุกระปองจะไดรับคาจางวนัละ 140 บาท 
ในชวงทดลองงานสามเดือน กอนจะเพิ่มคาจางใหเปน 144 บาท ผูใหสัมภาษณรายหนึ่งทํางานในโรงงาน
ปลาทนูาบรรจกุระปองมา 17 ป กลาววาไดรับคาจางวนัละ 165 บาท แตบางคร้ังคนงานจะถูกขอรองให
ทํางานลวงเวลาเม่ือมวีัตถุดิบจํานวนมากเขามา ซึ่งสถานการณเชนนีค้นงานจะไดรับคาจางพิเศษข้ึนอยูกับ
ชั่วโมงการทํางาน การจายคาจางจะจายเปนรายวนั และตามปกติจะมีชั่วโมงการทํางานที่แนนอนเวนแต
เมื่อมีงานลวงเวลา จนถงึขณะนี้ยงัไมมีผูใหสัมภาษณรายไดรายงานวาไดรับโบนัสจากเจาของโรงงาน แต
โดยทัว่ไปกลาววารายไดจากโรงงานไมเพยีงพอและนอยกวาที่เคยไดจากการจับปลาโดยตรง (ซึ่งเคยไดถึง
วันละ 1,000 บาท เมื่อนําปลาที่จับไดไปขายในตลาด) แมแตในวนัทีย่่ําแย ชาวบานก็ยงัมั่นใจไดวา
ครอบครัวจะมีอาหารเพียงพอเพราะทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ แตปจจุบันเม่ือทรัพยากรขาดแคลน 



ผูหญิงคิดวางานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลดึงดูดใจมากกวาการจับปลาในทะเล เพราะรายไดแตละวัน
แนนอนกวา ซึง่ดูเหมือนจะเปนปจจัยดึงดูดที่สําคัญทีท่ําใหผูหญิงจึงตัดสินใจมาเปนแรงงานเต็มเวลา 

(5) สวัสดิการในการทํางาน 
ในแงของสวัสดิการ กลุมเปาหมายบอกวาสวัสดิการของแตละโรงงานจะแตกตางกนัไป เชน กรณี

โรงงานปลาทนูาบรรจุกระปอง สวัสดิการแรกที่จะไดรับคือประกันสังคม การที่โรงงานสวนใหญทํา
ประกันสังคมใหคนงานโดยหักจากคาแรง ทาํใหกลุมเปาหมายหลายคนแสดงความคิดเหน็วา ควรหักเงนิ
ประกันสังคมนอยลงเพื่อจะไดเหลือเงินสดกลับบานมากข้ึน ในบางกรณีคนงานจะไดรับการคุมครองเฉพาะ
อุบัติเหตุที่เกิดระหวางการทาํงานในโรงงาน ซึ่งคนงานมีขอมูลขาวสารเร่ืองนีน้อยมาก ยกตัวอยางเชน เร่ือง
กฎหมายแรงงาน หรือผลประโยชนจากประกันสังคมทีท่ําไวเปนตน บางกรณีคนงานจะไดรับอนุญาตให
รวมกลุมกนัไดเมื่อมีการบอกกลาว เคยมีเหตุการณที่คนงานรวมตัวกันเรียกรองใหบริษัทจัดหาถุงมอืใหเปน
ผลสําเร็จ  แตสําหรับพืน้ที่ที่ศึกษาคนงานมีโอกาสนอยที่จะทาํเชนนัน้เพราะกลัววาถาตอตานแลวจะตอง
ตกงาน นอกจากนี้คนงานยังไมมีความรูที่เหมาะสมเก่ียวกับเร่ืองสิทธิคนงานอีกดวย ซึ่งอาจเปนสาเหตุทีท่ํา
ใหบริษัทเอาเปรียบคนงานเพื่อลดตนทนุการผลิตได 

นอกจากประกันสังคมแลว ผูใหสัมภาษณบางคนบอกวาโรงงานไดจัดเตรียมรถประจําทางไว
สําหรับรับสงคนงานในตอนเชาและตอนเย็นแตคนงานจะตองจายคารถใหคนขับเอง จากขอมลูของผูให
สัมภาษณคนหนึง่ทีท่ํางานในโรงงานปลาทูนาบรรจุกระปอง พบวา คนงานตองจายคารถเปนเงิน 150 
บาท/เดือน สําหรับการนั่งรถไปกลับ 15 คร้ัง โดยทางเจาของรถไดรับคาจางจากเจาของโรงงานตางหากอีก 
5,000 บาท/เดือน นอกเหนือจากคารถที่เก็บจากคนงานอยูแลว ไมมีคําอธิบายวาทาํไมจึงมีเร่ืองเชนนี้
เกิดข้ึน แตการที่ตองจายคาเดินทางทกุวันทําใหผูหญิงมีคาใชจายเพิ่มข้ึน ส่ิงทีผู่ใหสัมภาษณสวนใหญ 
(รอยละ 90) กังวลมากที่สุดคือเร่ืองอุบัติเหตุระหวางการเดินทางที่เกิดข้ึนเปนประจําในฤดูฝน หากมี
อุบัติเหตุเกิดข้ึน ทางโรงงานไมสามารถชดใชคาเสียหายจากการบาดเจ็บใดๆ ได ยกเวนอุบัติเหตุระหวาง
ทํางานทีเ่กิดในโรงงานเทานัน้ นอกจากน้ีผูหญิงยงักังวลดวยวาหากเกิดอะไรข้ึนกบัตัวเองแลวจะไมมีใคร
ดูแลบุตรหลาน 

นอกจากสวัสดิการดังกลาวคนงานยังไดรับอนุญาตใหลากิจได 7 วนั และลาปวยอีก 30 วนั 
คนงานที่ต้ังครรภสามารถลาคลอดได 3 เดือน อยางไรกต็ามหากมกีารหยุดงานโดยไมแจงลวงหนา คนงาน
จะถูกหักคาแรง 100 บาท ผูใหสัมภาษณรอยละ 95 กังวลวาตนเองใชเวลาอยูนอกหมูบานนาน
เกินไปจนไมรูวามีอะไรเกิดข้ึนบาง และรูสึกเร่ิมเหนิหางกับสมาชกิในชุมชนคนอ่ืนๆ  

(6) กิจกรรมในชุมชน 
การทาํงานโรงงานทาํใหกลุมเปาหมายสวนใหญ (รอยละ 85) พลาดการทํากิจกรรมทางสังคมและ

ส่ิงแวดลอมดวย ยกตัวอยางเชน การปลูกปาโกงกาง, การแบงเขตอนรัุกษ และการจัดต้ังกลุมออมทรัพย ซึ่ง
มีการริเร่ิมข้ึนต้ังแต พ.ศ.2543 จากการสัมภาษณพบวากลุมเปาหมาย รอยละ 15 ไมสามารถไปรวม



กิจกรรมไดเนือ่งจากไมมีเวลา มากกวาคร่ึงไมไดเปนสมาชิกของกลุม แตมีสวนรวมในกิจกรรมหรือใหสามี
และลูกไปรวมกิจกรรมแทน แตถึงผูหญิงจะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ นอยลง ขอมูลที่ไดแสดงใหเห็นวา
ผูหญิงมีความหวงใยตอส่ิงแวดลอม และพยายามอยางดีที่สุดที่จะใหสามีและลูกมีสวนรวมในกจิกรรมการ
อนุรักษตางๆ นอกจากน้ีผูหญิงยงัพลาดโอกาสที่จะรวมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
รวมกลุมทางสงัคมซึ่งสําคัญตอชุมชนชนบทที่มีรากฐานบนขนบประเพณีแบบด้ังเดิม กอนหนานี้ผูหญิงมี
สวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการหุงหาอาหารประกอบพิธีกรรมในทองถิน่ แตปจจุบันผูสูงอายุไดเขามา
ทําหนาทีน่ี้อยางเต็มที่เพราะคนหนุมสาวไปทํางานโรงงานกันหมด กลุมเปาหมายตรงกันวาอยากเหน็
ทะเลสาบและทรัพยากรทางทะเลกลับมาอุดมสมบูรณเหมือนเดิม เพื่อทีชุ่มชนจะไดกลับมาเปนหนึ่ง
เดียวกนัอีกคร้ัง 
 

2.2 กลุมตัวอยางผูหญิงที่เปนชาวประมงพ้ืนบานเดิมและไมไดทาํงานโรงงาน 
1) ขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 

 
ตารางที่ 3 แสดงปจจัยที่เกีย่วของกับกลุมตัวอยางผูหญิงที่เปนชาวประมงพืน้บานและไมทาํงานโรงงาน 

ปจจัยที่เกี่ยวของ จํานวน (คน) รอยละ 
1) อาชีพเดิม 

- ประมงพืน้บาน 141 94.0 

- ทํานา 2 1.3 

- รับจางทั่วไป 3 3.0 

- อ่ืน ๆ  4 2.7 
รวมเปน 150 100 

2) อาชีพปจจบุนั 

- ประมงพืน้บาน 87 58.0 

- ทําสวน 41 27.3 

- รับจางทั่วไป 20 13.3 

- อ่ืน ๆ  2 1.3 
รวมเปน 150 100 

3) การมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและฟนฟทูะเลสาบ 

- เขารวม 118 78.7 

- ไมเขารวม 38 25.3 
รวมเปน 150 100 



4) ความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและฟนฟูทะเลสาบ 

- เขารวม 146 97.3 

- ไมเขารวม 4 2.7 
รวมเปน 150 100 

5) การรับรูขอมลูขาวสารเกีย่วกับนโยบายการฟนฟูทะเลสาบสงขลา 

- รับรู 141 94.0 

- ไมรับรู 9 6.0 
รวมเปน 150 100 

 
จากตารางที่ 3  แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเดิมคือ ประมงพ้ืนบาน คิด

เปนรอยละ 94.0 แตปจจุบันพบวาลดลงเหลือเพยีง รอยละ 58.0 แตประกอบอาชีพอ่ืนคือ ทําสวนเพิ่มข้ึน
ถึงรอยละ 27.3 และอาชีพรับจางก็มีจํานวนสูงข้ึนจากเดิมคิดเปนรอยละ 2.7 ปจจุบนัเพิม่ข้ึนเปนรอย 13.3  

จากการเก็บขอมูลในสวนของรายไดและรายจายของกลุมเปาหมายทั้ง 150 คนพบวา รายไดอยู
ระหวาง 80-150 บาท/วนั ขณะที่รายจายอยูระหวาง 300-450 บาท/วัน ในสวนของการเปนสมาชิกกลุม
พบวาสวนใหญเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยและกองทุนหมูบาน ขณะที่บางสวนไมไดเปนสมาชิกของกลุมใด 
ๆ เลย 

จากตารางที ่ 3 พบวาการมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและฟนฟทูะเลสาบของกลุมตัวอยางสวน
ใหญจะเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 78.7 โดยกจิกรรมสวนใหญที่เขารวมจะเปนการปลูกปาชายเลน 
การปลอยพนัธุสัตวน้าํ และการประชุมเกี่ยวกับการฟนฟูส่ิงแวดลอมในพืน้ที่ สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมได
เขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 25.3 โดยมีเหตุผลคือไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมเพราะตองทาํงานนอกชุมชน 
ไมมีเวลาวาง และไมทราบวามกีิจกรรมดังกลาวในชมุชน และจากการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่ขารวมกิจกรรมอนุรักษและฟนฟทูะเลสาบ พบวา เหน็ดวยกับการทํากจิกรรม
ดังกลาวเพราะจะทาํใหสัตวน้ําเพิ่มจาํนวนข้ึนซึ่งคาดวาจะนํามาสูความอุดมสมบูรณของทะเลสาบ ขณะที่
คนในชุมชนก็ไดมีสวนรวมพฒันาทองถิ่นและสามาราสรางความสามัคคีในชุมชนไดดวย 

เมื่อสอบถามเรื่องความตองการมีสวนรวมของกลุมตัวอยางการเขารวมกิจกรรมอนุรักษและฟนฟู
ในอนาคต พบวารอยละ 97.3 แสดงความจํานงที่จะเขารวมกิจกรรมดังกลาวเพราะตองการทีจ่ะเห็น
ทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณเชนเคย และตองการเขารวมกิจกรรมของชุมชนเพื่อใหเกิดความสามคัคีใน
ชุมชน ขณะทีร่อยละ 2.7 ไมตองการเขารวมกิจกรรม เพราะสวนใหญไมมีเวลาเนื่องจากทํางานนอกชุมชน
และไมมีเวลาวางพอ  

สําหรับการรับรูขอมูลขาวสารของชาวบานเร่ืองนโยบายการฟนฟทูะเลสงขลา พบวา กลุมตัวอยาง
รับรูขอมูลขาวสารนโยบายของรัฐบาลเกีย่วกับการฟนฟทูะเลสาบ คิดเปนรอยละ 94.0 ผานทางโทรทัศน 



วิทย ุการเขารวมประชุมในเวททีี่หนวยงานราชการจัดข้ึน วางสนทนาของชุมชนและการประชาสัมพันธของ
คณะกรรมการลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในพ้ืนที่ แตอีกรอยละ 6.0 ไมทราบรายละเอียดเนื่องจากไมไดติดตาม
ขาวสาร และไมไดสนทนากับคนในชุมชนเนื่องจากตองออกไปทํางานนอกชุมชน และเมื่อสอบถามความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางเร่ืองความตองการที่จะใหรัฐบาลออกนโยบายเพื่อฟนฟูทะเลสาบในประเด็น
ใดบาง พบวา มีประเด็นทีห่ลากหลาย เชน การปราบปรามและยกเลิกการใชเคร่ืองประมงที่ผิดกฎหมาย 
การแกไขปญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การขุดรองน้ําเพื่อไมใหทะเลสาบต้ืนเขิน การร้ือถอนส่ิง
ปลูกสรางที่ลํ้าลงในทะเลสาบและลําคลอง การฟนฟูและอนุรักษพันธสัตวน้ํา  ยกเลิกทาเรือน้ําลึก การเปด
ปากระวะ เปนตน 

อยางไรก็ตามเม่ือสอบถามกลุมตัวอยางวาในอนาคตอยากใหทะเลสาบสงขลาเปนอยางไร ก็ไดรับ
คําตอบที่เหมอืนกนัคือ ไมมีเคร่ืองมือประมงที่ทาํลายลางในทะเลสาบ ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติ
กลับมาอุดมสมบูรณสามารถเปนแหลงหากินของคนในชุมชนได เพราะหากชุมชนสามารถประกอบอาชีพ
อยูในทองถิน่ได ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกนัหากมโีครงการพัฒนาใด ๆ เกี่ยวกบัทะเลสาบก็
อยากจะมีสวนรวมในการตดัสินดวย 

ทั้งนี้เปนเร่ืองจําเปนที่จะตองพิจารณาดวยวาทุกวันนี้ชมุชนมีความตองการรายไดที่สูงข้ึน ความ
แข็งแกรงของระบบทุนนิยมและคานิยมของผูบริโภคถูกผลักดันดวยอิทธิพลจากส่ือและการพัฒนาตางๆ ทาํ
ใหคานยิมชุมชนที่แตเดิมมลัีกษณะเอ้ือเฟอเผ่ือแผและมีความผูกพนัทางสังคมอยางแนบแนนเปล่ียนแปลง
ไป ปจจุบันคนหนัไปใหคุณคากับวัตถุส่ิงของและแขงขันกนัเพื่อใหไดมาซึ่งขาวของเคร่ืองใชอยาง โทรทัศน 
รถยนต และโทรศัพทมือถือ ชาวบานตองหาเงินมากข้ึนเพื่อซ้ือส่ิงของตางๆ มาสนองความตองการเบ้ืองตน 
และเนื่องจากการจับปลาเปนกิจกรรมตามฤดูกาล ชาวบานจึงไมสามารถจับปลาไดตลอดชวงเวลาสาม
เดือนที่ปลาผสมพันธุและวางไข ในชวงนี้ชาวบานจะหารายไดจากแหลงอ่ืน เชน ทาํงานโรงงาน เปนตน 
อยางไรก็ตามเนื่องจากทรัพยากรรอยหรอลงทุกวนั ทุกวนันี้ชาวบานพบวาตัวเองไดกลายเปนคนงาน
โรงงานเต็มตัว (เปนอาชีพหลัก) สวนการจับปลากลายเปนเพยีงอาชพีเสริมซึ่งมีแนวโนมเพิม่มากขึ้นทุกท ี
 

การศึกษาสรุปไดวาการลมสลายของทรัพยากรธรรมชาติมีผลกระทบโดยตรงตอผูหญิงอยางเห็น
ไดชัด เพราะทําใหผูหญิงมีภาระเพิ่มข้ึน ดังสรุปจากปากคําของผูหญิงที่ใหสัมภาษณในตารางที่ 1 
ปรากฏการณที่ผูหญิงถูกผลักดันใหเขาสูระบบการผลิตกระแสหลักสงผลกระทบทั้งตอระดับครอบครัวและ
ชุมชนในภาพรวม เพราะกอนหนานี้ชุมชนประมงขนาดเล็กใชทรัพยากรธรรมชาติเพยีงเพื่อการยังชีพ ทําให
สมาชิกในครอบครัวทํางานใกลชิดกันอยางเปนอิสระโดยไมมีใครมาควบคุม แตการเปล่ียนแปลงทางการ
ผลิตที่เกิดจากแรงผลักดันของโลกาภิวัตนทาํใหทรัพยากรธรรมชาติถกูทาํลาย ในขณะที่ชุมชนกลายเปน
แหลงปอนแรงงานแกอุตสาหกรรมทีก่ําลังเจริญเติบโต ในกรณีของทะเลสาบสงขลานั้น เห็นไดชัดวาผูหญิง
ในชุมชนประมงขนาดเล็กเลิกจับปลาเพราะทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม และกลายเปนแรงงานเต็มเวลา



ในโรงงานแปรรูปปลา สวนการจับปลาซ่ึงเคยเปนกิจกรรมที่มีมานานและแพรหลายไดกลายเปนอาชีพเสริม
ของงานโรงงานไป พรอมกนันัน้แรงงานและภาระหนาที่ของผูหญิงกเ็พิ่มมากข้ึน ผูหญิงตองดูแลครอบครัว
และทํางานหลายช่ัวโมงในขณะเดียวกนั ผูหญิงบางคนเสียใจวาไมไดดูแลครอบครัวเทาที่อยากจะทาํ และ
เนื่องจากกิจกรรมการจับปลาลดลง จาํนวนผูหญิงที่ทาํงานในภาคการประมงโดยเฉพาะกิจกรรมกอนและ
หลังจับปลาก็ลดลงเชนกัน ผูหญิงตองเผชิญสถานการณที่ไมมีทางเลือกในการเล้ียงชีพ และถูกผลักดันให
เขาสูการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก และถึงแมผูหญิงจะพอใจทีร่ายไดจากโรงงานมีความมัน่คง แตก็
ตระหนักถึงผลลัพธทีเ่ลวรายเนื่องจากความสัมพันธในชุมชนถกูทาํลายลง เชนเดียวกับความสัมพันธ
ระหวางคนในชุมชนกบัทรัพยากรธรรมชาติหลังจากที่ชาวบานเลกิจับปลา 

 
ขอเสนอ 
ชาวประมงตองการใหน้าํในทะเลสาบหมุนเวยีนเหมือนดังแตกอน โดยเปดคลองที่เชื่อมตอระหวาง
ทะเลสาบกับอาวไทย พรอมทั้งขุดลอกตลอดสาย หยุดการขยายทาเรือน้ําลึกและแนวกนัคล่ืน และ
ทําประชาพิจารณใหคนในพืน้ที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ 
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