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บทที่ 1 

บทน าและระเบียบวิธีวิจัย 

1. ความส าคัญของปัญหา 

 

ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นท่ีติดทะเล 23 จังหวัด รวมความยาว 2,614 กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชายฝั่งในภาคใต้ทั้ง
ฝ่ังอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ความยาว 1,672 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งเหล่านี้เป็นท่ีอยู่อาศัยของชุมชนประมง โดยเฉพาะชุมชน
ชาวประมงพื้นบ้านหรือชาวประมงขนาดเล็ก ที่มีชีวิตพึ่งพาอยู่กับทรัพยากรชายฝั่งและทะเล และเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่
เผชิญหน้ากับกระแสการพัฒนาของประเทศที่มุ่งขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกน ามาใช้เป็น
ปัจจัยสร้างความแข็งแกร่งกับเศรษฐกิจระดับมหาภาค ผลที่เกิดขึ้นคือ ประมงพื้นบ้านไทยต้องประสบกับปัญหา การท าประมงผิด
กฎหมาย โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ปัญหากฎหมายประมง ฯลฯ ในขณะที่แนวทางการพัฒนาน าความเปล่ียนแปลงมาสู่ท้องถิ่น 
มีการใช้พื้นที่ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, การสร้างท่าเทียบเรือน้ าลึก เป็นต้น สถานการณ์ปัญหา
ดังกล่าวด ารงมาเป็นระยะเวลากว่าส่ีสิบปีของการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนประมงพื้นบ้านซึ่งมีทุนและเข้าถึงโอกาสต่างๆ น้อยอยู่แล้ว จึงตกอยู่ในภาวะเป็นผู้รับผลพวงจาก
ทิศทางและกระแสการพัฒนาที่พวกตนไม่ได้มีส่วนรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจ แต่กลับต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่
สูงขึ้นท้ัง ค่าอาหาร ค่าเครื่องอุปโภคและบริโภค ค่าเล้ียงดูและเล่าเรียนบุตร  ต้นทุนในการประกอบอาชีพ ท าให้ครอบครัวของ
ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่มีสภาพการท ามาหากินและชีวิตที่ขัดสน วิถีชีวิตปรับเปล่ียนจากที่เคยอยู่ดีกินดีเข้าสู่เส้นทางความ
ยากจน ซ้ าร้ายยิ่งกว่านั้นหมู่บ้านประมงพื้นบ้านจ านวนหน่ึงต้องถูกโยกย้าย เพราะท าประมงต่อไปไม่ได้เนื่องจากโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ หรือแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการก่อสร้างและการลงทุนได้เข้าไปตั้งแทนที่อยู่ในท่ีอยู่อาศัยของชุมชน 
โครงการต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมของชุมชน ความไม่มั่นคงในอาหารและการด าเนินชีวิต 

อย่างไรก็ตามปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมักถูกแยกออกจากประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ทั้งที่เป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันในรูปแบบของฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตและการด ารงชีวิต ดังนั้นการศึกษาครั้งนีจ้ึงต้องการน าเสนอให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงด้านอาหารที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
ประมงพื้นบ้านด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อประเมินความเส่ียง ความเปราะบาง บทบาทหญิงชาย ที่อาจจะส่งผลต่อชุมชนประมงพื้นบ้านในด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงด้านอาหาร และการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ศักยภาพ และข้อจ ากัดของชุมชนประมงที่มีผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงด้านอาหาร และการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก 

2.3 เพื่อพัฒนาข้อเสนอตัวชี้วัดความมั่นคงด้านอาหารที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนประมงพื้นบ้าน 
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ตัวช้ีวัด ความ

มั่นคงด้าน

อาหารของ

ชุมชนประมง

พื้นบ้าน 

 

3. กรอบคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นกรอบคิด
ในการวิจัย ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ การมีอาหารเพียงพอหรือการมีอยู่ของอาหาร (Availability) การเข้าถึงอาหาร 
(Accessibility) การใช้ประโยชน์ทรัพยากร (Utilization) และ เสถียรภาพของอาหาร (stability) ผสมผสานกับกรอบคิดวิจัยเรื่อง
ความไม่มั่นคงทางอาหารและระบบแผนท่ีสารสนเทศของกลุ่มเส่ียง ( National Food Insecurity and Vulnerability Information 
and Mapping System : FIVIMS Thailand)  ที่พิจารณาใน  4 มิติ ได้แก่ การไม่สามารถ ท าการผลิตอาหารได้อย่างพอเพียง  
(Insufficient Food Production) การไม่มีอาหารเพียงพอ  (Insufficient Food Supply/Availability) ระบบการกระจายอาหารไม่ดี  
(Poor Food Distribution System) และความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) รวมทั้งแนวคิดเรื่องความมั่นคงด้านอาหารของ
ชุมชนประมงพื้นบ้านที่เกิดจากการให้ชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้ให้นิยามและแยกแยะประเด็นออกมา ดังแสดงในภาพท่ี  1 และกรอบ
คิดในการวิจัยครั้งนี้จะถูกน ามาพัฒนาเป็นตัวชี้วัดเรื่องความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนประมงพื้นบ้านต่อไป  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบคิดในการวิจัย 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 

4.1 พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษาคือ ชุมชนประมงพื้นบ้าน ท่ีอยู่ใน 2 จังหวัดและสองฝั่งทะเลของประเทศไทย (ภาพท่ี 2) คือ  

- ฝ่ังทะเลอ่าวไทย :  ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

- ฝ่ังทะเลอันดามัน : ต าบลบางสักและต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

 

 
ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 พื้นที่ 

4.2 ประชากรที่ศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีที่มีหน่วยการวิเคราะห์ท้ังระดับครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายคือ ชุมชน
ประมงพื้นบ้าน 4 หมู่บ้าน คือ ม.6 บ้านสระบัว และ ม.7 บ้านหน้าทับ ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ม .4 
บ้านน้ าราบ ต าบลบางสัก และ ม . 3 บ้านมดตะนอย ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ท้ังนี้ การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใน
การเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ( Stratified Random Sampling) เพราะเป็นวิธีที่ผู้วิจัยสามารถแบ่งประชากรออกเป็น
กลุ่มย่อย ๆ ได้แน่นอน ดังนี้ 

1) การก าหนดลักษณะของกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งครอบครัวตามลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน คือ 
ครอบครัวที่มีฐานะดีมีอันจะกินหรือรวย ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง และครอบครัวที่มีฐานะยากจน เพื่อศึกษาว่า
ครอบครัวทั้ง 3 ระดับน้ีมีลักษณะความมั่นคงทางอาหารท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ส าหรับการแบ่งครอบครัว
ออกเป็น 3 ระดับน้ัน ผู้ศึกษาจะให้ชุมชนเป็นคนก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกลักษณะของทั้งสามฐานะ และให้ทาง
ชุมชนเป็นผู้ก าหนดบุคคลที่จะเป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 
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2) การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง 30% จากประชากรในแต่ละกลุ่มฐานะ  คือ ครอบครัวที่มีฐานะดีมีอันจะกินหรือ
รวย ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง และครอบครัวที่มีฐานะยากจน ของแต่ละหมู่บ้าน และเนื่องจากปัจจุบันพบว่าใน
ครอบครัวหนึ่งจะมีผู้ประกอบอาชีพท่ีหลากหลายขึ้น อันส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เช่น รูปแบบของการท ามาหา
กิน ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดให้เกณฑ์ครอบครัวฐานะเดียวแต่มีความหลากหลายของลักษณะการประกอบอาชีพ 
แหล่งที่มาของรายได้ ประกอบด้วย 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรที่ศึกษา (ครัวเรือน)  

พื้นที่ท่ีท าการศึกษา ประชากร
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

ลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจ 

ฐานะด ี(ครอบครัว) ฐานะปานกลาง (ครอบครัว) ฐานะยากจน (ครอบครัว)  

ไม่สามารถระบุได้ 
1 

ประชากร
จริง 

ประชากรที่ศึกษา 
(30% ของประชากร
จริง) 

ประชากรจริง ประชากรที่ศึกษา 
(30% ของประชากร
จริง) 

ประชากร
จริง 

ประชากรที่ศึกษา 
(30% ของประชากร
จริง) 

ม.6 บ้านสระบัว ต.ท่าศาลา  
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

625 73 30 331 130 78 30 143 

ม.7 บ้านหน้าทับ ต.ท่าศาลา  
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

370 36 15 76 25 258 80 - 

ม.4 บ้านน้ าราบ ต.บางสัก  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

316 40 15 214 90 68 25 - 

ม. 3 บ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

291 5 - 26 13 260 87 - 

รวมทั้งสิ้น 1,618 154 60 647 258 664 222 154 

                                                           
1
 ไม่สามารถระบุได้ หมายถึง กลุ่มคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนที่ แต่ไม่ปรากฏว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย หรือ ออกไปประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในต่างพื้นที่ 
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5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษาและข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนท่ีท าการศึกษา 

5.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามร่วมกับทีมวิจัยชาวบ้าน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามลักษณะของ
ข้อมูลท่ีต้องการ วิธีที่ใช้คือ  1) ข้อมูลในระดับชุมชน ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การท าปฏิทินทรัพยากร และการจัดเวที
สนทนากลุ่ม และ 2) ข้อมูลในระดับครัวเรือน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในระดับครัวเรือน  

6. การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) อาศัยการประมวลข้อมูลในเชิงปริมาณ
มาสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพและใช้แผนท่ีทรัพยากรมาช่วยในการวิเคราะห์ร่วม ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของอาหาร 
ความสามารถในการมีอาหาร แหล่งที่มาของอาหารและกระบวนการผลิต การจัดการของชุมชน ปรากฏการณ์ด้านความมั่นคงทาง
อาหารในปัจจุบัน แนวโน้มความมั่นคงทางอาหารในอนาคต และกลุ่มผู้เปราะบาง 

7. ค าจ ากัดความที่ใช้เฉพาะในการศึกษา 

ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมายถึง ชุมชนท่ีมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและมีวิถีชีวิตสัมพันธ์และ
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนบกและทรัพยากรธรรมชาติในทะเล เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าบก 
ทะเล เป็นต้น  

ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง ครอบครัวและชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงตนเองทางด้านอาหารได้ โดยจะต้องมี
สิทธิเข้าถึงในทรัพยากรธรรมชาติได้ง่าย ไม่ถูกจ ากัดพื้นที่ในการใช้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจะต้องอยู่บน
พื้นฐานการการบริหารจัดการท่ียอมรับและปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนสามารถมีอาหารเพื่อการบริโภคอย่าง
พอเพียงและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

การมีอาหารเพียงพอหรือการพึ่งตนเองได้ ในการศึกษานี้ หมายถึง ลักษณะของการได้มาของอาหารในครอบครัว แหล่ง
ที่ได้มาซึ่งอาหาร ปริมาณ ชนิด และความหลากหลายของอาหารจากแหล่งนั้นๆ เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตของคนในครอบครัว 
และชุมชน รวมทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวและชุมชน 

การจัดการฐานอาหารและฐานทรัพยากร หมายถึง การด าเนินการด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือนร้อน
เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหาร รวมถึงองค์ความรู้ของชุมชนท่ีใช้ในการหาอาหาร การส ารองอาหาร และวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งข้อตกลงและกติกา การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจในท่ีเกี่ยวข้องกับฐานทรัพยากรทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน 

ความสามารถในการมีอาหาร หมายถึง การครอบครองแหล่งผลิตของครอบครัว เช่น การถือครองที่ดินซึ่งเป็นแหล่งผลิต
อาหาร หรือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรส่วนร่วมที่เป็นแหล่งอาหารหรือ
แหล่งใช้ประโยชน์ของชุมชนได้ 

การเข้าถึงอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการการจัดการฐานอาหาร และความสามารถในการ
มีอาหาร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ การเข้าถึงอาหารในที่นี้  หมายถึง การที่บุคคลและกลุ่มบุค คลสามารถด าเนินการโดยวิถีที่ถูกต้อง 
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หรือใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และความเชื่อที่เหมาะสมให้ได้มาซึ่งอาหารตามความจ าเป็น รวมทั้งมีสิทธิในทางกฏหมายที่จะท า
หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นฐานอาหารของชุมชน สิทธิในที่นี้รวมความถึงสิทธิทางกฏหมาย การเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม  ของชุมชนท่ีผู้นั้นอาศัยอยู่ รวมถึงสิทธิท้องถิ่น เช่น  การมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรของชุมชน แต่งลักษณะการใช้
ทรัพยากรจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของชุมชน และบริบทของพื้นที่ 

ประโยชน์และคุณภาพของอาหาร หมายถึง คุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยของอาหาร ที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ส าหรับการศึกษานี้เป็นการพิจารณาถึง พฤติกรรรมการรับประทานอาหารในครอบครัว การค านึงถึง
คุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยของอาหาร รวมถึง สุขภาวะทางโภชนาการของคนในชุมชนประมงพื้นบ้าน 

บทบาทหญิงชาย หมายถึง หน้าที่และความรับผิดชอบของหญิง และชายในชุมชนประมงทั้งระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชนที่สะท้อนความสัมพันธ์กับการจัดหาอาหารในระดับครอบครัว การผลิตอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งการ
จัดการทรัพย ากรธรรมชาติ และรับมือกับปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น ภัยพิบัติ การเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ นโยบายและกฏหมาย รวมทั้งสถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรในปัจจุบัน 

ความเปราะบาง หมายถึง ระดับของความอ่อนแอ หรือความไม่มั่งคง รวมถึงความไม่มีความสามารถในการรับมือกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความเปราะบางจะท าให้โอกาสในการได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและการด าเนินชีวิตของบุคคลในที่สุด 

ความเส่ียง หมายถึง ความน่าจะเป็นในการได้รับความเสียหายทั้งในด้าน ทรัพย์สิน การด ารงชีวิต อาชีพ และ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความเสียหาย เช่น การเกิดภัยพิบัติ การเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
เป็นต้น และบุคคล/ชุมชนไม่มีความสามารถหรือมาตรการในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
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บทที่ 2 

ผลการศึกษา 

การน าเสนอผลการศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางอาหารในชุมชนประมงพื้นบ้าน แบ่งเนื้อหา
การน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่   

1. การนิยามความหมายสถานะทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนประมงพื้นบ้าน  

2. ผลการศึกษาในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน 

1. การนิยามความหมายความม่ันคงด้านอาหารของชุมชนประมงพื้นบ้าน 

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยในชุมชนประมงพื้นบ้าน 4 หมู่บ้าน คือ ม.6  บ้านสระบัว และ ม .7 บ้านหน้าทับ ต าบลท่าศาลา 

อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ม .4 บ้านน้ าราบ ต าบลบางสัก และ ม . 3 บ้านมดตะนอย ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสระบัว และบ้านหน้าทับ ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสก าหนดนิยามความมั่นคงด้านอาหาร และลักษณะทางเศรษฐกิจของแต่ละ

หมู่บ้านเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553 ณ ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์บ้านสระบัว เวลา 09.00 น. และ 20.00 น. และที่ท าการกลุ่มออม

ทรัพย์มุสลิม๊ะบ้านหน้าทับ เวลา 13.00 น. พบว่าทั้งสองหมู่บ้านได้มีการให้นิยามเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารในลักษณะที่

คล้ายคลึงกันว่า   

“ความมั่นคงทางอาหาร คือ ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชีพ สามารถที่จะซื้อหาปัจจัยสี่โดยเฉพาะ

อาหารท่ีมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยมาให้คนในครอบครัวได้ทานอย่างสม่้าเสมอ รวมทั้งไม่มีหนี้สิน ไม่ต้องไปท้างานไกลบ้าน

และมีเวลาอยู่กับครอบครัว อย่างไรก็ตามความมั่นคงด้านอาหารของแต่ละครอบครัว หรือ แต่ละอาชีพจะมีมุมมองที่แตกต่าง ใน

ส่วนของชาวประมงพื้นบ้านมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ความมั่นคงด้านอาหารของชาวประมงพื้นบ้านขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของ

ฐานทรัพยากรในพ้ืนท่ีซึ่งก็คือ สัตว์น้้า ทะเล และป่าชายเลน เพราะส่ิงเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานของผลผลิตทางธรรมชาติที่น้ามาซึ่ง

ความมั่นคงด้านชีวิตและอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน หากทรัพยากรดังกล่าวถูกท้าลาย เส่ือมโทรม หรือ ถูกใช้จนเกิดความ

จ้าเป็น ชาวประมงพื้นบ้านจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะตกอยู่ในภาวะเส่ียง  เส่ียงทั้งด้านอาชีพ รายได้ และวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป 

ขณะที่ภาวะเส่ียงเช่นนี้ไม่ได้ตกอยู่เฉพาะครอบครัวของชาวประมงพื้นบ้าน แต่คนในชุมชนก็จะมีความเส่ียงเพิ่มขึ้น กล่าวคือ 

ชุมชนเส่ียงที่จะเกิดปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมตามมา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถมีความมั่นคงใน

ชีวิตเกิดขึ้นได้เลย” 
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การศึกษาครั้งนี้ได้ให้มีการแบ่งครอบครัวตามลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจ  คือ ครอบครัวที่มีฐานะดีมีอันจะกินหรือรวย 

ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง และครอบครัวที่มีฐานะยากจน เพื่อศึกษาว่าครอบครัวทั้ง 3 ระดับน้ีมีลักษณะความมั่นคงทางอาหาร

ที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ส าหรับการแบ่งครอบครัวออกเป็น 3 ระดับน้ัน ผู้ศึกษาจะให้ชุมชนเป็นคนก าหนดเกณฑ์ในการ

คัดเลือกลักษณะของทั้งสามฐานะ และให้ทางชุมชนเป็นผู้ก าหนดบุคคลที่จะเป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้  ซึ่งทางบ้านสระบัว

และบ้านหน้าทับก าหนดร่วมกันและได้ให้นิยามของแต่ละกลุ่มฐานะไว้ดังต่อไปนี้ 

1) ครอบครัวที่มีฐานะดี เป็นผู้มีอันจะกิน หรือฐานะรวย คือ มีสถานะทางเศรษฐกิจดี ไม่ขัดสนเงินทอง มีรายได้เที่เป็นเงิน
จ านวนมากที่พอแก่การใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างสม่ าเสมอจากการท างานของสมาชิกในครอบครัว หรือจากทรัพย์สินที่มี
อยู่เดิมของครอบครัว ลักษณะของบ้านเป็นบ้านสองชั้นหรือบ้านชั้นเดียวเป็นปูนหรือไม้แต่มีบริเวณบ้าน มีเครื่องอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งของใช้ส่วนตัว เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ 
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ และมียานพาหนะเป็นของตนเองหลายอย่าง เช่น รถมอเตอร์ไซด์ 
รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง รถปิกอัพ เรือประมง และมีที่อยู่อาศัยและ/หรือที่ดินท ากินเป็นของตนเองตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไปเพื่อใช้
การท าสวน  เช่น สวนปาล์ม สวนยาง สวนผลไม้ และมีเงินเก็บออมในรูปแบบต่างๆ เช่น ฝากธนาคารพาณิชย์ หรือกลุ่ม
ออมทรัพย์ในชุมชน หรือในรูปของทองรูปพรรณ หรือประกันชีวิต เป็นต้น 

2) ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง หรือมีสถานะทางเศรษฐกิจพอมีพอใช้ไม่ถึงกับร่ ารวยแต่ก็ไม่ขัดสนเรื่องเงินมากนัก 
ครอบครัวมีรายได้จากการท างานของสมาชิกในครอบครัว แต่รายได้อาจจะไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง หรือมีการใช้จ่าย
จากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ของครอบครัว การด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ขัดสน ไม่ล าบาก  ลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้ หรือ
บ้านปูนชั้นเดียวหรือสองชั้น หรือเป็นบ้านที่เช่าอยู่ไม่ได้เป็นของตนเอง แต่มีเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งของ
ใช้ส่วนตัว เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาอบ เตาแก๊ส ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และมียานพาหนะเป็น
ของตนเอง เช่น รถมอเตอร์ไซด์ รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง รถปิกอัพ เรือประมง มีที่อยู่อาศัยและ /หรือที่ดินท ากินเป็นของ
ตนเองแต่ไม่มีความมั่นคงในเรื่องกรรมสิทธิ์ กล่าวคือ มีบางรายที่ดินติดจ านอง หรือน าไปค้ าประกันกับธนาคาร จึงท าให้
มีภาระหน้ีสิน มีเงินออมน้อยหรือบางรายไม่มีเงินออม แต่มีเงินหมุนเวียนพอใช้จ่ายในครอบครัวและจ่ายหนี้  หรือ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ชัดสนโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก  

3) ครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือขัดสนเงินทอง มีสถานะทางเศรษฐกิจฝืดเคืองจะมีคว ามล าบากในเรื่องอาหารและการ
ประกอบอาชีพ บางครอบครัวมีภาระหน้ีส้ินและประสบกับปัญหาการผ่อนช าระหนี้คืน เนื่องจากมีรายได้เป็นเงินน้อย 
บางรายไม่มีรายได้เลย เพราะไม่มีแรงงานในการหารายได้หลักในครอบครัว เพราะสมาชิกในครอบครัวยากจน ไม่มีเงิน
ออม มีเครื่องอ านวยความสะดวกเฉพาะที่จ าเป็นและส าคัญต่อการด ารงชีวิต เช่น เตาแก๊ส เตาถ่าน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ไม่
มียานพาหนะหรือมียานพาหนะแต่อยู่ในสภาพท่ีเก่าพอใช้งานได้ ไม่มีที่อยู่อาศัยและท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง หรืออยู่
อาศัยในพ้ืนท่ีของญาติหรือมีผู้บริจาคพื้นที่ให้อยู่อาศัย และมีผู้ค่อยให้ความช่วยเหลือทั้งจากคนในชุมชนหรือนอกชุมชน 
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1.2 จังหวัดตรัง 

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านน้ าราบ ต าบลบางสัก และ บ้านมดตะนอย ต าบลเกาะลิบง อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสก าหนดนิยามความมั่นคงด้านอาหาร และลักษณะทางเศรษฐกิจของแต่ละ

หมู่บ้าน โดยน้ าราบด าเนินการประชุมย่อยเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2553 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ าราบ เวลา 13.00 น. และที่

บ้านบริเวณชายหาดบ้านมดตะนอยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ทั้งสองหมู่บ้านได้มีการให้นิยามเกี่ยวกับความมั่นคงด้าน

อาหารไว้ในลักษณะที่คล้ายกัน ดังนี้ 

“ความมั่นคงทางอาหาร คือ การท่ีครอบครัวมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่สม่้าเสมอและมั่นคง ท้าให้มีความสามารถ

ในการจัดหาอาหารท่ีมีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการมารับประทานได้ภายในครอบครัวหรือทั้งชุมชนได้ครบสามมื้อ ซึ่งความ

มั่นคงด้านอาชีพก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในการจัดการทะเลและชายฝั่ง และสิทธิในการ

จัดการท่ีดินและที่อยู่อาศัย เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่น้ันสามารถน้ามาใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งหาอาหารและแหล่งผลิต

อาหารในการสร้างรายได้กลับสู่ครอบครัวได้ แต่ปัจจุบันชุมชนประมงพื้นบ้านยังต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งเรื่องภาวะ

ความยากจน  ความไม่มั่นคงในชีวิตและการท้างาน บางบ้านต้องออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชน และชาวประมงพื้นบ้านส่วน

ใหญ่ไม่มีสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเพราะการสร้างบ้านของชาวประมงส่วนใหญ่จะต้องอยู่ติดกับชายหาดและริมคลอง และพื้นที่เหล่านี้จะ

อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ นอกจากนี้พบว่าปัจจัยด้านภัยพิบัติและสภาพอาการท่ีแปรปรวนก็ได้มีผลกับการ

ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากภายหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ (ปี พ.ศ. 2547) สภาพพื้นที่

ชายฝั่งทะเลเปล่ียนไป ระบบนิเวศ เช่น ร่องน้้า ชายหาด เปล่ียนไป ชาวบ้านมีความหวาดระแวงเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันสภาพ

อาการท่ีแปรปรวนก็มีผลกับปริมาณการจับสัตว์น้้า ส่ิงเหล่านี้ยิ่งสร้างให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตและอาชีพของชาวประมง

พื้นบ้านมากขึ้น” 

การแบ่งครอบครัวตามลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน คือ ครอบครัวที่มีฐานนะดีมีอันจะกินหรือรวย ฐานะปาน

กลาง ฐานะยากจนหรือล าบากขัดสน เพื่อศึกษาว่าครอบครัวทั้ง 3 ระดับน้ีมีลักษณะของความมั่นคงทางอาหารท่ีเหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไรน้ันทางผู้ศึกษาใช้วิธีการเดียวกับการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ให้ตัวแทนชาวบ้านน้ าราบและ

บ้านมดตะนอย ได้เป็นผู้ให้ค านิยามและก าหนดรายละเอียดร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ครอบครัวที่มีฐานะดี เป็นผู้มีอันจะกิน หรือฐานะรวย คือ มีสถานะทางเศรษฐกิจดี ไม่ขัดสนเงินทอง มีรายได้เที่เป็นเงิน
จ านวนมากที่พอแก่การใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างสม่ าเสมอจากการท างานของสมาชิกในครอบครัว หรือจากทรัพย์สินที่มี
อยู่เดิมของครอบครัว หรือมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เช่น รับเหมาก่อสร้าง ร้านซ่อมรถ ร้านเสริมสวย เป็นต้น ลักษณะของ
บ้านเป็นบ้านสองชั้น หรือบ้านชั้นเดียวเป็นปูนหรือไม้แต่มีบริเวณบ้าน มีเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งของใช้
ส่วนตัว เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน ระบบ
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อินเตอร์เน็ต ฯลฯ และมียานพาหนะเป็นของตนเองหลายอย่าง เช่น รถมอเตอร์ไซด์ รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง รถปิกอัพ 
เรือประมง และมีที่อยู่อาศัยและ /หรือที่ดินท ากินเป็นของตนเองมากกว่า 5 ไร่ ขึ้นไป เช่น มีสวนยาง สวนผลไม้ เป็นต้น 
และมีเงินเก็บออมในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินฝากธนาคารพาณิชย์ หรือกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน หรือในรูปของ
ทองรูปพรรณ เป็นต้น 

2) ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง หรือมีสถานะทางเศรษฐกิจพอมีพอใช้ไม่ถึงกับร่ ารวยแต่ก็ไม่ขัดสนเรื่องเงินมากนัก 
ครอบครัวมีรายได้จากการท างานของสมาชิกในครอบครัว แต่รายได้อาจจะไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง หรือมีการใช้จ่าย
จากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ของครอบครัว การด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ขัดสนและไม่ล าบาก  ลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้
หรือบ้านปูนชั้นเดียวหรือสองชั้น หรือเป็นบ้านที่เช่าอยู่ไม่ได้เป็นของตนเอง มีหรือไม่มีบริเวณบ้านก็ได้ แต่มีเครื่องอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งของใช้ส่วนตัว เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาแก๊ส ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ 
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และมียานพาหนะเป็นของตนเอง เช่น รถมอเตอร์ไซด์ รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง รถปิกอัพ เรือประมง มี
ที่อยู่อาศัยและ/หรือที่ดินท ากินเป็นของตนเองอย่างน้อย 5 ไร่ ซึ่งที่ดินดังกล่าวอาจจะไม่มีความมั่นคงในเรื่องกรรมสิทธิ์ก็
ได้ กล่าวคือ มีบางรายที่ดินติดจ านอง หรือน าไปค้ าประกันกับธนาคาร จึงท าให้มีภาระหนี้สิน  หรือมีที่ดินท ากินอยู่ใน
พื้นที่ของหน่วยงานราชการ เช่น พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชายหาด เป็นต้น มีเงินออมน้อยหรือบาง
รายไม่มีเงินออม แต่มีเงินหมุนเวียนพ อใช้จ่ายในครอบครัวและจ่ายหนี้  บางเวลาช่วงเวลาอาจจะมีการหยิบยืมเงินจาก
ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน แต่ก็มีความสามารถในการท่ีจะช าระหนี้ได้ 

3) ครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือขัดสนเงินทอง มีสถานะทางเศรษฐกิจฝืดเคืองจะมีควมล าบากในเรื่องอาหารและการ
ประกอบอาชีพ ไม่มีอาชีพท่ีชัดเจนแน่นอน บางครอบครัวมีภาระหน้ีส้ินและประสบกับปัญหาการผ่อนช าระหนี้คืน 
เนื่องจากมีรายได้เป็นเงินน้อย บางรายไม่มีรายได้เลย เพราะไม่มีแรงงานในการหารายได้หลักในครอบครัว เพราะสมาชิก
ในครอบครัวยากจน มีเครื่องอ านวยความสะดวกเฉพาะที่จ าเป็นและส าคัญต่อการด ารงชีวิต เช่น เตาแก๊ส เตาถ่าน หม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า ไม่มียานพาหนะหรือมียานพาหนะแต่อยู่ในสภาพท่ีเก่าพอใช้งานได้ มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเองน้อยกว่า 5 
ไร่ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ท่ีแสดงความเป็นเจ้าของในท่ีดิน หรือ ไม่มีที่อยู่อาศัยและท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง หรืออยู่
อาศัยในพ้ืนท่ีของญาติ หรือมีผู้บริจาคพื้นที่ให้อยู่อาศัย หรือ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ท่ีเป็นของหน่วยงานราชการ เช่น พ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชายหาด เป็นต้น และมีผู้ค่อยให้ความช่วยเหลือทั้งจากคนในชุมชนหรือนอก
ชุมชน 
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปและวิเคราะห์ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องได้ 2 ประเด็นคือ 

1) การแบ่งครอบครัวตามฐานะทางเศรษฐกิจ ทั้ง 4 หมู่บ้านเลือกใช้เกณฑ์ ลักษณะกายภาพของบ้านเรือน การครอบครองที่ดิน 
และที่อยู่อาศัย เครื่องอ านวยความสะดวกภายในบ้านและพาหนะ ความมั่นคงของอาชีพ / ความสม่ าเสมอของรายได้ /ภาระ
หน้ีสิน และการออมเงินในรูปแบบต่างๆ เป็นเกณฑ์ในการแบ่งฐานะในชุมชนออกเป็น 3 ฐานะคือ ฐานะดี ฐานะปานกลาง 
และฐานะยากจน 

2) การนิยามความหมายเรื่องความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนประมงพื้นบ้าน ท าการสรุปและวิเคราะห์จากนิยามของความ
มั่นคงด้านอาหารทั้ง 4 หมู่บ้าน พบว่า จะเกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้  

(1) การมีอาหารกินเพียงพอ พออยู่พอกิน หรือพึ่งพาตนเองได้ทั้งระดับครอบครัวและชุมชน  

(2) ประโยชน์ คุณภาพ ความปลอดภัย (โภชนาการ) และความหลากหลายของอาหาร  

(3) สิทธิในการเข้าถึงและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตอาหาร  

(4) ปัจจัยเส่ียงทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม และการตั้งรับปรับตัวทั้งระดับครอบครัวและชุมชน  
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2. ผลการศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย 4 หมู่บ้าน 

การน าเสนอผลการศึกษาในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน น าเสนอโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเป้าหมาย 

 ส่วนท่ี 2 การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร ประโยชน์และคุณภาพของอาหาร 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนประมงพื้นบ้าน
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1. บ้านหน้าทับ หมู่ที่ 7 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเป้าหมาย 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบ้านหน้าทับ  
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
บ้านหน้าทับ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 7 ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  หมู่ 6 บ้านสระบัว 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ 14 บ้านแหลม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ทะเลอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  หมู่ 15 บ้านบางตง 
 

1.1.2 ประวัติบ้านหน้าทับ 
บ้านหน้าทับเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยชื่อของหมู่บ้านได้มาจากในสมัยสงครามเก้าทัพ 

พ.ศ. 2328 เป็นช่วงที่พม่ายกทัพมาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเดินทัพข้ามเขาหลวงเข้าเขตอ าเภอท่าศาลาที่บ้านปากลง 
เจ้าพะยานคร (พัฒน)์ ได้วางแผนตั้งรับที่อ าเภอท่าศาลาเป็นระยะๆ สนามรบที่ส าคัญคือ บ้านชุมโลง บ้านป่าโหลน บ้าน
หัวพ่าน (ต าบลหัวสะพานปัจจุบัน) ส่วนบ้านหน้าทับก็เป็นที่ตั้งทัพของเจ้าพะยานคร และเป็นฐานทัพท่ีส าคัญในสมัยนั้น 
ดังนั้น “บ้านหน้าทัพ” จึงมีชื่อมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อก่อนหมู่บ้านหน้าทับ จะเขียนด้วยตัวอักษร “พ” เป็น “หน้าทัพ” แต่ใน
ปัจจุบันได้เปล่ียนมาเป็น “หน้าทับ” เพื่อความสวยงามและถูกต้อง 
 

หมู่บ้านหน้าทับ เริ่มก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2328 หรือประมาณ 270 ปีมาแล้ว จากการสัมภาษณ์ 2 ทราบว่า คนกลุ่ม
แรกที่เข้ามาในพ้ืนท่ีและเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านในอดีตเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากภาคใต้ของประเทศไทย คือ จังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส ส าหรับสาเหตุที่แต่ละกลุ่มอพยพมาจากบ้านเดิมเพราะปัญหาความไม่สงบต่างๆ ในภาคใต้ และ
บางส่วนมีต้นตระกูลมาจากรัฐในประเทศมาเลเซีย เช่น รัฐไทรบุรี รัฐกะลันตัน และส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การ
อพยพของคนเหล่านี้ในอดีตนั้นอาศัยการเดินทางทางทะเลเป็นส าคัญ และเมื่อมาถึงแผ่นดินก็จะตั้งรกรากถิ่นฐานอาศัย
อยู่ร่วมกับคนในพ้ืนท่ีเดิมของบ้านหน้าทับ และเพราะในอดีตการจับจองหรือการถือครองสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินยัง
ไม่มี ท าให้ชาวบ้านสามารถครอบครองที่ดินได้ตามความสามารถและการตกลงกันระหว่างกลุ่มหรือญาติพี่น้อง 
นอกจากนี้การอพยพเข้ามาของกลุ่มคนจากประเทศมาเลเซียท าให้มีการแต่งงานกันระหว่างคนในพ้ืนท่ีและคนต่างถิ่น 
ผลที่ตามมาคือเกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของไทยและมาเลเซียในพ้ืนท่ีบ้านหน้าทับ และเป็นอีกสาเหตุที่ท า
ให้คนบ้านหน้าทับส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
 

บ้านหน้าทับมีต้นตระกูลใหญ่สามต้นตระกูล ได้แก่ ต้นตระกูล “หวันเหล็ม” ของนายหวันเหล็มและนางเย๊าะ ต้น
ตระกูล “ยีสมัน” ของนายยูโซ๊ะและนางหวัดเปี๊ยะ และต้นตระกูล “ใบเต้” ของนายหวาง ใบเต้และนางเบาะ หวันเหล็ม ท้ัง
สามตระกูลเป็นตระกูลใหญ่ที่พบมากในบ้านหน้าทับมาจนถึงปัจจุบัน 

                                                           
2 ชาวบ้านหน้าทับเม่ือวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์มุสลิมมะห์ 
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สภาพภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านหน้าทับ พบว่าในอดีตนั้นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของหมู่บ้านจะเป็นบริเวณป่าพรุและเนินสันทราย
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีลักษณะเป็นดินปนทรายและดินตะกอนเกิดจากการทับถมทรายชายฝั่งและโคลนเลน บางส่วน
เป็นพื้นที่ลุ่มน้ าขังเป็นป่าพรุและมีหนองน้ า ส่วนท่ีเป็นสันทรายจะทอดตัวในแนวยาวตลอดจนถึงคลองปากพยิง และเป็น
ที่ตั้งของบ้านเรือน และการประกอบอาชีพท าสวน ท าไร่ ของชาวบ้านกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ 
 

ปัจจุบันป่าหรือหนองน้ าที่เคยมีในอดีตยังคงมีอยู่และบางส่วนก็โดนท าลายไปบ้างแล้ว สาเหตุที่โดนท าลายเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรในหมู่บ้านท าให้พ้ืนท่ีอาศัยเดิมไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องแผ้วถางป่าตัดต้นไม้เพื่อท าการ
ปลูกสร้างบ้านเรือนและท าที่อยู่อาศัย จนท าให้เกิดปัญหาในด้านสภาพแวดล้อมเส่ือมโทรมและส่งผลกระทบมาจนถึง
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเมื่อบ้านหน้าทับมีการขยายหมู่บ้านใหญ่ขึ้นจนท าให้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ และมีจ านวนครัวเรือน
มากขึ้น การดูแลและบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเริ่มไม่คล่องตัว ท าให้มีการแบ่งอาณาเขตบ้านหน้าทับใหม่ออกเป็น 4 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 หมู่ 14 หมู่ 15 และ หมู่ 8 ด้วยเหตุนี้บ้านหน้าทับ หมู่ที่ 7 ในปัจจุบันจึงมีขนาดพื้นที่โดยรวมของ
หมู่บ้านเล็กลง 
 

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทะเลและสัตว์น้ าชายฝั่ง 

สัตว์น้ าที่จับได้ในปัจจุบันมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา เพราะมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
และปล่อยสัตว์น้ า โดยกลุ่มองค์กรต่างๆ จากภายนอกชุมชนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ าอย่างต่อเนื่อง ด้วย
เหตุนี้จึงท าให้มีจ านวนสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น และพบว่าสัตว์น้ าบางชนิดที่เคยหายไปในอดีตได้กลับคืนมา แม้จะมีปริมาณไม่
มาก แต่ก็บ่งชี้ได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเล การท าประมงบ้านหน้าทับเป็นการท าประมงแบบ
พื้นบ้าน  ที่ใช้เครื่องมือประมงจับสัตว์น้ าตามชนิดของสัตว์น้ า และสัตว์น้ าที่จับได้จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

พื้นที่ชายฝั่ง 
เดิมบริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านเป็นชายหาด ชาวบ้านสามารถน าเรือเข้าออกได้สะดวก แต่เมื่อถึงช่วงมรสุม การ

น าเรือออกเป็นปัญหาท าให้ในแต่ละปีชาวบ้านไม่สามารถออกเรือประมงได้ตลอดทั้งปี และในการออกเรือจะออกเรือได้
ไม่ไกลมาก  แต่ในปัจจุบันเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ท าให้บริเวณชายฝั่งซึ่งเดิมเป็นชายหาดมี
ดินโคลนมาทับถมกลายเป็นป่าชายเลนยาวออกไปประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร ท าให้เกิดปัญหาในระยะแรก เรือประมงไม่
สามารถออกจากชายฝั่งได้เพราะจมโคลน แต่เมื่อเกิดการทับถมของดินโคลนมากขึ้น ท าให้ไม่สามารถน าเรือเข้ามาถึง
ชายฝั่งได้ แต่ในปัจจุบันดินโคลนทับถมยาวออกไปกว่าหน่ึงกิโลเมตร ชาวบ้านจึงปรับตัวและแก้ไขปัญหาจากสภาพภูมิ
ประเทศที่เปล่ียนไป โดยการระดมเงินทุนจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเพื่อขุดร่องน้ าส าหรับน าเรือเข้าออก ซึ่งร่องน้ าที่
ขุดขึ้นมาก็เพื่อเป็นเส้นทางในการเดินเรือของชาวบ้านในบ้านหน้าทับซึ่งมีด้วยกัน 3 ร่องน้ า 

- ร่องทิศเหนือ เป็นร่องน้ าที่มีขนาดใหญ่สุด เรือประมงเกือบทั้งหมดที่เข้าออกทางร่องน้ านี้เป็นเรืออวนลอย
ปลา ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ 

- ร่องกลาง  เป็นร่องน้ าที่มีขนาดเล็กกว่าร่องทิศเหนือตามขนาดของเรือท่ีเข้าออก เรือประมงส่วนใหญ่ที่
ใช้ร่องน้ านี้เป็นเรืออวนลอยปู และ อวนลอยปลา 
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- ร่องทิศใต้ เป็นร่องน้ าที่มีขนาดเล็กที่สุด และใช้ร่วมกับชาวบ้านในหมู่ 14 เรือประมงในร่องน้ านี้ส่วน
ใหญ่เป็นเรืออวนรุนและเรืออวนลากขนาดเล็ก  
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ตารางที่ 2 แสดงสัตว์น้ าและเครื่องมือที่ใช้จับในแต่ละช่วงเวลา  

สัตว์น้ าและเครื่องมือที่จับ 
ช่วงเวลา 12 เดือน 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อวนปูด า+ไซ,แร้ว,ขุด             สามารถท าได้ทั้งปี โดยบริเวณที่จับได้คือ ป่าชายเลน ช่วงน้ าขึ้น ขุด 300-400 เมตร 
ปริมาณการจับได้ขึ้นอยู่กับจ านวนอวนและสภาพอากาศ 

ดักปูเปรี้ยว+ดักด้วย
กระป๋อง 

            สามารถท าได้ทั้งปี โดยบริเวณที่จับได้คือ ป่าชายเลน และคนที่มาจับจะเป็นคนนอก
หมู่บ้าน เช่นมาจากบ้านน้ าแคบ อ าเภอเมือง เป็นต้น 

ปลาไหลทะเล+ไซ,จับมือ             จะท าการจับในช่วงมรสุม สามารถจับได้สูงสุดถึง 400-500 ตัวต่อครั้ง นอกเหนือ
ช่วงเวลาที่จับก็จับได้บ้างถ้าน้ าเยอะคนละ 3-5 ตัวส าหรับราคาขึ้นอยู่กับตลาด คน
ที่มาจับส่วนใหญ่เป็นคนนอกชุมชน เช่นมาจากบ้านทุ่งชน ต.หัวสะพาน อ.ท่าศาลา 
เป็นต้น 

หอยจุ๊บแจง             บริเวณที่จับได้คือป่าชายเลนใต้ต้นแสม น าไปขายได้กิโลกรัมละประมาณ 90 - 120 
บาท  

หอยแครง             ใช้กระดานถีบจับบริเวณหาดโคนใช้เวลาในการจับประมาณ 3-4 ชั่งโมง น าไปขาย
ได้กิโลกรัมละ 30 บาท 

อวนปลาลัง-ปลาทู  อวนล้อม อวนลอย  สามารถท าการประมงได้ทั้งปี แต่จะมีปริมาณมากช่วงเดือนเม.ย.-ส.ค. จับได้
ปริมาณสูงสุด 500 – 1,000 กิโลกรัม 

อวนปูม้า-กั้ง             ราคาขายขึ้นอยู่กับตลาด 
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อวนปลากระบอก             สามารถท าการประมงได้ทั้งปี ราคาขายขึ้นอยู่กับตลาด 

อวนปลากุเรา             สามารถท าการประมงได้ทั้งปี พบมาบริเวณแนวปะการัง หน้าบ้านในถุ้งบริเวณหาด
ซันไลน์ ห่างออกมาจากฝั่ง1,500-1,000 เมตร. 

อวนปลาทราย(ซา)             สามารถท าการประมงได้ทั้งปี ราคาขายขึ้นอยู่กับตลาด 

ปลาดาบ-ปลาอินทรีย์             ราคาขายขึ้นอยู่กับตลาด 

ปลาจาระเม็ด             พบบริเวณ 1,000 เมตร. จากแนวชายหาด ช่วงเวลาที่ระบุปลาจะเข้ามาในอ่าว ช่วง
อื่นอพยพไปทะเลนอกเพราะเกินศักยภาพเรือเล็กในการจับ 

อวนปลาดุกทะเล             ช่วงที่ไม่มีคลื่น,หร าโป๊ะ 

ตีผึ้งและเก็บน้ าผ้ึง             ราคาขายขึ้นอยู่กับตลาด 
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ทรัพยากรป่าชายเลน 

เดิมทีบริเวณริมทะเลของหมู่บ้านจะมีลักษณะเป็นหาดทราย แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงและก่อให้เกิดปัญหาต่อการท า
ประมงของชาวบ้านในหมู่บ้าน แต่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงของสภาพพื้นที่กลายเป็นโคลนเลน และเกิดเป็นพื้นที่ป่าชายเลน 
ชาวบ้านพบว่าพื้นที่ป่าชายเลนท่ีเกิดขึ้นใหม่ได้ให้คุณประโยชน์กับพื้นที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิม เพียงแต่ชาวบ้านต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ท่ีเปล่ียนไป เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนท่ีเกิดขึ้นใหม่ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไม้
ใช้สอย ลักษณะของการตัดไม้เพื่อใช้สอยของชาวบ้าน สามารถตัดใช้ได้ตามความจ าเป็น โดยยังไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่องการใช้
สอย นอกจากนี้สัตว์น้ าในป่าชายเลนท่ีหลากหลายก็สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชนเพิ่มมากขึ้น เช่น 
การหาหอยเจดีย์ของผู้หญิงและเด็ก การเก็บน้ าผึ้งในป่าชายเลนมาท าการจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน หรือการเข้า
จับปูแสม (ปูเปี้ยว) ของคนต่างถิ่นเพื่อสร้างรายได้โดยทรัพยากรเหล่านี้คนในหมู่บ้านมีการใช้ประโยชน์น้อยเนื่องจากไม่มี
ทักษะในการจับหรือหาประกอบกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่ไม่บริโภคสัตว์ดังกล่าว 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี จึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการบริหารจัดการป่า
ชายเลนในลักษณะของป่าชายเลนชุมชน โดยความคิดดังกล่าวเริ่มด าเนินการเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2553 จึงต้องใช้เวลาใน
การเรียนรู้และศึกษาข้อมูลจากพื้นท่ีอื่นๆ ที่ด าเนินการมาก่อน โดยมีทางหน่วยงานราชการคือ สถานนีพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง 
ประมงอ าเภอท่าศาลา และองค์กรส่วนท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นท่ี เช่น 
สมาคมดับบ้านดับเมือง และองค์กรภายนอกอื่นๆ ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้การสนับสนุนด้านกิจกรรม 

1.2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 

1.2.1 ประชากร ศาสนา และ สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 

ประชากร 
บ้านหน้าทับมีจ านวนหลังคาเรือนประมาณ  370 หลังคาเรือน มีจ านวนประชากรทั้งหมด 1,955 คน (ที่มา: ที่ว่าการ

อ าเภอท่าศาลา ณ เดือนธันวาคม 2552) เพศชาย จ านวน 1,006 คน เพศหญิง จ านวน 949 คน 
 
ศาสนา 

การนับถือศาสนาของคนในบ้านหน้าทับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 98 โดยมีมัสยิดจ านวน 1 
แห่ง คือ มัสยิดดารุลอามานบ้านหน้าทับ และ มีบาลาย คือ บาลายบ้านหน้าทับเหนือ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนา
อิสลาม มีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนดารุลอามารศึกษา โดยท าการสอนในระดับบังคับทางศาสนา 
(ฟัรดูอีน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 และในหมู่บ้านไม่มีวัด 
 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ในอดีตแต่ละครัวเรือนจะมีการขุดบ่อน้ าตื้นไว้ส าหรับใช้ทั้งส าหรับอุปโภคและบริโภค แต่ในปัจจุบันน้ าส าหรับอุปโภค
ของชาวบ้านในบริเวณทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านเกือบทั้งหมดจะใช้น้ าประปา ซึ่งมีแหล่งผลิตในหมู่ 14 มีเพียงบาง
บ้านที่ยังใช้น้ าจากบ่อน้ าตื้น เนื่องจากมีปัญหาน้ าในบ่อมีสีแดง ไม่ใสเหมือนในอดีต แต่บางบ้านทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน
ก็เปล่ียนแปลงจากการใช้บ่อน้ าตื้นมาเป็นการขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้แทน ส่วนครัวเรือนทางด้านฝ่ังตะวันตกของหมู่บ้านยังคงใช้
น้ าจากบ่อน้ าตื้นส าหรับใช้อุปโภคได้อยู่ เนื่องจากในบริเวณนั้นยังไม่ประสบปัญหาเรื่องน้ าสีแดง หรือน้ าไม่ใส ส่วนน้ าบริโภค
เกือบทั้งหมู่บ้านซื้อน้ าดื่มบรรจุขวด ขนาด 20 ลิตร ราคาขวดละ 10 บาท  
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1.2.2 การประกอบอาชีพและรายได้ 

การประกอบอาชีพของชาวบ้านเดิมทีจะท านา เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน บางครอบครัวจะท าสวนมะพร้าวและสวน
ยางพารา แต่ปัจจุบันอาชีพท านาและสวนยางพาราไม่มีแล้วในหมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านเคยประสบกับปัญหาน้ าท่วมและ
สภาพดินเสื่อมโทรม ส าหรับการท าอาชีพประมงพื้นบ้านถือเป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับบ้านหน้าทับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
และกว่าครึ่งหน่ึงของครัวเรือนทั้งหมดประกอบอาชีพประมงเพียงอย่างเดียว  โดยการท าประมงในหมู่บ้านสามารถออกเรือ
เพื่อท าประมงได้เกือบตลอดทั้งปี ส่วนท่ีเหลือมีการประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น ค้าขายเส้ือผ้า หรือค้าขายของช า ผลิตและ
จ าหน่ายกรงนกทั้งกรงเล้ียงนกเขาและกรงเล้ียงนกกรงหัวจุก  และการท าสวนมะพร้าว และสวนปาล์ม 
 

การผลิตกรงนกเพื่อจ าหน่ายส่วนใหญ่จะผลิตกันเองในครัวเรือน ไม่มีการรวมกลุ่ม ส่วนใหญ่จะผลิตกรงนกหัวจุก 
โดยแต่ละครัวเรือนที่ผลิตจะท าการผลิตเองทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกจนกระท่ังส าเร็จเป็นกรงนก เมื่อผลิตเสร็จจะมีคนจากนอก
ชุมชนมารับซื้อไปจ าหน่ายต่อ ในการประกอบอาชีพท ากรงนกนี้มีเพียงครัวเรือนเดียวเท่านั้นท่ีผลิตและจ าหน่ายกรงนกเขา แต่
ไม่ว่าจะเป็นการท ากรงนกหัวจุกหรือกรงนกเขา แต่วัสดุที่ใช้ในการผลิตล้วนแต่ต้องสั่งซื้อมาจากภายนอกชุมชนท้ังส้ิน ไม่ว่าจะ
เป็นไม้ส าหรับผลิตกรงนกหัวจุกหรือหวายส าหรับผลิตกรงนกเขา 
 
ตารางที่ 3 แสดงสรุปผลวิเคราะห์รายได้โดยเปรียบเทียบรายได้ในปี 2552 ของหมู่ที่ 7 บ้านหน้าทับ ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภทรายได้ รายได้ ปี 2552 (บาท) 

รายได้นอกภาคเกษตร 5,737,000 

รายได้จากเงินดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่มีข้อมูล 

รายได้จากการค้าขาย ไม่มีข้อมูล 

รายได้จากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ 3,418,000 

รายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ฯลฯ 2,319,000 

รายได้ด้านการเกษตร 5,359,900 

มูลค่าการผลิตเพื่อการจ าหน่าย 5,002,000 

การเพาะปลูกเพื่อจ าหน่าย ไม่มีข้อมูล 

การเลี้ยงสัตว์เพื่อจ าหน่าย 1,097,500 

การท าประมงเพื่อจ าหน่าย 3,904,500 

มูลค่าการผลิตเพื่อการบริโภค 357,900 
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ประเภทรายได้ รายได้ ปี 2552 (บาท) 

การเพาะปลูกเพื่อบริโภค ไม่มีข้อมูล 

การเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค 27,900 

การท าประมงเพื่อบริโภค 330,000 

รวม 11,096,900 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  (2552) :  

http://61.19.244.12/rdic/report.php?id=rep13&year1=2552&year2=2552&loc_id=80080107  

จากตารางที่ 3  แสดงรายงานสรุปผลวิเคราะห์รายได้โดยเปรียบเทียบรายได้ในปี 2552 ของหมู่ที่ 7 บ้านหน้าทับ ต าบลท่า
ศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่ารายได้จากนอกภาคการเกษตร ( 5,737,000 บาท) และรายได้ด้าน
การเกษตร ( 5,359,900 บาท) อยู่ในสัดส่วนที่เกือบจะเท่ากัน ขณะที่การผลิตส่วนใหญ่ เป็นลักษณะของการผลิตเพื่อการ
จ าหน่าย (5,002,000 บาท) มากกว่าการผลิตเพื่อการบริโภค (357,900 บาท)  

จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์มุสลิมมะห ์เพื่อพูดคุยเพิ่มเติมกับคนในบ้าน

หน้าทับ พบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในบ้านหน้าทับส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากคนในหมู่บ้านมี

รายได้ต่ าแต่มีค่าใช้จ่ายสูง มีภาระหนี้สินมาก รายได้ของชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพทางการค้าขาย ประมง

พื้นบ้าน และรับจ้าง ท่ีส าคัญคือขาดความรู้ในเรื่องที่ท าธุรกิจส่วนตัว อีกทั้งไม่มีเงินทุน ส่วนรายได้อื่นๆ มีน้อยมาก และเมื่อ

ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 120 ครอบครัว โดยพิจารณาแยกตามลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า 

1. ครอบครัวที่มีฐานะดี เป็นผู้มีอันจะกิน หรือฐานะรวย  จ านวน 15 ครอบครัว ส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ระหว่าง  
2-7  คน  และมีรายได้ต่อครัวเรือนต่อคนเฉล่ีย 4,557 บาท/เดือน ทั้งนี้จ านวน  10 ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว/ อุตสาหกรรมครัวเรือน เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงินพบว่า 11 ครอบครัว มีหนี้สินอยู่ระหว่าง  
20,000 – 500,000 บาท (ร้อยละ 73.33)  และไม่มีหน้ีสินคิด 4 ครอบครัว (ร้อยละ 26.67) ด้านการออมเงินใน
ครอบครัวพบว่า 11 ครอบครัว (ร้อยละ 78.57) ออมเงินในรูปแบบของธนาคารพาณิชย์ รองลงมาคือการออมเงินท้ัง
ในรูปแบบธนาคารพาณิชย์และการออมเงินในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนเงินล้าน จ านวน 2 ครอบครัว (ร้อย
ละ 13.33) มี 1 ครอบครัว (ร้อยละ6.67) ออมในชุมชนเพียงแหล่งเดียว และไม่มีเงินออมในแหล่งใดเลย 1 ครอบครัว 
(ร้อยละ 6.67)  นอกจากนี้พบว่าคนฐานะดีจะมีการออมในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ทองค า เครื่องประดับ 
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) เมื่อสอบถามถึงทุนส ารองฉุกเฉินภายในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 93.33 มีทุนส ารองฉุกเฉิน 
เช่น กรณีท่ีเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย อุบัติเหตุ  เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น คนที่ตัดสินใจในการใช้เงินในกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน จะเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างสามีและภรรยา คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลง คือ การตัดสินใจ
ของภรรยา คิดเป็นร้อยละ 14.29 ส าหรับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้าน
การหารายได้จากการประกอบอาชีพทั้งในและนอกชุมชน นอกจากนี้จะท าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับประกอบ
อาชีพ และส าหรับหน้าที่การดูแลบ้านที่ผู้หญิงให้ความส าคัญคือ การดูแลบุตร ท างานบ้าน  ท าอาหาร ดูแลให้มีน้ า
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สะอาดส าหรับครอบครัว และติดต่อธุระต่างๆ นอกชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ ธนาคาร 
ตามล าดับ 

2. ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง  จ านวน  24 ครอบครัว จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ระหว่าง  
2-11  คน และมีรายได้ต่อครัวเรือนต่อคนเฉล่ีย 2,753 บาทต่อเดือน ทั้งนี้จ านวน 13 ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว/ อุตสาหกรรมครัวเรือน  รองลงมาจ านวน 7 ครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และจ านวน 3 
ครอบครัวประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ขณะที่ 1 ครอบครัวไม่ได้มีการระบุอาชีพ  เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงิน
พบว่าจ านวน 13 ครอบครัว (ร้อยละ 54.17) มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 30,000 – 300,000 บาท และไม่มีหน้ีสินจ านวน 11 
ครอบครัว  (ร้อยละ 45.83) ส าหรับการออมเงินในครอบครัวพบว่าจ านวน 20 ครอบครัวที่มีการออมเงิน (ร้อยละ 
83.33) โดยแบ่งเป็นออมในธนาคารจ านวน 12 ครอบครัว (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคือ การออมเงินท้ังธนาคารและ
แหล่งออมเงินในชุมชนจ านวน 5 ครอบครัว (ร้อยละ 20.83) ออมเงินในชุมชนจ านวน 3 ครอบครัว (ร้อยละ 12.50) 
และสุดท้ายคือไม่มีการออมเงินจ านวน 4 ครอบครัว (ร้อยละ 16.67) นอกจากนี้ได้มีการออมในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
ทองค า เครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) เมื่อสอบถามถึงทุนส ารองฉุกเฉินภายในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 
70.83 มีทุนส ารองฉุกเฉิน เช่น กรณีท่ีเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย อุบัติเหตุ  เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น และคนที่จะตัดสินใจ
ในการใช้เงินฉุกเฉินน้ี คือ สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 57.89 รองลง คือ การตัดสินใจของสาม ีคิด
เป็นร้อยละ 26.32  ส าหรับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้านการหารายได้
จากการประกอบอาชีพนอกชุมชน  และการเตรียมเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  และส าหรับหน้าที่ดูแลบ้านที่
ผู้หญิงให้ความส าคัญคือ การดูแลบุตร ท างานบ้าน  ท าอาหาร ดูแลให้มีน้ าสะอาดส าหรับครอบครัว  และติดต่อธุระ
ต่างๆ นอกชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ ธนาคาร ตามล าดับ 

3. ครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือขัดสนเงินทอง  จ านวน 81 ครอบครัว จากการศึกษาพบว่า คนในฐานะยากจนจะมี
สมาชิกครอบครัวอยู่ระหว่าง 1 - 11 คน และมีรายได้ต่อครัวเรือนต่อคนเฉล่ีย 1,999 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 34 ครอบครัว รองลงมาคือ อาชีพประมงพื้นบ้านจ านวน 22 ครอบครัว อาชีพ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว/อุตสาหกรรมครัวเรือน จ านวน 20 ครอบครัว  และ อาชีพอื่นๆ จ านวน 5 ครอบครัว ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงินพบว่าจ านวน 50 ครอบครัว (ร้อยละ 61.73) มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 10,000 – 180,000 
บาท  และไม่มีหน้ีสินคิดเป็นจ านวน  31 ครอบครัว (ร้อยละ 38.27) ส าหรับการออมเงินของครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน พบว่า ครอบครัวที่มีการออมเงินมีจ านวน 54 ครอบครัว (ร้อยละ 66.67) แบ่งเป็นการออมเงินในชุมชนมาก
ที่สุดจ านวน 26 ครอบครัว (ร้อยละ 32.10) รองลงมาคือ การอออมในธนาคารจ านวน 15 ครอบครัว (ร้อยละ 18.52) 
ล าดับต่อมาคือการออมเงินท้ังธนาคารและในชุมชนจ านวน 13 ครอบครัว (ร้อยละ 16.05) และไม่มีการออมเงิน
จ านวน 27 ครอบครัว (ร้อยละ 33.33) นอกจากนี้ได้มีการออมในรูปแบบอื่นๆ เช่น ทองค า เครื่องประดับ เป็นต้น 
เมื่อสอบถามถึงทุนส ารองฉุกเฉินภายในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 43.21 มีทุนส ารองฉุกเฉิน เช่น กรณีท่ีเกิดเจ็บป่วย
ไม่สบาย อุบัติเหตุ  เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น คนที่ตัดสินใจในการใช้เงินฉุกเฉิน คือ การตัดสินใจร่วมกันระหว่างสามี
และภรรยา คิดเป็นร้อยละ 74.29 รองลง คือการตัดสินใจร่วมของทุกคนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 11.43 ส าหรับ
บทบาทของผู้หญิงในครอบครัว พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้านการหารายได้จากการประกอบอาชีพใน
ชุมชน และการเตรียมเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  และส าหรับหน้าที่ดูแลบ้านที่ผู้หญิงให้ความส าคัญคือ การ
ดูแลบุตร ท างานบ้าน และท าอาหาร ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2  การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร ประโยชน์และคุณภาพของอาหาร 

2.1 การมีอาหารเพียงพอ 

การมีอาหารเพียงพอหรือการพึ่งตนเองได้ ในการศึกษานี้ หมายถึง ลักษณะของการได้มาของอาหารในครอบครัว 
แหล่งที่ได้มาซึ่งอาหาร ปริมาณ ชนิด และความหลากหลายของอาหารจากแหล่งนั้นๆ เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตของคนใน
ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวและชุมชน และจากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย  พบว่า  

2.1.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัว 

ครอบครัวในชุมชนประมงส่วนใหญ่ผู้ที่ท าหน้าที่จัดหาอาหาร คือ ภรรยา  และเมื่อเกิดกรณีที่อาหารไม่เพียงพอส าหรับ
คนรับประทานในครอบครัว แต่ละฐานะจะมีการแก้ไขปัญหา คือ  คนฐานะดีจะมีการแก้ไขปัญหาโดยการ ขอความช่วยเหลือ
จากญาติหรือเพื่อนบ้าน ในบขณะท่ีฐานะปานกลางและยากจนใช้วิธีการกู้ยืมเงินจากญาติและเพื่อนบ้าน และพบว่าทุกฐานะ
มีการเลือกลดปริมาณอาหาร มากกว่าคุณภาพอาหาร  

 

2.1.2 ลักษณะการได้มาของอาหารในครอบครัว 
 จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและกลุ่มผู้หญิงเกี่ยวกับลักษณะการได้มาของอาหารเปรียบเทียบกันใน
ระหว่างอดีตและปัจจุบัน พบว่า 

1) ลักษณะการได้มาของอาหารในอดีต ย้อนหลังกลับไปประมาณกว่า 50-60 ปี พบว่า อาหารส่วนใหญ่ได้มาจาก
แหล่งอาหารตามธรรมชาติ เช่น ป่า สวน ทะเล บ้างมีการปลูกผักและเล้ียงสัตว์ไว้กินเอง จะมีการซื้อเฉพาะข้าว
แต่ก็ไม่มากนักเพราะยังสามารถปลูกข้าวในพ้ืนท่ีได้ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวคนที่เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีมี
ไม่มาก และการคมนาคมไม่ได้สะดวกเหมือนเช่นปัจจุบัน   

2) ลักษณะการได้มาของอาหารในปัจจุบัน  พบว่าจะมีการซื้ออาหารมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูป อาหาร
ตามสั่ง น้ าดื่มต่างๆ และขนมขบเคี้ยว แต่มีบางครอบครัวที่ยังคงเล้ียงสัตว์ และปลูกผักไว้กินเอง ส าหรับพ้ืนท่ี
ป่าที่เคยเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติได้ถูกจับจองและเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น 
มะพร้าว ยางพารา รวมทั้งพื้นที่ท านาก็ได้มีการเปล่ียนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกยางพารา หรือสวนปาล์มแทน
เช่นกัน ดังนั้นอาหารจ าพวกข้าวจึงจ าเป็นต้องพึ่งพาจากภายนอกทั้งหมด เพราะไม่สามารถผลิตได้เองบ้าง
เหมือนในอดีต และอาหารประเภทเนื้อ เช่น อาหารทะเล เนื้อวัว เนื้อไก่ สามารถซื้อหาได้ในตลาดนัดทั้งในและ
นอกชุมชน ห้างสรรพสินค้า และรถเร่ (รถพุ่มพวง) และส าหรับคนท่ีประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านก็ยังคงพึ่งพา
อาหารทะเลจากธรรมชาติโดยตรง 
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จากกราฟที่ 1 แสดงร้อยละการได้มาของอาหารแต่ละประเภทในปัจจุบันของบ้านหน้าทับเปรียบเทียบกับสถานะทางเศรษฐกิจ 
พบว่า 

1) อาหารประเภทเนื้อสัตว์ คนท่ีฐานะดีจะมีสัดส่วนของการซื้อมากกว่ากลุ่มคนในฐานะอื่น คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของ
คนที่มีฐานะดี ขณะที่กลุ่มคนฐานะปานกลางและฐานะยากจนอยู่ในสัดส่วนต่ าคือร้อยละ 4.17 ของคนท่ีมีฐานะ
ปานกลาง และร้อยละ 8.75 ของคนท่ีมีฐานะยากจน ตามล าดับ ส าหรับประเภทของเนื้อสัตว์ที่กลุ่มคนฐานะดีนิยม
ซื้อ ได้แก่ เนื้อวัว ไก่ เป็ด แพะและอาหารทะเล และกลุ่มคนที่มีฐานะปานกลางและฐานะยากจนจะนิยมซื้อ เนื้อวัว 
ไก่ และเป็ด  ฯลฯ เมื่อวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ภาพรวมของทุกฐานะคือ 214 บาท/
ครอบครัว/สัปดาห์ และเมื่อวิเคราะห์ลงไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์
เฉล่ีย 285 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 198 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ และ ฐานนะ
ยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 205 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ และเมื่อพิจารณาลงไปในกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะมีอัตราการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ในเกือบทุกประเภท ขณะที่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน
จะไม่ซื้ออาหารทะเล เพราะสามารถจับได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตเพื่อให้ได้มาของอาหาร
ของทั้งสามกลุ่มฐานะยังคงเป็นทั้งการหาเองตามธรรมชาติและการซื้อควบคู่กันในอัตราส่วนที่สูง แหล่งที่ซื้อหา
อาหารส่วนใหญ่ คือ ตลาดนัดภายในและภายนอกชุมชน ห้างสรรพสินค้า (โลตัสท่าศาลา โลตัสนครศรีธรรมราช) 
รถเร่ (รถพุ่มพวง) 

2) อาหารประเภทผัก คนที่มีฐานะดีจะมีสัดส่วนของการซื้ออาหารประเภทนี้สูงกว่าคนในทุกกลุ่มฐานะ คือ ร้อยละ 
80.00 ของคนท่ีมีฐานะดี ขณะที่คนฐานะปานกลางและคนฐานยากจนจะมีสัดส่วนของการหาทั้งจากธรรมชาติและ
ซื้อสูงคือ ร้อยละ 54.17 ของคนท่ีมีฐานะปานกลาง  และ ร้อยละ 64.20ของคนท่ีมีฐานะยากจน  ตามล าดับ เมื่อ
วิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทผักในภาพรวมของทุกฐานะเฉล่ียคือ  72 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ 
และเมื่อวิเคราะห์แยกไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 74 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ ฐานะปานกลาง
มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 70  บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และ ฐานนะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 73 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และ
ผักส่วนใหญ่ท่ีซื้อได้แก่ แตงกวา มะเขือ  กระหล่ าปลี ถั่วพู ผักบุ้ง คะน้า ฟักทอง ถั่วฝักยาว บวบ หอม กระเทียม 
ชะอม แครอท ขมิ้น เห็ด มะนาว ฯลฯ  โดยจะซื้อหาอาหารเหล่านี้ได้ตามตลาดนัดทั้งในและนอกชุมชน ร้านค้าใน
ชุมชน ห้างสรรพสินค้า (โลตัสท่าศาลา โลตัสนครศรีธรรมราช) รถเร่ (รถพุ่มพวง) ส าหรับผักที่ส่วนใหญ่สามารถหา
ได้เองตามธรรมชาติ เช่น ต าลึง ผักหวาน ตะไคร้ กระเพรา พริก ยอดแมะ ยอดเทียม ยอดขี้หนอน โหระพา ขิง ข่า 
เป็นต้น  

3) อาหารประเภทผลไม้ สัดส่วนของการหาทั้งจากธรรมชาติและการซื้อของทั้งสามกลุ่มฐานะจะอยู่ในสัดส่วนที่สูง แต่
ฐานะปานกลางจะมีสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ ร้อยละ 91.67 และเป็นที่น่าสังเกตว่าคนฐานะดีและฐานะยากจนมีสัดส่วน
การซื้อผลไม้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 33.33 และร้อยละ 37.50 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายใน
การซื้ออาหารประเภทผลไม้ในภาพรวมเฉล่ีย 143 บาท/ครอบครัว/สัปดาห ์  และวิเคราะห์ลงไปในแต่ละฐานะพบว่า 
ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 169 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 139 บาท/ครอบครัว/
สัปดาห์ และ ฐานนะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 140 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และผลไม้ที่ส่วนใหญ่ซื้อมารับประทาน 
ได้แก่ ฝรั่ง แอปเปิ้ล ล าใย ล้ินจี่  ทุเรียน เงาะ องุ่น แคนตาลูป มังคุด ลางสาด แตงโม ส้มโอ ระก า ทับทิม แก้วมังกร 
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สัปปะรด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เป็นต้น ผลไม้เหล่านี้เป็นผลไม้ตามฤดูกาลเช่นกัน แต่ไม่สามารถผลิตได้ในพ้ืนท่ีจึง
ต้องซื้อหาจากตลาด หรือ ห้างสรรพสินค้า (โลตัสท่าศาลา โลตัสนครศรีธรรมราช) ส าหรับผลไม้ที่สามารถหาได้เอง
ส่วนใหญ่ตามธรรมชาติได้แก ่มะพร้าว มะม่วง มะยม มะละกอ ขนุน กล้วย กระท้อน ฯลฯ  

4) อาหารประเภทอื่นๆ คืออาหารที่ไม่ใช่อาหารหลักประเภทเนื้อสัตว์ ผักหรือผลไม้ แต่จะเป็นประเภทขนมหวาน ขนม
ขบเคี้ยว (ขนมซอง ขนมห่อ) และเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ า ประเภทของเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค ได้แก่ น้ าชา กาแฟ 
น้ าอัดลม น้ าปั่น น้ าผลไม้ เครื่องดื่มชูก าลัง จากการศึกษาพบว่า ทุกครอบครัวจะบริโภค น้ าชาหรือกาแฟ ทุกวัน 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่นิยมดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจ า โดยจะรับประทานร่วมกับขนมหวาน 
เช่น ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ ขนมไทยประเภทต่างๆ หรือขนมอบ เช่น โดนัท ขนมปังอบ ถั่วทอด เป็นต้น นอกจากนี้
พบว่า กลุ่มคนท่ีมีฐานะปานกลางหรือยากจนบางครัวเรือน จะมีการผลิตอาหารประเภทขนมหวานจากวัตถุดิบ
ภายในบ้านหรือชุมชน เช่น การท ากล้วยบวชชี กล้วยเชื่อม ขนมไข่หวาน ข้าวเหนียวหัวหวาน (ข้าวเหนียวหน้า
สังขยา) มะพร้าวแก้ว เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่ามีสัดส่วนของการซื้ออาหาร และขนมขบเคี้ยว (ขนมซอง ขนมห่อ) 
ขนมอบต่างๆ เช่น เค้ก คุ้กกี้ โดนัท (ดังกิ้นโดนัท)  ฯลฯ  ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ขนมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านค้า
ในชุมชน ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า (โลตัส) และร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเวฟเว่น) ในตัวเมืองท่าศาลาหรืออ าเภอ
เมือง ส าหรับค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเหล่านี้ในแต่ละสัปดาห์จะมีมูลค่าเฉล่ียประมาณ 181 บาท/ครอบครัว และ
เมื่อวิเคราะห์ลงไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 253 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ ฐานะปานกลางมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 133 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และ ฐานะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 182 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และ
พบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าปัจจุบันว่าคนที่มีฐานะดีและปานกลางบางครอบครัวนิยมออกไปรับประทาน
อาหารประเภทฟาสฟูดส์ และบุฟเฟ่ต์ ตามร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น 

5) น้ าดื่มและน้ าใช ้ท้ังสามกลุ่มฐานะมีการใช้น้ าทั้งจากธรรมชาติและจากการซื้อ ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงในท้ังสามกลุ่ม จาก
การสัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่า น้ าธรรมชาติที่ใช้มีทั้งน้ าฝนและน้ าบ่อตื้น ส าหรับน้ าปะปาจะมีเฉพาะบ้านท่ีติดกับ
ถนน และน้ าดื่มส่วนใหญ่จะซื้อเป็นถังขนาด 20 ลิตร ขณะที่บางครอบครัวยังคงใช้น้ าบ่อหรือน้ าฝนในการดื่มกิน 

 

2.1.3 แหล่งอาหารและชนิดอาหารของชุมชน 
 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบันแหล่งอาหารของบ้านหน้าทับประกอบด้วย 8 แหล่งหลัก ได้แก่ 
1) อาหารบริเวณชุมชน  คือพืชผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถน ามาประกอบอาหารได้ เช่น  มะพร้าว มะละกอ 

มะม่วง มะกรูด ผักบุ้ง พริก ข่า ตะไคร้ เป็นต้น 
2) อาหารจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นอาหารที่ได้จากการเก็บและจับจากแหล่งอาหารธรรมชาติ ได้แก่ ป่าชาย

เลน ทะเล ส่วนหนึ่งได้ถูกน าไปบริโภคและส่วนใหญ่ได้ถูกน าไปขายหรือแปรรูปเพื่อขาย เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา นก ต้น
จาก ต้นชะคราม เป็นต้น 

3) อาหารจากการเลี้ยง ในชุมชนบางส่วนนิยมเล้ียงสัตว์บางชนิดไว้ส าหรับเป็นอาหาร เช่น ไก่ แพะ เป็นต้น 
4) อาหารจากตลาดสด  มีอาหารท่ีหลากหลายประเภท ได้แก่ ข้าวสาร เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์

จากอาหารทะเล ผักสด และผลไม้ เช่น คะน้า กระหล่ าปลี พริก กระเทียม หัวหอม ฝรั่ง เอปเปิ้ล แก้วมังกร แตงกวา 
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ลูกชิ้น ไส้กรอกต่างๆ ฯลฯ  รวมทั้งขนมประเภทต่าง ท้ังขนมท าเองและขนมถุงหรือขนมขบเคี้ยว (ขนมซอง) ชนิด
ต่างๆ อาหารหมักดอง เครื่องปรุงรส เป็นต้น  

5) อาหารจากตลาดนัดชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นอาหารส าเร็จรูปและอาหารปรุงรส เช่น ลูกชิ้นป้ิง ไก่ทอด -ข้าวเหนียว ไก่
ย่าง ย าประเภทต่างๆ น้ าอัดลม ขนมหวานเป็นถุง ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ 

6) อาหารจากร้านค้าในชุมชน   ร้านค้าในชุมชนมีหลายประเภทได้แก่ ร้านขายอาหารท่ีจะขายอาหารตามสั่ง น้ าชา 
กาแฟ น้ าหวาน เป็นต้น ร้านโชว์ห่วยจะขายสินค้าประเภท ผักผลไม้ต่างๆ ขนมซอง มาม่า ปลากระป๋อง น้ าอัดลม 
น้ าแข็ง ผลไม้ สินค้าปรุงรสส าหรับท าอาหาร ฯลฯ 

7) อาหารจากรถเร่ (รถพุ่มพวง) เป็นรถกระบะบรรทุกอาหารประเภท ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารส าเร็จรูป ประเภทไส้
กรอก ลูกชิ้นต่างๆ รวมทั้งเครื่องปรุงอาหาร เช่น น้ าปลา เกลือ น้ าตาล ผงปรุงรส ฯลฯ 

8) อาหารจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ บ้านหน้าทับอยู่ไม่ไกลจากอ าเภอท่าศาลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างโลตัส 
จึงท าให้อาหารส่วนหน่ึงมาจากห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอิเวฟเว่น) ได้แก่ ข้าวสาร เครื่องปรุง 
ผลไม้ เนื้อไก่ เนื้อวัว ขนม น้ าอัดลม น้ าหวาน นม น้ าผลไม้ ขนมปัง ขนมขบเคี้ยว ไส้กรอกประเภทต่างๆ อาหารจาน
แช่แข็ง ฯลฯ  
 

2.1.4 การผลิตอาหารในชุมชน  
 

 การผลิตอาหารในชุมชน จากการศึกษาเฉพาะลงไปในกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพประมง พบว่า  คนที่มีฐานะ
ยากจน คิดเป็นร้อยละ  33.33 จะท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตอาหารโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านรองลงมาคือ อาชีพ
เกษตรกรรม  คนในครอบครัวที่ท าหน้าที่หลักในการหาอาหารหรือผลิตอาหารคือสามี คิดเป็นร้อยละ 28.33  โดยอาหารท่ีผลิตส่วน
ใหญ่จะผลิตเพื่อเป็นอาหารของครอบครัวร้อยละ 7.08  และผลิตเพื่อขาย คิดเป็นร้อยละ 92.92  ของครอบครัวที่มีการผลิตอาหาร
ทั้งหมด  และเมื่อสอบถามถึงอาหารท่ีผลิตหรือรายได้จากการขายผลผลิตนั้นเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของคนในครอบครัวหรือไม่ 
พบว่า ร้อยละ  97.22  มองว่าเพียงพอ ขณะที่ ร้อยละ 2.78 มองว่าไม่เพียงพอ 
 
2.2 การเข้าถึงอาหารและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การเข้าถึงอาหารและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษานี้จะให้ความส าคัญกับเรื่อง การจัดการฐานอาหาร
และฐานทรัพยากร และ ความสามารถในการมีอาหาร กล่าวคือ การพูดถึงเรื่ององค์ความรู้ การตัดสินใจ และสิทธิในระดับ
ครอบครัวและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับฐานอาหารและฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า  

2.2.1 การมีอยู่ของฐานอาหารและฐานทรัพยากร 

บ้านหน้าทับ หมู่ที่ 7 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนท่ีที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
ได้แก่ ป่าชายเลน พื้นที่ชายหาด พื้นที่สาธารณะ และทะเล ทรัพยากรเหล่านี้เป็นฐานอาชีพของกลุ่มคนหลากหลายในพ้ืนท่ี ดังนั้น
การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของทรัพยากร การรับรู้เรื่องการเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรจาก
บุคคลภายนอก รวมถึงรูปแบบและวิถีการผลิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่ส าคัญ และจากกราฟที่ 2 แสดง
ร้อยละของความตระหนักรู้ของคนบ้านหน้าทับเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมขาติในพ้ืนท่ี  พบว่า ทรัพยากรป่าชายเลน เป็น
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ทรัพยากรธรรมชาติที่คนทั้งสามกลุ่มฐานะตระหนักรู้ถึงความส าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะคนท่ีมีฐานะยากจนท่ีมีความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ คนท่ีมีฐานปานกลาง ร้อยละ 29.17 และคนที่มีฐานะดี ร้อยละ 13.33 เป็นล าดับสุดท้าย 
ขณะที่ทรัพยากรทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรใกล้ตัวกลับเป็นทรัพยากรที่คนท้ังสามกลุ่มฐานะตระหนักรู้น้อยที่สุด  
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จากกราฟที่ 3 แสดงร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับการท่ีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในบ้านหน้าทับ พบว่า 

คนที่มีฐานะดีไม่รับรู้เกี่ยวกับการท่ีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านหน้าทับ ขณะที่ คนที่มีฐานปานกลาง

และฐานะยากจน รับรู้ว่า ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่คนภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด โดยคนที่มีฐานะ

ปานกลางมีการรับรู้ในเรื่องดังกล่าว คิดเป็น 20.83 ของคนท่ีมีฐานะปานกลาง และรองลงมาคือ ฐานะยากจน คิดเป็นร้อยละ 

11.11 ของคนท่ีมีฐานะยากจน และเมื่อสอบถามเพิ่มเติมพบว่า การเข้ามาใช้ประโยชน์จะเป็นรูปแบบของการอนุรักษ์ เช่น การเข้า

มาปลูกป่าชายเลนของหน่วยงานหรือสถานบันการศึกษา เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลปาก

พูน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงเรียนดารุลอามารศึกษา เป็นต้น  

2.2.2 การจัดการฐานอาหารและทรัพยากร 

จากการศึกษาพบว่าคนในฐานะปานกลาง  มีความเชื่อหรือค าสอนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ส าหรับองค์ความรู้และความเชื่อของชุมชนประมงพื้นบ้านที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้ถูกปลูกฝังอยู่ในค าสอนของศาสนาอิสลาม ดังค ากล่าวที่ว่า “ทรัพยากรใน
โลกนี้เป็นขององค์อัลลอฮฺ การน าทรัพยากรดังกล่าวมาใช้จะต้องใช้อย่างคุ้มค่า และไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน” ค าสอนน้ีต้องการให้มี
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การใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีบนโลกอย่างคุ้มค่าไม่ทิ้งขว้าง ท้ังทรัพยากรบนบกและในท้องทะเล รวมทั้งการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
จะต้องไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย ค าสอนเหล่านี้ผู้น าทางศาสนาในชุมชนจะเป็นผู้ถ่ายทอดไปยังสมาชิกในชุมชน 

ความรู้ทางนโยบาย กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร พบว่า กลุ่มคนในฐานะปานกลางเป็นกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก
ที่สุด ร้อยละ 54.17 ของครอบครัวฐานะปานกลางทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นคน  ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับค้าขายธุรกิจส่วนตัว  
อาชีพรประมงพื้นบ้าน ส าหรับกฎหมายและนโยบายที่คนกลุ่มนี้ให้ความสนใจได้แก่เรื่องที่เกี่ยวกับ  การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า การ
ปลูกป่าชายเลน การใช้เครื่องมือประมง การห้ามคราดหอย การอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ ส าหรับคนในฐานะดี ให้ความส าคัญกับเรื่อง
นี้ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของครอบครัวที่มีฐานะดีทั้งหมด 

2.2.3 ความสามารถในการมีอาหาร 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเรื่องสิทธิในท่ีอยู่อาศัยและที่ท ากิน พบว่า ในภาพรวมพบว่าบ้านหน้าทับจะมีการ
ครอบครองที่ดินประมาณ 0.51 ไร่/ครอบครัว โดยส่วนใหญ่ถือครองที่ดินประมาณ 0.5 – 0.99 ไร่ จ านวน 57 ครอบครัว (ร้อยละ 
47.50) รองลงมาคือ น้อยกว่า 0.5 ไร่ จ านวน 38 ครอบครัว (ร้อยละ 31.67) และเมื่อพิจารณาแยกไปตามฐานะพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีฐานะดีมีที่ดินในครอบครองเฉล่ีย 0.77 ไร่/ครอบครัว โดยถือครองที่ดินอยู่ระหว่าง 0.5-0.99 ไร่ จ านวน 11 ครอบครัว 
(ร้อยละ 14.67) รองลงมาคือ 1-2 ไร่ จ านวน 3 ครอบครัว (ร้อยละ 4.00) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะปานกลางมีที่ดินใน
ครอบครองเฉล่ีย 0.53 ไร/่ครอบครัว โดยถือครองที่ดินอยู่ระหว่าง 0.5-0.99 ไร่ จ านวน 14 ครอบครัว (ร้อยละ 18.67) รองลงมาคือ
น้อยกว่า 0.5 จ านวน 4 ครอบครัว (ร้อยละ 5.33) และกลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะยากจน มีที่ดินในครอบครองเฉล่ีย 0.46 ไร่/ครอบครัว 
โดยถือครองที่ดินน้อยกว่า 0.5 ไร่ จ านวน 33 ครอบครัว (ร้อยละ 44.00) รองลงมาคือ 0.5-0.99 ไร่ จ านวน 32 ครอบครัว (ร้อยละ 
42.67) 

 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของการคือครองที่ดินของครอบครัวในบ้านหน้าทับ 

ขนาดที่ดินท่ีถือ

ครอง 

สถานะทางเศรษฐกิจ 

ฐานะดี ฐานะปานกลาง ฐานะยากจน รวมทั้งหมด 

ครอบครัว 
ร้อย
ละ ครอบครัว ร้อยละ ครอบครัว ร้อยละ ครอบครัว ร้อยละ 

ไม่มีข้อมูล/ไม่สิทธิ 0   -    4      5.33  4 5.33  14    11.67  

น้อยกว่า 0.50 ไร ่ 1 1.33  4      5.33  33 44.00  38    31.67  

0.50 - 0.99 ไร่ 11 14.67  14  18.67  32 42.67  57    47.50  

1.00 - 2.00 ไร ่ 3 4.00  2      2.67  6 8.00  11      9.17  

รวมเป็น 15 20.00  24 32.00  75 100.00  120  100.00  
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จากการสอบถามเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มย่อยเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ ร่องจอดเรือท่ี 3 บ้านหน้าทับ ท าให้ได้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของการถือครองที่ดินในหมู่บ้านส่วนใหญ่ว่าส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินแสดงการถือครอง แต่
มีบางส่วนในบริเวณริมทะเลที่ยังไม่มีการออกโฉนดที่ดิน มีเพียงเอกสารแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น และภายหลังเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศ คือมีดินเลนมาทับทมบริเวณหน้าหาด ท าให้พ้ืนท่ีในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจากดินงอกบริเวณหน้า
หาด ตั้งแต่ประมาณ 30 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการถือสิทธิในการครอบครองที่ดินในพ้ืนท่ีงอกซึ่งปัจจุบันที่ดินในส่วน
ที่เป็นป่าชายเลนของหมู่บ้านอยู่ในการดูและของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และที่ดินในส่วนที่เป็นพ้ืนท่ีหาดทรายจะอยู่ใน
การดูแลรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี 
 

นอกจากนี้ได้มีการแลกเปล่ียนเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 2 ครั้ง เมื่อวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ ที่ท ากลุ่มออมทรัพย์มุสลิมม๊ะห์บ้าน
หน้าทับ และ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ ร่องจอดเรือท่ี 3 บ้านหน้าทับ ได้ข้อสรุปท่ีน่าสนใจจากทุกคนในชุมชนรวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ สถานนีพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง ประมงอ าเภอท่าศาลา ว่า ทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ป่าชายเลนและทะเล
เป็นฐานอาชีพและแหล่งอาหารท่ีส าคัญของคนบ้านหน้าทับ จากข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนในต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา ปี พ.ศ. 
2551 บ้านหน้าทับมีพื้นที่ป่าชายเลนท้ังส้ิน 800 ไร่ (สถานีพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง, 2552) ป่าชายเลนแห่งนี้มีความส าคัญอย่างมาก
กับกลุ่มคนที่มีฐานะปานกลางหรือฐานะยากจนและประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เมื่อประมาณ  30 ปีท่ีผ่านมาบ้านหน้าทับต้อง
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศจากชายหาดเป็นป่าชายเลน ชาวประมงพื้นบ้านต้องมีการปรับตัวในด้านการประกอบ
อาชีพ แต่การปรับตัวครั้งนั้นท าให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้หนีหายไปไหน เพียงแต่มีการเปล่ียนแปลง
ระบบนิเวศของพื้นที่ใหม่ ดังนั้นคนที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานอาชีพยังคงสามารถเข้าถึงได้ เพียงแต่จะต้องมีการปรับวิธี
ในการเข้าถึงทรัพยากร และจะต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสม เช่น การเลือกใช้เครื่องมือประมงและรูปแบบ
การจับสัตว์น้ าที่ไม่ท าลายสัตว์น้ าและระบบนิเวศ รวมทั้งวิธีการป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การท าหม า การท าโป๊ะ 
เพื่อเป็นการฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ า การไม่ตัดไม้ในป่าชายเลนและช่วยกันปลูกเพิ่ม ปลูกเสริมเพื่อให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์
และเป็นแนวป้องกันภัยธรรมชาติให้กับคนในบ้านหน้าทับ เป็นต้น 

2.3 ประโยชน์และคุณภาพของอาหาร 

 ด้านประโยชน์และคุณภาพของอาหาร เป็นการพิจารณาถึง พฤติกรรรมการรับประทานอาหารในครอบครัว การค านึงถึง
คุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยของอาหาร รวมถึง สุขภาวะทางโภชนาการของคนในชุมชนประมงพื้นบ้าน 

2.3.1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารในครอบครัว 

 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน  120 ครอบครัว โดยแบบสอบถาม พบว่า บ้านหน้าทับร้อยละ 91.67 ของกลุ่ม
ตัวอย่างรับประทานอาหารครบสามมื้อ โดย คนท่ีมีฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ คิดเป็นร้อยละ  87.65 ของ
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ในขณะท่ีครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและฐานะดี มีการรับประทานอาหารครบ 3 มื้อทุกครอบครัว คิด
เป็นร้อยละ 100.00 
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พิจารณาเรื่องการตรงต่อเวลาของการรับประทานอาหารพบว่า ร้อยละ 67.50 ของกลุ่มตัวอย่าง รับประทานอาหารตรงต่อเวลา 
กลุ่มคนที่มีฐานะดีอัตราการรับประทานอาหารที่ตรงเวลามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของครอบครัวที่มีฐานะดี รองลงมาคือ 
ฐานะปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของครอบครัวฐานะปานกลาง และครอบครัวฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารที่ตรง
เวลาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของครอบครัวยากจนท้ังหมด 

 
2.3.2 การค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยของอาหาร 

กราฟท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงโภชนาการของคนในบ้านหน้าทับส่วนใหญ่รับประทานอาหารครบทุกประเภทใน 1 มื้อ  และ
เมื่อพิจารณาแยกตามสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่า ครอบครัวที่ฐานะดีทุกครอบครัวมีการรับประทานอาหารทั้ง 4 ประเภทใน 1 มื้อ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00  ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและฐานะยากจน อาหารประเภทที่มีการรับประทานทุกมื้อ คือ 
อาหารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน ในขณะที่การรับประทานผักและผลไม้ของฐานะปานกลางและยากจนมีความ
ใกล้เคียงกัน โดยพบว่าร้อยละของครัวเรือนที่มีการรับประทานผักทุกมื้อคือร้อยละ 87.50 และ 88.75 ตามล าดับ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการรับประทานผลไม้ทุกมื้อคือ ร้อยละ 87.50 และ 91.25 ตามล าดับ 

เมื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรุงอาหารพบว่า ครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและฐานะดีมีการรับประทานอาหารผ่านการปรุง
สุกทุกครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกเป็นส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 97.53 ของครอบครัวที่มีฐานะยากจนท้ังหมด 
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จากกราฟที่ 5 แสดงให้เห็นว่ากรณีที่ประสบกับสภาวะขาดแคนทางการเงิน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในครอบครัวได้มีการเปล่ียนแปลงคุณภาพของอาหารหรือไม่ พบว่า ครอบครัวฐานะยากจนพบสถานการณ์ดังกล่าวมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 95.06 ของครอบครัวฐานะยากจนท้ังหมด รองลงมาคือ ฐานะปานกลาง  ร้อยละ 66.67 ของครอบครัวฐานะปานกลาง 
และ ฐานะดี ร้อยละ 40.00 ของครอบครัวฐานะดีทั้งหมด การแก้ปัญหาเบื้องต้นของครอบครัวทั้ง 3 ฐานะคือ การเลือกที่จะ
เปล่ียนแปลงปริมาณอาหารแทนการลดคุณภาพอาหาร ขณะท่ีบางครอบครัวที่เลือกลดทั้งคุณภาพและปริมาณของอาหาร   

จากการสอบถามเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหาร พบว่า ภาพรวมร้อยละ 1.67 เคยประสบกับปัญหา
ดังกล่าว และส่วนใหญ่อยู่ในฐานะยากจน พบว่ามีครอบครัวที่เคยมีคนเป็นโรคเกี่ยวกับสารอาหารอยู่ ร้อยละ 2.47 ของคนท่ีมี
ฐานะยากจนท้ังหมด 

2.3.3 ความคิดเห็นต่อการรับประทานอาหารนอกบ้านและการเลือกซื้ออาหาร 

จากการจัดท าแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 69.17 ของคนในชุมชนไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน และส่วนใหญ่คน
ในฐานะยากจนไม่นิยม ส าหรับเหตุผลของการไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านของคนบ้านหน้าทับ เพราะอาหารไม่ถูกปากและ
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ราคาของอาหารจะแพงกว่าการซื้อมาท าเอง ซึ่งการประกอบอาหารด้วยตนเองจะแน่ใจได้ทั้งเรื่องคุณภาพรสชาติ และความ
ปลอดภัยของอาหาร ประกอบกับคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นนับถือศาสนาอิสลามการรับประทานอาหารจะต้องค านึงถึงหลักการ
ทางศาสนาด้วย และหากต้องทานอาหารนอกบ้านก็จะต้องเป็นร้านอาหารท่ีปรุงโดยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  อย่างไรก็ตามพบว่า
อีก ร้อยละ 30.83 นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านและส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะดี และสถานท่ีที่นิยมไปรับประทานอาหารคือ 
ร้านอาหารในชุมชน เหตุผลของการรับประทานอาหารนอกบ้านเพราะสะดวก ประหยัด และรวดเร็ว  และท าให้ไม่เสียเวลาในการ
ประกอบอาชีพ เพราะส่วนใหญ่ก็ต้องไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกชุมชน อย่างไรก็ตามก็ยังให้ความส าคัญกับการประกอบ
อาหารกินเองภายในครอบครัว หรือการซื้ออาหารส าเร็จรูปมารับทานร่วมกันในครอบครัว 

จากการสอบถามพบว่า ร้อยละ 97.50 ของคนในชุมชนจะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล กล่าวคือ ร้อยละ 100.00 ของ
ครอบครัวที่มีฐานะดีจะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล รองลงมาคือฐานะปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 95.83 ของครอบครัวฐานะปาน
กลางทั้งหมด และคนที่มีฐานะยากจนมีการซื้ออาหารตามฤดูกาล  คิดเป็นร้อยละ 97.53 ของครอบครัวฐานะยากจนท้ังหมด และ
เมื่อสอบถามเพิ่มเติมพบว่า อาหารที่รับประทานส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีผลิตในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  98.33 เนื่องมาจาก  หาซื้อได้
ง่าย ได้ของที่สด และมีราคาถูก 

 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อความม่ันคงด้านอาหารในชุมชนประมงพื้นบ้าน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร จะท าการศึกษาถึง ศักยภาพของชุมชน  ได้แก่ ทุนต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ทาง
กายภาพ ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคม เป็นต้น  และความเส่ียงในปัจจุบันที่เป็นปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน  
ปัญหาโลกร้อน นโยบายภาครัฐ  ฐานทรัพยากรเสื่อมโทรม เป็นต้น 

 

3.1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของบ้านหน้าทับ 
 

3.1.1 ทุนภายในของบ้านหน้าทับ 
1) ทุนมนุษย์และทุนสถาบัน  บ้านหน้าทับมีผู้น าทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการท างานร่วมกันในพื้นท่ี และมี

ชาวบ้านหลายท่านท่ีมีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่หลากหลายด้าน เช่น ศิลปะการแสดง ศาสนา วัฒนธรรม  การ
เพาะปลูก การท าเรือ เครื่องมือประมง การท ากรงนก การสร้างบ้านและการท างานไม้ เป็นต้น และบ้านหน้าทับเป็น
หมู่บ้านที่มีคนจากหลากหลายกลุ่มเข้ามาร่วมท างานกับคนในหมู่บ้านในหลากหลายประเด็นตามความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ หน่วยงานราชการ คือ ประมงอ าเภอท่าศาลา ประมงจังหวัด สถานีพัฒนาลุ่มน้ า
ปากพนัง หน่วยงานท่ีท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา องค์กรภาคประชาชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์
มุสลิมม๊ะห์บ้านหน้าทับ เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคมดับบ้านดับเมือง 
และสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งองค์กรเหล่านี้
จัดเป็นต้นทุนทางสถาบันที่จะน ามาสู่การพัฒนาบ้านหน้าทับอย่างยั่งยืน 

2) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  ชาวบ้านหน้าทับส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้ค าสอนของศาสนาจึง
เชื่อมโยงและเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมของชุมชน และสอดประสานไปกับการใช้ชีวิตของคนในชุมชนท่ีเป็นแบบเรียบ
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ง่าย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะของเครือญาติ มีมัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน วัฒนธรรมที่
เด่นๆ ได้แก่ เทศกาลถือศีลอด (เดือนรอมฎอน) เทศกาลวันฮารียายอ (ออกบวช) เทศกาลเฉลิมฉลองวันประสูติของ
ท่านศาสดา (งานเมาลิด) และเทศกาลงานมัสยิดที่จะจัดประจ าทุกปี 

3) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ บ้านหน้าพื้นที่ท่ีมีระบบนิเวศที่หลากหลายและปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา จากเดิมที่เป็น
พื้นที่ชายหาดที่มีทรายขาวสะอาดเป็นแหล่งพักผ่อนย่อนใจ พื้นที่ดังกล่าวได้กลับกลายเป็นพื้นที่ดินโคลนและป่า
ชายเลน อันเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ าและแหล่งประกอบอาชีพท่ีส าคัญชาวประมงพื้นบ้านในหมู่บ้าน ด้วยระบบ
นิเวศที่เปล่ียนแปลงไปเช่นน้ีท าให้ชาวบ้านหน้าทับโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านผู้ที่ต้องใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ 
เช่น ป่าชายเลน ทะเล ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่จะปรับตัวและด ารงชีวิตภายใต้ความเปล่ียนแปลงเหล่านี้ได้ดี 

 

3.1.2 ข้อจ ากัดบ้านหน้าทับ 
1) การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศในบ้านหน้าทับ ท าให้ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้วยเหตุนี้หลาย

ปีท่ีผ่านมาจึงมีหน่วยงานและกลุ่มองค์กรเข้ามาท ากิจกรรมปลูกป่าต่อเนื่องแต่สิ่งที่เป็นปัญหาส าหรับการจัดการป่า
ชายเลนคือ ขาดการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพราะกลุ่มคนที่เข้ามาปลูกป่าในบ้านหน้าทับน้ันไม่ได้
เป็นคนในพ้ืนท่ี ดังนั้นจึงปลูกป่าเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง  
อย่างไรก็ตามขณะนี้ชาวบ้านหน้าทับก าลังอยู่ระหว่างการจัดท ากฎ กติกา การจัดการการป่าชายเลนชุมชนขึ้น 
เพราะบ้านหน้าทับได้รับการเสนอชื่อให้เป็นพ้ืนท่ีน าร่องของต าบลท่าศาลาในการจัดท าป่าชายเลนชุมชน ดังนั้นส่ิงที่
จะต้องหนุนเสริมชาวบ้านหน้าทับต่อเนื่องในเรื่องนี้คือ ความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนเรื่องการจัดการทรัพยากร 
ทั้งด้านองค์ความรู้และสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชน 

2) แผนงานและนโยบายของรัฐไม่เอื้อต่อการเสริมสร้างชุมชนเป็นฐานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ปัญหาด้านการประมงเป็นอีกประเด็นที่ต าบลท่าศาลาเผชิญมาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะกรณีเรือ
คราดหอยลายที่เข้ามาท าการประมงในเขตประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวท่าศาลา ชุมชนได้ร่วมกันแก้ปัญหาจน
สามารถผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการตรวจตราจับกุมและการเฝ้าระวังพื้นที่อย่างอย่างเข้มงวดในการท าการ
ประมงหอยลาย เป็นผลให้จ านวนเรือคราดหอยลดลง นอกจากนี้ชุมชนได้ยกระดับสู่การขยายเขตประมงพื้นบ้าน
จาก 3,000 เมตร เป็น 5,400 เมตร หรือการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต าบลท่าศาลา ว่าด้วย การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน พ .ศ. 2552 ที่สะท้อนรูปธรรมการท างานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายประมงพื้นบ้านท่าศาลา และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา ส่ิงเหล่านี้เป็นกระบวนการท่ีชุมชน
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยอาศัยช่องทางของรัฐธรรมนูญ  ขณะที่กฎหมายลูกหรือนโยบายของ
หน่วยงานบางหน่วยงานไม่เอื้อต่อการด าเนินการ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปล่ียนกฎหมายลูกและ
นโยบายให้เอื้อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและประเทศอย่างแท้จริง 

3) การจัดการความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความ
สนใจเพิ่มมากขึ้นในระดับนโยบายจนกระท่ังมีการจัดท าเป็นแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติพ.ศ. 2553-2562 ขึ้น แต่สถานการณ์ในพ้ืนท่ีขณะนี้คือ ความรู้ความเข้าใจของคนบ้านหน้าทับต่อเรื่องนี้มี
น้อยมาก ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อถัดไป 
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3.2 บทบาทหญิงชายในการจัดการภัยพิบัต ิ
 

จากการสอบถามความคิดเห็นของคนบ้านหน้าทับส่วนใหญ่มองว่า บทบาทบริหารจัดการชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติหรือ
ภัยธรรมชาติจากจ านวนครอบครัวที่เคยประสบภัยพิบัติเป็นหน้าที่ของสาม ี คิดเป็นร้อยละ 11.67 โดยกิจกรรมที่ครอบครัวทั้ง 3 
ฐานะให้ความส าคัญมากที่สุด คือการป้องกัน การลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมรับมือและการช่วยเหลือฟื้นฟูระยะสั้น คิด
เป็นร้อยละ 11.67 และงานท่ีได้รับความสนใจน้อยที่สุดคือการช่วยเหลือฟื้นฟูระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 10.83 และเมื่อพิจารณาถึง
บทบาทการตัดสินใจในระดับครัวเรือนพบว่าส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจร่วมทั้งสามีและภรรยา โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเตรียมความพร้อมรับมือและการช่วยเหลือฟื้นฟูระยะสั้นอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 9.17   
 
3.3 การตั้งรับปรับตัวของชุมชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

จากการสอบถามเรื่องภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในพ้ืนท่ี (ภัยพิบัติ หมายถึง พายุ ฝนแล้ง น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การ
ทับถมของตะกอนเลน การเปล่ีนแปลงของสภาพชายหาด)  พบว่า บ้านหน้าทับ ร้อยละ 95.83 ให้ข้อมูลว่าไม่เคยประสบกับภัย
ธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในฐานะดี จ านวนร้อยละ 100.00 ของครอบครัวฐานะดีที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว และร้อยละ  4.17 ให้ข้อมูลว่าเคยประสบกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในฐานะยากจน ที่
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 

การตั้งรับปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติหรือการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ในระดับ
ครอบครัว พบว่า ร้อยละ 87.50 ของบ้านหน้าทับไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ขณะที่ ร้อยละ  12.50 ได้มีการ
เตรียมการในเรื่องนี้ โดยกลุ่มฐานะท่ีให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดคือฐานะยากจน  คิดเป็นร้อยละ 13.58 ของฐานะยากจน 
รองลงมาคือ ฐานะดีคิดเป็นร้อยละ 13.33 และฐานะปานกลางคิดเป็น ร้อยละ 8.33 ของฐานะปานกลาง ตามล าดับ  

วิธีการท่ีชุมชนเตรียมการป้องกัน เพื่อหลีกเล่ียง ลดผลกระทบ และการป้องกันเหตุความล่อแหลมต่างๆ จากภัยพิบัติหรือ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ เช่น การสังเกตสภาพอากาศ เตือนภัยให้คนในชุมชนทราบเมื่อมี
ข้อมูลหรือการแจ้งเหตุเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถกระจายข่าวทันกับเหตุการณ์และเข้าถึง
ชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเฝ้าระวังภัยทางทะเลและอากาศให้กับลูกหลานในชุมชน เป็นต้น  

การลดผลกระทบและการป้องกันท่ีจัดท าล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดย
การปลูกป่าชายเลน การจัดท าเขตอนุรักษ์สัตว์น้ า  

 การเตรียมความพร้อมและการรับมือล่วงหน้าก่อนเกิดภัยหรือจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถรับมือกับผลกระทบ
จากภัยพิบัติได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ ทางชุมชนเสนอว่าควรจะมีการจัดท าระบบส่งต่อข้อมูลระหว่างกันภายในชุมชน 
หรือจัดท าแผนหนีภัย แต่ที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนป้องกันภัยพิบัติหรือแผนรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศมาก่อน 
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การฟ้ืนฟูระยะส้ันและระยะยาว ทางชุมชนเสนอว่าในระยะสั้นหากเกิดภัยพิบัติจริงจะต้องให้การช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศัยและ
อาชีพ เพื่อให้คนที่ประสบภัยสามารถประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองได้เหมือนเดิม ในกรณีท่ีภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต ขณะท่ีการฟ้ืนฟูระยะยาวทางชุมชนไม่ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

ที่ผ่านมาหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในชุมชน หน่วยงานท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้แก่  
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา หน่วยงานราชการจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  

จากการสอบถามพบว่าชุมชนได้มีการเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมเรื่องภัยธรรมชาติ คิดเป็นร้อย
ละ 1.67 โดยประเด็นที่ศึกษาดูงานได้แก่ การรับมือกับภัยพิบัติทางทะเล หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนคือ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน
อ่าวท่าศาลา และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ประมาณปี  พ.ศ. 2552 กลุ่มที่ได้รับการอบรมคือ อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ความสามารถในการจัดการเมื่อเกิดภาวะประสบภัย เมื่อสอบถามความคิดเห็นเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ หรือภัยพิบัติในชุมชนว่าจะส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มใดมากที่สุดที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 60.00 มองว่าสามีจะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดเพราะออกไปประกอบอาชีพข้างนอก จึงมีความเส่ียงสูงกว่าคนที่อยู่ในบ้าน รองลงมาคือ ลูก  คิดเป็นร้อยละ  
20.00 ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามถึงการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ร้อยละ 60.00 มองว่าเป็นบทบาทของ 
สามี รองลงมาคือลูก คิดเป็นร้อยละ 20.00 

3.4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

จากการสอบถามพบว่าคนในบ้านหน้าทับได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติคิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยกลุ่มคนที่มีฐานะดี
และฐานะปานกลาง มีความสนใจที่จะติดตามข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส าหรับช่องทางการส่ือสารท่ีแต่ละครอบครัว
ได้ใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารคือการบอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 90.68 รองลงมาคือ โทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 74.58 ส าหรับ
ช่องทางโทรศัพท์บ้าน ไม่ได้ให้ความส าคัญเลย โดยคิดเป็นร้อยละ 0.00  

เมื่อสอบถามถึงความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่ได้รับในแต่ละครั้งที่
ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 25.00 แสดงความคิดเห็นว่าไม่ล่าช้า และร้อยละ 75.00 เห็นว่ามีความล่าช้า เนื่องมาจากคนท่ีมีข้อมูลหรือมี
ความรู้และติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ในชุมชนมีน้อย และที่ผ่านมาพบว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจึงจะมีการเข้ามาให้ข้อมูลหรือ
แก้ไขตาม รวมทั้งไม่มีหน่วยงานเข้ามาร่วมวางระบบหรือแผนงานท่ีเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะที่ร้อยละ 83.34 แสดงความคิดเห็นว่า
ข้อมูลท่ีได้รับน้ันง่ายต่อการเข้าใจและเพียงพอแล้ว ขณะที่ร้อยละ 17.66 มองว่าข้อมูลท่ีได้รับยังขาดความกระจ่างและไม่เพียงพอ 
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2. บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเป้าหมาย 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบ้านสระบัว  

1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

บ้านสระบัว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 6 ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวั่ดนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตติดต่อ  

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ  บ้านในถุ้ง (หมู่ที่ 5) ต าบลท่าศาลา  

ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านหน้าทับ (หมู่ที่ 7) ต าบลท่าศาลา  

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ อ่าวไทย  

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ อ าเภอโพธิ์ทอง   

บ้านสระบัวมีระยะทางห่างจากอ าเภอท่าศาลาประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชนบ้านสระบัวตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลมีความ
ยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  

1.1.2 ประวัติบ้านสระบัว 

จากการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553 ณ ท่ีท าการกลุ่มออมทรัพย์บ้านสระบัว ประกอบกับ
ข้อมูลจากเอกสารแผนชุมชน ( 2546) ท าให้เราทราบว่า บ้านสระบัวเริ่มมีผู้คนมาตั้งรกรากเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 1845 
สาเหตุที่ชื่อบ้านสระบัวเนื่องมาจากในสมัยก่อนมีสระบัวอยู่บริเวณหัวสานมะพร้าว มีความยาวของสระน้ีกินเนื้อท่ีเข้าไปใน
หมู่ที่ 7 ประมาณ 2 เมตร และพื้นที่ของหมู่บ้านจะเป็นป่าและชายทะเล และพบว่ามีสระน้ าอีก 2-3 แห่ง ทางด้านทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน และก่อนจะถึงชายหาดมีคลองอยู่ด้วย และที่มีชื่อว่าสระบัวเพราะมีบัวอยู่ในสระดังกล่าวมากนั้นเอง  

คนกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน ส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดทางใต้ตอนล่าง เช่น ปัตตานี กะลันตัน  ยะโยหรือยะลา 
และจังหวัดสตูลอีกเล็กน้อย คนกลุ่มแรกที่มาต่อตั้งหมู่บ้าน คือ โต๊ะหม๊ะ สาเหตุที่คนเหล่านี้มาก่อตั้งหมู่บ้านในบ้านสระบัว
เนื่องมาจากหนีภัยสงครามจากเมืองตนเองมาอาศัยอยู่และท างานในหมู่บ้าน ประกอบกับพื้นที่บ้านสระบัวติดกับชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยจึงท าให้ง่ายต่อการประกอบอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพท่ีคนกลุ่มนี้มีความถนัด  

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทะเลและทรัพยากรสัตว์น้ า 

อ่าวท่าศาลาเป็นบริเวณที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของปริมาณและชนิดพันธุ์
สัตว์น้ า ซึ่งปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ในบริเวณนี้มีค่อนข้างสูง เดิมบริเวณด้านหน้าของบ้านสระบัวในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เพื้น
ที่มีลักษณะเป็นหาดทรายขาวสะอาดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ในปัจจุบัน สภาพของ
ชายหาดและท้องทะเลได้มีการแปรสภาพเป็นพ้ืนเลนละเอียด ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญต่อสภาพการด ารงชีวิต
และการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศตามมาในท่ีสุด 
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ดอนหอยลายหน้าบ้านสระบัวเป็นดอนหอยลายขนาดใหญ่ อีกทั้งหอยลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อ
ระบบนิเวศในบริเวณดังกล่าว ท าให้กลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ าชนิดต่างๆ ในที่สุด การใช้ประโยชน์ของชุมชนบ้าน
สระบัวไม่ได้ใช้ประโยชน์ในตัวทรัพยากรหอยลายโดยตรง หากแต่เป็นการเข้าไปอาศัยพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเพื่อท าการ
ประมงสัตว์น้ าชนิดอื่น โดยเฉพาะสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น  กั้งตั๊กแตน ปูม้า ปลาบางชนิด เป็นต้น 
ส าหรับการท าประมงของบ้านสระบัวนั้นสามารถท าได้เกือบท้ังปี (ตารางที่ 5)  และลักษณะการท าประมงของที่นี้จะเป็น
ประมงพื้นบ้าน  

ทรัพยากรป่าชายเลน 

ในอดีตป่าชายเลนในพื้นท่ีบ้านสระบัวมีลักษณะเป็นป่าจากตลอดบริเวณแนวคลองก่อนถึงชายหาด กินพื้นที่เป็นบริเวณ
กว้าง  แต่จากการเปล่ียนสภาพของระบบนิเวศในปัจจุบันที่ท าให้แนวล าคลองค่อยๆ หายไปท าให้ป่าจากจ านวนมาก
หายไปด้วย  รวมทั้ง พื้นที่ท่ีเป็นหาดทรายแปรสภาพกลายเป็นพื้นโคลนท าให้เริ่มมีการปลูกพืชป่าเลนเป็นบริเวณกว้าง แต่
ส่วนใหญ่มักเป็นการปลูกพืชชนิดเด่นเพียงไม่กี่ชนิด เช่น โกงกางใบใหญ่ จากการสังเกตพบว่าเริ่มมีพืชในกลุ่มของแสมที่
เข้ามาโดยธรรมชาติและเติบโตในบริเวณเดียวกัน 

การใช้ประโยชน์จากป่าจากในบริเวณบ้านสระบัวมีไม่มากนักเนื่องจากปริมาณป่าจากเริ่มลดลง และส่ือมโทรมลง 
ชาวบ้านมีการน าไปบริโภคบ้างแต่ไม่มากนัก ส าหรับการน ายอดจากมาท าใบจากส าหรับมวนยาสูบพบได้น้อย เนื่องจาก
ไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นท่ีท าให้ต้องซื้อมาจากที่อื่น และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนปลูก ยังไม่กว้างขวางนัก 
เนื่องจากไม้ยังไม่โตเต็มที่ แต่มีชาวบ้านบางส่วนเข้าไปอาศัยหาปูทะเล (ปูด า) ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนปลูกที่เป็นพื้นเลนบ้าง 
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ตารางที่ 5 แสดงสัตว์น้ าและเครื่องมือที่ใช้จับในแต่ละช่วง 12 เดือน  
 

ชื่อทรัพยากร 
ช่วงเวลา 

สถานภาพของทรัพยากร 
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

1.ปูม้า : อวนปูม้า             

ปริมาณการจับต่อครั้งได้ประมาณ 30 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 
100 บาท โดยมีต้นทุนในการประมงประมาณ 1,500 บาท 

ทรัพยากรปูม้าพบมากในบริเวณเดียวกับดอนหอยลาย 

2.ปลาทู : อวนล้อมปลาทู             ท าประมงในเวลากลางคืน ท้ังหมู่บ้านมีเรือประมาณ 3 ล า 

ช่วงที่ท าประมงได้มากคือช่วงที่คล่ืนค่อนข้างเรียบสงบ 

ทรัพยากรปลาทูลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต 

  ปลาทู : อวนลอยปลาทู             ท าประมงในเวลากลางวัน 

ทรัพยากรปลาทูลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต 

3.ปลาสาก ปลาเฉลียบ             พบมากในบริเวณปะการังเทียม ซึ่งในอดีตไม่เคยจับได้ใน
บริเวณนี้มาก่อน 

4.กั้งตั๊กแตน : อวนลอยปู             ทรัพยากรกั้งตั๊กแตนพบมากในบริเวณเดียวกับดอนหอยลาย 

ปริมาณทรัพยากรมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต 

5.กุ้งแชบ๊วย : อวนกุ้ง             ทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยมีมากในช่วงที่มีมรสุมใหญ่ ราคาประมาณ 
300 บาทต่อกิโลกรัม 

ทรัพยากรเคยหายไปช่วงหน่ึงที่มีเรือประมงพาณิชย์เข้ามามาก 
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ชื่อทรัพยากร 
ช่วงเวลา 

สถานภาพของทรัพยากร 
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

6.ปลากระบอก              ในหมู่บ้านมีเรือท่ีท าประมงชนิดนี้ประมาณ 3 – 4 ล า 

ท าประมงในบริเวณชายฝั่ง 

7.ปลากะพง : อวนปลา
กะพง 

            ในหมู่บ้านมีเรือท่ีท าประมงชนิดนี้ประมาณ 3 – 4 ล า 

ท าประมงในบริเวณชายฝั่ง   

ส่วนใหญ่ไม่ได้ท าเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากหลายวันได้ครั้ง แต่
ส่วนมากที่ได้มักมีขนาดใหญ่ ประมาณ 4-5 กิโลกรัม 

8.หอยแมงภู่             ไม่ได้ท าเพื่อการค้า เพียงเพื่อการบริโภคในชุมชนเท่านั้น มีการ
ด าเนินการโดยกลุ่มเยาวชน 
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1.3 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 

1.3.1 ประชากร ศาสนา และ สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ประชากร 
บ้านสระบัวมีจ านวนหลังคาเรือนประมาณ  824 หลังคาเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด 3,616 คน (ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอ
ท่าศาลา ณ เดือนธันวาคม 2551) เพศชาย จ านวน 1,794 คน เพศหญิง จ านวน 1,822 คน 
 

ศาสนา 
การนับถือศาสนาของคนในชุมชนบ้านสระบัว ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีมัสยิดจ านวน 1 
แห่งชื่อ ชีอารุดดีน และ มีบาลาย (อาคารสถานท่ีขนาดเล็กส าหรับละหมาดมีขนาดเล็กกว่ามัสยิด) จ านวน 7 แห่ง 
นอกจากนั้นประชากรประมาณร้อยละ 5 นับถือศาสนาพุทธ ที่ตั้งของกลุ่มบ้านของชาวไทยพุทธ จ านวน 2 บริเวณ คือ 
กลุ่มบ้านบริเวณพื้นที่ใกล้ชายหาดติดกับหาดสระบัว ซึ่งแต่เดิมเป็นกลุ่มบ้านที่ท างานและประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวบริเวณหาดสระบัว และกลุ่มบ้านที่อยู่ห่างออกไปในบริเวณด้านตะวันตกของหมู่บ้านเกือบถึงพื้นที่อ าเภอโพธิ์
ทองมีจ านวนประมาณ 10 หลังคาเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
น้ าที่ใช้ในการบริโภคและอุปโภคของบ้านสระบัว ส่วนใหญ่ใช้น้ าจากประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นน้ าประปาบาดาลด าเนินการ
เจาะโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการก่อสร้างในปี 2550 แล้วเสร็จในปี 2551 สารมารถรองรับการใช้น้ าได้เกือบ
ทั้งหมดของหมู่บ้านและมีโครงการท่ีจะขยายการส่งน้ าประปาออกไปยังหมู่บ้านข้างเคียง พ้ืนท่ีให้บริการน้ าประปายกเว้น
กลุ่มบ้านไทยพุทธที่อยู่ติดกับต าบลโพธิ์ทองซึ่งอยู่ห่างออกไปมาก อย่างไรก็ตาม ในบริเวณกลุ่มบ้านดังกล่าวทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าศาลาได้มีการด าเนินการแจกโอ่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ส าหรับกักเก็บน้ า  นอกจากนั้น สมาชิกบางส่วนใน
พื้นที่ยังไม่ใช้น้ าประปา เนื่องจากยังคงใช้น้ าจากบ่อน้ าตื้น แต่พบว่าบ่อน้ าตื้นบางบ่อไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากน้ ามีสีออก
แดงท าให้ต้องปิดบ่อไป บางกลุ่มบ้าน เช่น บ้านที่อยู่บริเวณใกล้ถนนมีการซื้อน้ าดื่มขนาด 20 ลิตร (ขวดสีขาว) จากร้านค้า
ในราคา ขวดละ 10 บาท แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นได้แก่ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 3 แห่ง  บ่อบาดาลสาธารณะ 4 แห่ง บ่อบาดาล
ส่วนบุคคล 15 บ่อ และบ่อน้ าตื้นส่วนบุคคลจ านวน 100 บ่อ  
 
บ้านสระบัวใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในหมู่บ้านมีโรงเรียนจ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านสระบัวและ
โรงเรียนปัญญาสารธรรม (มูลนิธ)ิ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ ศูนย์เด็กก่อนเรียนจ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสระบัว 
 
1.3.2 การประกอบอาชีพและรายได้ 
บ้านสระบัวมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งการท าประมงพื้นบ้าน การท าสวนยางพารา สวนปาล์ม รับจ้างทั่วไป  ท า
กรงนกและขายกรงนอก เป็นต้น แต่อาชีพประมงจัดเป็นอาชีพหลักของคนในบ้านสระบัว ท้ังนี้พบว่าประมาณร้อยละ 80 
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับประมงเพียงอย่างเดียว ขณะที่อีกร้ยอละ 20 ประกอบอาชีพประมงควบคู่ไปกับการท าเกษตรกรรม 
เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาพารา เป็นต้น นอกจากนี้พบว่าประชากรส่วนหนึ่ง ประมาณ 30 – 40 คน ไปท างานนอก
พื้นที่ ซึ่งส่วนมากพบว่าไปท างานในประเทศมาเลเซียและกรุงเทพ โดยเข้าไปท างานในกลุ่มอาชีพบริการ  เช่น เป็นคนงาน
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ในร้านอาหาร แต่ไม่ได้เข้าไปท าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม การท ากรงนกเป็นอาชีพเสริมที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
มากในพ้ืนท่ีบ้านสระบัว ซึ่งประชากรประมาณร้อยละ 50 ท าอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับการท ากรงนก นอกจากบ้านสระบัว
จะมีการผลิตกรงนกเพื่อการค้าแล้ว บ้านสระบัวยังเป็นแหล่งรับซื้อกรงนกที่ส าคัญจากหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อส่งออกไปขาย
ในบริเวณอื่น เช่น กรุงเทพ จังหวัดในภาคใต้ รวมถึงบางส่วนของประเทศมาเลเซีย  การท ากรงนกในบ้านสระบัวบางกลุ่ม
จะมีการผลิตเฉพาะส่วนของกรงนกแล้วน ามาประกอบเป็นกรงนกอีกที บางครัวเรือนจะประกอบเป็นกรงนกส าเร็จทั้งกรง 
หลังจากนั้นจึงน าไปขายกับร้านท่ีรับซื้อที่อยู่ในชุมชน  ทักษะในการท ากรงนก เป็นการฝึกสอนและถ่ายทอดกันเองจากคน
ในชุมชนเอง รวมทั้งมีการรวมกลุ่มชาวบ้านเป็นกลุ่มกรงนก 
 

การค้าขายในบ้านสระบัว นอกจากการเปิดร้านขายของช าขนาดเล็กในชุมชนแล้ว การเปิดร้านขายกรงนกเป็น
อาชีพท่ีควบคู่ไปกับการท ากรงนก โดยบริเวณที่ตั้งร้านค้าตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายเอเชีย (ถนนสายเลียบริมทะเล)  
 

การลอกใบจากเพื่อท าเป็นใบจากส าหรับมวนยาสูบ เป็นอาชีพท่ีพบได้ในหลายหลังคาเรือน ซึ่งใบจากที่น ามา
ลอกส่วนใหญ่จะรับซื้อมาเป็นมัดจากกันตัง จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง 
 

นอกจากนี้รายได้เสริมอีกส่วนหน่ึง คือการขายมะพร้าว เนื่องจากในพ้ืนท่ีบ้านสระบัวมีการปลูกมะพร้าวจ านวน
มาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรถเข้ามาเก็บและรับซื้อถึงบ้าน โดยจะมารับซื้อทุก 45 หรือ 90 วัน ขึ้นอยู่กับความต้องการมะพร้าว
ในตลาด 
 

การประกอบอาชีพรับจ้าง เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่พบได้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักจะเป็นการออกไปท างานนอกพื้นท่ี 
โดยพบเป็นจ านวนน้อยที่จะรับจ้างในชุมชน ส่วนหญ่เป็นในรูปแบบของโรงแกะเนื้อปูขนาดใหญ่ในชุมชนที่มีการจ้าง
ลูกจ้างเป็นจ านวนมาก ในบางช่วงพบว่ามีการจ้างงานมากกว่า 70 คน 
 

การประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนปาล์มเป็นอาชีพท่ีมีการท าในช่วงเวลาไม่กี่ปีท่ีผ่านมา จากการ
เปล่ียนพื้นที่นาร้างที่ไม่สามารถท านาได้ เพราะสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงไปและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ที่นารกร้าง
เหล่านี้ได้ถูกทิ้งว่างเป็นระยะเวลาหน่ึง จนกระท่ังเริ่มมีการปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันขึ้น  พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่
บริเวณหลังชุมชนติดกับพื้นท่ีอ าเภอโพธิ์ทอง ซึ่งยางพาราและปาล์มน้ ามันท่ีปลูกมีอายุประมาณ 10 ปี 
 

การเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านเป็นการเลี้ยงสัตว์ในปริมาณไม่มากนัก สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค และแพะ โดยในหมู่บ้านมี
การรวมกลุ่มเพื่อการเล้ียงโคและน ามูลไปแปรรูปเป็นปุ๋ย 
 
ตารางที่ 6 แสดงสรุปผลวิเคราะห์รายได้โดยเปรียบเทียบรายได้ในปี 2552 ของหมู่ที่ 7 บ้านหน้าทับ ต าบลท่าศาลา 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภทรายได้ รายได้ ปี 2552 (บาท) 

รายได้นอกภาคเกษตร 9,467,209 

รายได้จากเงินดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่มีข้อมูล 
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ประเภทรายได้ รายได้ ปี 2552 (บาท) 

รายได้จากการค้าขาย ไม่มีข้อมูล 

รายได้จากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ 2,958,678 

รายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ฯลฯ 6,508,531 

รายได้ด้านการเกษตร 19,840,700 

มูลค่าการผลิตเพื่อการจ าหน่าย 17,858,900 

การเพาะปลูกเพื่อจ าหน่าย ไม่มีข้อมูล 

การเลี้ยงสัตว์เพื่อจ าหน่าย 4,774,000 

การท าประมงเพื่อจ าหน่าย 13,084,900 

มูลค่าการผลิตเพื่อการบริโภค 1,981,800 

การเพาะปลูกเพื่อบริโภค ไม่มีข้อมูล 

การเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค 629,700 

การท าประมงเพื่อบริโภค 1,352,100 

รวม 29,307,909 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2552) 

 

จากตารางที่ 6 แสดงรายงานสรุปผลวิเคราะห์รายได้โดยเปรียบเทียบรายได้ในปี 2552 ของหมู่ที่ 6 บ้านสระบัว 
ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ารายได้ด้านการเกษตร (19,840,700 บาท) จะมีมูลค่าสูงกว่า 
รายได้จากนอกภาคการเกษตร ( 9,467,209 บาท) ขณะที่การผลิตส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน เป็นการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
(17,858,900บาท) มากกว่าการผลิตเพื่อบริโภค (1,981,800บาท)  
 

จากการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  200 ครอบครัวในบ้านสระบัว โดยพิจารณาแยกตาม
ลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า  

4. ครอบครัวที่มีฐานะดี เป็นผู้มีอันจะกิน หรือฐานะรวย  มีทั้งหมด 25 ครอบครัว จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มี
สมาชิกครอบครัวอยู่ระหว่าง  1-7  คน  และมีรายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อคนที่ 10,333 บาทต่อเดือน  ทั้งนี้มีจ านวน  
12 ครอบครัว (ร้อยละ 48.80) ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว/ อุตสาหกรรมครัวเรือน รองลงมาคือประมง
พื้นบ้าน 4 ครอบครัว (ร้อยละ 16.00) สวนยาง 2 ครอบครัว (ร้อยละ 8.00) ข้าราชการ 2 ครอบครัว (ร้อยละ 
8.00) รับจ้างทั่วไป 2 ครอบครัว (ร้อยละ 8.00) ไม่ระบุอาชีพ 2 ครอบครัว (ร้อยละ 8.00) และ ท าสวนปาล์ม 1 
ครอบครัว (ร้อยละ 4.00) เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงินพบว่า 16 ครอบครัว มีหนี้สินอยู่ระหว่าง  15,000 – 
200,000 บาท (ร้อยละ 64.00)  และไม่มีหน้ีสินจ านวน 9 ครอบครัว (ร้อยละ 36.00) ด้านการออมเงินใน
ครอบครัวพบว่า 22 ครอบครัวมีการออมเงิน ในจ านวนนี้ 12 ครอบครัว (ร้อยละ 48.00) ออมเงินในรูปแบบของ
ธนาคารพาณิชย์ รองลงมาคือการออมเงินท้ังในรูปแบบธนาคารพาณิชย์ควบคู่กับการออมเงินในชุมชน และการ
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ออมในชุมชนเพียงแหล่งเดียว เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนเงินล้าน จ านวนละ 5 ครอบครัว (ร้อยละ 20.00) และ
ไม่มีเงินออมในแหล่งใดเลย 3 ครอบครัว (ร้อยละ 12.00)  นอกจากนี้ได้มีการออมในรูปแบบอื่นๆ เช่น ทองค า 
เครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) เมื่อสอบถามถึงทุนส ารองฉุกเฉินภายในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 80.00 มี
ทุนส ารองฉุกเฉิน เช่น กรณีท่ีเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย อุบัติเหตุ  เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น คนที่ตัดสินใจในการใช้เงิน
ฉุกเฉิน จะเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างสามีและภรรยา คิดเป็นร้อยละ 52.63 รองลงมา คือ การตัดสินใจของ
ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 21.05 ส าหรับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้านการ
หารายได้จากการประกอบอาชีพในชุมชน การจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับประกอบอาชีพ  และหารายได้จากการ
ประกอบอาชีพนอกชุมชน  ส าหรับหน้าที่ดูแลบ้านที่ผู้หญิงให้ความส าคัญคือ ท างานบ้าน ท าอาหาร ดูแลให้มีน้ า
สะอาดส าหรับครอบครัว ติดต่อธุระต่างๆ นอกชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ ธนาคารและการ
ดูแลบุตร ตามล าดับ  

5. ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง   มีทั้งหมด 157 ครอบครัว จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัวอยู่
ระหว่าง  2-10  คน และมีรายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อคนอยู่ที่ 4,167 บาทต่อเดือน  ทั้งนี้จ านวน 66 ครอบครัว (ร้อย
ละ 42.58) ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาจ านวน 45 ครอบครัว  (ร้อยละ 29.03) ประกอบอาชีพประมง
พื้นบ้าน  25 ครอบครัว (ร้อยละ 16.13) ประกอบอาชีพอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว/ อุตสาหกรรมครัวเรือน   เมื่อ
พิจารณาข้อมูลด้านการเงินพบว่าจ านวน 70 ครอบครัว (ร้อยละ 45.16) มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 10,000 – 300,000 
บาท และไม่มีหน้ีสินจ านวน 87 ครอบครัว  (ร้อยละ 54.84) ส าหรับการออมเงินในครอบครัวพบว่าจ านวน 116 
ครอบครัวที่มีการออมเงิน (ร้อยละ 50.96) โดยแบ่งเป็นออมธนาคารจ านวน 58 ครอบครัว (ร้อยละ 50.00) 
รองลงมาคือ ออมเงินในชุมชนจ านวน 36 ครอบครัว (ร้อยละ 31.13) การออมเงินท้ังธนาคารและแหล่งออมเงิน
ในชุมชนจ านวน 22 ครอบครัว (ร้อยละ 18.97) และสุดท้ายคือไม่มีการออมเงินจ านวน 41 ครอบครัว (ร้อยละ 
16.67) นอกจากนี้ยังมีการออมในรูปแบบอื่นๆ เช่น ทองค า เครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) เมื่อสอบถาม
ถึงทุนส ารองฉุกเฉินภายในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 51.59 มีทุนส ารองฉุกเฉิน เช่น กรณีท่ีเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย 
อุบัติเหตุ  เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น คนที่ตัดสินใจในการใช้เงินฉุกเฉิน เป็นการตัดสินใจของสามีและภรรยาคิด
เป็นร้อยละ 52.17 รองลงมา คือ การตัดสินใจของสามี  คิดเป็นร้อยละ 17.39  ส าหรับบทบาทของผู้หญิงใน
ครอบครัว พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้านการหารายได้จากการประกอบอาชีพในชุมชน  และการเตรียม
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ  และส าหรับหน้าที่ดูแลบ้านที่ผู้หญิงให้ความส าคัญคือ ท าอาหาร ท างานบ้าน  
ดูแลให้มีน้ าสะอาดส าหรับครอบครัว  การดูแลบุตร และติดต่อธุระต่างๆ นอกชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
สถานท่ีราชการ ธนาคาร ตามล าดับ 

6. ครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือขัดสนเงินทอง มีทั้งหมด 18 ครอบครัว จากการศึกษาพบว่า คนท่ีมีฐานะยากจน
จะมีสมาชิกครอบครัวอยู่ระหว่าง 1 - 10 คน และมีรายได้ไม่แน่นอนไม่สามารถประมาณได้ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 12 ครอบครัว (ร้อยละ 75.00) รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว/อุตสาหกรรม
ครัวเรือน  จ านวน 2 ครอบครัว  (ร้อยละ 12.50) อาชีพประมงพื้นบ้านจ านวน 1 ครอบครัว (ร้อยละ 6.25) และ 
อาชีพอื่นๆ จ านวน 3 ครอบครัว ตามล าดับ เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงินพบว่าจ านวน 5 ครอบครัว (ร้อยละ 
27.78) มีหนี้สิน  และไม่มีหน้ีสินคิดเป็นจ านวน  13 ครอบครัว (ร้อยละ 72.22) ส าหรับการออมของครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน พบว่า ครอบครัวที่มีการออมเงินมีจ านวน 6 ครอบครัว (ร้อยละ 33.33) แบ่งเป็นการออมใน
ธนาคารมากที่สุดจ านวน 3 ครอบครัว (ร้อยละ 16.67)  ล าดับต่อมาคือการออมเงินในชุมชนจ านวน 2 ครอบครัว 
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(ร้อยละ 11.11) และการออมเงินท้ังธนาคารและในชุมชนจ านวน 1 ครอบครัว (ร้อยละ 5.56) และที่ไม่มีการออม
เงินจ านวน 12 ครอบครัว (ร้อยละ  66.67) และพบว่ามีการออมในรูปแบบอื่น เมื่อสอบถามถึงการทุนส ารอง
ฉุกเฉินภายในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 27.78 มีทุนส ารองฉุกเฉิน เช่น กรณีท่ีเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย อุบัติเหตุ  เกิด
ภัยธรรมชาติ เป็นต้น คนที่ตัดสินใจในการใช้เงินฉุกเฉิน คือ การตัดสินใจของภรรยา รองลงมาคือการตัดสินใจ
ร่วมกันระหว่างสามี / ภรรยาและการตัดสินใจ ของทุกคนในครอบครัว ส าหรับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว 
พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้านการหารายได้จากการประกอบอาชีพในชุมชน  และการเตรียมเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ  และส าหรับหน้าที่ดูแลบ้านที่ผู้หญิงให้ความส าคัญคือ การ ท างานบ้าน  และท าอาหาร 
ดูแลบุตร เป็นงานหลัก 

 
 
ส่วนที่ 2 การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร ประโยชน์และคุณภาพของอาหาร  
 

2.1 การมีอาหารเพียงพอ 
การมีอาหารเพียงพอหรือการพึ่งตนเองได้ ในการศึกษานี้ หมายถึง ลักษณะของการได้มาของอาหารในครอบครัว 

แหล่งที่ได้มาซึ่งอาหาร ปริมาณ ชนิด และความหลากหลายของอาหารจากแหล่งนั้นๆ เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตของ
คนในครอบครัว และชุมชน รวมทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจากการศึกษาโดย
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย  พบว่า  
 
2.3.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัว 

ครอบครัวในชุมชนประมงส่วนใหญ่ผู้ที่ท าหน้าที่จัดหาอาหาร คือภรรยาหรือผู้หญิงในครอบครัว และเมื่อเกิดกรณีที่
อาหารไม่เพียงพอส าหรับการบริโภคในครอบครัว ฐานะของครอบครัวที่แตกต่างจะมีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน คือ  คน
ฐานะดีจะมีการแก้ไขปัญหาโดยการ ขอความช่วยเหลือจากญาติหรือเพื่อนบ้าน ในขณะที่ฐานะปานกลางและยากจนใช้
วิธีการกู้ยืมเงินจากญาติและเพื่อนบ้าน และพบว่าทุกฐานะเลือกการลดปริมาณอาหารในการบริโภคแทนการเปล่ียนแปลง
คุณภาพอาหาร โดยให้เหตุผลว่าแม้จะทานอาหารน้อยลงแต่ก็ได้สารอาหารท่ีครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่หาก
บริโภคเพื่อให้อิ่มหรือเพื่อให้อร่อยเพียงอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาถึงคุณประโยชน์ของอาหารท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบ
ต่อร่างกายในภายหลังได้ ส าหรับอาหารที่จะเลือกลดเป็นอันดับแรกคือ อาหารประเภทขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม
หรือน้ าหวาน เพราะเป็นอาหารท่ีไม่ได้ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย และจัดเป็นอาหารส้ินเปลือง  
 
2.3.5 ลักษณะการได้มาของอาหารในครอบครัว 

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและกลุ่มผู้หญิงเกี่ยวกับลักษณะการได้มาของอาหารเปรียบเทียบกันใน
ระหว่างอดีตและปัจจุบัน พบว่า 

1) ลักษณะการได้มาของอาหารในอดีต  ย้อนหลังกลับไปประมาณ 50 ปี พบว่า อาหารที่คนในครอบครัวและ
ชุมชนน ามาใช้บริโภคจะได้มาจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น อาหารทะเล ก็ได้มาจาก
ทะเลโดยการออกเรือของชาวประมง ผักก็ปลูกหรือเก็บจากข้างบ้าน หรือจากเพื่อนบ้าน ส าหรับเนื้อสัตว์
ประเภท เนื้อแพะ เนื้อไก่ ก็จะเล้ียงเอาไว้กินกันภายในบ้าน ส่วนเนื้อวัวนั้นจะบริโภคกันเมื่อมีงานของชุมชน 
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งานศาสนา โดยจะแจกจ่ายกันไปท่ัวในชุมชน ส าหรับข้าวก็จะมีการปลูกเพื่อบริโภคในแต่ละครอบครัว หรือ
ปลูกร่วมกันและแบ่งปันกัน หรือใช้วิธีการแลกเปล่ียนอาหารระหว่างบ้าน  

2) ลักษณะการได้มาของอาหารในปัจจุบัน พบว่าคนในชุมชนจะมีการซื้ออาหารกันมากขึ้น โดยเฉพาะอาหาร
ประเภทขนมขบเคี้ยว อาหารส าเร็จรูป และอาหารตามสั่งในร้านต่างๆ อย่างไรก็ตามบางครอบครัวก็ยังคง
เล้ียงสัตว์ และปลูกผักไว้กินเองแต่ก็มีน้อยมาก ข้าวที่เคยปลูกกันในอดีตก็มีการเปล่ียนไปปลูกยางพารา 
ปาล์ม และท าสวนผลไม้แทน เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวมีการเปล่ียนสภาพท าให้การท านาให้ผลผลิตที่ไม่
ดี ประกอบกับร้านค้าน าเอาข้าวสารมาขายในชุมชน หรือตามตลาดนัดทั้งในและนอกชุมชน หรือสามารถที่
จะออกไปซื้อที่อ าเภอท่าศาลา และอ าเภอเมืองได้เพราะว่าปัจจุบันการคมนาคมสะดวกกว่าในอดีต และมี
รถโดยสารประจ าระหว่างอ าเภอท่าศาลาและอ าเภอเมือง วิ่งผ่านหมู่บ้านทุกวัน วันละหลายช่วงเวลา 
นอกจากนี้ในปัจจุบันแต่ละบ้านมียานพาหนะเป็นของตนเอง เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ท าให้การเข้าไป
ซื้อของในตัวเมืองมีความสะดวกและง่ายกว่าอดีต   

 
 



48 
 

  

 

 



49 
 

  

 

จากกราฟที่ 6 แสดงลักษณะการได้มาของอาหารแต่ละประเภทในปัจจุบันของบ้านสระบัวเปรียบเทียบกับสถานะทาง
เศรษฐกิจ พบว่า 

1) อาหารประเภทเนื้อสัตว์  คนท่ีฐานะยากจนจะมีสัดส่วนของการซื้อมากกว่ากลุ่มคนฐานะอื่นคือ คิดเป็นร้อยละ 
72.22 ขณะที่กลุ่มคนฐานะปานกลางและฐานะดีอยู่ในสัดส่วนต่ าคือร้อยละ 36.77 และร้อยละ 20.83 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตเพื่อให้ได้มาของอาหารของคนฐานะดีและฐานะปานกลางเป็นทั้งการหาเอง
ตามธรรมชาติและการซื้อควบคู่กันในอัตราสูง ขณะท่ีครอบครัวที่มีฐานะยากจนอัตราการซื้ออย่างเดียวมีค่าสูงมาก
เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างที่ไม่มีการผลิตอาหารได้เอง  ส าหรับประเภทของเนื้อสัตว์ที่นิยมซื้อได้แก่ 
เนื้อวัว เนื้อไก่ และอาหารทะเล แหล่งที่จะซื้อเนื้อสัตว์เหล่านี้ คือ ตลาดนัดทั้งในและนอกชุมชน ห้างสรรพสินค้า เมื่อ
วิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ภาพรวมของทุกฐานะคือ 214 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ และ
เมื่อวิเคราะห์ลงไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทนี้เฉล่ีย 241 บาท/ครอบครัว /
สัปดาห์ ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 215 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ และ ฐานะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 173 
บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ นอกจากนี้พบว่าบ้างครอบครัวมีการเลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง เช่น ไก่บ้าน และเป็ด เป็นต้น และ
ส าหรับครอบครัวที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารทะเล เช่น ปลา ปู  ซึ่งชนิดของ
อาหารจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล 

2) อาหารประเภทผัก ทั้ง 3 ฐานะจะมีสัดส่วนของการซื้ออาหารประเภทนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกัน  คนฐานะยากจนจะมี
สัดส่วนของการเก็บจากธรรมชาติสูงเมื่อเทียบกับฐานะอื่น  ส าหรับผักที่สามารถหาได้เองตามธรรมชาติส่วนใหญ่ 
ได้แก่ ต าลึง ตะไคร้ ข่า มะพร้าว กระถิน ชะอม มะระขี้นก ยอดยาร่วง (ยอดมะม่วงหิมพานต์) ใบเล็บครุฑ ลูกฉิ่งฉับ 
(มะเดื่อ) ผักหวาน กระเพรา  เป็นต้น  ผักที่คนในหมู่บ้านนิยมซื้อได้แก่ แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง คะน้า ผักกาด 
มะเขือ ถั่วงอก มะเขือเทศ ชะอม ฟักทอง สะตอ กระหล่ าปลี  แครอท ลูกเนียง ฟักเขียว เห็ดต่างๆ เป็นต้น โดยแหล่ง
ซื้อผักเหล่านี้ คือ ตลาดนัดทั้งในและนอกชุมชน เมื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทผักในภาพรวมของ
ทุกฐานะเฉล่ียคือ  66 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และเมื่อวิเคราะห์แยกแต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 70 
บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 67  บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ และ ฐานนะยากจนมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 53 บาท/ครอบครัว/สัปดาห ์

3) อาหารประเภทผลไม้ สัดส่วนของการซื้อและการหาจากธรรมชาติของกลุ่มฐานะปานกลางอยู่ในสัดส่วนที่สูงถึง ร้อย
ละ 61.94 ของกลุ่ม ส าหรับผลไม้ที่สามารถหาได้เองตามธรรมชาติส่วนใหญ่ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง 
มะละกอ น้อยหน่า จ าปาดะ กระท้อน  เป็นต้น และผลไม้ที่นิยมซื้อจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่น ามาขายในตลาดนัด
ทั้งในและนอกชุมชน หรือตามห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ฝรั่ง  แอปเปิ้ล ล าใย ล้ินจี่   ส้ม แตงโม  องุ่น ลองกอง  ทุเรียน 
สละ เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทผลไม้ในภาพรวมเฉล่ีย 133 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์  
และวิเคราะห์ลงไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 174 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ ฐานะปานกลางมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 133 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และ ฐานนะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 86 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ 

4) อาหารประเภทอื่นๆ  พบว่า ทุกครอบครัวจะมีการบริโภค ขนมขบเคี้ยว(ขนมถุง ขนมซอง) และเครื่องดื่มประเภท น้ า
ชา กาแฟ น้ าอัดลม น้ าปั่น น้ าผลไม้ เครื่องดื่มชูก าลัง โดยเฉพาะน้ าชาหรือกาแฟจะบริโภคกันบ่อยในทุกเช้าของวัน 
หรือเวลาที่มีการจัดประชุมในชุมชน มีทั้งกาแฟหรือชาโบราณชงดื่มเอง หรือเป็นประเภทซองที่ซื้อมาจากร้านค้าใน
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ชุมชน หรือห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้พบว่า ขนมอบประเภท เค้ก คุ้กกี้ ขนมปัง รวมทั้งขนมหวานต่างๆ  เช่น ข้าว
เหนียวหน้าต่างๆ  ขนมตะโก้ ข้าวต้มมัด ขนมชั้น เป็นต้น ก็เป็นที่นิยมเพราะน ามารับประทานร่วมกับกาแฟ หรือชา  
โดยสามารถหาซื้อได้ทั้งในชุมชน (ร้านค้าชุมชน ตลาดนัด) และนอกชุมชน (ห้างสรรพสินค้า)  จากการศึกษาถึง
มูลค่าการซื้ออาหารเหล่านี้ในแต่ละสัปดาห์จะมีมูลค่าเฉล่ียประมาณ 78 บาท/ครอบครัว และเมื่อวิเคราะห์ลงไปใน
แต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 33 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 80 บาท/
ครอบครัว/สัปดาห์ และ ฐานนะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 94 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์  

5) น้ าดื่มและน้ าใช้ กลุ่มฐานะดีมีสัดส่วนใช้น้ าจากการซื้ออย่างเดียวสูงกว่าฐานะปานกลางและฐานะยากจน  และคน
ฐานะดีจะไม่มีการใช้น้ าจากธรรมชาติ ขณะท่ีการใช้น้ าจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวพบได้สูงในฐานะปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 65.36 ของกลุ่ม  และคนฐานะยากจนคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของกลุ่ม  จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
พบว่า น้ าธรรมชาติที่ใช้เป็นน้ าฝนและน้ าบ่อตื้น ส าหรับน้ าปะปาจะมีเฉพาะบ้านท่ีมีพื้นที่ติดกับถนน และน้ าดื่มส่วน
ใหญ่จะซื้อเป็นถังขนาด 10 ลิตร ขณะที่บางครอบครัวใช้น้ าบ่อในการดื่มกิน 

 
2.3.6 แหล่งอาหารและชนิดอาหารของชุมชน 

จากการพูดคุยและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในบ้านสระบัว พบว่า ปัจจุบันแหล่งอาหารของบ้านสระบัวประกอบด้วยแหล่ง
อาหารหลัก 7 แหล่งได้แก ่

1) อาหารบริเวณชุมชน  คือพืชผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถน ามาประกอบอาหารได้ เช่น  มะละกอ มะพร้าว 
มะม่วง มะกรูด ผักบุ้ง พริก ข่า ตะไคร้ ต าลึง กระถิน ชะอม มะระขี้นก ใบเล็บครุฑ เป็นต้น 

2) อาหารจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอาหารที่ได้จากการเก็บและจับจากแหล่งอาหารธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล ป่า
ชายเลน สวน ส่วนหนึ่งถูกน าไปบริโภค แต่ส่วนใหญ่ถูกน าไปขายหรือแปรรูปเพื่อขาย เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา กั้ง 
มะพร้าว เป็นต้น 

3) อาหารจากการเลี้ยง ในชุมชนบางครอบครัวจะเล้ียงสัตว์บางชนิดไว้ส าหรับเป็นอาหาร เช่น ไก่บ้าน  เป็ด  แพะ เป็น
ต้น 

4) อาหารจากตลาดสด มีอาหารท่ีหลากหลายประเภท ได้แก่ ข้าวสาร เนื้อหมู เนื้อไก่  เนื้อวัว อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์
จากอาหารทะเล ผักสด และผลไม้ เช่น คะน้า กระหล่ าปลี พริก กระเทียม หัวหอม ฝรั่ง แอปเปิ้ล มังคุด ทุเรียน ส้ม 
แตงโม ฯลฯ รวมทั้งขนมไทย ขนมหวานประเภทต่าง ท้ังขนมท าเองและขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ 

5) อาหารจากตลาดนัดชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นอาหารสด เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ ปลา ปลาหมึก เป็นต้น  นอกจากนี้เป็น
อาหารส าเร็จรูปและอาหารปรุงรส เช่น ไก่ทอด-ข้าวเหนียว ลูกชิ้นป้ิง ไก่ย่าง ย าประเภทต่างๆ น้ าอัดลม น้ าปั่น น้ าใส่
สี ขนมหวานเป็นถุง เป็นต้น 

6) อาหารจากร้านค้าในชุมชน   ร้านค้าในชุมชนมีหลายประเภทได้แก่ ร้านขายอาหารท่ีจะขายอาหารตามสั่ง เช่น 
อาหารจานเดียว ข้าวต้ม ไก่ทอด ข้าวเหนียว รวมทั้ง น้ าชา กาแฟ น้ าอัดลม น้ าหวาน เป็นต้น  ร้านโชว์ห่วยจะขาย
สินค้าส าเร็จรูป ได้แก่ ขนมซอง มาม่า ปลากระป๋อง น้ าอัดลม น้ าแข็ง ผลไม้  สินค้าปรุงรสส าหรับท าอาหาร นม น้ า
ผลไม้ ฯลฯ  
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7) อาหารจากห้างสรรพสินค้า บ้านสระบัวอยู่ไม่ไกลจากอ าเภอท่าศาลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างโลตัส และร้านสะดวกซื้อ
เซเว่นอิเลฟเว่น จึงท าให้อาหารส่วนหน่ึงมาจากห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ข้าวสาร เครื่องปรุง  ผลไม้  เนื้อสัตว์ต่างๆ 
อาหารแช่แข็ง เช่น ลูกชิ้น ข้าวผัด พิซซ่า  ขนมปัง ขนมขบเคี้ยว ขนมอบ น้ าอัดลม น้ าหวาน นม น้ าผลไม้  ฯลฯ  

 
2.3.7 การผลิตอาหารในชุมชน  

การผลิตอาหารในชุมชน ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพประมงพื้นบ้าน เพราะถือเป็นผู้ผลิต
ที่ส าคัญของบ้านสระบัว จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ผลิตอาหารโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน รองลงมาคืออาชีพ
เกษตรกรรม  คนในครอบครัวที่ท าหน้าที่หลักในการหาอาหารหรือผลิตอาหารคือสามี คิดเป็นร้อยละ 77.55 การผลิตส่วนใหญ่ของ
คนในบ้านสระบัวเป็นการผลิตเพื่อขาย คิดเป็นร้อยละ 83.70 ขณะที่การผลิตเพื่อเป็นอาหารในครอบครัวมีเพียงร้อยละ 16.30   
ของครอบครัวที่มีการผลิตอาหารทั้งหมด และเมื่อสอบถามถึงอาหารท่ีผลิตหรือรายได้จากการขายผลผลิตนั้นเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตของคนในครอบครัวหรือไม่พบว่า ร้อยละ 90.29 มองว่าเพียงพอ ขณะที่ ร้อยละ 9.71 มองว่าไม่เพียงพอ 
 
2.2 การเข้าถึงอาหารและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การเข้าถึงอาหารและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษานี้ให้ความส าคัญกับเรื่อง การจัดการฐานอาหาร และ 
ความสามารถในการมีอาหาร กล่าวคือ การพูดถึงเรื่ององค์ความรู้ การตัดสินใจ และสิทธิในระดับครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับฐานอาหารและฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า  
 
2.2.1 การมีอยู่ของฐานอาหารและฐานทรัพยากร 

บ้านสระบัว หมู่ที่ 6  ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนท่ีที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย ได้แก่ ป่าชายเลน พื้นที่ชายหาด พื้นที่สาธารณะ และทะเล ทรัพยากรเหล่านี้เป็นฐานอาชีพของกลุ่มคนท่ีหลากหลาย
ในพ้ืนท่ี ดังนั้นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของทรัพยากร การรับรู้เรื่องการเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากร
จากบุคคลภายนอก รวมถึงรูปแบบและวิถีการผลิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญ และจากกราฟที่ 7แสดง
ร้อยละของการตระหนักรู้ของคนบ้านสระบัวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี พบว่า ทรัพยากรป่าชายเลน เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่คนทั้งสามกลุ่มฐานะตระหนักรู้ถึงความส าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะคนท่ีมีฐานะดีมีความตระหนักรู้ใน
ความส าคัญถึงร้อยละ 84.00 ของกลุ่ม รองลงมาคือ คนท่ีมีฐานปานกลาง ร้อยละ 56.69 ของกลุ่ม และคนที่มีฐานะยากจน ร้อย
ละ 33.33 ของกลุ่ม ซึ่งเป็นล าดับสุดท้าย ขณะท่ีพื้นที่ชายหาดและพื้นที่สาธารณะคนในฐานะยากจนมีความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญมากกว่าคนในฐานะปานกลางและคนในฐานะดี  
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จากกราฟที่ 8 แสดงร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับการท่ีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในบ้านสระบัว 

พบว่า คนท้ังสามกลุ่มฐานะรับรู้ว่า ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่คนภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด 
โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีฐานะดี คิดเป็นร้อยละ 56.00 ของกลุ่ม รองลงมาคือฐานะปานกลาง คิดเป็น 50.96 ของกลุ่ม และสุดท้ายคือ 
ฐานะยากจน คิดเป็นร้อยละ 38.39 ของกลุ่ม และเมื่อสอบถามเพิ่มเติมพบว่า การเข้ามาใช้ประโยชน์จะเป็นรูปแบบของการ
อนุรักษ์ เช่น การเข้ามาปลูกป่าชายเลนของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น ส าหรับพ้ืนท่ีชายหาด 
เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันดับรองลงมาที่คนท้ังสามกลุ่มรับรู้ถึงการเข้ามาใช้ประโยชน์จากบุคคลภายนอก การเข้ามาใช้ประโยชน์
จะเป็นในรูปแบบของพื้นท่ีออกก าลังกาย จัดกิจกรรมด้านศาสนาของชุมชน เช่น งานมัสยิด รวมทั้งเป็นพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับเขื่อน
กั้นคลื่นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภายนอกชุมชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี)  เป็นต้น 
 
2.2.2 การจัดการฐานอาหารและทรัพยากร 

จากการศึกษาพบว่าคนในฐานะด ี มีความเชื่อหรือค าสอนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
72.00 และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและเกษตรกรรม องค์ความรู้และความเชื่อของคนบ้านสระบัวได้รับ
การปลูกฝังในรูปแบบของค าสอนของศาสนาอิสลาม ตัวอย่างเช่น การดูแลและรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติก็
เหมือนกับการปฏิบัติตามค าส่ังสอนของพระเจ้า น้ันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดจากกฏเกณฑ์ของพระเจ้า  
 

การมีความรู้ทางนโยบาย กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร พบว่า กลุ่มคนในฐานะดีเป็นกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 24.00 ของกลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว  ส าหรับคนในฐานะยากจน 
ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของกลุ่ม ส าหรับเรื่องกฎหมายและนโยบายที่คนเหล่านี้ให้ความสนใจ 
ได้แก่ การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การห้ามจับสัตว์น้ าในฤดู
วางไข่ เขตพื้นที่การท าประมงของชาวประมงพื้นบ้าน ห้ามใช้เครืองมือประมงที่ผิดกฎหมายในการจับสัตว์น้ า  เป็นต้น นอกจากนี้
พบว่ากฎหมายที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา คือ  ข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง เป็น
ข้อบัญญัติของท้องถิ่นที่ชุมชนให้ความส าคัญ ติดตามและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
 
2.2.3 ความสามารถในการมีอาหาร 
 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเรื่องสิทธิในท่ีอยู่อาศัยและที่ท ากิน พบว่า ในภาพรวมพบว่าบ้านหน้าทับจะมีการ
ครอบครองที่ดินประมาณ 0.65 ไร/่ครอบครัว โดยส่วนใหญ่ถือครองที่ดินน้อยกว่า 0.5 ไร่ จ านวน 81 ครอบครัว (ร้อยละ 40.50) 
รองลงมาคือถือครองที่ดิน 1.00 - 1.99 ไร ่จ านวน 30 ครอบครัว (ร้อยละ 15.00) อย่างไรก็ตามพบว่ามีจ านวนครอบครัวถึง 47 
ครอบครัว (ร้อยละ 23.50) ที่ไม่ได้มีการระบุเรื่องการถือครองที่ดินส่วนหนึ่งเพราะไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดิน และอีกส่วนคือไม่
ต้องการระบุในแบบสอบถาม 
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 เมื่อพิจารณาแยกไปตามฐานะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะดีมีที่ดินในครอบครองเฉล่ีย 0.91 ไร/่ครอบครัว โดยถือครอง
ที่ดินน้อยกว่า 0.50 ไร่ จ านวน 9 ครอบครัว (ร้อยละ 27.27) รองลงมาคือ 1.00 - 1.99 ไร่ และ 2.00 - 3.99 ไรอ่ย่างละจ านวน 5 
ครอบครัว (ร้อยละ 15.15) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะปานกลางมีที่ดินในครอบครองเฉล่ีย 0.66 ไร/่ครอบครัว โดยถือครองที่ดิน
น้อยกว่า 0.50 ไร่ จ านวน 64 ครอบครัว (ร้อยละ    40.76) รองลงมาคือถือครองที่ดิน 1.00 - 1.99 ไรจ่ านวน 25 ครอบครัว (ร้อยละ 
15.92) และกลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะยากจน มีที่ดินในครอบครองเฉล่ีย 0.15 ไร/่ครอบครัว โดยถือครองที่ดินน้อยกว่า 0.5 ไร่ จ านวน 
8 ครอบครัว (ร้อยละ 44.44)  

 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวนและร้อยละของการคือครองที่ดินของครอบครัวในบ้านสระบัว 

ขนาดที่ดินท่ีถือ

ครอง 

สถานะทางเศรษฐกิจ 

ฐานะดี ฐานะปานกลาง ฐานะยากจน รวมทั้งหมด 
ครอบครัว ร้อยละ ครอบครัว ร้อยละ ครอบครัว ร้อยละ ครอบครัว ร้อยละ 

ไม่มีข้อมูล/ไม่สิทธิ 8 24.24  35    22.29  8  44.44  47 23.50  

น้อยกว่า 0.50 ไร ่ 9 27.27  64    40.76  8 44.44  81    40.50  

0.50 - 0.99 ไร่ 2     6.06  18    11.46  1     5.56  21 10.50  

1.00 - 1.99 ไร ่ 5 15.15  25    15.92  0      0.00    30    15.00  

2.00 - 3.99 ไร ่ 5  15.15  15     9.55  0  0.00   20    10.00  

4.00 – 5.99 ไร่ 4  12.12  0 0.00 1     5.56  1     0.50  

รวมเป็น 33 100.00  157  100.00  18  100.00  200 100.00 
 

จากการพูดคุยและสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนบ้านสระบัว แกนน าเครือข่ายประมงพื้นบ้าน และกลุ่มสตรีบ้านสระบัว เมื่อวันท่ี 
13 และ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทุกกลุ่มต่างเห็นตรงกันว่าทรัพยากรทะเลเป็นแหล่งอาชีพและแหล่งอาหารท่ีส าคัญของบ้าน
สระบัว โดยเฉพาะอาชีพประมงพื้นบ้าน เดิมพื้นที่บ้านสระบัวประสบกับปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรเหมือนเช่นหมู่บ้าน
อื่นๆ ที่ใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีอ่าวท่าศาลา สาเหตุเกิดจากการเข้ามาท าการประมงคราดหอยใน แต่เมื่อภาคประชาชน คือ เครือข่าย
ประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ คือประมงจังหวัด อ าเภอท่าศาลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา แก้ไขปัญหาดังกล่าวจนคลี่คลายลง ประกอบกับการท ากิจกรรมฟื้นฟูในอ่าวท่าศาลา เช่น การ
ท าโป๊ะ ท าหม า ส่งผลให้ทรัพยากรในทะเลฟื้นตัวเพิ่มขึ้น การท าประมงจึงอยู่ในภาวะที่ดีกว่าในอดีต แต่อย่างไรก็ตามด้วย
ภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอนของการท าประมง จึงท าให้หลายครอบครัวต้องประกอบอาชีพเสริมจากการท าประมง เช่น ท าสวน
ยางพารา สวนปาล์ม กรงนก เป็นต้น 

ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นอีกแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญของบ้านสระบัว เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศจาก
พื้นที่ชายหาดเป็นพื้นที่ป่าเลน  อย่างไรก็ตามสภาพของพื้นท่ีอยู่ในระหว่างการปรับตัวของระบบนิเวศ ประกอบกับมีการปลูกป่า
ชายเลนในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น ดังนั้นขณะนี้ป่าชายเลนในบ้านสระบัวจึงอยู่ในระหว่างการฟ้ืนการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จึงไม่
ชัดเจน 
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ขณะที่ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมองว่าที่ดินเป็นส่ิงส าคัญส าหรับการประกอบอาชีพ แต่เพราะที่ดินในพื้นท่ีสระบัวไม่มีปัญหา
เรื่องกรรมสิทธิในการถือครอง จึงไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเพาะปลูก แต่สิ่งที่เปล่ียนไปคือการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ี
เปล่ียนจากพื้นท่ีท านา เป็นพ้ืนท่ีปลูกปาล์มและปลูกยางพาราแทน ท าให้มีการใช้สารเคมีในพ้ืนท่ีเกษตรเพิ่มมากขึ้น  
 
2.3 ประโยชน์และคุณภาพของอาหาร 

ด้านประโยชน์และคุณภาพของอาหาร เป็นการพิจารณาถึง พฤติกรรรมการรับประทานอาหารในครอบครัว การค านึงถึง
คุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยของอาหาร รวมถึง สุขภาวะทางโภชนาการของคนในชุมชนประมงพื้นบ้าน 

 
2.3.1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารในครอบครัว 
 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน  200 ครอบครัว โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 79.00 ของกลุ่มตัวอย่างในบ้าน
สระบัวรับประทานอาหารครบสามมื้อ โดยคนที่มีฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารครบ 3 มื้อน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  66.67 
ของครอบครัวที่มีฐานะยากจน ในขณะท่ีครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและฐานะดี มีการรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ คิดเป็นร้อย
ละ 82.17 ของครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง และ 68.00 ของครอบครัวที่มีฐานะดี ตามล าดับ  
  
 พิจารณาเรื่องการตรงต่อเวลาของการรับประทานอาหารพบว่า ร้อยละ 65.50 ของกลุ่มตัวอย่าง รับประทานอาหารตรงต่อ
เวลา กลุ่มคนท่ีมีฐานะปานกลางอัตราการรับประทานอาหารที่ตรงเวลามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.15 ของครอบครัวที่มีฐานะ
ปานกลาง รองลงมาคือ ฐานะยากจน  คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของครอบครัวฐานะยากจน และครอบครัวฐานะดีมีการรับประทาน
อาหารท่ีตรงเวลาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของครอบครัวฐานะดีทั้งหมด 
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2.3.2 การค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยของอาหาร 

จากกราฟที่ 9 แสดงให้เห็นถึงโภชนาการของคนในบ้านสระบัวส่วนใหญ่รับประทานอาหารครบทุกประเภทใน 1 มื้อ 
อาหารประเภทที่มีการรับประทานทุกมื้อ คือ อาหารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต และเมื่อพิจารณาแยกตามสถานะทางเศรษฐกิจ 
พบว่า ครอบครัวที่ฐานะดีและฐานะปานกลางทุกครอบครัวมีการรับประทานอาหารทั้ง 4 ประเภทใน 1 มื้อ มีค่าใกล้เคียงกัน 
ในขณะท่ีการรับประทานผลไม้ของคนฐานะยากจนมีต่ ากว่าฐานะอื่น (ร้อยละ 83.32) 
 

เมื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรุงอาหารพบว่า ครอบครัวที่มีฐานะดีมีการรับประทานอาหารผ่านการปรุงสุกมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของครอบครัวที่มีฐานะดี รองลงมาคือฐานะปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 94.27 ของครอบครัวที่มีฐานะ
ปานกลาง ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของ
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน 
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จากกราฟที่ 10 แสดงให้เห็นว่าคนในฐานะปานกลางเป็นกลุ่มคนที่เคยประสบกับสภาวะขาดแคลนทางการเงิน หรือ ภัย
ธรรมชาติ หรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน มากที่สุด คือ 82 ครอบครัว รองลงมาคือ ฐานะยากจน 12 ครอบครัว และ ฐานะดี 12 
ครอบครัว และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงคุณภาพของอาหารเมื่อประสบกับภาวะดังกล่าว พบว่า การแก้ปัญหา
เบื้องต้นของครอบครัวทั้ง 3 ฐานะคือ การเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงปริมาณอาหารแทนการลดคุณภาพอาหาร ขณะท่ีครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน บางครอบครัวที่เลือกลดทั้งคุณภาพและปริมาณของอาหาร (ร้อยละ 50.00)   
 

จากการสอบถามเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหาร พบว่า ภาพรวมร้อยละ 4.50 เคยประสบกับปัญหา
ดังกล่าว และส่วนใหญ่อยู่ในฐานะยากจน พบว่ามีครอบครัวที่เคยมีคนเป็นโรคเกี่ยวกับสารอาหารอยู่ ร้อยละ 11.11 ของคนท่ีมี
ฐานะยากจนท้ังหมด 
 
2.3.3 ความคิดเห็นต่อการรับประทานอาหารนอกบ้านและการเลือกซื้ออาหาร 

จากแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 90.50 ของคนในชุมชนไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน และส่วนใหญ่คนในฐานะ
ปานกลางไม่นิยม ส าหรับ เหตุผลของการไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านของคนบ้านสระบัวมีหลายเหตุผลด้วยกัน เช่น 
สมาชิกในครอบครัวมากการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านท าให้เกิดความสิ้นเปลืองและวุ่นวาย หรือที่ร้านท าอาหารไม่ถูก
ปากและไม่อร่อยเท่ากับท่ีท าเองในครอบครัว ซึ่งการท าอาหารเองที่บ้านจะท าให้ได้อาหารที่ถูกปากและเจริญอาหารมากกว่าทาน
นอกบ้าน หรือ การทานอาหารนอกบ้านไม่สามารถสร้างหลักประกันเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยและถูกหลักศาสนาได้ เป็น
ต้น  
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อย่างไรก็ตามพบว่า ร้อยละ 9.50 นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านและส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะดี และสถานท่ีที่นิยมไป
รับประทานอาหารคือ ร้านอาหารท้ังในและนอกชุมชน เหตุผลของการรับประทานอาหารนอกบ้านเพราะสะดวก ประหยัด และ
รวดเร็ว และท าให้ไม่เสียเวลาในการประกอบอาชีพ เพราะส่วนใหญ่ก็ต้องไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกชุมชน อย่างไรก็ตามก็
ยังให้ความส าคัญกับการประกอบอาหารกินเองภายในครอบครัว หรือการซื้ออาหารส าเร็จรูปมารับประทานร่วมกันในครอบครัว 
 

จากการสอบถามพบว่า ร้อยละ 93.50 ของคนในชุมชนจะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล กล่าวคือ ร้อยละ 96.00 ของ
ครอบครัวที่มีฐานะดีจะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล รองลงมาคือฐานะยากจน คิดเป็นร้อยละ 94.44 ของครอบครัวฐานะยากจน
ทั้งหมด และคนที่มีฐานะปานกลางมีการซื้ออาหารตามฤดูกาล  คิดเป็นร้อยละ  92.99 ของครอบครัวฐานะปานกลางทั้งหมด และ
เมื่อสอบถามเพิ่มเติมพบว่า อาหารที่รับประทานส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีผลิตในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  86.00 เนื่องมาจาก  หาซื้อได้
ง่าย ได้ของที่สุด และมีราคาถูก 
 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อความม่ันคงด้านอาหารในชุมชนประมงพื้นบ้าน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร จะท าการศึกษาถึง ศักยภาพของชุมชน  ได้แก่ ทุนต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ทุนทาง
กายภาพ ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคม เป็นต้น  และความเส่ียงในปัจจุบันที่เป็นปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน  
ปัญหาโลกร้อน นโยบายภาครัฐ  ฐานทรัพยากรเสื่อมโทรม เป็นต้น 
 
6.1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของบ้านสระบัว 
6.1.1 ทุนภายในของบ้านสระบัว 

4) ทุนมนุษย์ บ้านสระบัวมีผู้น าทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการท างานร่วมกันในพื้นท่ี และมีชาวบ้านหลายท่านท่ีมี
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่หลากหลายด้าน เช่น ศาสนา วัฒนธรรม  การประมง การเกษตร เป็นต้น  และส าหรับ
ทุนทางสถาบันที่เข้าร่วมท างานกับชาวบ้านในบ้านสระบัวนั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับบ้านหน้าทับ คือ ประกอบไป
ด้วยหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ องค์กรภาคประชาชนในบ้านสระบัวที่รวมกลุ่มกัน เช่น กลุ่มอนุรักษ์  กลุ่มสหกรณ์
ออมทรัพย ์กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มสินค้าประมง กลุ่มเล้ียงโค กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการรวมตัวกับ
หมู่บ้านอื่นในนาม เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา ส าหรับหน่วยงานท่ีร่วมท างานด้วย ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการ คือ ประมงอ าเภอท่าศาลา ประมงจังหวัด สถานีพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง หน่วยงานท่ีท้องถิ่น เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าศาลา องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคมดับบ้านดับเมือง และสถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น 

5) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม บ้านสระบัวเป็นหมู่บ้านที่มีทุนทางสังคมสูง เพราะเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกันในลักษณะ
เครือญาติ ประกอบกับ ชาวบ้านสระบัวส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้ค าสอนของศาสนาจึงเชื่อมโยง
และสอดประสานไปกับการใช้ชีวิตของคนในชุมชน กล่าวคือ เป็นลักษณะสังคมที่เอื้อเฟื้อและมีน้ าใจซึ่งกันและกัน 
โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน วัฒนธรรมที่เด่นในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม 
ได้แก่ เทศกาลถือศีลอด เทศกาลวันฮารีรายอ เทศกาลเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดา และเทศกาลงานมัสยิด
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ที่จะจัดประจ าทุกปี ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะไม่แตกต่างจากบ้านหน้าทับเนื่องมาจากมีลักษณะของสังคมที่ใกล้เคียงกัน
และอยู่ในพ้ืนท่ีติดกัน 

6) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ บ้านสระบัวมีลักษณะของระบบนิเวศที่เปล่ียนแปลงจากพื้นท่ีชายหาดเป็นพื้นที่ป่าชาย
เลน เดิมที่พ้ืนท่ีชายหาดของบ้านสระบัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศท าให้พ้ืนท่ีชายหาดเริ่มหายไปและกลายเป็นพื้นที่ดินโคลนแทนที่ จึงท าให้มีหน่วยงาน
หลายองค์กรเข้ามาปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ี ระบบนิเวศน์ของบ้านสระบัวจึงเปล่ียนไปแต่ก็ยังคงประโยชน์ต่อชุมชน
เช่นเดิม เพราะความเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้น ามาซึ่งกลุ่มคนที่สนใจศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศที่
เกิดขึ้น รวมทั้งเข้ามาเพื่อฟ้ืนฟูระบนิเวศใหม่ให้กลายเป็นป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์ 

 
6.1.2 ข้อจ ากัดบ้านสระบัว 

4) กฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่
ผ่านมาอ่าวท่าศาลาประสบกับปัญหาการเข้ามาลักลอบท าประมงหอยลายของเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
การเข้ามาท าประมงของเรือเหล่านี้ท าให้เกิดการรบกวนระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการท าประมงหอย
ลายจะต้องคราดหอยลงไปในพ้ืนโคลนท าให้เกิดการกวนตะกอนขึ้นมาท าให้น้ าขุ่น ส่งผลต่อสัตว์น้ าชนิดอื่นที่อาศัย
อยู่ในบริเวณนั้น และกระทบต่อการท าประมงของชาวประมงพื้นบ้าน การด าเนินงานท่ีผ่านมาของชุมชนคือได้
ร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาและองค์การบริหารส่วนต าบล ในการท าประกาศและการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นต าบลท่าศาลาว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
พ.ศ. 2552 ขึ้น การด าเนินการดังกล่าวอาศัยหลักการในรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ขณะที่กฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายประมง ไม่ได้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

5) ปัญหาการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งในอ าเภอท่าศาลา การกัดเซาะชายฝั่งและการงอกใหม่ของพื้นที่เป็น
ประเด็นปัญหาหน่ึงที่สร้างความเปล่ียนแปลงทางกายภาพให้เกิดขึ้นกับพื้นท่ีชายฝั่ง และการท่ีพื้นที่ชายหาด
เปล่ียนแปลงไปท้ังเพิ่มขึ้นและงอกใหม่มีผลโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพื้นท้องทะเลและสัตว์
น้ าที่อาศัยอยู่ในทะเลและชายฝั่ง ความเปล่ียนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบทางกายภาพและชีวภาพเท่านั้นแต่ยัง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตชุมชนชายฝั่ง ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ 
และความเส่ียงทางภายของพื้นที่ ที่ผ่านมาแม้จะมีการด าเนินการแก้ปัญหาจากหน่วยงานรัฐ คือ กรมการขนส่งทาง
น้ าและพาณิชย์นาวี เช่น ก่อสร้างเขื่อนกั้นคล่ืนรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ การถมที่เพื่อขยายพื้นที่ชายหาด แต่ก็ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการกัดเซาะหรือการงอกใหม่ในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง  

 
6.2 บทบาทหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติ 

จากการสอบถามความคิดเห็นของคนบ้านสระบัว พบว่า บทบาทการบริหารจัดการชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติหรือภัย
ธรรมชาติจากจ านวนครอบครัวที่เคยประสบภัยพิบัติ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันและการลดผลกระทบเป็นการตัดสินใจร่วมกัน
ทั้งสามีและภรรยา ขณะที่เรื่องการฟ้ืนฟูระยะยาวสามีจะท าหน้าที่หลักในการบริหารจัดการ  โดยกิจกรรมที่ครอบครัวทั้ง 3 กลุ่ม
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ฐานะให้ความส าคัญมากที่สุด คือการป้องกันภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 26.00 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน เช่น การปลูกป่า
ชายเลน การท าเขื่อนกั้นคล่ืน (ลดการกัดเซาะชายฝั่ง) รองลงมาคือ การลดผลกระทบ กิจกรรมที่ชุมชนให้ความส าคัญ เช่น การ
ปลูกป่าชายเลน การสร้างเขื่อนกั้นคล่ืน การท าแนวเขตอนุรักษ์ และงานท่ีได้รับความสนใจน้อยที่สุดคือการช่วยเหลือฟื้นฟูระยะ
ยาว คิดเป็นร้อยละ 7.00 และเมื่อพิจารณาถึงบทบาทการตัดสินใจในระดับครัวเรือนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจร่วมกันท้ัง
สามีและภรรยาโดยประเด็นที่จะตัดสินใจคือเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 17.24  
 
6.3 การตั้งรับปรับตัวของชุมชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

จากการสอบถามเรื่องภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในพ้ืนท่ี (ภัยพิบัติ หมายถึง พายุ ฝนแล้ง น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การทับ
ถมของตะกอนเลน การเปล่ีนแปลงของสภาพชายหาด)  พบว่า บ้านสระบัว ร้อยละ 59.50 ให้ข้อมูลว่าไม่เคยประสบกับภัย
ธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ ขณะที่ร้อยละ 40.50 ให้ข้อมูลว่าเคยประสบกับภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ คนกลุ่มที่เคยประสบภัยพิบัติ
ส่วนใหญ่คือ กลุ่มคนท่ีอยู่ในฐานะดีที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 48.00 ในขณะท่ีครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง
และยากจนประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 39.49 ของครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง และ 
38.89 ของครอบครัวที่มีฐานะดี ตามล าดับ  
 

จากการสอบถามเพิ่มเติมจากชาวบ้านสระบัวและข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา ท าให้ได้ข้อมูลว่า จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนสิ้น เดือน พฤศจิกายน มีโอกาสเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบจากพายุหมุน
เขตร้อน เพราะใน ช่วงดังกล่าว พายุมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดและก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงมากที่สุด ซึ่งจากข้อมูล ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2494 -2539 ปรากฏว่าพายุเคลื่อนตัวจากอ่าวไทย และขึ้นฝ่ังที่จังหวัด นครศรีธรรมราช 10 ลูก ส่วนใหญ่มีก าลังแรงเป็นพายุ
ดีเปรสชั่น แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวติดต่ออ่าวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีโอกาสได้ รับ
ผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นด้วย โดยมีพายุ 2 ลูก จากจ านวนทั้งหมด 10 ลูก เคล่ือนท่ีขึ้น  ฝ่ังขณะมีก าลังแรงขั้นพายุโซนร้อน 
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจังหวัดทั้งเนื่องจากกระแสลมที่พัดแรงจัด และฝนท่ีตกหนักมากจนเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง พายุ 
2 ลูกดังกล่าวได้แก่  พายุ โซนร้อน " แฮเรียต " ที่เคล่ือนขึ้นฝ่ังบริเวณแหลมตะลุมพุก  เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2505 นับเป็นภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกลูกหน่ึง คือ พายุโซนร้อน " ฟอร์เรสต์ " ที่เคล่ือนขึ้นฝ่ังเมื่อวันท่ี 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 
 

การตั้งรับปรับตัวและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ในระดับครอบครัว พบว่า 
ร้อยละ 64.82 ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ขณะที่ ร้อยละ 35.18 ได้มีการเตรียมกันในเรื่องนี้ โดยกลุ่มฐานะท่ีให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดคือฐานะดี  คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ ฐานะปานกลางและฐานะยากจน ร้อยละ 35.67 
และ 22.22 ตามล าดับ  
 

วิธีการท่ีครอบครัวด าเนินการเตรียมการป้องกัน เพื่อหลีกเล่ียง ลดผลกระทบ และการป้องกันเหตุความล่อแหลมต่างๆ จาก
ภัยพิบัติหรือการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ เช่น การติดตามข้อมูลข่าวสาร ส าหรับในระดับชุมชนจะ
ท าการเตรียมความพร้อมโดยการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้คนในชุมชนได้เตรียมความพร้อมกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ เช่น พายุ น้ าท่วม 
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รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ฝ่ายปกครองของอ าเภอ เป็นต้น รวมไปทั้งการอนุรักษ์
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เช่น การปลูกป่าชายเลนและดูแลรักษา เป็นต้น  
 

การลดผลกระทบและการป้องกันท่ีจัดท าล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยการ
สร้างเขื่อนกั้นคล่ืนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นการป้องกันลมและคลื่น การจัดท าเขตอนุรักษ์สัตว์
น้ าเพื่อลดความแรงของกระแสน้ าเมื่อเกิดคลื่น เป็นต้น  
 

การเตรียมความพร้อมและการรับมือล่วงหน้าก่อนเกิดภัยหรือจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่สามารถรับมือกับผลกระทบ
จากภัยพิบัติได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ ทางชุมชนเสนอว่าในระดับครัวเรือนควรจะมีการเตรียมทุนส ารองส าหรับกรณี
ฉุกเฉิน และในระดับชุมชนควรจะมีการติดต่อข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องทั้งจากโทรทัศน์ วิทยุสื่อสารระหว่างชาวประมง รวมทั้ง
ประกาศเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้ควรมีการวางแผนในระดับชุมชนที่เกี่ยวกับการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ และแผนอพยพส าหรับชุมชนในพื้นท่ีเส่ียง หรือครอบครัวที่อยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง ท้ังเส่ียงจากพายุและ
เส่ียงจากน้ าท่วม อย่างไรก็ตามชุมชนและหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนป้องกันภัยพิบัติ
หรือแผนรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เนื่องมาจากประเด็นน้ีถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และหน่วยงานท้องถิ่นส่วนใหญ่จะ
ไม่มีข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
 

การฟ้ืนฟูระยะส้ันและระยะยาว ทางชุมชนเสนอว่าในระยะสั้นหากเกิดภัยพิบัติหรืออากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงในพ้ืนท่ี
จริงจะต้องรีบให้การช่วยเหลือเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน และงานอาชีพกับผู้ที่ประสบภัยก่อน โดยเฉพาะกรณีที่ภัยพิบัติหรืออากาศที่
แปรปรวนอย่างรุนแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของที่ประสบภัย ขณะท่ีการฟ้ืนฟูระยะยาวทางชุมชนเสนอให้มีการ
ฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นระบบ เช่น การป้องกันการเข้ามาท าการประมงที่ผิดกฎหมาย 
การปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม การสร้างเขื่อนเพื่อลดผลกระทบจากคล่ืน  เป็นต้น 
 

ที่ผ่านมาหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในชุมชน หน่วยงานท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือจ ะเป็น องค์กร
บริหารส่วนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา และจากการสอบถามพบว่าชุมชนได้มีการเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาดูงานหรือ
ฝึกอบรมเรื่องภัยธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ  6.00   โดยประเด็นที่ศึกษาดูงานท้ังในชุมชนและนอกชุมชน และประเด็นที่ได้รับการ
ฝึกอบรมจะเป็นเรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2552 นอกจากนี้ได้มีการไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยชุมชน
ในจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ.2552 ซึ่งสนับสนุนโดยองค์กรพัฒนาเอกชน คือ สมาคมดับบ้านดับเมืองและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็นต้น 
 

ความสามารถในการจัดการเมื่อเกิดภาวะประสบภัย เมื่อสอบถามความคิดเห็นเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 
หรือภัยพิบัติในชุมชนว่าจะส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มใดมากที่สุดที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 47.83 มองว่าลูกจะได้รับผลกระทบมาก
ที่สุดเพราะส่วนใหญ่เด็กจะไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาก่อน อาจจะท าให้ตกใจและไม่สามารถควบคุมสติในการ
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เอาตัวรอดได้เหมือนกับผู้ใหญ่ท่ีจะมีสติและประสบการณ์ในการเอาตัวรอดจากสถานกาณ์ฉุกเฉินได้ดีกว่า รองลงมาคือ สามี  คิด
เป็นร้อยละ 28.26 ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามถึงการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ร้อยละ 75.82 มองว่าเป็น
บทบาทของ สามี รองลงมาคือลูก คิดเป็นร้อยละ 12.09 
 
6.4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

บ้านสระบัวได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศคิดเป็นร้อยละ 90.50 โดยกลุ่มคนที่มี
ฐานะดีมีความสนใจที่จะติดตามข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของกลุ่ม รองลงมาคือคนที่มีฐานปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
89.81 ของกลุ่ม และสุดท้ายคือคนที่มีฐานะยากจนคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกลุ่ม ส าหรับช่องทางการส่ือสารท่ีแต่ละครอบครัวได้
ใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารคือโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 86.24 รองลงมาคือการบอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 60.32 ส าหรับช่องทาง
โทรศัพท์บ้าน ได้ถูกให้ความส าคัญน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.59 และหลายความคิดเห็นมองว่าเพื่อให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลควรจะ
เพิ่มช่องทางการกระจายข้อมูลโดยการใช้รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ และประกาศตามเสียงตามสายควบคู่กันไปด้วย 
 

เมื่อสอบถามเรื่องความรวดเร็วของข้อมูลท่ีได้รับในแต่ละครั้ง ที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 83.00 แสดงความคิดเห็นว่าไม่ล่าช้า 
และร้อยละ 17.00 เห็นว่ามีความล่าช้า เนื่องจากส่วนใหญ่มักเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนแล้วจึงจะมีการให้ข้อมูล  ขณะที่ร้อยละ 83.00 
แสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลท่ีได้รับน้ันง่ายต่อการเข้าใจและเพียงพอแล้ว และร้อยละ 17. 00  มองว่าข้อมูลท่ีได้รับยังขาดความ
กระจ่างและไม่เพียงพอ เนื่องจากคนท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมีน้อย และส่วนใหญ่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันและงานอาชีพของตนเองอย่างไร ด้วยเหตุนี้จึงความส าคัญกับเรื่องภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศยัง
มีน้อยและยังคงมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว 
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3 บ้านมดตะนอย หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเป้าหมาย 
 
1.4 ข้อมูลทั่วไปของบ้านมดตะนอย  

 
1.4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

บ้านมดตะนอย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 3 ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนต าบลเกาะลิบงระยะทางจากหมู่บ้านถึงที่ว่าการอ าเภอกันตัง 28 กิโลเมตร  ลักษณะการ

ตั้งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบขนานไปกับแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน ทอดตัวยาวตามแนวทะเล จากทิศเหนือจรดทิศใต้  

 

เนื้อท่ีของชุมชนบ้านมดตะนอยมีทั้งหมดประมาณ 3,650 ไร่ (5,839,380 ตารางเมตร) โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่า

สงวน 3038 ไร่ พื้นที่ป่าชุมชน 384 ไร่ และพื้นที่ชุมชน 228 ไร่3 หมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อคือ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ป่าชายเลนและบ้านสุไหงบาตู ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ทะเลอันดามันและเกาะลิบง  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ป่าชายเลนและบ้านสุไหงบาตู ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  คลองเจ้าไหมและบ้านเจ้าไหม ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง  

 

1.4.2 ประวัติบ้านมดตะนอย 
จากการสัมภาษณ์นายเร๊อะหมาน ทะเลลึก อายุ 81 ปี4 เล่ากันมาว่า บ้านมดตะนอย เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนผืน

แผ่นดินใหญ่  ดั้งเดิมเรียกว่า “บุโหล” ชุมชนบ้านมดตะนอยสมัยก่อนตั้งอยู่ที่บริเวณมดตะนอยล่าง ปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้ง
ของมดตะนอยรีสอร์ท คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานสมัยนั้นมาจากมาเลเซีย แถวไทรบุรี เข้ามาเพื่อหาพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพ
ประมง สมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเต็มไปด้วยป่าชายเลน ท าให้มีทรัพยากรสัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์ 
เมื่อเข้ามาจับจองก็ได้เริ่มก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากสะดวกและใกล้กับทะเลซึ่งเป็นแหล่งท ามาหากิน
ของชาวประมงและที่บริเวณนี้มีมดตะนอยเป็นจ านวนมาก เดินไปตรงไหนก็เจอแต่มดตะนอย จากนั้นเมื่อคนเข้ามาอยู่แล้ว
เขาก็จะปักธงเป็นสีต่างๆ เอาไว้  เพื่อให้รู้ว่าเกาะนี้หรือบริเวณนี้มีคนอยู่แล้ว ซึ่งขณะนั้นมีคนอยู่ประมาณ  2-3 ครัวเรือน
และเรียกชื่อบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานน้ีว่า กัมปงสือมุดจือนอย ซึ่งเป็นภาษามลายู แปลว่าหมู่บ้านมดตะนอย 
 

เมื่อคนข้างนอกเห็นว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ก็อพยพเข้ามาเรื่อยๆ จนเป็นกลายชุมชนเล็กๆ ต่อมาได้เกิดโรคระบาดขึ้น
ภายในหมู่บ้านผู้คนล้มตายกันมากจากเป็นอหิวาตกโรค (ชาวบ้านเรียกว่าโรคไข้น้ า) เฉล่ียการตายวันละ 4-5 คนต่อวัน ท า
ให้กุโบร์ (สถานท่ีฝังศพ) มีพื้นที่ไม่พอในการฝังศพ บางคนต้องฝังศพไว้หน้าบ้าน และบางบ้านมีศพอยู่ภายในบ้านเพราะ

                                                           
3 START 
4 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนบ้านมดตะนอย 



64 
 

  

 

ญาติได้ย้ายออกจากหมู่บ้านไปก่อนแล้วจึงกลับมาฝังภายหลัง การเกิดโรคระบาดในครั้งนี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ให้คนใน
ชุมชนต้องอพยพโยกย้ายออกจากพื้นท่ี โดยบางส่วนไปอยู่ที่เกาะมุกด์ เกาะลิบง พระม่วง ท่าโต๊ะเมฆ สุ ไหงบาตู และ
บางส่วนย้ายออกมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนท่ีบ้านมดตะนอยในปัจจุบันที่ห่างจากหมู่บ้านเดิมเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อโรค
ระบาดหมดไปชาวบ้านบางส่วนก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ในพ้ืนท่ีเดิม  
 

1.4.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพทางกายภาพของชุมชนบ้านมดตะนอยนั้นมีลักษณะที่ล้อมรอบด้วยทะเลและป่าชายเลน ท าให้พ้ืนท่ีถูก

แบ่งออกเป็นสองฝั่งคือ ฝ่ังทะเลและฝ่ังป่าชายเลน ด้วยเหตุนี้ทรัพยากรสัตว์น้ าและพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนจึงมีความ

หลากหลายและความอุดมสมบูรณ์มาก 

 

ทรัพยากรสัตว์น้ า 

ทรัพยากรสัตว์น้ าจะพบมากบริเวณป่าชายเลนและทะเล (ตารางที่ 9)  ส าหรับการจับสัตว์น้ าบริเวณป่าชายเลน

ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะเข้าไปจับบริเวณป่าชายเลนแถวคลองใหญ่ เพราะสามารถจับปู กุ้ง ปลา และเก็บหอยได้ตลอดทั้ง

ปี แต่จะนิยมไปกันมากในช่วงหน้ามรสุม คือ ประมาณเดือน 7 ถึง เดือน 9 เพราะการออกไปจับสัตว์ในทะเลเป็นไปได้ยาก

เนื่องจากมีมรสุม ดังนั้นการจับสัตว์น้ าบริเวณป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่ส าคัญ สัตว์น้ าที่จับได้ในป่าชาย

เลนบริเวณคลองใหญ่ได้ แก่ หอยปากแดง หายจุ๊บแจง หอยนางรม หอยสันขวาน หอยแครง หอยเม็ดขนุน หอยเป หอยกัน 

ปูด า ปูแสม ปูด า กุ้งเคย ปลากะพงขาว ปลากะพงแหม  (ปลากะพงแดง) ปลากระบอก ปลาเก๋า ฯลฯ ขณะที่บริเวณชายฝั่ง

และในทะเลก็มีหลากหลายชนิด เช่น ปลาทู  ปลาทราย ปลาโลมา ปลาไส้ตัน ปลาพะยูน ปลาหลังเขียว ปลาฉลามหนู  

ปลาหมึก  ปลาสาก  ปลานกแก้ว ปูม้า  ปูดาว ปูหิน  ปูเหล็กไฟ กุ้ง ฯลฯ  

 

จะเห็นได้ว่าทรัพยากรสัตว์น้ าเหล่านี้นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญของคนในชุมชนแล้วยังเป็นแหล่ง

รายได้ในการประกอบอาชีพที่ชุมชนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นป่าชายเลนและทะเลจึงเปรียบเสมือน

แหล่งจับจ่ายสินค้าที่ส าหรับของชุมชนบ้านมดตะนอย หรืออาจกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของ

ชุมชนบ้านมดตะนอยขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเป็นหลัก
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ตารางที่ 9 แสดงสัตว์น้ าและเครื่องมือที่ใช้จับในแต่ละช่วงเวลา  

สัตว์น้ าและเครื่องมือที่จับ 
ช่วงเวลา 12 เดือน 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อวนปูม้า             บริเวณที่จับหน้าและหลังเกาะลิบง,หน้าเกาะมุกด์,หน้าหาดมดตะนอย,หน้าหาดเจ้าไหมและหน้า
หาดหยงหลิง ปริมาณการจับต่อครั้งต่อครัวเรือนประมาณ 7  กิโลกรัม รายได้เฉลี่ยประมาณ 500 
บาทต่อครั้ง  

อวนกุ้ง              บริเวณที่จับหน้าเกาะลิบง,หน้าหาดหยงหลิง,ร่องเรือกันตัง ปริมาณการจับต่อครั้งต่อครัวเรือน
ประมาณ 5 กิโลกรัม รายได้เฉลี่ยประมาณ 700 บาทต่อครั้ง 

ลอบปลาหมึก             บริเวณที่จับหลังเกาะลิบง,เกาะเหลาสา,หน้าเกาะกระดาน,หลังเกาะมุกด ์ปริมาณการจับต่อครั้ง
ต่อครัวเรือนประมาณ 10  กิโลกรัม รายได้เฉลี่ยประมาณ 700 บาทต่อครั้ง 

อวนปลาทราย              บริเวณที่จับหน้าหาดยาว – หยงหลิง ,หลังเกาะมุกด์,หน้าเกาะกระดาน,หลังเกาะลิบง ปริมาณ
การจับต่อครั้งต่อครัวเรือนประมาณ 8  กิโลกรัม รายได้เฉลี่ยประมาณ 680 บาทต่อครั้ง 

ทอดแห              บริเวณที่จับในล าคลองและบริเวณริมชายหาด ปริมาณการจับต่อครั้งต่อครัวเรือนประมาณ 3  
กิโลกรัม รายได้เฉลี่ยประมาณ 200 บาทต่อครั้ง 

อวนปลากระบอ             บริเวณที่จับในล าคลองและบริเวณริมชายหาด ปริมาณการจับต่อครั้งต่อครัวเรือนประมาณ 5 
กิโลกรัม รายได้เฉลี่ยประมาณ 300 บาทต่อครั้ง 

ลอบปูด า               บริเวณที่จับในล าคลองป่าชายเลน ปริมาณการจับต่อครั้งต่อครัวเรือนประมาณ 4 กิโลกรัม รายได้
เฉลี่ยประมาณ 300 บาทต่อครั้ง 

หอยชักตีน             บริเวณที่จับในล าคลองและบริเวณริมชายหาด ปริมาณการจับต่อครั้งขึ้นอยู่กับทักษะ ราคาขาย
ในชุมชนคือ 25 บาทต่อกิโลกรัม จับได้เฉพาะช่วงเวลาน้ าลงต่ าสุด  

หอยดาวหอยเดือน             บริเวณที่จับในล าคลองและบริเวณริมชายหาดปริมาณการจับต่อครั้งต่อขึ้นอยู่กับทักษะ ราคา
ขายในชุมชนคือ 25 บาทต่อกิโลกรัม จับได้เฉพาะช่วงเวลาน้ าลงต่ าสุด 
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พื้นที่ป่าชายเลน 

ป่าชายเลนตลอดแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังมีเนื้อท่ีประมาณ 223,677 ไร่ มีสภาพสมบูรณ์ขึ้น ภายหลังหมดยุค

การให้สัมปทานเผาถ่าน โดยมีการปลูกเสริมฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรม และการดูแลรักษาป่าที่มีอยู่ให้มีสภาพสมบูรณ์ขึ้น และ

จากการได้ลงไปส ารวจเก็บข้อมูลและพูดคุยกับชุมชนบ้านมดตะนอย5  ท าให้ทราบว่าป่าชายเลนในชุมชนแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทคือ 1) ป่าชายเลนชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ และ  2) ป่าชายเลนท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 31 มีพื้นที่ประมาณ 2,187,500 ไร่ (3,500 ตารางกิโลเมตร)  

 

ชาวบ้านบ้านมดตะนอยใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนท้ังทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง คือน าไม้มาสร้าง

บ้านเรือนหรือซ่อมแซมที่พักอาศัย ท าคอกวัวคอกแพะ ท าสะพานเล็กๆ ส าหรับการดูแลกะชังเล้ียงปลาและเฝ้าเรือ และ

น ามาท ารั้วล้อมที่ดิน ส าหรับประโยชน์ทางตรงคือ ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญของชุมชน เพราะมีสัตว์น้ าที่

หลากหลายชนิด 

 

1.5 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 
1.5.1 ประชากร ศาสนา และ สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ประชากร 

บ้านมดตะนอยมีครัวเรือนทั้งหมดมี  246 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 991 คน แยกเป็น ชายจ านวน 5 20 คน 
และหญิงจ านวน 471 คน6  
 
ศาสนา 

ชาวบ้านในชุมชนบ้านมดตะนอยมีการนับถือศาสนาเดียว คือ ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งจะมีศาสนาสถานของอิสลาม 2 แห่ง ศาสนาอิสลามจะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่เคร่งครัด  เช่น การ
ละหมาด วันละ 5 เวลา โดยจะท าการละหมาดที่ บ้าน และมัสยิด และทุกๆ วันศุกร์ ผู้ชายจะมีการละหมาดรวมกันท่ีมัสยิด  
 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

บ้านมดตะนอยมีสาธารนูปโภค ขั้นพ้ืนฐานท่ีส าคัญได้แก่  

- ไฟฟ้า ในชุมชนใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- น้ าอุปโภคและบริโภค ใช้น้ าจากบ่อน้ าตื้นในหมู่บ้านมีประมาณ 10 บ่อเป็นการใช้ร่วมกัน ส าหรับน้ าดื่ม

ส่วนหนึ่งดื่มน้ าบ่อ และส่วนใหญ่ซื้อน้ าดื่ม 
- สถานีอนามัย มี 1 แห่งชื่อ สถานีอนามัยบ้านมดตะนอย 

                                                           
5 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2553 
6 ที่มา : ข้อมูลสถานีอนามัยบ้านมดตะนอย ปี 2552 
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- หอกระจายข่าว 1  แห่ง หอกระจายข่าวของชุมชนบ้านมดตะนอยจะตั้งอยู่ที่มัสยิดซึ่งจะมีการกระจาย
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ เมื่อสมัยก่อนน้ันชาวบ้านมีการกระจายข่าวโดยการให้ผู้น าบอกถึงบ้านเรือนหรือการ
บอกต่อๆ กันไปเรื่อยๆ แต่ปัจจุบันมีความสะดวกมากขึ้นและรับรู้ข่าวสารได้ไวและได้พร้อมๆ กันเมื่อมีหอ
กระจายข่าว 

- สุสาน (กุโบร)์ 1  แห่ง อยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 
- ลานกีฬา 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านมดตะนอย  ซึ่งเป็นที่รวมตัวของคนในชุมชนบ้านมดตะนอยในการ

มาเล่นกีฬาในตอนเย็นของทุกวัน 
- โรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านมดตะนอย 
- หอเเตือนภัยสึนาม ิ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่มัสยิด เนื่องจากหมู่บ้านน้ีเคยประสบกับภัยพิบัติสึนามึ ดังนั้นจึงมีการ

สร้างหอเตือนภัยขึ้นในพ้ืนท่ี โดยมีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม 
 

1.5.2 การประกอบอาชีพและรายได้ 

การประกอบอาชีพของชุมชนบ้านมดตะนอยเดิมทีนั้นประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อย
เปอร์เซ็นต์ของคนในชุมชนท่ีท าประมง เนื่องมาจากชุมชนตั้งถิ่นฐานติดกับทะเลจึงได้อาศัยทะเลเป็นแหล่งประกอบอาชีพ 
ประกอบกับชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยอยู่ภายในชุมชน จะเป็นชาวเลที่ประกอบอาชีพท าประมงอยู่แล้ว แต่เมื่อเข้าสู่ยุคที่
เศรษฐกิจตกต่ า น้ ามันราคาแพง คนในหมู่บ้านบางส่วนหันไปประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไปและท าสวนบ้าง หรือบาง
ครอบครัวท าอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักและอาชีพอื่นเป็นอาชีพเสริม ในท่ีนี้จะกล่าวเฉพาะอาชีพที่มีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจในชุมชม ได้แก่  
 
อาชีพประมง จากการสอบถามพบว่า โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพประมงคิดเป็นร้อยละ 90 ภายใน
ชุมชนบ้านมดตะนอยนั้นมีเรือในการท าประมงประมาณ 197 ล า ท้ังนี้บริเวณในการท าประมงส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณหน้า
เกาะลิบง หน้าเกาะมุกด์ หลังเกาะกระดาน เกาะไหง เกาะสุกร และบริเวณริมชายฝั่ง ประมาณ 3,000 เมตร การออกไปท า
ประมงในทะเลนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย นอกจากนี้ผู้ชายจะท าหน้าที่เป็นผู้ท าอุปกรณ์ประมง ในขณะที่ผู้หญิง
จะมีหน้าที่น าสินค้าไปขายและดูแลรักษาเครื่องมือประมง อย่างไรก็ตามการออกไปเก็บหาของในพ้ืนท่ีป่าชายเลน 
โดยเฉพาะหอยหรือสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีป่าชายเลนน้ันจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่ต้องออกไปไกล 
การส่งขายสัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมงของชาวบ้านภายในชุมชนบ้านมดตะนอย จะมีการน าไปขายให้กับพ่อค้าภายใน
ชุมชน หรือแพปลาของเถ้าแก่ ปัจจุบันมี 3 ราย ส าหรับราคาของสัตว์น้ าขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์น้ านั้นๆ และกลไกทางการ
ตลาดผนวกกับการตั้งราคาของพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อ 

ส าหรับเครื่องมือประมงที่ชาวบ้านใช้มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่จับ เช่น อวนปู อวนกุ้ง  ลอบ
หมึก อวนปลาทราย แห อวนปลากระบอก  ลอบปูด า โดยเครื่องมือแต่ละชนิดจะได้ปริมาณสัตว์น้ าที่แตกต่างกัน ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
 
อาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนในชุมชนบ้านมดตะนอยท ากันมาก โดยแบ่งออกเป็นการท างานรับจ้างใน
โรงงานต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิง จะออกไปท าตั้งแต่ตอนเช้า โดยจะมีรถรับส่งประจ าในการเดินทางไปท างาน
จ านวน 2 คัน (คันละประมาณ 20 คน) โดยโรงงานจะอยู่ในอ าเภอกันตัง และอีกส่วนคือ การรับจ้างเป็นลูกจ้างเรือประมง
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อวนด าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายและเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้าน โดยจะไปท าที่จังหวัดสตูลหรือประเทศมาเลเซีย คนกลุ่มนี้จะออกไป
ท างานครั้งละ 15-20 วัน และกลับมาในหมู่บ้านเมื่อเรือเข้ามา  
 

การประกอบอาชีพค้าขายของชุมชนบ้านมดตะนอยจะเป็นการค้าขายแบบธุรกิจส่วนตัว การค้าขายของชุมชน
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบร้านขายของช าขนาดใหญ่และขนาดกลางมีจ านวนประมาณ 5-6 ร้าน บางร้านท าเป็น
อาชีพหลักแต่บางร้านเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการท าประมง นอกจากนี้เป็นลักษณะของการตั้งขายหน้าบ้านเป็นร้าน
ขนาดเล็กหรือแบบเร่ขาย เช่น ขนมทอด ไก่ทอด กาแฟ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบเป็นอาชีพเสริมของแม่บ้านที่
ไม่ได้ออกทะเล 
 
การท าสวนยางในชุมชนบ้านบ้านมดตะนอย จากการสอบถามพบว่า การท าสวนยางของคนในชุมชนบ้านมดตะนอยส่วน
ใหญ่จะมีไม่กี่ครัวเรือน และสวนยางพาราก็จะอยู่นอกหมู่บ้านเนื่องจากในหมู่บ้านไม่สามารถปลูกยางพาราได้ สวน
ยางพาราจะอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านสุไหงบาตู คนในชุมชนส่วนใหญ่ท าสวนยางพาราเป็นเพียงอาชีพรอง การท า
สวนยางพาราจะมีช่วงเวลาของเก็บเกี่ยวผลผลิตและการหยุดเก็บเกี่ยว การท าอาชีพยางพาราแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ 1) 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ เฉล่ียจะสามารถกรีดยางได้ 25 วันต่อเดือน 2) ช่วงเดือนมีนาคม- เมษายน เป็นช่วงการ
ผลัดใบของยางพาราจะงดการกรีดยางพารา และ 3) ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม เป็นช่วงหน้าฝน จะสามารถกรีด
ยางพาราได้ประมาณ 10 วันต่อเดือน ส าหรับรายได้เฉล่ียจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อวันประมาณ 350 บาท 
 
ตารางที่ 10 แสดงสรุปผลวิเคราะห์รายได้โดยเปรียบเทียบรายได้ในปี 2552 ของ หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ต าบลเกาะลิบง 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ประเภทรายได ้ ปี 2552 (บาท) 

รายได้นอกภาคเกษตร 77,500 

- รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่มีข้อมูล 

- รายได้จากการค้าขาย ไม่มีข้อมุล 

- รายได้จากการประกอบธุรกิจอุตสาหรรมและบริการ 43,000 

- รายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ฯลฯ 34,500 

รายได้ด้านการเกษตร 11,304,200 

- มูลค่าการผลิตเพื่อการจ าหน่าย 9,828,500 

- การเพาะปลูกเพื่อจ าหน่าย ไม่มีข้อมุล 

- การเลี้ยงสัตว์เพื่อจ าหน่าย 141,500 

- การท าประมงเพื่อจ าหน่าย 9,687,000 

- มูลค่าการผลิตเพื่อการบริโภค 1,475,700 

- การเพาะปลูกเพื่อบริโภค ไมมีข้อมูล 

- การเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภต 77,700 
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ประเภทรายได ้ ปี 2552 (บาท) 

- การท าประมงเพื่อบริโภค 1,398,000 

รวม 11,381,700 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

http://61.19.244.12/rdic/report.php?id=rep13&year1=2552&year2=2552&loc_id=80080107  

 
จากรายงานสรุปผลวิเคราะห์รายได้โดยเปรียบเทียบรายได้ในปี 2552 ของหมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ต าบลเกาะลิ

บง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า รายได้ด้านการเกษตร (11,304,200 บาท) จะมีสัดส่วนสูงกว่า
รายได้จากนอกภาคการเกษตร (77,500  บาท) และ) ขณะที่การผลิตส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการผลิตเพื่อการจ าหน่าย 
(9,828,500บาท) มากกว่าการผลิตเพื่อการบริโภค (1,475,700บาท)  

 
 

เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม เวลา 13.00 น.ที่บ้านบริเวณชายหาดบ้านมดตะนอย ผู้ศึกษาได้มีการพูดคุยกับแกนน าชุมชน 
กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน และกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เกี่ยวกับการแบ่งสถานะในชุมชน พบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ชาวบ้านมดตะนอยส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีนัก มีรายได้ต่ าแต่มีค่าใช้จ่ายสูง มีภาระหนี้สินมาก รายได้ของ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพทางการประมงพื้นบ้าน และรับจ้าง ส่วนรายได้อื่นๆ เมื่อท าการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 100 ครอบครัว โดยพิจารณาแยกตามลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า  เกณฑ์ที่ใช้แบ่ง
สถานท่ีก าหนดขึ้นโดยชุมชน สามารถแยกฐานะของคนในบ้านมดตะนอยได้เพียง 2 ฐานะคือ ฐานะปานกลาง และฐานะ
ยากจน  

1. ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง   จ านวน  13 ครอบครัว จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัวอยู่
ระหว่าง  2-5  คน และมีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อคนที่ 1,042 บาทต่อเดือน  มีจ านวน 5 ครอบครัวประกอบ
อาชีพรับจ้างในโรงงานนอกชุมชน  รองลงมาประกอบอาชีพท าสวนปาล์ม, รับราชการ และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวนอย่างละ 2 ครอบครัว และประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและรับจ้างทั่วไป จ านวนอย่างละ 1 ครอบครัว 
เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงินพบว่าจ านวน 10 ครอบครัว (ร้อยละ 76.92) มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 15,000 – 
100,000 บาท และไม่มีหน้ีสินจ านวน 3 ครอบครัว (ร้อยละ 23.08) ส าหรับการออมเงินในครอบครัวพบว่าจ านวน 
8 ครอบครัวที่มีการออมเงิน (ร้อยละ 61.54) โดยแบ่งเป็นออมในธนาคารจ านวน 5 ครอบครัว (ร้อยละ 62.50) 
รองลงมาคือ การออมเงินในชุมชนจ านวน 3 ครอบครัว (ร้อยละ 23.08) และสุดท้ายคือไม่มีการออมเงินจ านวน 5 
ครอบครัว (ร้อยละ 38.46) นอกจากนี้ได้มีการออมในรูปแบบอื่นๆ เช่น ทองค า เครื่องประดับ) เมื่อสอบถามถึงทุน
ส ารองฉุกเฉินภายในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 23.08 มีทุนส ารองฉุกเฉิน เช่น กรณีท่ีเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย 
อุบัติเหตุ  เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น และคนที่จะตัดสินใจในการใช้เงินฉุกเฉินน้ี คือ สามีและภรรยาตัดสินใจ
ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ การตัดสินใจของสามี  คิดเป็นร้อยละ 33.33  ส าหรับบทบาทของ
ผู้หญิงในครอบครัว พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้านการหารายได้จากการประกอบอาชีพนอกชุมชน และ
การเตรียมเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  และส าหรับหน้าที่ดูแลบ้านที่ผู้หญิงให้ความส าคัญคือ ท างานบ้าน  
ท าอาหาร การดูแลบุตร ดูแลให้มีน้ าสะอาดส าหรับครอบครัว  และติดต่อธุระต่างๆ นอกชุมชน เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ ธนาคาร ตามล าดับ 

http://61.19.244.12/rdic/report.php?id=rep13&year1=2552&year2=2552&loc_id=80080107
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2. ครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือขัดสนเงินทอง จ านวน 87 ครอบครัว จากการศึกษาพบว่า คนในฐานะยากจนจะ
มีสมาชิกครอบครัวอยู่ระหว่าง 1 - 8 คน และมีรายได้ต่อครัวเรือนต่อคนเฉล่ีย 632 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านจ านวน 66 ครอบครัว รองลงมาคือ อาชีพอื่นๆจ านวน 10 ครอบครัว อาชีพค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว/อุตสาหกรรมครัวเรือน  จ านวน 5 ครอบครัว  รับจ้างทั่วไป  จ านวน 4 ครอบครัว และ อาชีพท าสวน
ยางพาราและสวนปาล์ม จ านวนอาชีพละ 1 ครอบครัว ตามล าดับ เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงินพบว่าจ านวน 
63 ครอบครัว (ร้อยละ 77.78) มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 3,000 – 300,000 บาท  และไม่มีหน้ีสินจ านวน 24 ครอบครัว 
(ร้อยละ 22.22) ส าหรับการออมเงินของครอบครัวที่มีฐานะยากจน พบว่า ครอบครัวที่มีการออมเงินมีจ านวน 48 
ครอบครัว (ร้อยละ 55.17) แบ่งเป็นการออมเงินในชุมชนมากที่สุดจ านวน 33 ครอบครัว (ร้อยละ 37.93) 
รองลงมาคือ การออมในธนาคารจ านวน 14 ครอบครัว (ร้อยละ 16.09) ล าดับต่อมาคือการออมเงินท้ังธนาคาร
และในชุมชนจ านวน 1 ครอบครัว (ร้อยละ 1.15) และไม่มีการออมเงินจ านวน 39 ครอบครัว (ร้อยละ 44.83) และ
ไม่มีการออมในรูปอื่น เมื่อสอบถามถึงทุนส ารองฉุกเฉินภายในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 17.24  มีทุนส ารอง
ฉุกเฉิน เช่น กรณีท่ีเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย อุบัติเหตุ  เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น คนที่ตัดสินใจในการใช้เงินฉุกเฉิน 
คือ การตัดสินใจของสามี คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา คือการตัดสินใจร่วมร่วมกันระหว่างสามีและภรรยา คิด
เป็นร้อยละ 27.78 ส าหรับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้านการหารายได้
จากการประกอบอาชีพนอกชุมชน  และการเตรียมเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  และส าหรับหน้าที่ดูแลบ้านที่
ผู้หญิงให้ความส าคัญในทุกครอบครัว คือ การดูแลบุตร ท างานบ้าน และท าอาหาร  

 
ส่วนที่ 2 การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร ประโยชน์และคุณภาพของอาหาร  
 
2.4 การมีอาหารเพียงพอ 

การมีอาหารเพียงพอหรือการพึ่งพาตนเอง ในการศึกษานี้ หมายถึง ลักษณะของการได้มาของอาหารในครอบครัว 
แหล่งที่ได้มาซึ่งอาหาร ปริมาณ ชนิด และความหลากหลายของอาหารจากแหล่งนั้นๆ เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตของ
คนในครอบครัว และชุมชน รวมทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวและชุมชน และจากการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย  พบว่า  
 
2.4.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัว 

บ้านมดตะนอยผู้ท่ีท าหน้าที่จัดหาอาหารในครอบครัว คือ ภรรยาหรือผู้หญิง  และเมื่อเกิดกรณีที่อาหารไม่เพียงพอ
ส าหรับคนรับประทานในครอบครัว แต่ละฐานะจะมีการแก้ไขปัญหา คือ  คนฐานะปานกลางจะมีการแก้ไขปัญหาโดยการ
ขอเครดิตจากร้านค้า ในขณะที่ฐานะยากจนใช้วิธีการขอความช่วยเหลือจากญาติหรือเพื่อนบ้าน และเมื่อพิจารณาการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าพบว่าทุกฐานะมีการเลือกลดปริมาณอาหาร มากกว่าคุณภาพอาหาร  
 
2.4.2 ลักษณะการได้มาของอาหารในครอบครัว 
 จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและกลุ่มผู้หญิงเกี่ยวกับลักษณะการได้มาของอาหารเปรียบเทียบกันใน
ระหว่างอดีตและปัจจุบัน พบว่า 

1) ลักษณะการได้มาของอาหารในอดีต ย้อนหลังกลับไปประมาณกว่า 60-70 ปี พบว่า อาหารส่วนใหญ่
ได้มาจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติ คือป่าบก (บ้านสุไงบาตู หรือ บ้านท่าโต๊ะเมฆ) ป่าชายเลน และ 
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ทะเล ผักประเภทต่างๆ หาได้ทั่วไปในชุมชน หรือบางก็ออกเรือไปตามเกาะต่างๆ นอกจากนี้ก็มีการเลี้ยง
สัตว์ เช่น ไก่ ไว้กินเองในชุมชน เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ไกลจากตัวเมืองและการคมนาคมทางรถในช่วงเวลา
ดังกล่าวไม่สะดวก การเดินทางจึงต้องอาศัยเรือ แม้จะมีข้อจ ากัดในเรื่องพื้นที่ แต่บ้านมดตะนอยก็เคยมี
พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนและมดตะนอยรีสอร์ทในปัจจุบัน แต่เมื่อพื้นที่ถูกเปล่ียนไปใช้
ประโยชน์หรือจับจองการปลูกข้าวในหมู่บ้านจึงไม่มี การซื้อหาอาหารจึงต้องนั่งเรือไปซื้อที่อ าเภอเมือง
หรือเกาะใกล้เคียงโดยตรง 

2) ลักษณะการได้มาของอาหารในปัจจุบัน พบว่า ในหมู่บ้านมีร้านค้าชุมชน และตลาดนัดเล็กๆ ทุกวันจันทร์  
พุธ ศุกร์ และเสาร์ รวมทั้งรถเร่ (รถพุ่มพวง) เข้ามาขายของในชุมชนเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มความสะดวก
ในการซื้อหาสินค้าให้กับชาวบ้านมดตะนอย สินค้าที่ซื้อหามีทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ข้าวสาร น้ าดื่ม 
อาหารส าเร็จรูปๆ น้ าชา กาแฟ น้ าอัดลม อาหารที่น ามารับประทานในครอบครัวเกือบทั้งหมดมาจากการ
ซื้อเป็นหลัก ยกเว้นอาหารทะเล หรือผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล เช่น ปลาแห้ง ที่เกือบทุกครอบครัว
สามารถหาได้ด้วยตนเอง เพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง 
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จากกราฟที่ 11 แสดงร้อยละการได้มาของอาหารแต่ละประเภทในปัจจุบันของบ้านมดตะนอยเปรียบเทียบกับสถานะทางเศรษฐกิจ 
พบว่า 

1. อาหารประเภทเนื้อสัตว์ คนท่ีฐานะปานกลางจะมีสัดส่วนของการซื้อมากกว่ากลุ่มคนในฐานะยากจน คิดเป็นร้อยละ 
90.91 ของคนที่มีฐานะปานกลาง ขณะที่กลุ่มคนฐานะยากจนอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าเล็กน้อย คือร้อยละ 84.52 
ของคนท่ีมีฐานะยากจน ส าหรับประเภทของเนื้อสัตว์ที่นิยมซื้อ ได้แก่ เนื้อวัว ไก่ ปลาน้ าจืด  เมื่อวิเคราะห์ถึง
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ภาพรวมของทุกฐานะคือ 138 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และเมื่อวิเคราะห์
ลงไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทนี้เฉล่ีย 173 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ 
และ ฐานะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 133 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ จะเห็นได้ว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตเพื่อให้ได้มา
ของอาหารของทั้งสองสถานะจะเน้นการซื้อเป็นส่วนใหญ่ แหล่งที่ซื้อหาอาหารประจ า คือ ร้านค้าภายในชุมชน รถเร่ 
(รถพุ่มพวง) 

2. อาหารประเภทผัก คนที่มีฐานะยากจนจะมีสัดส่วนของการซื้ออาหารประเภทนี้สูงกว่าคนในฐานะปานกลาง คือ 
ร้อยละ 87.36 ของคนท่ีมีฐานะยากจน ขณะที่ คนฐานะปานกลางและมีสัดส่วนของการหาทั้งจากธรรมชาติและซื้อ
สูงคือ ร้อยละ 16.67 ของคนท่ีมีฐานะปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทผักในภาพรวม
ของทุกฐานะเฉล่ียคือ  119 บาท/ครอบครัว/สัปดาห ์และเมื่อวิเคราะห์แยกไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะปานกลางมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 125  บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และ ฐานะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 120 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และ
ผักส่วนใหญ่ท่ีซื้อได้แก่ คะน้าแตงกวา กระเทียม หอม ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง มะเขือ  พริก กระหล่ าปลี ถั่วพลู กว้างตุ้ง  
ผักกาด ข้าวโพดอ่อน มะนาว ฯลฯ โดยจะซื้อหาอาหารเหล่านี้ท่ีร้านค้าภายในชุมชน และรถเร่ (รถพุ่มพวง)  

3. อาหารประเภทผลไม้ สัดส่วนของการหาทั้งจากธรรมชาติและการซื้อของทั้งสองกลุ่มสถานะจะอยู่ในสัดส่วนที่สูง แต่
สถานะปานกลางจะมีสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ ร้อยละ 100 และคนฐานะยากจนมีสัดส่วนการซื้อผลไม้ ร้อยละ  92.86 
เมื่อวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทผลไม้ในภาพรวมเฉล่ีย 91 บาท/ครอบครัว/สัปดาห ์ และวิเคราะห์
ลงไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 133 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และ ฐานนะยากจนมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 85 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และผลไม้ที่ส่วนใหญ่ซื้อมารับประทาน ได้แก่ มะละกอ กล้วย แตงโม 
ลองกอง ฝรั่ง ส้ม แตงโม ทุเรียน แอปเปิ้ล สัปะรด องุ่น ฯลฯ 

4. อาหารประเภทอื่นๆ คืออาหารที่ไม่ใช่อาหารหลักประเภทเนื้อสัตว์ ผักหรือผลไม้ แต่จะเป็นประเภทขนมหวาน ขนม
ขบเคี้ยว (ขนมซอง ขนมห่อ) และเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ า ประเภทของเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค ได้แก่ น้ าชา กาแฟ 
น้ าอัดลม น้ าปั่น น้ าผลไม้ เครื่องดื่มชูก าลัง จากการศึกษาพบว่า ทุกครอบครัวจะบริโภค น้ าชาหรือกาแฟ ทุกวันเป็น
ประจ า และรับประทานร่วมกับ ขนมหวาน เช่น ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ ขนมอบ เช่น โดนัท ขนมปังอบ  ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเหล่านี้ในแต่ละสัปดาห์จะมีมูลค่าเฉล่ียประมาณ 45 บาท/ครอบครัว และเมื่อวิเคราะห์ลง
ไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 63 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และ ฐานะยากจนมีค่าใช้จ่าย
เฉล่ีย 40 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์  

5. น้ าดื่มและน้ าใช ้ท้ังสองฐานะมีการใช้น้ าทั้งจากธรรมชาติและจากการซื้อ ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงในท้ังสองกลุ่ม จากการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่า น้ าธรรมชาติที่ใช้มีทั้งน้ าฝนและน้ าบ่อตื้น และน้ าดื่มส่วนใหญ่จะซื้อเป็นถังขนาด 20 ลิตร 
ราคาถังละประมาณ 10-12 บาท โดยสามารถซื้อได้จากร้านค้าในชุมชน 
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2.4.3 แหล่งอาหารและชนิดอาหารของชุมชน 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบันแหล่งอาหารของบ้านมดตะนอยประกอบด้วย 8 แหล่งหลัก ได้แก่ 

1) อาหารจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นอาหารที่ได้จากการเก็บและจับจากแหล่งอาหารธรรมชาติ ได้แก่ ป่าชาย
เลน ทะเล ส่วนหนึ่งได้ถูกน าไปบริโภคและส่วนใหญ่ได้ถูกน าไปขายหรือแปรรูปเพื่อขาย เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น 

2) อาหารจากตลาดนัดชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นอาหารสด เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ ปลาน้ าจืด และเครื่องปรุงชนิดต่างๆ โดย
ตลาดนัดจะมีจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ 

3) อาหารจากร้านค้าในชุมชน  ร้านค้าในชุมชนมีหลายประเภทได้แก่ ร้านขายอาหารท่ีจะขายอาหารตามสั่ง ชา กาแฟ 
น้ าหวาน เป็นต้น ร้านโชว์ห่วยจะขายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว  (ขนมซอง) มาม่า ปลากระป๋อง น้ าอัดลม น้ าแข็ง 
ผลไม้ ขนมปัง สินค้าปรุงรสส าหรับท าอาหาร ฯลฯ 

4) อาหารจากรถเร่ (รถพุ่มพวง) เป็นรถกระบะบรรทุกอาหารประเภท ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ 
5) อาหารจากร้านค้าในตัวเมืองกันตัง บ้านมดตะนอยอยู่ไกลจากอ าเภอกันตัง แต่เพราะการคมนาคมที่สะดวกขึ้น จึงท า

ให้สินค้าบางอย่าง เช่น ข้าวสาร อาหารแห้งได้มาจากร้านค้าในตัวอ าเภอเมืองกันตัง 
 

2.4.4 การผลิตอาหารในชุมชน  
 การผลิตอาหารในชุมชน จากการศึกษาเฉพาะลงไปในกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพประมง พบว่า  คนที่ในบ้านมด
ตะนอยจ านวนร้อยละ 90.00 จะท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบ อาชีพ ประมงพื้นบ้าน คนในครอบครัวที่ท า
หน้าที่หลักในการหาอาหารหรือผลิตอาหารคือสามี  คิดเป็นร้อยละ 72.00  โดยการผลิตในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง ผลผลิต
รวมเพื่อเป็นอาหารของครอบครัวและเพื่อขายคิดเป็นร้อยละ 72.73 ของครอบครัวฐานะปานกลาง ผลผลิตที่ได้เก็บเป็นอาหาร ร้อย
ละ 30.90 และขายร้อยละ 68.10  ในขณะท่ีครอบครัวที่มีฐานะยากจน  ผลผลิตรวมเพื่อเป็นอาหารของครอบครัวและเพื่อเป็น
อาหารคิดเป็นร้อยละ 63.28 และผลิตเพื่อขาย คิดเป็นร้อยละ 24.05  ของครอบครัวฐานะยากจนท่ีมีการผลิตอาหารทั้งหมด  
ผลผลิตที่ได้เก็บเป็นอาหาร ร้อยละ 41.40 และขายร้อยละ 58.60   เมื่อสอบถามถึงอาหารท่ีผลิตหรือรายได้จากการขายผลผลิตนั้น
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของคนในครอบครัวหรือไม่พบว่า ร้อยละ  80.00  มองว่าเพียงพอ ขณะที่ ร้อยละ 20.00 มองว่าไม่
เพียงพอ 
 

2.5 การเข้าถึงอาหารและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
การเข้าถึงอาหารและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษานี้ให้ความส าคัญกับเรื่องการจัดการฐานอาหารและ

ฐานทรัพยากร และ ความสามารถในการมีอาหาร  กล่าวคือ การพูดถึงเรื่ององค์ความรู้ การตัดสินใจ และสิทธิในระดับครอบครัว
และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับฐานอาหารและฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า  
 

2.5.1 การมีอยู่ของฐานอาหารและฐานทรัพยากร 
บ้านมดตะนอย  ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นพ้ืนท่ีที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย ได้แก่ ป่าชายเลน 

หญ้าทะเล พื้นที่ชายหาด พื้นที่สาธารณะ และทะเล ทรัพยากรเหล่านี้เป็นฐานอาชีพของกลุ่มคนในพื้นท่ีที่หลากหลาย ดังนั้น
การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของทรัพยากร การรับรู้เรื่องการเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรจาก
บุคคลภายนอก รวมถึงรูปแบบและวิถีการผลิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญ และจากกราฟที่ 12 แสดง
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ร้อยละของความตระหนักรู้ของคนบ้านมดตะนอยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  พบว่า ทรัพยากรป่าชายเลน เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่คนทั้งสองกลุ่มฐานะตระหนักรู้ถึงความส าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะคนท่ีมีฐานะปานกลางมีความตระหนักรู้
ถึงความส าคัญร้อยละ 92.31 และคนที่มีฐานะยากจน ร้อยละ 89.66 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีชายหาด แหล่งหญ้าทะเล และพื้นที่
สาธารณะ ตามล าดับ  
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จากกราฟที่ 13 แสดงร้อยละของการรับรู้เกี่ยวกับการท่ีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในบ้านมด

ตะนอย พบว่า คนท่ีมีฐานะปานกลางรับรู้เกี่ยวกับการท่ีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในบ้านมด

ตะนอยน้อยกว่าคนที่มีฐานะยากจน และทั้งสองกลุ่มฐานะรับรู้ว่าทรัพยากรป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่คนภายนอกเข้า

มาใช้ประโยชน์มากที่สุด โดยคนที่มีฐานะยากจน คิดเป็นร้อยละ 67.82 ของกลุ่มฐานะยากจน และรองลงมาคือ ฐานะปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของกลุ่มฐานะปานกลาง  และเมื่อสอบถามเพิ่มเติมพบว่า การเข้ามาใช้ประโยชน์จะเป็นรูปแบบของการ

อนุรักษ์ เช่น การเข้ามาปลูกป่าชายเลนของหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง สถาบันการศึกษา เช่น 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น  

 
2.5.2 การจัดการฐานอาหารและทรัพยากร 

จากการศึกษาพบว่าคนในฐานะยากจนมีความเชื่อหรือค าสอนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
82.76 ส าหรับองค์ความรู้และความเชื่อของชุมชนประมงพื้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ การรักษา
ความสมดุลของธรรมชาติ รักษาป่าชายเลนก็เหมือนกับการรักษาอาหารของชุมชน การรักษาทะเล  และจับสัตว์น้ าตามฤดูกาลจะ
เป็นแนวทางส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
 

ความรู้ทางนโยบาย กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร พบว่า กลุ่มคนในฐานะปานกลางเป็นกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
นี้มากที่สุด ร้อยละ 30.77 ของครอบครัวฐานะปานกลางทั้งหมด ส าหรับก ากฎหมายและนโยบายที่คนกลุ่มนี้ให้ความสนใจได้แก่
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เรื่องที่เกี่ยวกับ เช่น การปลูกป่าชายเลน การาจัดการแหล่งหญ้าทะเลหน้าบ้าน ส าหรับคนในฐานะยากจน ให้ความส าคัญกับเรื่อง
นี้ คิดเป็นร้อยละ 21.84 ของครอบครัวที่มีฐานะยากจนท้ังหมด 
 
2.5.3 ความสามารถในการมีอาหาร 

บ้านมดตะนอยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 31 โดยแบ่ง
ออกเป็นพื้นที่ป่าสงวน 3,038 ไร่ พื้นที่ป่าชุมชน 384 ไร่ และพื้นที่ชุมชน 228 ไร่ ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้ที่มีบ้านเรือนในมดตะนอยส่วน
ใหญ่ยังไม่มีกรรมสิทธิถือครองที่ดิน แต่มีการจับจองที่สร้างบ้านเรือนกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยตกลงกันเองภายในหมู่บ้าน 
 
 
2.6 ประโยชน์และคุณภาพของอาหาร 
 ด้านประโยชน์และคุณภาพของอาหาร เป็นการพิจารณาถึงพฤติกรรรมการรับประทานอาหารในครอบครัว การค านึงถึง
คุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยของอาหาร รวมถึง สุขภาวะทางโภชนาการของคนในชุมชนประมงพื้นบ้าน 
 
2.6.1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารในครอบครัว 
 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน  100 ครอบครัว โดยแบบสอบถาม พบว่า บ้านมดตะนอยร้อยละ 95.00 ของกลุ่ม
ตัวอย่างรับประทานอาหารครบสามมื้อ โดย คนท่ีมีฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ คิดเป็นร้อยละ  95.40 ของ
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ในขณะท่ีครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง มีการรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ คิดเป็นร้อยละ 92.31 
 
 การตรงต่อเวลาในการรับประทานอาหารของชาวบ้านมดตะนอยพบว่า ร้อยละ 75.00 ของกลุ่มตัวอย่าง รับประทานอาหาร
ตรงต่อเวลา โดยกลุ่มคนที่มีฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารตรงเวลามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.86 ของครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน รองลงมาคือ ฐานะปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของครอบครัวฐานะปานกลาง จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพประมงส่วนใหญ่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตรงเวลา เนื่องมาจากการท าประมงนั้นจะต้อง
ออกไปวางอวนแต่เช้าตรู่ (ประมาณ 04.00 - 05.00 น.) กลับจากทะเลประมาณ 10.00 -11.00 น เมื่อกลับจากทะเลก็จะต้องมีการ
ปลดสัตว์น้ าออกจากอวน สาวอวน ท าให้ช่วงเวลาการรับประทานอาหารไม่ตรงกับกลุ่มคนในอาชีพอื่นๆ  
 
2.6.2 การค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยของอาหาร 

กราฟท่ี 14 แสดงให้เห็นถึงโภชนาการของคนในบ้านมดตะนอยส่วนใหญ่รับประทานอาหารครบทุกประเภทใน 1 มื้อ  
และเมื่อพิจารณาแยกตามสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่า ครอบครัวที่ฐานะปานกลางทุกครอบครัวมีการรับประทานอาหารทั้ง 3 
ประเภทแรกใน 1 มื้อ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ในขณะท่ีการรับประทานผลไม้ในทุกมื้ออาหาร คิดเป็นร้อยละ 69.23  ส าหรับ
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน อาหารประเภทที่มีการรับประทานทุกมื้อ คือ อาหารในกลุ่มของโปรตีนและผัก คิดเป็นร้อยละ 97.70 
รองลงมาคือข้าว ร้อยละ 95.40 ในขณะที่การรับประทานผลไม้มีเพียงร้อยละ 49.43 ของครอบครัวฐานะยากจนท้ังหมด 
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เมื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรุงอาหารพบว่า ครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและฐานะดีมีการรับประทานอาหาร
ผ่านการปรุงสุกทุกครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุก
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 97.53 ของครอบครัวที่มีฐานะยากจนท้ังหมด 
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จากกราฟที่ 15 แสดงให้เห็นว่ากรณีที่ประสบกับสภาวะขาดแค ลนทางการเงิน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ สถานการณ์
ฉุกเฉิน ในครอบครัวได้มีการเปล่ียนแปลงคุณภาพของอาหารหรือไม่ พบว่า ครอบครัวฐานะปานกลางพบสถานการณ์ดังกล่าวมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของครอบครัวฐานะปานกลางทั้งหมด รองลงมาคือ ฐานะยากจน ร้อยละ 41.38 ของครอบครัวฐานะ
ยากจน การแก้ปัญหาเบื้องต้นของครอบครัวทั้ง 3 ฐานะคือ การเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงปริมาณอาหารแทนการลดคุณภาพอาหาร 
ขณะที่บางครอบครัวที่เลือกลดทั้งคุณภาพและปริมาณของอาหาร   
 

จากการสอบถามเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหาร พบว่า ภาพรวมร้อยละ 2.00 เคยประสบกับปัญหา
ดังกล่าว และพบในครอบครัวที่มีฐานะยากจน พบว่ามีครอบครัวที่เคยมีคนเป็นโรคเกี่ยวกับสารอาหารอยู่ ร้อยละ 2.30 ของคนท่ีมี
ฐานะยากจนท้ังหมด 
 
2.6.3 ความคิดเห็นต่อการรับประทานอาหารนอกบ้านและการเลือกซื้ออาหาร 

จากการจัดท าแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 89.00 ของคนในชุมชนไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน และส่วนใหญ่เป็น
คนที่มีฐานะยากจน  ส าหรับ เหตุผลของการไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านของคนบ้านมดตะนอย เพราะไม่ค่อยมีเงินและไม่
สะดวกในการท่ีจะเดินทางออกไปกินอาหารนอกหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นงานเลี้ยงของญาติหรือคนใกล้ชิดในครอบครัว อย่างไรก็
ตามพบว่าอีก ร้อยละ 11.00 นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านและส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะปานกลาง และสถานท่ีที่นิยมไป
รับประทานอาหารคือ ร้านอาหารในและนอกชุมชน ส่วนหนึ่งเพราะประกอบอาชีพรับจ้างนอกชุมชน อีกเหตุผลหน่ึงคือไม่เสียเวลา
ในการประกอบอาชีพ เหตุผลของการรับประทานอาหารนอกบ้านเพราะสะดวก ประหยัด และรวดเร็ว และท าให้ไม่เสียเวลาในการ
ประกอบอาชีพ เพราะส่วนใหญ่ก็ต้องไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกชุมชน อย่างไรก็ตามก็ยังให้ความส าคัญกับการประกอบ
อาหารกินเองภายในครอบครัว หรือการซื้ออาหารส าเร็จรูปมารับประทานร่วมกันในครอบครัว 
 

จากการสอบถามพบว่า ร้อยละ 88.00 ของคนในชุมชนจะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล กล่าวคือ ร้อยละ 100.00 ของ
ครอบครัวที่มีฐานะปานกลางจะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล รองลงมาคือฐานะยากจน คิดเป็นร้อยละ 94.25 ของครอบครัวฐานะ
ยากจนท้ังหมด  และเมื่อสอบถามเพิ่มเติมพบว่า อาหารที่รับประทานส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีผลิตในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  95.00 
เนื่องมาจาก หาซื้อได้ง่าย ได้ของที่สุด และมีราคาถูก 
 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อความม่ันคงด้านอาหารในชุมชนประมงพื้นบ้าน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร จะท าการศึกษาถึง ศักยภาพของชุมชน  ได้แก่ ทุนต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ทาง
กายภาพ ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคม เป็นต้น  และความเส่ียงในปัจจุบันที่เป็นปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน  
ปัญหาโลกร้อน นโยบายภาครัฐ  ฐานทรัพยากรเสื่อมโทรม เป็นต้น 
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6.5 ศักยภาพและข้อจ ากัดของบ้านมดตะนอย 
6.5.1 ทุนภายในของบ้านมดตะนอย 

1) ทุนมนุษย์ บ้านมดตะนอยมีผู้น าทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการท างานร่วมกันในพื้นท่ี และมีชาวบ้านหลาย
ท่านที่มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและการเฝ้าระวังภัยทางทะเล เช่น การประกอบ
เรือ เครื่องมือประมงพื้นบ้าน แหล่งชุกชุมของสัตว์น้ าในแต่ละฤดูกาล การเฝ้าระวังและสังเกตทิศทางลม น้ าขึ้นน้ า
ลง เป็นต้น 

2) ทุนทางสังคม  ภายในบ้านมดตะนอยมีความเป็นชุมชนที่เอื้ออาทรกัน มีความเป็นเครือญาติสูง มีกลุ่มคนที่สนใจ
ท างานหลากหลายกลุ่ม นอกจากนี้บางกลุ่มได้มีการประสานองค์กรภายนอกเข้ามาท างานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และส่งเสริมด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งส่งเสริมงานด้าน เศรษฐกิจ และสังคมให้สอดคล้อง
และด าเนินอยู่บนรากฐานของชุมชน 

3) ทุนทางวัฒนธรรม ชาวบ้านมดตะนอยนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 100 ของประชากร ดังนั้นวัฒนธรรมของชุมชน
จึงเป็นแบบอิสลาม เช่น พิธีรับขวัญเด็ก พิธีการถือศีลอด พิธีเข้าสุนัต นอกจากนี้มีประเพณีที่น่าสนใจคือ ประเพณี
เผากะลา ท ากันในค่ าที่ 27 ของเดือนรอมฎอน มีการท าขนมพื้นบ้านแจกจ่ายกันในหมู่บ้าน โดยมีความเชื่อว่าบรรพ
บุรุษของที่ล่วงลับไปแล้วจะกลับมาบ้าน การเผากะลาเพื่อให้ดวงวิญญาณเห็นทางเดินกลับบ้าน เพราะในอตีตไม่มี
ไฟฟ้า และประเพณีฮารีรายอ เป็นวันปีใหม่ของชาวมุสลิม มีการเยี่ยมญาติ พบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติพี่น้อง ท้ัง
ประเพณีและวัฒนธรรที่กล่าวมาสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมได้เป็นอย่างดี 

4) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ บ้านมดตะนอยตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 31 ที่ผ่านมาชาวบ้านมดตะนอยท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยทางสถานีในการดูและจัดการป่าชาย
เลน และท างานร่วมกันมาค่อนข้างดี มีการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การปลูกป่าเนื่องในโอกาสต่างๆ ได้แก่ โครงการ
ปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 
พรรษา ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการปลูกป่า 1,000 ไร่ เป็นต้น นอกจากป่าชายเลนแล้วทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลและสัตว์
น้ าบริเวณหญ้าทะเลก็เป็นอีกแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของบ้านมดตะนอย คนในชุมชนสามารถหา
ทรัพยากรหลากหลายชนิดได้จากแหล่งหญ้าทะเล เช่น หอยประเภทต่างๆ และในท้องทะเลก็มีปลาหลากหลาย
ชนิดให้จับ ซึ่งนับว่าทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของบ้านมดตะนอยมีพร้อม 

5) บ้านมดตะนอยเป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงที่ประสบกับเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 แม้จะไม่ได้รับผลกระทบและความ
เสียหายมากเหมือนกับพ้ืนท่ีอื่นๆ แต่ก็ท าให้ชาวบ้านเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีความตระหนักเรื่องภัยพิบัติมาก
ขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมาทางสภากาชาดไทยได้เข้ามาวางระบบการป้องกันภัยให้กับชุมชนภายใต้โครงการ การ
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (ปี 2548-2553) ด้วยเหตุนี้คนในบ้านมดตะนอยจึงมีการจัดแบ่งหน้าที่กันใน
ชุมชน มีการจัดท าแผนการจัดการภัยพิบัติของชุมชน รวมทั้งมีการฝึกซ้อมหนีภัยในชุมชน 

 
6.5.2 ข้อจ ากัดบ้านมดตะนอย 

1) บ้านมดตะนอยมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนท่ีตั้งของชุมชนเนื่องจากพื้นท่ีส่วนหนึ่งติดกับรีสอร์ทที่เป็นของเอกชน และพื้นที่ตั้ง
บ้านอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน  อย่างไรก็ตามบ้านมดตะนอยก็มีการบริหารจัดการภายในชุมชนโดยการแบ่งพื้นที่
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ออกเป็น 10 โซน ได้แก่ ท่าเรือ อนามัย โรงเรียน มัสยิด ชายเล กลางบ้าน มดตะนอยรีสอร์ท ริมคลอง วังทอง และ
บ้านกลาง ลักษณะการแบ่งพื้นที่โซนจะเรียกอ้างอิงตามสถานท่ีใกล้เคียงที่แต่ละโซนนั้นตั้งไว้ จากการพูดคุยกับ
หัวหน้าโซนแต่ละโซนพบว่าพื้นที่โซนวังทองเป็นพื้นที่ท่ีประสบกับปัญหาน้ าท่วมทุกปีเนื่องจากอยู่ติดกับคลองมด
ตะนอย ประกอบกับการตั้งบ้านเรือนของโซนวังทองเป็นการตั้งอยู่ไปในพ้ืนท่ีซึ่งเคยเป็นแอ่งน้ าท่วมถึงมาก่อน 
ดังนั้นเมื่อถึงฤดูกาลน้ าขึ้นน้ าหลากก็จะมีการท่วมทุกปี ดังนั้นชาวบ้านจึงสร้างบ้านในลักษณะของการยกพื้นสูง  
ส าหรับพ้ืนท่ีโซนท่าเรือเป็นพ้ืนท่ีขยายตัวใหม่ของหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านขยายออกไปจนติดกับสะพานบริเวณปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน และการก่อสร้างบ้านจะอยู่บริเวณข้างถนนแต่สร้างบ้านลงในพ้ืนท่ีป่าชายเลนเสื่อมโทรม เหตุผลที่
ต้องขยายออกมาตั้งบ้านเรือนในบริเวณนี้เนื่องจากในตัวหมู่บ้านนั้นไม่สามารถตั้งบ้านเรือนได้แล้ว ด้วยเหตุนี้
ปัญหาเรื่องการตั้งบ้านเรือนจึงเป็นอีกปัญหาใหญ่ของบ้านมดตะนอยหากมีการเพิ่มขึ้นของประชากร 

2) ระบบเศรษฐกิจในบ้านมดตะนอย ส่วนหนึ่งเป็นไปในลักษณะของทุนนิยมแบบพึ่งพา คือ มีกลไกทางด้านตลาด มี
การผูกขาดราคาสินค้า ซึ่งเน้นผลก าไรเป็นหลัก เช่น ร้านค้า แพปลา เป็นต้น ซึ่งราคาของสินค้า จะถูกพ่อค้าและ
แม่ค้าคนกลางเป็นคนก าหนดราคา ท าให้คนในชุมชนต้องซื้อสินค้าในราคาที่แพงกว่าปกติ หรือกรณีแพปลา จากที่
จะได้ราคาสัตว์น้ าที่สูงแต่กลับถูกกดราคาลงมา สถานการณ์เช่นนี้ชุมชนเผชิญมาอย่างต่อเนื่องจนท าให้กลายเป็น
ความเคยชินและคนในชุมชนจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติ ส่งผลให้รายได้ของแต่ละครอบครัวไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

3) ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ า อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและการท าลายของมนุษย์ท า
ให้ทรัพยากรลดน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น กรณีการลดลงของปริมาณหอยชักตีน ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ
ชนิดหนึ่งของบ้านมดตะนอย สาเหตุของการลดลงเนื่องมาจากการเข้ามาของคนนอกชุมชน ท าให้ปริมาณการจับ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับการจับในแต่ละครั้งไม่ได้ค านึงถึงความสมบูรณ์ของหอย ท าให้มีการจับหอยชักตีนท้ังที่โตเต็ม
วัยและท่ีก าลังเป็นตัวอ่อน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ปริมาณหอยลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือ ปัญหาการใช้เครื่องมือประมงที่
ผิดกฎหมาย เนื่องจากบ้านมดตะนอยเป็นพื้นที่ติดทะเลจึงมีบุคคลภายนอกเป็นจ านวนมากเข้ามาหาปลาและมัก
น าเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายเข้ามาใช้ในหมู่บ้าน เช่น อวนชักทับตลิ่ง 

4) การขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กลุ่มคนบางส่วนในชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน เพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้อาจจะคิดว่ากิจกรรมเหล่านั้นไม่น่าสนใจ หรือไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากนัก  
เนื่องจากการเลือกตั้งภายในชุมชนซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้คนในชุมชนเกิดการแบ่งเป็นพรรคแบ่งพวกท าให้เกิดความ
ขัดแย้ง ซึ่งเป็นเหตุที่ยากต่อการท างานพัฒนา 

 

6.6 บทบาทหญิงชายในการจัดการภัยพิบัต ิ

 จากการสอบถามความคิดเห็นของคนบ้านมดตะนอย ส่วนใหญ่มองว่า บทบาทบริหารจัดการชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ
หรือภัยธรรมชาติจากจ านวนครอบครัวที่เคยประสบภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 45.00 การด าเนินการจัดการเป็นหน้าที่ของสามี
ร่วมกับภรรยา โดยกิจกรรมที่ครอบครัวทั้ง 2 ฐานะให้ความส าคัญมากที่สุด คือ การเตรียมความพร้อมรับมือคิดเป็นร้อยละ 20.00 
การป้องกันและการลดผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 18.00 และงานท่ีได้รับความสนใจน้อยที่สุดคือการช่วยเหลือฟื้นฟูระยะสั้นและ
การช่วยเหลือฟื้นฟูระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 10.00  
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6.7 การตั้งรับปรับตัวของชุมชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 จากการสอบถามเรื่องภัยธรรมชาติและภัยพิบัตในพ้ืนท่ี (ภัยพิบัติ หมายถึง พายุ ฝนแล้ง น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การ
ทับถมของตะกอนเลน การเปล่ียนแปลงของสภาพชายหาด)  พบว่า บ้านมดตะนอย ร้อยละ 55.00 ให้ข้อมูลว่าไม่เคยประสบกับ
ภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในฐานะยากจน จ านวนร้อยละ 68.62 ของรอบครัวฐานะยากจน 
  
 การตั้งรับปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติหรือการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ในระดับครอบครัว 
พบว่า ร้อยละ 34.00 ของบ้านมดตะนอยไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ขณะที่ ร้อยละ 66.00 ได้มีการเตรียมกันใน
เรื่องนี้ โดยกลุ่มฐานะท่ีให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดคือฐานะยากจน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของฐานะยากจน และฐานะปาน
กลางคิดเป็น ร้อยละ 61.54 ของฐานะปานกลาง  
 

วิธีการท่ีชุมชนเตรียมการป้องกัน เพื่อหลีกเล่ียง ลดผลกระทบ และการป้องกันเหตุความล่อแหลมต่างๆ จากภัยพิบัติหรือ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ เช่น การปลูกป่าชายเลน การปลูกป่าชายหาดเพื่อป้องกันลมหรือพายุ 
การสังเกตอากาศและทิศทางลม เป็นต้น  
 

การลดผลกระทบและการป้องกันท่ีจัดท าล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดย
การปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าชายหาด ดูแลรักษาทรัพยากร และการจัดท าเขตอนุรักษ์สัตว์น้ า  
 
 การเตรียมความพร้อมและการรับมือล่วงหน้าก่อนเกิดภัยหรือจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถรับมือกับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ ทางชุมชนได้มีการจัดท าแผนหนีภัย มีการซ้อมหนีภัย และมีหอ
กระจายเสียงส าหรับกระจายเสียงเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากบ้านมดตะนอยเคยประสบกับสึนามิมาก่อนจึงท าให้มีหลาย
หน่วยงานมาจัดระบบการจัดการป้องกันภัยพิบัติให้กับชุมชน 
 

การฟ้ืนฟูระยะส้ันและระยะยาว ทางชุมชนเสนอว่าในระยะสั้นหากเกิดภัยพิบัติจริงจะต้องให้การช่วยเหลือด้านท่ีอยู่
อาศัยและอาชีพ เพื่อให้คนที่ประสบภัยสามารถประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองได้เหมือนเดิมไปจนถึงระยะยาว ขณะที่การฟ้ืนฟู
ระยะยาวทางชุมชนได้เสนอให้มีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นระบบ เช่น การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และจัดการป่าชาย
เลน และป่าชายหาด เป็นต้น  
 

ที่ผ่านมาหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในชุมชน หน่วยงานท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้แก่  
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง หน่วยงานราชการจากจังหวัดตรัง สภากาชาดไทย มูลนิธิอันดามัน  
 

จากการสอบถามพบว่าชุมชนมีการเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมเรื่องภัยธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 
51.00 โดยประเด็นที่ศึกษาดูงานได้แก่ การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยการฝึกซ้อมหนีภัย มีสภากาชาดไทย เป็น
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หน่วยงานสนับสนุนการฝึกซ้อม ด าเนินการฝึกซ้อมปีละ 1 ครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2553 และได้มีการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันภัย
พิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน 

ความสามารถในการจัดการเมื่อเกิดภาวะประสบภัย เมื่อสอบถามความคิดเห็นเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ หรือภัยพิบัติในชุมชนว่าจะส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มใดมากที่สุดที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 68.18 มองว่าสามีจะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดเพราะออกไปประกอบอาชีพข้างนอก จึงมีความเส่ียงสูงกว่าคนที่อยู่ในบ้าน  ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามถึงการ
แก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ร้อยละ 67.44 มองว่าเป็นบทบาทของ สามี รองลงมาคือเครือญาติ  คิดเป็นร้อย
ละ 16.28 
 
6.8 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

จากการสอบถามพบว่าคนในบ้านมดตะนอยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยกลุ่มคนที่มี
ฐานะปานกลาง มีความสนใจที่จะติดตามข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 และฐานะยากจน คิดเป็นร้อยละ 90.80 ส าหรับ
ช่องทางการส่ือสารท่ีแต่ละครอบครัวได้ใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารคือโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 84.96  รองลงมาคือ การบอกต่อ 
คิดเป็นร้อยละ 47.31 ส าหรับช่องทางหนังสือพิมพ์ เป็นช่องทางที่ได้รับความส าคัญน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

เมื่อสอบถามถึงความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่ได้รับในแต่ละครั้งที่
ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 62.00 แสดงความคิดเห็นว่าไม่ล่าช้า และร้อยละ 38.00 เห็นว่ามีความล่าช้า เพราะส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์
ที่เป็นภัยธรรมชาติมักจะเกิดขึ้นเร็ว เช่น พายุ น้ าท่วม หรือหากมีภัยใหญ่ เช่น สึนามิเกิดขึ้นอีกแม้จะมีแผนการป้องกันภัยพิบัติก็ไม่
แน่ใจว่าจะด าเนินการตามแผนได้หรือเปล่า เมื่อเกิดเหตุการณ์รวดเร็วและฉุกเฉิน เพราะในเวลานั้นคงจะต้องเอาตัวรอดกันก่อน 
เมื่อสอบถามเรื่องความยากง่ายของข้อมูลท่ีได้รับพบว่า ร้อยละ 83.17 แสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลท่ีได้รับน้ันง่ายต่อการเข้าใจและ
เพียงพอแล้ว ขณะที่ร้อยละ 17.83 มองว่าข้อมูลท่ีได้รับยังขาดความกระจ่างและไม่เพียงพอ 
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4 บ้านน้ าราบ หมู่ที่ 4 บ้านน้ าราบ ต าบลบางสัก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเป้าหมาย 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบ้านน้ าราบ  
 

1.5.3 ที่ตั้งและอาณาเขต 
บ้านน้ าราบ หมู่ที่ .4 บ้านน้ าราบ ต าบลบางสัก  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กร
บริหารส่วนต าบลบางสัก โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  บ้านบางสัก ม. 1 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทิศใต ้   ติดต่อกับ   ทะเลอันดามันและบ้านควนตุ้งกู ม. 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ป่าชายเลนและทะเลอันดามัน 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ภูเขาบ้านน้ าราบ และบ้านควนตุ้งกู ม. 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
 

1.5.4 ประวัติบ้านน้ าราบ 
 

บ้านน้ าราบมีที่มาของชื่อมาจากค าว่าบ้านน้ ารอบ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีน้ าล้อมรอบ ต่อมาก็เพี้ยนมา

เป็นเรียกว่าบ้านน้ าราบ ดังเช่นปัจจุบัน เป็นชุมชนท่ีมีอายุการตั้งถิ่นฐานมาประมาณ ร้อยกว่าปี โดยในยุคบุกเบิก

เริ่มแรกเป็นการอพยพเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ โดยต้นตระกูลท่ีเข้ามาในช่วงนั้นมี 5 ครอบครัว 3 ตระกูล ได้แก่ 

ตระกูลหมาดนุ้ย, ตระกูลอุเส็น , และตระกูลนีระแส ต่อมาก็มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาเรื่อยๆ ทั้งเพื่อเผยแพร่

ศาสนาและเพื่อเข้ามาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องและพักอาศัยอยู่จนกลายเป็นคนในหมู่บ้านในที่สุด 
 

การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชุมชนในเริ่มแรกในบริเวณที่เรียกว่า บ้านนาออก เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมแก่การ

ท านา และอยู่ไม่ห่างจากแหล่งน้ า ซึ่งเห็นได้จากมีพื้นที่นาที่เหลืออยู่เป็นจ านวนมากแม้ว่าปัจจุบันจะเหลือผู้ที่

ประกอบอาชีพท านาอยู่น้อยมากก็ตาม ต่อมามีการย้ายเข้ามาของชาวบ้านจากพื้นท่ีอื่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จน

ต้องขยายพื้นท่ีอยู่อาศัยไปยังบริเวณอื่นที่ไม่ห่างจากพื้นท่ีเดิมมากนัก อีก 3 หมู่บ้าน ซึ่งก็มีที่มาของแต่ละพื้นที่ 

ดังนี้  
 

บ้านทุ่งส้ม ท่ีมาของชื่อหมู่บ้านเนื่องจากพื้นท่ีในบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นท่าเทียบเรือ สมัยบังหวา (พระยาลิบง) 

ได้ส่งทหารมาประสมดินปืน (ดินประสิว) ส าหรับใช้ในกองทัพของพระยาลิบง ต่อมาเกิดการตกค้างของสารที่

น ามาใช้ในดิน จึงท าให้ดินในบริเวณนั้นมีรสเปร้ียว  ชาวบ้านจึงเรียกพื้นท่ีนี้ว่าทุ่งส้ม  ตระกูลแรกที่เข้ามาการเข้า

มาบุกเบิกพื้นท่ีตั้งถิ่นฐานคือ ตระกูล เบญสะอาด (เบลสะอาด) เป็นคนที่มาจากจังหวัดสตูล  เข้ามาเพื่อเผยแพร่

ศาสนา อิสลาม และเป็นโต๊ะอีหม่ามคนแรกในหมู่บ้าน  ต่อมาได้มีการสร้างมัสยิดคือมัสยิดทุ่งส้มสาเหตุที่เลือก
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หมู่บ้านนี้เนื่องจากเป็นสถานท่ีที่เหมาะสมในการตั้งหมู่บ้าน กล่าวคือเป็นพื้นที่ท่ีมีภูเขา มีแหล่งน้ าจืด และมี

ท่าเรือจ านวนมาก (เริ่มมีการประกอบอาชีพประมงแล้วในช่วงนี)้ 
 

บ้านทุ่งเสม็ด ท่ีมาของชื่อหมู่บ้านเกิดจากพื้นท่ีบริเวณนี้เป็นป่าชายหาดที่มีต้นเสม็ด อยู่จ านวนมาก โดยสภาพ

พื้นที่เป็นท่ีราบ มีทุ่งกว้าง และมีคลองล้อมรอบ ตระกูลแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานคือ ตระกูลหวันมูสา ได้ย้ายเข้ามา

จากไทรบุรี ต่อมาก็ย้ายมาเกาะมุกด์ และย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านทุ่งเสม็ด  

 
1.5.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรสัตว์น้ า 

การท าประมงบ้านน้ าราบเป็นการท าประมงแบบพื้นบ้าน  ที่ใช้เครื่องมือประมงจับสัตว์น้ าตามชนิดของสัตว์น้ า 
และสัตว์น้ าที่จับได้จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ดังแสดงในตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 แสดงสัตว์น้ าและเครื่องมือที่ใช้จับในแต่ละช่วงเวลา  

สัตว์น้ าและเครื่องมือที่จับ 
ช่วงเวลา 12 เดือน 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ลอบปูม้า              บริเวณที่จับหลังเกาะมุกด์,หน้าและหลังเกาะกระดานหลังเกาะลิบง ปริมาณการจับ 
10 กิโลกกรัม /ครั้ง รายได ้300  บาท  

อวนปลากระบอก               บริเวณที่จับหลังเกาะมุกด์,หน้าและหลังเกาะกระดานหลังเกาะลิบง ปริมาณการจับ 
4 กิโลกกรัม /ครั้ง รายได้ 300 บาท 

ลอบปลาเก๋า             บริเวณที่จับในล าคลองบริเวณหน้าชายหาด ปริมาณการจับ 25-30  ตัว /ครั้ง 

รายได้ 500 บาท 

หยองหรือลอบปูด า             บริเวณที่จับในล าคลอง,กองหินและแนวปะการังปริมาณการจับ 5-10 กิโลกกรัม /

ครั้ง รายได ้600 บาท 

ตกปลา             บริเวณที่จับแนวหินกองและแนวปะการัง ปริมาณการจับ5 กิโลกกรัม /ครั้ง รายได้ 

500 บาท 

โล๊ะกุ้งหรือไฟส่องกุ้ง             บริเวณที่จับในล าคลองและหน้าชายหาด ปริมาณการจับ 8 -10 กิโลกกรัม /ครั้ง 

รายได้ 800-1200 บาท 

อวนถ่วง             บริเวณที่จับแนวหินกองและแนวปะการังเทียมและตามบริเวณริมเกาะต่าง  ๆ

ปริมาณการจับ 30 กิโลกกรัม /ครั้ง รายได้ 80-1000 บาท 
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พื้นที่ป่าชายเลน 

บริเวณบ้านน้ าราบ มีพื้นท่ีป่าชายเลนประมาณ 3,000 ไร่ ในบริเวณทิศตะวันตกของหมู่บ้านคลองหาดทรายด า ถึง คลอง

ไก่เถื่อน, ปากคลองริ้น ถึงคลองหม้อและคลองหม้อ ถึงเขาจุมปะ การใช้ประโยชน์ คือ ชาวบ้านน้ าราบได้รับผลประโยชน์

จากการเข้าไปหาปูด า และหาหอยชนิดต่างๆ ในการบริโภคและจ าหน่ายและใช้ไม้เพื่อส่ิงปลูกสร้างในครัวเรือน นอกจากนี้

ป่าชายเลนยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าวัยอ่อน และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติของชุมชนและคนภายนอก และชาวบ้าน

มีส่วนร่วมในการใช้และร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับหมู่บ้านอื่นๆ และหน่วยงานของรัฐ 

 

หญ้าทะเล 

บริเวณบ้านน้ าราบ มีพื้นท่ีหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์แห่งหน่ึงของจังหวัดตรัง พบอยู่บริเวณ 3.2 กิโลเมตร  อยู่ทางทิศ 

ตะวันตก หน้าหาดหยงหล า สภาพสมบูรณ์มาก หญ้าทะเลเหล่านี้มีประโยชน์เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าวัยอ่อนและ

แหล่งอาหารของพะยูน และชาวบ้านมีส่วนร่วมในการใช้และร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับหมู่บ้านอื่นๆและหน่วยงาน

ของรัฐ 

 

ปะการัง 

บริเวณบ้านน้ าราบ มีแหล่งปะการังที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้าน บริเวณที่พบคือ ห่างจากศูนย์กลางชุมชน  3.4 

กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก แหล่งที่พบคือส่ีแยกคลองเสม็ด หน้าตล่ิงชัน และปากลัดยาว การใช้ประโยชน์คือ เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว และแหล่งตกปลาของนักท่องเที่ยวและชาวประมง ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการใช้และร่วมกันอนุรักษ์แนวปะการัง

ร่วมกับหมู่บ้านอื่นๆ และหน่วยงานของรัฐ 

 

1.6 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 
1.6.1 ประชากร ศาสนา และ สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ประชากร 
บ้านน้ าราบมีจ านวนหลังคาเรือนประมาณ  316 หลังคาเรือน มีจ านวนประชากรทั้งหมด 1,304 คน (ที่มา: อบต.บางสัก ณ 
เดือนธันวาคม 2552) เพศชาย จ านวน 670 คน เพศหญิง จ านวน 634 คน 
 
ศาสนา 
การนับถือศาสนาของคนในบ้านน้ าราบ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 95 และ ศาสนาพุทธร้อยละ 5 
โดยมีมัสยิดจ านวน 1 แห่ง  
 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
บ้านน้ าราบมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา  คือ โรงเรียนบ้านน้ าราบ ศาลาเอนกประสงค์  ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์สาธารณะ และประปาหมู่บ้าน 
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1.6.2 การประกอบอาชีพและรายได้ 
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีการเปล่ียนแปลง ไปตามกาลสมัย กล่าวคือจากสังคมเกษตรกรรมท านา และท า
ประมงพื้นบ้านที่พึ่งพาธรรมชาติ ก็เปล่ียนไปสู่สังคมพานิชยกรรมและการท านากุ้ง ท่ีเน้นการค้าขาย และเปล่ียนจากสังคม
ที่เผื่อแผ่และเกื้อกูลกันมาเป็นแบบตัวใครตัวมัน ปัจจุบันอาชีพหลักของชาวน้ าราบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน
ยางพาราควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพประมง และยังมีการค้าขายและรับจ้างอีกส่วนหน่ึง โดยประกอบอาชีพท าสวน
ยางพาราร้อยละ  55  อาชีพประมงในเขต 3,000 เมตร จากชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ  35 อาชีพค้าขาย ประมาณร้อยละ 5 
และ อาชีพรับจ้างทั่วไปประมาณ ร้อยละ  5 การรับจ้างมีทั้งการรับจ้างท างานในชุมชนและรับจ้างนอกชุมชน เช่น การ
ท างานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในเมือง 
 
ตารางที่ 12 แสดงสรุปผลวิเคราะห์รายได้โดยเปรียบเทียบรายได้ในปี 2552 ของหมู่ที่ 7 บ้านน้ าราบ ต าบลบางสัก  อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

ประเภทรายได ้ ปี 2552 (บาท) 

รายได้นอกภาคเกษตร 61,200 

- รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่มีข้อมูล 

- รายได้จากการค้าขาย ไม่มีข้อมุล 

- รายได้จากกากรประกอบธุรกิจอุตสาหรรมและบริการ ไม่มีข้อมุล 

- รายได้อื่นๆ เฃ่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ฯลฯ 61,200 

รายได้ด้านการเกษตร 2,779,000 

- มูลค่าการผลิตเพื่อการจ าหน่าย 2,587,000 

- การเพาะปลูกเพื่อจ าหน่าย ไม่มีข้อมุล 

- การเลี้ยงสัตว์เพื่อจ าหน่าย 68,000 

- การท าประมงเพื่อจ าหน่าย 2,519,000 

- มูลค่าการผลิตเพื่อการบริโภค 192,000 

- การเพาะปลูกเพื่อบริโภค ไมมีข้อมูล 

- การเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภต 56,000 

- การท าประมงเพื่อบริโภค 136,000 

รวม 2,840,200 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

http://61.19.244.12/rdic/report.php?id=rep13&year1=2552&year2=2552&loc_id=80080107  

 
 

http://61.19.244.12/rdic/report.php?id=rep13&year1=2552&year2=2552&loc_id=80080107
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จากตารางที่ 12 แสดงรายงานสรุปผลวิเคราะห์รายได้โดยเปรียบเทียบรายได้ในปี 2552 ของหมู่ที่ 7 บ้านน้ าราบ 
ต าบลบางสัก  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบว่า รายได้จากนอกภาคการเกษตร (61,200  บาท) และรายได้ด้านการเกษตร 
(2,779,000 บาท) ขณะที่การผลิตส่วนใหญ่ เป็นลักษณะของการผลิตเพื่อการจ าหน่าย (2,587,000 บาท) มากกว่าการ
ผลิตเพื่อการบริโภค (192,000 บาท)  

 

บ้านน้ าราบได้มีการจัดประชุมย่อยเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2553 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ าราบ เวลา 13.00 น.

เพื่อพูดคุยเพิ่มเติมกับคนในบ้านน้ าราบ พบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในบ้านน้ าราบส่วนใหญ่กลุ่มคนที่ท าสวน

ยางพารา หรือท าเกษตรกรรม จะมีฐานท่ีค่อนข้างดีกว่า กลุ่มคนท่ีท าประมงพื้นบ้าน ขณะที่มีบางครอบครัวประกอบอาชีพ

ทั้งเกษตรและประมงจึงท าให้มีฐานะทางบ้านไม่ขัดสนเช่นกัน และเมื่อท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

145 ครอบครัว โดยพิจารณาแยกตามลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า 

1. ครอบครัวที่มีฐานะดี เป็นผู้มีอันจะกิน หรือฐานะรวย   จ านวน 15 ครอบครัว ส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัวอยู่
ระหว่าง  2-7  คน  และมีรายได้ต่อครัวเรือนต่อคนเฉล่ีย 4,557 บาท/เดือน ทั้งนี้จ านวน  10 ครอบครัว 
ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว/ อุตสาหกรรมครัวเรือน เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงินพบว่า 11 
ครอบครัว มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 20,000 – 500,000 บาท (ร้อยละ 73.33)  และไม่มีหน้ีสิน 4 ครอบครัว (ร้อย
ละ 26.67) ด้านการออมเงินในครอบครัวพบว่า 11 ครอบครัว (ร้อยละ 78.57) ออมเงินในรูปแบบของ
ธนาคารพาณิชย์ รองลงมาคือการออมเงินท้ังในรูปแบบธนาคารพาณิชย์และการออมเงินในชุมชน เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์ กองทุนเงินล้าน จ านวน 2 ครอบครัว (ร้อยละ 13.33) มี 1 ครอบครัว (ร้อยละ6.67) ออมในชุมชน
เพียงแหล่งเดียว และไม่มีเงินออมในแหล่งใดเลย 1 ครอบครัว (ร้อยละ 6.67)  นอกจากนี้พบว่าคนฐานะดีจะ
มีการออมในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ทองค า เครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) เมื่อสอบถามถึงทุน
ส ารองฉุกเฉินภายในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 93.33 มีทุนส ารองฉุกเฉิน เช่น กรณีท่ีเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย 
อุบัติเหตุ  เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น คนที่ตัดสินใจในการใช้เงินในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะเป็นการ
ตัดสินใจร่วมกันระหว่างสามีและภรรยา คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลง คือ การตัดสินใจของภรรยา  คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 ส าหรับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้านการหารายได้
จากการประกอบอาชีพทั้งในและนอกชุมชน นอกจากนี้จะท าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับประกอบอาชีพ  
และส าหรับหน้าที่การดูแลบ้านที่ผู้หญิงให้ความส าคัญคือ การดูแลบุตร ท างานบ้าน  ท าอาหาร ดูแลให้มีน้ า
สะอาดส าหรับครอบครัว และติดต่อธุระต่างๆ นอกชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ ธนาคาร 
ตามล าดับ 

2. ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง  จ านวน  24 ครอบครัว จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัวอยู่
ระหว่าง  2-11  คน และมีรายได้ต่อครัวเรือนต่อคนเฉล่ีย 2,753 บาทต่อเดือน ทั้งนี้จ านวน 13 ครอบครัว
ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว/ อุตสาหกรรมครัวเรือน  รองลงมาจ านวน 7 ครอบครัวประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป และจ านวน 3 ครอบครัวประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ขณะที่ 1 ครอบครัวไม่ได้มีการระบุอาชีพ 
เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงินพบว่าจ านวน 13 ครอบครัว (ร้อยละ 54.17) มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 30,000 – 
300,000 บาท และไม่มีหน้ีสินจ านวน 11 ครอบครัว (ร้อยละ 45.83) ส าหรับการออมเงินในครอบครัวพบว่า
จ านวน 20 ครอบครัว ที่มีการออมเงิน (ร้อยละ 83.33) โดยแบ่งเป็นออมในธนาคารจ านวน 12 ครอบครัว 
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(ร้อยละ 50.00) รองลงมาคือ การออมเงินท้ังธนาคารและแหล่งออมเงินในชุมชนจ านวน 5 ครอบครัว (ร้อยละ 
20.83) ออมเงินในชุมชนจ านวน 3 ครอบครัว (ร้อยละ 12.50) และสุดท้ายคือไม่มีการออมเงินจ านวน 4 
ครอบครัว (ร้อยละ 16.67) นอกจากนี้ได้มีการออมในรูปแบบอื่นๆ เช่น ทองค า เครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์ 
(ที่ดิน) เมื่อสอบถามถึงทุนส ารองฉุกเฉินภายในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 70.83 มีทุนส ารองฉุกเฉิน เช่น กรณี
ที่เกิดเจ็บป่วยไม่สบาย อุบัติเหตุ  เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น และคนที่จะตัดสินใจในการใช้เงินฉุกเฉินน้ี คือ 
สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 57.89 รองลงมา คือ การตัดสินใจของสามี  คิดเป็นร้อยละ 
26.32  ส าหรับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้านการหารายได้จากการ
ประกอบอาชีพนอกชุมชน และการเตรียมเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และส าหรับหน้าที่ดูแลบ้านที่ผู้หญิง
ให้ความส าคัญคือ การดูแลบุตร ท างานบ้าน  ท าอาหาร ดูแลให้มีน้ าสะอาดส าหรับครอบครัว  และติดต่อธุระ
ต่างๆ นอกชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ ธนาคาร ตามล าดับ 

3. ครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือขัดสนเงินทอง จ านวน 81 ครอบครัว จากการศึกษาพบว่า คนในฐานะยากจน
จะมีสมาชิกครอบครัวอยู่ระหว่าง 1 - 11 คน และมีรายได้ต่อครัวเรือนต่อคนเฉล่ีย 1,999 บาทต่อเดือน ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 34 ครอบครัว รองลงมาคือ อาชีพประมงพื้นบ้านจ านวน 22 
ครอบครัว อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว/อุตสาหกรรมครัวเรือน จ านวน 20 ครอบครัว และ อาชีพอื่นๆ จ านวน 5 
ครอบครัว ตามล าดับ เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงินพบว่าจ านวน 50 ครอบครัว (ร้อยละ 61.73) มีหนี้สิน
อยู่ระหว่าง 10,000 – 180,000 บาท  และไม่มีหน้ีสินคิดเป็นจ านวน  31 ครอบครัว (ร้อยละ 38.27) ส าหรับ
การออมเงินของครอบครัวที่มีฐานะยากจน พบว่า ครอบครัวที่มีการออมเงินมีจ านวน 54 ครอบครัว (ร้อยละ 
66.67) แบ่งเป็นการออมเงินในชุมชนมากที่สุดจ านวน 26 ครอบครัว (ร้อยละ 32.10) รองลงมาคือ การอออม
ในธนาคารจ านวน 15 ครอบครัว (ร้อยละ 18.52) ล าดับต่อมาคือการออมเงินท้ังธนาคารและในชุมชนจ านวน 
13 ครอบครัว (ร้อยละ 16.05) และไม่มีการออมเงินจ านวน 27 ครอบครัว (ร้อยละ 33.33) นอกจากนี้ได้มีการ
ออมในรูปแบบอื่นๆ เช่น ทองค า เครื่องประดับ เป็นต้น เมื่อสอบถามถึงทุนส ารองฉุกเฉินภายในครอบครัว 
พบว่า ร้อยละ 43.21 มีทุนส ารองฉุกเฉิน เช่น กรณีท่ีเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย อุบัติเหตุ  เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
คนที่ตัดสินใจในการใช้เงินฉุกเฉิน คือ การตัดสินใจร่วมกันระหว่างสามีและภรรยา คิดเป็นร้อยละ 74.29 รอง
ลง คือการตัดสินใจร่วมของทุกคนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 11.43 ส าหรับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว 
พบว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทส าคัญในด้านการหารายได้จากการประกอบอาชีพในชุมชน  และการเตรียม
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ และส าหรับหน้าที่ดูแลบ้านที่ผู้หญิงให้ความส าคัญคือ การดูแลบุตร ท างาน
บ้าน และท าอาหาร ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร ประโยชน์และคุณภาพของอาหาร  
 

2.1 การมีอาหารเพียงพอ 
การมีอาหารเพียงพอหรือการมีอยู่ของอาหาร ในการศึกษานี้ หมายถึง ลักษณะของการได้มาของอาหารในครอบครัว 
แหล่งที่ได้มาซึ่งอาหาร ปริมาณ ชนิด และความหลากหลายของอาหารจากแหล่งนั้นๆ เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตของ
คนในครอบครัว และชุมชน รวมทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวและชุมชน และจากการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย  พบว่า  
 
2.1.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัว 
ครอบครัวในชุมชนประมงส่วนใหญ่ผู้ที่ท าหน้าที่จัดหาอาหาร คือ ภรรยาหรือผู้หญิง  และเมื่อเกิดกรณีที่อาหารไม่เพียงพอ
ส าหรับคนรับประทานในครอบครัว แต่ละฐานะจะมีการแก้ไขปัญหา คือ  คนฐานะดีจะมีการแก้ไขปัญหาโดยการ ขอความ
ช่วยเหลือจากญาติหรือเพื่อนบ้าน ในบขณะท่ีฐานะปานกลางและยากจนใช้วิธีการกู้ยืมเงินจากญาติและเพื่อนบ้าน และ
พบว่าทุกฐานะมีการเลือกลดปริมาณอาหาร มากกว่าคุณภาพอาหาร  
 
2.1.2 ลักษณะการได้มาของอาหารในครอบครัว 
จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและกลุ่มผู้หญิงเกี่ยวกับลักษณะการได้มาของอาหารเปรียบเทียบกันในระหว่างอดีต
และปัจจุบัน พบว่า 

1. ลักษณะการได้มาของอาหารในอดีต  ย้อนหลังกลับไปประมาณกว่า 50-60 ปี พบว่า อาหารส่วนใหญ่ได้มา
จากแหล่งอาหารตามธรรมชาติ  ได้แก่ ป่า ทะเล บางครอบครัวมีการปลูกผักและผลไม้ไว้รับประทานเอง 
นอกจากนี้พบว่าในอดีตมีการปลูกข้าวบ้างในบางบ้าน แต่ปัจจุบันได้มีการเปล่ียนพื้นที่ไปเป็นพ้ืนท่ีสวน
ยางพาราและสวนผลไม้หมดแล้ว เนื่องจากสภาพของพื้นท่ีไม่เหมาะส าหรับการปลูกข้าว 

2. ลักษณะการได้มาของอาหารในปัจจุบัน พบว่า มีร้านค้าในชุมชน ตลาดนัดชุมชน และรถเร่ (รถพุ่มพวง) น า
สินค้ามาขายมาขึ้น โดยสินค้าที่น ามาขายที่มีทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารส าเร็จรูป อันเนื่องมาจาก
การคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตามในบางครอบครัวที่ท าประมงพื้นหรือท าสวนผลไม้ ก็จะมีอาหาร
บางส่วนท่ีได้มาจากทะเลและสวนของตนเอง 
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จากกราฟที่ 16 แสดงร้อยละการได้มาของอาหารแต่ละประเภทในปัจจุบันของบ้านน้ าราบเปรียบเทียบกับสถานะทางเศรษฐกิจ 
พบว่า 

1. อาหารประเภทเนื้อสัตว์ คนท่ีฐานะดีจะมีสัดส่วนของการซื้อมากกว่ากลุ่มคนในฐานะอื่น คิดเป็นร้อยละ 46.67 
ของคนท่ีมีฐานะดี ขณะที่กลุ่มคนฐานะปานกลางและฐานะยากจนอยู่ในสัดส่วนต่ าคือร้อยละ 4.17 ของคนท่ีมี
ฐานะปานกลาง และร้อยละ 8.75 ของคนท่ีมีฐานะยากจน ตามล าดับ ส าหรับประเภทของเนื้อสัตว์ที่กลุ่มคน
ฐานะดีนิยมซื้อ ได้แก่ เนื้อวัว ไก่ เป็ด แพะและอาหารทะเล และกลุ่มคนที่มีฐานะปานกลางและฐานะยากจนจะ
นิยมซื้อ เนื้อวัว ไก่ และเป็ด  ฯลฯ เมื่อวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ภาพรวมของทุก
ฐานะคือ 214 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ และเมื่อวิเคราะห์ลงไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ออาหารประเภทน้ีเฉล่ีย 285 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 198 บาท/ครอบครัว /
สัปดาห์ และ ฐานนะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 205 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ และเมื่อพิจารณาลงไปในกลุ่ม
อาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะมีอัตราการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ในเกือบทุกประเภท 
ขณะที่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านจะไม่ซื้ออาหารทะเล เพราะสามารถจับได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตเพื่อให้ได้มาของอาหารของทั้งสามสถานะยังคงเป็นทั้งการหาเองตามธรรมชาติและการซื้อควบคู่กัน
ในอัตราส่วนที่สูง แหล่งที่ซื้อหาอาหารส่วนใหญ่ คือ ตลาดนัดภายในและภายนอกชุมชน ห้างสรรพสินค้า 
(โลตัสท่าศาลา โลตัสนครศรีธรรมราช) รถเร่ (รถพุ่งพวง) 

2. อาหารประเภทผัก คนที่มีฐานะดีจะมีสัดส่วนของการซื้ออาหารประเภทนี้สูงกว่าคนในทุกสถฐานะ คือ ร้อยละ 
80.00 ของคนท่ีมีฐานะดี ขณะที่ คนฐานะปานกลางและคนฐานยากจนจะมีสัดส่วนของการหาทั้งจาก
ธรรมชาติและซื้อสูงคือ ร้อยละ 54.17 ของคนท่ีมีฐานะปานกลาง  และ ร้อยละ 64.20ของคนท่ีมีฐานะยากจน  
ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทผักในภาพรวมของทุกฐานะเฉล่ียคือ  72 บาท/
ครอบครัว/สัปดาห ์และเมื่อวิเคราะห์แยกไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 74 บาท/ครอบครัว /
สัปดาห์ ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 70  บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และ ฐานนะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 73 
บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ และผักส่วนใหญ่ท่ีซื้อได้แก่ แตงกวา มะเขือ  กระหล่ าปลี ถั่วพู ผักบุ้ง คะน้า ฟักทอง 
ถั่วฝักยาว บวบ หอม กระเทียม ชะอม แครอท ขมิ้น เห็ด มะนาว ฯลฯ  โดยจะซื้อหาอาหารเหล่านี้ได้ตามตลาด
นัดทั้งในและนอกชุมชน ร้านค้าในชุมชน ห้างสรรพสินค้า (โลตัสท่าศาลา โลตัสนครศรีธรรมราช) รถเร่ (รถพุ่ม
พวง) ส าหรับผักที่ส่วนใหญ่สามารถหาได้เองตามธรรมชาติ เช่น ต าลึง ผักหวาน ตะไคร้ กระเพรา พริก ยอด
แมะ ยอดเทียม ยอดขี้หนอน โหระพา ขิง ข่า เป็นต้น  

3. อาหารประเภทผลไม้ สัดส่วนของการหาทั้งจากธรรมชาติและการซื้อของทั้งสามกลุ่มฐานะจะอยู่ในสัดส่วนที่สูง 
แต่ฐานะปานกลางจะมีสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ ร้อยละ 91.67 และเป็นที่น่าสังเกตว่าคนฐานะดีและฐานะยากจนมี
สัดส่วนการซื้อผลไม้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 33.33 และร้อยละ 37.50 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ถึง
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภทผลไม้ในภาพรวมเฉล่ีย 143 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์  และวิเคราะห์ลงไปใน
แต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 169 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 139 
บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ และ ฐานนะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 140 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ และผลไม้ที่ส่วน
ใหญ่ซื้อมารับประทาน ได้แก่ ฝรั่ง แอปเปิ้ล ล าใย ล้ินจี่ ทุเรียน เงาะ องุ่น แคนตาลูป มังคุด ลางสาด แตงโม ส้ม



94 
 

  

 

โอ ระก า ทับทิม แก้วมังกร สัปปะรด ส้มเขียวหวาน เป็นต้น ผลไม้เหล่านี้เป็นผลไม้ตามฤดูกาลเช่นกัน แต่ไม่
สามารถผลิตได้ในพ้ืนท่ีจึงต้องซื้อหาจากตลาด หรือ ห้างสรรพสินค้า (โลตัสท่าศาลา โลตัสนครศรีธรรมราช) 
ส าหรับผลไม้ที่สามารถหาได้เองส่วนใหญ่ตามธรรมชาติได้แก่  มะพร้าว มะม่วง มะยม มะละกอ ขนุน กล้วย 
กระท้อน ฯลฯ  

4. อาหารประเภทอื่นๆ คืออาหารที่ไม่ใช่อาหารหลักประเภทเนื้อสัตว์ ผักหรือผลไม้ แต่จะเป็นประเภทขนมหวาน 
ขนมขบเคี้ยว (ขนมซอง ขนมห่อ) และเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ า ประเภทของเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค ได้แก่ น้ าชา 
กาแฟ น้ าอัดลม น้ าปั่น น้ าผลไม้ เครื่องดื่มชูก าลัง จากการศึกษาพบว่า ทุกครอบครัวจะบริโภค น้ าชาหรือ
กาแฟ ทุกวัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่นิยมดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจ า โดยจะ
รับประทานร่วมกับ ขนมหวาน เช่น ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ ขนมไทยประเภทต่างๆ หรือขนมอบ เช่น โดนัท ขนม
ปังอบ ถั่วทอด เป็นต้น นอกจากนี้พบว่า กลุ่มคนท่ีมีฐานะปานกลางหรือยากจนบางครัวเรือน จะมีการผลิต
อาหารประเภทขนมหวานจากวัตถุดิบภายในบ้านหรือชุมชน เช่น การท ากล้วยบวชชี กล้วยเชื่อม ขนมไข่หวาน 
ข้าวเหนียวหัวหวาน (ข้าวเหนียวหน้าสังขยา) มะพร้าวแก้ว เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่ามีสัดส่วนของการซื้อ
อาหาร และขนมขบเคี้ยว (ขนมซอง ขนมห่อ) ขนมอบต่างๆ เช่น เค้ก คุ๊กกี้ โดนัท (ดังกิ้นโดนัท)  ฯลฯ  ใน
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ขนมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านค้าในชุมชน ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า (โลตัส) และร้าน
สะดวกซื้อ (เซเว่นอีเวฟเว่น) ในตัวเมืองท่าศาลาหรืออ าเภอเมือง ส าหรับค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเหล่านี้ในแต่
ละสัปดาห์จะมีมูลค่าเฉล่ียประมาณ 181 บาท/ครอบครัว และเมื่อวิเคราะห์ลงไปในแต่ละฐานะพบว่า ฐานะดีมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 253 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ ฐานะปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 133 บาท/ครอบครัว /สัปดาห์ 
และ ฐานนะยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 182 บาท/ครอบครัว/สัปดาห์ และพบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า
ปัจจุบันว่าคนที่มีฐานะดีและปานกลางบางครอบครัวนิยมออกไปรับประทานอาหารประเภทฟาสฟูดส์ 
และบุ๊ฟเฟ ตามร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น 

5. น้ าดื่มและน้ าใช้ ท้ังสามฐานะมีการใช้น้ าทั้งจากธรรมชาติและจากการซื้อ ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงในท้ังสามกลุ่ม จาก
การสัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่า น้ าธรรมชาติที่ใช้มีทั้งน้ าฝนและน้ าบ่อตื้น ส าหรับน้ าประปาจะมีเฉพาะบ้านท่ีติด
กับถนน และน้ าดื่มส่วนใหญ่จะซื้อเป็นถังขนาด 20 ลิตร ขณะที่บางครอบครัวคงใช้น้ าบ่อหรือน้ าฝนในการดื่ม
กิน 

 
2.1.3 แหล่งอาหารและชนิดอาหารของชุมชน 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบันแหล่งอาหารของบ้านน้ าราบประกอบด้วย 8 แหล่งหลัก ได้แก่ 

1) อาหารบริเวณชุมชน  คือพืชผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถน ามาประกอบอาหารได้ เช่น  มะพร้าว มะละกอ 
มะม่วง มะกรูด ผักบุ้ง พริก ข่า ตะไคร่ เป็นต้น 

2) อาหารจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอาหารที่ได้จากการเก็บและจับจากแหล่งอาหารธรรมชาติ ได้แก่ ป่าชาย
เลน ทะเล ส่วนหนึ่งได้ถูกน าไปบริโภคและส่วนใหญ่ได้ถูกน าไปขายหรือแปรรูปเพื่อขาย เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา นก 
ต้นจาก ต้นชะคราม เป็นต้น 

3) อาหารจากการเลี้ยง ในชุมชนบางส่วนนิยมเล้ียงสัตว์บางชนิดไว้ส าหรับเป็นอาหาร เช่น ไก่ แพะ เป็นต้น 
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4) อาหารจากตลาดสด มีอาหารท่ีหลากหลายประเภท ได้แก่ ข้าวสาร เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์
จากอาหารทะเล ผักสด และผลไม้ เช่น คะน้า กระหล่ าปลี พริก กระเทียม หัวหอม ฝรั่ง แอปเปิ้ล แก้วมังกร แตงกวา 
ลูกชิ้น ไส้กรอกต่างๆ ฯลฯ  รวมทั้งขนมประเภทต่าง ท้ังขนมท าเองและขนมถุงหรือขนมขบเคี้ยว (ขนมซอง) ชนิด
ต่างๆ อาหารหมักดอง เครื่องปรุงรส เป็นต้น  

5) อาหารจากตลาดนัดชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นอาหารส าเร็จรูปและอาหารปรุงรส เช่น ลูกชิ้นป้ิง ไก่ทอด -ข้าวเหนียว ไก่
ย่าง ย าประเภทต่างๆ น้ าอัดลม ขนมหวานเป็นถุง ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ 

6) อาหารจากร้านค้าในชุมชน  ร้านค้าในชุมชนมีหลายประเภทได้แก่ ร้านขายอาหารท่ีจะขายอาหารตามสั่ง ชา กาแฟ 
น้ าหวาน เป็นต้น ร้านโชว์ห่วยจะขายสินค้าประเภท ผักผลไม้ต่างๆ ขนมซอง มาม่า ปลากระป๋อง น้ าอัดลม น้ าแข็ง 
ผลไม้ สินค้าปรุงรสส าหรับท าอาหาร ฯลฯ 

7) อาหารจากรถเร่ (รถพุ่มพวง) เป็นรถกระบะบรรทุกอาหารประเภท ผัก ผลไม้ เนื่อสัตว์ อาหารส าเร็จรูป ประเภทไส้
กรอก ลูกชิ้นต่างๆ รวมทั้งเครื่องปรุงอาหาร เช่น น้ าปลา เกลือ น้ าตาล ผงปรุงรส ฯลฯ 

8) อาหารจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ  
 

2.1.4 การผลิตอาหารในชุมชน  
การผลิตอาหารในชุมชน จากการศึกษาเฉพาะ ลงไปในกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพประมง พบว่า  คนที่มีฐานะ

ยากจน คิดเป็นร้อยละ  33.33 จะท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตอาหาร  โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านรองลงมาคือ อาชีพ
เกษตรกรรม  คนในครอบครัวที่ท าหน้าที่หลักในการหาอาหารหรือผลิตอาหารคือสามี  คิดเป็นร้อยละ 28.33  โดยอาหารท่ีผลิต 
ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อเป็นอาหารของครอบครัวร้อยละ 7.08  และท าการผลิตเพื่อขายร้อยละ 92.92  ของครอบครัวที่มีการผลิต
อาหารท้ังหมด  และเมื่อสอบถามถึงอาหารท่ีผลิตหรือรายได้จากการขายผลผลิตนั้นเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของคนในครอบครัว
หรือไม่ พบว่า ร้อยละ  97.22  มองว่าเพียงพอ ขณะที่ ร้อยละ 2.78 มองว่าไม่เพียงพอ 
 
2.2 การเข้าถึงอาหารและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การเข้าถึงอาหารและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษานี้จะให้ความส าคัญกับเรื่อง การจัดการฐาน
อาหารและฐานทรัพยากร และความสามารถในการมีอาหาร  กล่าวคือ การพูดถึงเรื่ององค์ความรู้ การตัดสินใจ และสิทธิในระดับ
ครอบครัวและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับฐานอาหารและฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า  
 
2.2.1 การมีอยู่ของฐานอาหารและฐานทรัพยากร 

บ้านน้ าราบ หมู่ที่ 7 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนท่ีที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย 
ได้แก่ ป่าชายเลน พื้นที่ชายหาด พื้นที่สาธารณะ และทะเล ทรัพยากรเหล่านี้เป็นฐานอาชีพของกลุ่มคนท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ี 
ดังนั้นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของทรัพยากร การรับรู้เรื่องการเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรจาก
บุคคลภายนอก รวมถึงรูปแบบและวิถีการผลิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญ และจากกราฟที่ 17 แสดง
ร้อยละของความตระหนักรู้ของคนบ้านน้ าราบเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมขาติในพ้ืนท่ี  พบว่า ทรัพยากรป่าชายเลน เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่คนทั้งสามกลุ่มฐานะตระหนักรู้ถึงความส าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะคนท่ีมีฐานะยากจนท่ีมีความตระหนักรู้ถึง
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ความส าคัญร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ คนท่ีมีฐานปานกลาง ร้อยละ 29.17 และคนที่มีฐานะดี ร้อยละ 13.33 เป็นล าดับสุดท้าย 
ขณะที่ทรัพยากรทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรใกล้ตัวกลับเป็นทรัพยากรที่คนท้ังสามกลุ่มฐานะตระหนักรู้น้อยที่สุด  
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จากกราฟที่ 18 แสดงร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับการท่ีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในบ้านน้ าราบ 

พบว่า คนท่ีมีฐานะดีไม่รับรู้เกี่ยวกับการท่ีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในบ้านน้ าราบ ขณะที่คนท่ีมี

ฐานปานกลางและฐานะยากจน รับรู้ว่า ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่คนภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด 

โดยคนที่มีฐานะปานกลางมีการรับรู้ในเรื่องดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของคนท่ีมีฐานะปานกลาง และรองลงมาคือ ฐานะ

ยากจน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของคนท่ีมีฐานะยากจน และเมื่อสอบถามเพิ่มเติมพบว่า การเข้ามาใช้ประโยชน์จะเป็นรูปแบบของ

การอนุรักษ์ เช่น การเข้ามาปลูกป่าชายเลนของหน่วยงานหรือสถานบันการศึกษา เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา องค์การ

บริหารส่วนต าบลปากพูน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงเรียนดารุลอามารศึกษา เป็นต้น  

 
2.2.2 การจัดการฐานอาหารและทรัพยากร 

จากการศึกษาพบว่าคนในฐานะปานกลาง  มีความเชื่อหรือค าสอนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว  ส าหรับองค์ความรู้และความเชื่อของชุมชนประมง
พื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้ถูกปลูกฝังอยู่ในค าสอนของศาสนาอิสลาม ดังค ากล่าวที่ว่า 
“ทรัพยากรในโลกนี้เป็นขององค์อัลลอฮ การน าทรัพยากรดังกล่าวมาใช้จะต้องใช้อย่างคุ้มค่า และไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน” ค าสอน
นี้ต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีบนโลกอย่างคุ้มค่าไม่ทิ้งขว้าง ท้ังทรัพยากรบนบกและในท้องทะเล รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนอีกด้วย ค าสอนเหล่านี้ผู้น าทางศาสนาในชุมชนจะเป็นผู้ถ่ายทอดไปยังสมาชิกใน
ชุมชน 
 

ความรู้ทางนโยบาย กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร พบว่า กลุ่มคนฐานะปานกลางเป็นกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
มากที่สุด ร้อยละ 54.17 ของครอบครัวฐานะปานกลางทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นคน  ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับค้าขายธุรกิจ
ส่วนตัว อาชีพประมงพื้นบ้าน ส าหรับกฎหมายและนโยบายที่คนกลุ่มนี้ให้ความสนใจ ได้แก่ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า การปลูกป่า
ชายเลน การใช้เครื่องมือประมง การห้ามคราดหอย การอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ ส าหรับคนในฐานะดี ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของครอบครัวที่มีฐานะดีทั้งหมด 
 
2.2.3 ความสามารถในการมีอาหาร 
 

จากการสอบถามเรื่องสิทธิในท่ีอยู่อาศัยและที่ดินท ากิน พบว่า ในภาพรวมพบว่าบ้านน้ าราบจะมีการครอบครองที่ดิน
ประมาณ 0.51 ไร/่ครอบครัว โดยส่วนใหญ่ถือครองที่ดินประมาณ 0.5 – 0.99 ไร่ จ านวน 57 ครอบครัว (ร้อยละ 47.50) รองลงมา
คือ น้อยกว่า 0.5 ไร่ จ านวน 38 ครอบครัว (ร้อยละ 31.67) และเมื่อพิจารณาแยกไปตามฐานะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะดีมี
ที่ดินในครอบครองเฉล่ีย 0.77 ไร/่ครอบครัว โดยถือครองที่ดินอยู่ระหว่าง 0.5-0.99 ไร่ จ านวน 11 ครอบครัว (14.67) รองลงมาคือ 
1-2 ไร่ จ านวน 3 ครอบครัว (ร้อยละ 4.00) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะปานกลางมีที่ดินในครอบครองเฉล่ีย 0.53 ไร่/ครอบครัว 
โดยถือครองที่ดินอยู่ระหว่าง 0.5-0.99 ไร่ จ านวน 14 ครอบครัว (18.67) รองลงมาคือน้อยกว่า 0.5 จ านวน 4 ครอบครัว (ร้อยละ 
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5.33) และกลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะยากจน มีที่ดินในครอบครองเฉล่ีย 0.46 ไร่/ครอบครัว โดยถือครองที่ดินน้อยกว่า 0.5 ไร่ จ านวน 
33 ครอบครัว (44.00) รองลงมาคือ 0.5-0.99 ไร่ จ านวน 32 ครอบครัว (ร้อยละ 42.67) 
 
ตารางที่ 13 แสดงจ านวนและร้อยละของการคือครองที่ดินของครอบครัวในบ้านน้ าราบ 

ขนาดที่ดินท่ีถือ

ครอง 

สถานะทางเศรษฐกิจ 

ฐานะดี ฐานะปานกลาง ฐานะยากจน รวมทั้งหมด 

ครอบครัว 
ร้อย
ละ ครอบครัว ร้อยละ ครอบครัว ร้อยละ ครอบครัว ร้อยละ 

ไม่มีข้อมูล/ไม่สิทธิ 0   -    4      5.33  4 5.33  14    11.67  
น้อยกว่า 0.5 ไร่ 1 1.33  4      5.33  33 44.00  38    31.67  
0.5-0.99 ไร่ 11 14.67  14  18.67  32 42.67  57    47.50  
1-2 ไร ่ 3 4.00  2      2.67  6 8.00  11      9.17  

รวมเป็น 15 20.00  24 32.00  75 100.00  120  100.00  
 
 

จากการสอบถามเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มย่อยเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ ร่องจอดเรือท่ี 3 บ้านน้ าราบ ท าให้
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องลักษณะของการถือครองที่ดินในหมู่บ้านพบว่าส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินซึ่งแสดงการถือครอง 
แต่มีบางส่วนในบริเวณริมทะเลที่ยังไม่มีการออกโฉนดที่ดิน มีเพียงเอกสารแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น และภายหลังเมื่อ
เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศ คือมีดินเลนมาทับทมบริเวณหน้าหาด ท าให้พ้ืนท่ีในหมู่บ้านเพิ่มเป็นดินงอกบริเวณ
หน้าหาด ตั้งแต่ประมาณ 30 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการสิทธิในการครอบครองที่ดินในพ้ืนท่ีงอก ซึ่งปัจจุบันที่ดินใน
ส่วนท่ีเป็นป่าชายเลนของหมู่บ้านอยู่ในการดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และที่ดินในส่วนที่เป็นพ้ืนท่ีหาดทรายจะ
อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี 
 
 
2.3 ประโยชน์และคุณภาพของอาหาร 
 ด้านประโยชน์และคุณภาพของอาหาร เป็นการพิจารณาถึง พฤติกรรรมการรับประทานอาหารในครอบครัว การค านึงถึง
คุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยของอาหาร รวมถึง สุขภาวะทางโภชนาการของคนในชุมชนประมงพื้นบ้าน 
 
2.3.1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารในครอบครัว 
 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน  120 ครอบครัว โดยแบบสอบถาม พบว่า บ้านน้ าราบร้อยละ 91.67 ของกลุ่มตัวอย่าง
รับประทานอาหารครบสามมื้อ โดย คนท่ีมีฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ คิดเป็นร้อยละ 87.65 ของครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน ในขณะท่ีครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและฐานะดี มีการรับประทานอาหารครบ 3 มื้อทุกครอบครัว คิดเป็นร้อยละ  
100.00 
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พิจารณาเรื่องการตรงต่อเวลาของการรับประทานอาหารพบว่า ร้อยละ 67.50 ของกลุ่มตัวอย่าง รับประทานอาหารตรงต่อเวลา 
กลุ่มคนที่มีฐานะดีอัตราการรับประทานอาหารที่ตรงเวลามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของครอบครัวที่มีฐานะดี รองลงมาคือ 
ฐานะปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของครอบครัวฐานะปานกลาง และครอบครัวฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารที่ตรง
เวลาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของครอบครัวยากจนท้ังหมด 
 

 
 
2.3.2 การค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยของอาหาร 

จากกราฟที่ 19 แสดงให้เห็นถึงโภชนาการของคนในบ้านน้ าราบส่วนใหญ่รับประทานอาหารครบทุกประเภทใน 1 มื้อ  
และเมื่อพิจารณาแยกตามสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่า ครอบครัวที่ฐานะดีทุกครอบครัวมีการรับประทานอาหารทั้ง 4 ประเภทใน 1 
มื้อ คิดเป็นร้อยละ 100.00  ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและฐานะยากจน อาหารประเภทที่มีการรับประทานทุกมื้อ คือ 
อาหารในกลุ่มของแป้งและโปรตีน ในขณะที่การรับประทานผักและผลไม้ของฐานะปานกลางและยากจนมีความใกล้เคียงกัน โดย
พบว่าร้อยละของครัวเรือนที่มีการรับประทานผักทุกมื้อคือร้อยละ 87.50 และ 88.75 ตามล าดับ ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
รับประทานผลไม้ทุกมื้อคือ ร้อยละ 87.50 และ 91.25 ตามล าดับ 
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เมื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรุงอาหารพบว่า ครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและฐานะดีมีการรับประทานอาหารผ่านการปรุง
สุกทุกครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีการรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกเป็นส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 97.53 ของครอบครัวที่มีฐานะยากจนท้ังหมด 
 

 
 
 

จากกราฟที่ 20 แสดงให้เห็นว่ากรณีที่ประสบกับสภาวะขาดแคลนทางการเงิน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ สถานการณ์
ฉุกเฉิน ในครอบครัวท าให้มีการเปล่ียนแปลงคุณภาพของอาหารหรือไม่ พบว่า ครอบครัวฐานะยากจนพบสถานการณ์ดังกล่าว
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.06 ของครอบครัวฐานะยากจนท้ังหมด รองลงมาคือ ฐานะปานกลาง  ร้อยละ 66.67 ของครอบครัว
ฐานะปานกลาง และ ฐานะดี ร้อยละ 40.00 ของครอบครัวฐานะดีทั้งหมด การแก้ปัญหาเบื้องต้นของครอบครัวทั้ง 3 ฐานะคือ การ
เลือกที่จะเปล่ียนแปลงปริมาณอาหารแทนการลดคุณภาพอาหาร ขณะท่ีบางครอบครัวที่เลือกลดทั้งคุณภาพและปริมาณของ
อาหาร   
 

จากการสอบถามเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหาร พบว่า ภาพรวมร้อยละ 1.67 เคยประสบกับปัญหา
ดังกล่าว และส่วนใหญ่อยู่ในฐานะยากจน พบว่ามีครอบครัวที่เคยมีคนเป็นโรคเกี่ยวกับสารอาหารอยู่ ร้อยละ 2.47 ของคนท่ีมี
ฐานะยากจนท้ังหมด 
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2.3.3 ความคิดเห็นต่อการรับประทานอาหารนอกบ้านและการเลือกซื้ออาหาร 

จากการจัดท าแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 69.17 ของคนในชุมชนไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน และส่วนใหญ่คน
ในฐานะยากจนไม่นิยม ส าหรับเหตุผลของการไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านของคนบ้านน้ าราบ เพราะอาหารไม่ถูกปากและ
ราคาจะแพงกว่าการซื้อมาท าเอง ซึ่งการประกอบอาหารด้วยตนเองจะแน่ใจได้ทั้งเรื่องคุณภาพรสชาติ และความปลอดภัยของ
อาหาร ประกอบกับคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นนับถือศาสนาอิสลามการรับประทานอาหารจะต้องค านึงถึงหลักการทางศาสนาด้วย 
และหากต้องทานอาหารนอกบ้านก็จะต้องเป็นร้านอาหารท่ีปรุงโดยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  อย่างไรก็ตามพบว่าอีก ร้อยละ 
30.83 นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านและส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะดี และสถานท่ีที่นิยมไปรับประทานอาหารคือ ร้านอาหารใน
ชุมชน เหตุผลของการรับประทานอาหารนอกบ้านเพราะสะดวก ประหยัด และรวดเร็ว และท าให้ไม่เสียเวลาในการประกอบอาชีพ 
เพราะส่วนใหญ่ก็ต้องไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกชุมชน อย่างไรก็ตามก็ยังให้ความส าคัญกับการประกอบอาหารกินเอง
ภายในครอบครัว หรือการซื้ออาหารส าเร็จรูปมารับทานร่วมกันในครอบครัว 
 

จากการสอบถามพบว่า ร้อยละ 97.50 ของคนในชุมชนจะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล กล่าวคือ ร้อยละ 100.00 ของ
ครอบครัวที่มีฐานะดีจะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล รองลงมาคือฐานะปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 95.83 ของครอบครัวฐานะปาน
กลางทั้งหมด และคนที่มีฐานะยากจนมีการซื้ออาหารตามฤดูกาล  คิดเป็นร้อยละ 97.53 ของครอบครัวฐานะยากจนท้ังหมด และ
เมื่อสอบถามเพิ่มเติมพบว่า อาหารที่รับประทานส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีผลิตในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  98.33 เนื่องมาจาก  หาซื้อได้
ง่าย ได้ของที่สุด และมีราคาถูก 
 
ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความม่ันคงด้านอาหารในชุมชนประมงพื้นบ้าน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร จะท าการศึกษาถึงศักยภาพของชุมชน  ได้แก่ ทุนต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ทาง
กายภาพ ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคม เป็นต้น  และความเส่ียงในปัจจุบันที่เป็นปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน  
ปัญหาโลกร้อน นโยบายภาครัฐ  ฐานทรัพยากรเสื่อมโทรม เป็นต้น 
 
4.1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของบ้านน้ าราบ 
4.1.1 ทุนภายในของบ้านน้ าราบ 

1) ทุนทางสังคม  บ้านน้ าราบเป็นหมู่บ้านท่ีศักยภาพภายในท่ีค่อนข้างเข้มแข็งในส่วนของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน 
เนื่องจากมีการท างานร่วมกับชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยกลุ่มเหล่านี้
ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ประมงพื้นบ้านบ้านน้ าราบ  ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเฝ้าระวังรักษาทะเล (ฉก.)  
คณะกรรมการป่าชายเลนชุมชนบ้านน้ าราบ เป็นต้น ขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่
จะไม่ได้มีการรวมตัวกัน นอกจากนี้ในส่วนขององค์กรท่ีเข้าไปท างานร่วมกับชุมชนประมงพื้นบ้านในบ้านน้ าราบมี
ทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรพัฒนาเอกชนได้แก่ ส่วนบริหารจัดการป่าชายเลนท่ี 3 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่า
ชายเลนท่ี 30 สถานีพัฒนาป่าชายเลนท่ี 31 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน
ภาคใต้ ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง มูลนิธิซิเมนต์ไทย มูลนิธิอันดามัน เป็นต้น 
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2) ทุนทางวัฒนธรรม  ชาวบ้านน้ าราบส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับศานาอิสลาม เช่น พิธีเข้าสุนัส  เป็นพิธีกรรมในการเข้าสู่ศาสนาอิสลามของเด็กอายุต่ ากว่า 9 ปี 
ประเพณีแต่งงานบ่าวสาวของศาสนาอิสลาม  การถือศีลอด   ฮารีอายอปีละ 2  ครั้ง  (อีดิฏฟิรหรีและ อีดิลอัฎฮา)  
เป็นต้น 

3) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ บ้านน้ าราบในอดีตเป็นแหล่งศูนย์รวมทรัพยากรสัตว์น้ ามากมาย  ทั้งกุ้ง หอย ปู และ
ปลา ชาวบ้านน้ าราบอาศัยทรัพยากรเหล่านั้นหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่อความอยู่รอด  เมื่อมีแรงกดดันจากภายนอกซึ่ง
เป็นผลพวงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถาโถม  เข้ามาในชุมชนอย่างหนักหน่วง ชุมชนจึงต้านทานแรง
กดดันดังกล่าวไม่ไหว จึงต้องเปล่ียนแปลงไปตามกระแสความเจริญนั้น ชาวบ้านในชุมชนเองจึงต้องมีการปรับตัว
และพัฒนาการทางด้านอาชีพ  โดยใช้เครื่องมือประมงที่ทันสมัยขึ้น  แต่ก็ยังไม่เท่ากับความทันสมัยของการท า
ประมงพาณิชย์อย่างเรืออวนลากและอวน  รุนที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า สถานการณ์การท าประมงในชุมชนมี
การรุกล้ าเข้ามาท าการประมงผิดกฎหมายของเรืออวนลาก อวนรุน และการระเบิดปลา ตลอดจนการบุกรุก
ท าลายป่าชายเลน เหล่านี้คือผลข้างเคียงของการพัฒนาที่มาพร้อมกับความเส่ือมโทรมของทรัพยากร  ทางทะเล
และชายฝั่ง ประกอบกับบ้านน้ าราบเป็นพ้ืนท่ีที่เคยประสบกับภัยพิบัติสึนามิ ท าให้ชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง
ได้รับผลกระทบทั้งด้านความเสียหายทางอาชีพและทรัพย์สิน จากท่ามกลางปัญหาดังกล่าว ได้ท าให้ชุมชุนเกิด
แนวคิดการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางมาสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งในชุมชนน้ าราบ วัตถุประสงค์หลักคือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุประสงค์ต่อมาคือ การให้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่ปัองกันภัยพิบัติหรือเหตุการณ์
ธรรมชาติที่ร้ายแรง กิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการ ได้แก่ การจัดการป่าชายเลนชุมชนร่วมกับส่วนบริหารจัดการป่า
ชายเลนท่ี 3 การจัดท าเขตเลเส (ส่ี) บ้าน  มีชุดเฉพาะกิจทางทะเล "ฉก.เลตรัง" ท าหน้าที่ช่วยดูแลทะเล  มีการเฝ้า
ระวังการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ผลของการรักษาทะเลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ท าให้ปัจจุบันนี้มีการฟ้ืน
ตัวของทะเล สัตว์น้ าที่หายไปได้กลับคืนสู่ท้องทะเลมากขึ้น  

 
4.1.2 ข้อจ ากัดบ้านน้ าราบ 

1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ผ่านมาของบ้านน้ าราบ จะเน้นไปท่ีการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ขณะท่ีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งของบ้านน้ าราบเป็นพ้ืนท่ีด้านการเกษตรกรรม การท างานท่ีผ่านมาเป็น
เฉพาะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเพียงกลุ่มเดียว ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับกลุ่มเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีบก ด้วยเหตุนี้
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในบ้านน้ าราบจึงยังไม่เป็นองค์รวม ส่ิงที่จะต้องด าเนินการต่อไปคือ การขยาย
กิจกรรมและความร่วมมือระหว่างคนในพ้ืนท่ีบกและคนในพ้ืนท่ีราบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบองค์
รวม ไม่เช่นนั้นแล้วการท างานของกลุ่มจะเป็นเฉพาะเรื่องท าให้ไม่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งที่แท้จริงภายในชุมชน 

2) บ้านน้ าราบเป็นอีกหมู่บ้านที่เคยประสบกับภัยพิบัติสึนามิ ดังนั้นจึงมีช่วงระยะเวลาหน่ึงที่มีการจัดท าแผนการ
จัดการภัยพิบัติและการซ้อมรับมือภัยพิบัติ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการเป็นไปเฉพาะระยะแรก ไม่ได้มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือมีการวางแผนรับมือภัยพิบัติหรือแผนรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศใน
พื้นที่ ประกอบกับชุมชนยังไม่สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์ในระดับโลกเข้ากับสถานการณ์ในพ้ืนท่ีได้ ดังนั้น
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จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของชุมชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเรื่องการรับมือกับ
ภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในระดับนโยบายของประเทศไทยก็ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ชุมชนชายฝั่งในมิติของการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและที่อยู่อาศัย แต่จะเป็นมิติของการป้องกันและการ
โยกย้ายคนออกจากพื้นท่ีชายฝั่ง ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวออกมา
พูดคุยและสร้างความชัดเจนในระดับนโยบายของประเทศด้วยเช่นกัน  

 
4.2 บทบาทหญิงชายในการจัดการภัยพิบัต ิ

จากการสอบถามความคิดเห็นของคนบ้านน้ าราบ ส่วนใหญ่มองว่า บทบาทบริหารจัดการชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติหรือภัย
ธรรมชาติจากจ านวนครอบครัวที่เคยประสบภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 11.67 เป็นหน้าที่ของสาม ีโดยกิจกรรมที่ครอบครัวทั้ง 3 ฐานะ
ให้ความส าคัญมากที่สุด คือการป้องกัน การลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมรับมือและการช่วยเหลือฟื้นฟูระยะสั้น คิดเป็น
ร้อยละ 11.67 และงานท่ีได้รับความสนใจน้อยที่สุดคือการช่วยเหลือฟื้นฟูระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 10.83 และเมื่อพิจารณาถึง
บทบาทการตัดสินใจในระดับครัวเรือนพบว่า การตัดสินใจร่วมทั้งสามีและภรรยา มีบทบาทในการตัดสินใจมากที่สุด เรื่องการ
เตรียมความพร้อมรับมือและการช่วยเหลือฟื้นฟูระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 9.17   
 
4.3 การตั้งรับปรับตัวของชุมชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

จากการสอบถามเรื่องภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในพ้ืนท่ี (ภัยพิบัติ หมายถึง พายุ ฝนแล้ง น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การ
ทับถมของตะกอนเลน การเปล่ียนแปลงของสภาพชายหาด)  พบว่า บ้านน้ าราบ ร้อยละ 95.83 ให้ข้อมูลว่าไม่เคยประสบกับภัย
ธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในฐานะดี จ านวนร้อยละ 100.00 ของครอบครัวฐานะดีที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว และร้อยละ  4.17 ให้ข้อมูลว่าเคยประสบกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในฐานะยากจน ที่
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 
 

การตั้งรับปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติหรือการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ในระดับ
ครอบครัว พบว่า ร้อยละ 87.50 ของบ้านน้ าราบไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ขณะที่ ร้อยละ  12.50 ได้มีการ
เตรียมกันในเรื่องนี้ โดยกลุ่มฐานะท่ีให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดคือฐานะยากจน  คิดเป็นร้อยละ 13.58 ของฐานะยากจน 
รองลงมาคือ ฐานะดีคิดเป็นร้อยละ 13.33 และฐานะปานกลางคิดเป็น ร้อยละ 8.33 ของฐานะปานกลาง ตามล าดับ  
 

วิธีการท่ีชุมชนเตรียมการป้องกัน เพื่อหลีกเล่ียง ลดผลกระทบ และการป้องกันเหตุความล่อแหลมต่างๆ จากภัยพิบัติหรือ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ เช่น การสังเกตสภาพอากาศ เตือนภัยให้คนในชุมชนทราบเมื่อมี
ข้อมูลหรือการแจ้งเหตุเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถกระจายข่าวทันกับเหตุการณ์และเข้าถึง
ชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเฝ้าระวังภัยทางทะเลและอากาศให้กับลูกหลานในชุมชน เป็นต้น  
 

การลดผลกระทบและการป้องกันท่ีจัดท าล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดย
การปลูกป่าชายเลน การจัดท าเขตอนุรักษ์สัตว์น้ า  
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การเตรียมความพร้อมและการรับมือล่วงหน้าก่อนเกิดภัยหรือจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถรับมือกับผลกระทบจากภัย
พิบัติได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ ทางชุมชนเสนอว่าควรจะมีการจัดท าระบบส่งต่อข้อมูลระหว่างกันภายในชุมชน หรือ
จัดท าแผนหนีภัย แต่ที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนป้องกันภัยพิบัติหรือแผนรับมือกับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศมาก่อน 
 

การฟ้ืนฟูระยะส้ันและระยะยาว ทางชุมชนเสนอว่าในระยะสั้นหากเกิดภัยพิบัติจริงจะต้องให้การช่วยเหลือด้านท่ีอยู่
อาศัยและอาชีพ เพื่อให้คนที่ประสบภัยสามารถประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองได้เหมือนเดิม ในกรณีท่ีภัยพิบัติดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิต ขณะท่ีการฟ้ืนฟูระยะยาวทางชุมชนไม่ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
 

ที่ผ่านมาหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในชุมชน หน่วยงานท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้แก่  
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา หน่วยงานราชการจากจังหวัดนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) 
 

จากการสอบถามพบว่าชุมชนได้มีการเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมเรื่องภัยธรรมชาติ คิดเป็นร้อย
ละ 1.67 โดยประเด็นที่ศึกษาดูงานได้แก่ การจัดการป่าชายเลนชุมชน การรับมือกับภัยพิบัติทางทะเล การติดตามตรวจสอบและ
เฝ้าระวังทางทะเล กลุ่มที่ได้รับการอบรมคือ ชาวประมงพื้นบ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้น าชุมชน เป็น
ต้น 
 

ความสามารถในการจัดการเมื่อเกิดภาวะประสบภัย เมื่อสอบถามความคิดเห็นเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ หรือภัยพิบัติในชุมชนว่าจะส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มใดมากที่สุดที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 60.00 มองว่าสามีจะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดเพราะออกไปประกอบอาชีพข้างนอก จึงมีความเส่ียงสูงกว่าคนที่อยู่ในบ้าน รองลงมาคือ ลูก  คิดเป็นร้อยละ  
20.00 ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามถึงการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ร้อยละ 60.00 มองว่าเป็นบทบาทของ 
สามี รองลงมาคือลูก คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
4.4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

จากการสอบถามพบว่าคนในบ้านน้ าราบได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติคิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยกลุ่มคนที่มีฐานะ
ดีและฐานะปานกลาง  มีความสนใจที่จะติดตามข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส าหรับช่องทางการส่ือสารท่ีแต่ละ
ครอบครัวได้ใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารคือการบอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 90.68 รองลงมาคือ โทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 74.58 
ส าหรับช่องทางโทรศัพท์บ้าน ไม่ได้ให้ความส าคัญเลย โดยคิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

เมื่อสอบถามถึงความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่ได้รับในแต่ละครั้งที่
ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 25.00 แสดงความคิดเห็นว่าไม่ล่าช้า และร้อยละ 75.00 เห็นว่ามีความล่าช้า เนื่องมาจากคนท่ีมีข้อมูลหรือมี
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ความรู้และติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ในชุมชนมีน้อย และที่ผ่านมาพบว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกินขึ้นแล้วจึงจะมีการเข้ามาให้ข้อมูลหรือ
แก้ไขตาม รวมทั้งไม่มีหน่วยงานเข้ามาร่วมวางระบบหรือแผนงานท่ีเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อสอบถามเรื่องความยากง่ายของข้อมูลท่ี
ได้รับพบว่า ร้อยละ 83.34 แสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลท่ีได้รับน้ันง่ายต่อการเข้าใจและเพียงพอแล้ว ขณะที่ร้อยละ 17.66 มองว่า
ข้อมูลท่ีได้รับยังขาดความกระจ่างและไม่เพียงพอ 
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บทสรุป 

การน าเสนอในบทนี้เป็นการน าเสนอบทสรุป เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัดด้านความมั่นคงด้านอาหารและข้อเสนอส าหรับ

การพัฒนาตัวชี้วัดด้านความมั่นคงทางอาหารส าหรับชุมชนประมงพื้นบ้าน โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย   

1. การมีอาหารเพียงพอหรือการพึ่งตัวเองได้ในระดับครอบครัวและชุมชน 

2. สิทธิในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การบริโภคอาหาร 

4. ปัจจัยเส่ียงทั้งทางธรรมชาติและสังคมและการตั้งรับประบตัวทั้งครอบครัวและชุมชน 

5. ตัวชี้วัดความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนประมงพื้นบ้าน 

1. การมีอาหารเพียงพอหรือการพึ่งตัวเองได้ในระดับครอบครัวและชุมชน 

ประเด็นรายละเอียดที่น ามาพิจารณาประกอบด้วย ลักษณะและแหล่งที่มาของอาหาร ความสม่ าเสมอและความพอเพียงของ

การมีอาหารรับประทาน ระบบส ารองอาหารและทุน จากการศึกษาพบว่า  

1.1 ลักษณะและแหล่งที่มาของอาหาร 

จากการศึกษาพบว่าในอดีตทั้ง 4 หมู่บ้าน พ่ึงพาอาหารจากแหล่งธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีแหล่งอาหารท่ีส าคัญคือ ทะเล 

คลอง   ป่าบก ป่าชายเลน และแนวหญ้าทะเล บางครอบครัวเล้ียงสัตว์หรือปลูกผักไว้กินเองภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับวิถี

การผลิตในสมัยก่อนที่เน้นการผลิต การจับสัตวน์น้ า เพื่อการบริโภคและขายในชุมชนเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้วิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง

จึงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ อาหารที่ได้จึงเป็นมื้อหลัก คือ ประเภทข้าว ผัก และเนื้อสัตว์ ส าหรับขนมส่วนใหญ่จะ

ผลิตขึ้นภายในครอบครัวโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเมื่อรูปแบบการผลิตปรับเปล่ียนไปเป็นการผลิตเพื่อขาย

ออกนอกชุมชนมากขึ้น ประกอบกับการคมนาคมมีความสะดวกต่อการขนส่งหรือน าผลผลิตที่ได้ไปขายด้วยตนเอง ท าให้แหล่ง

อาหารของคนในชุมชนมีความหลากหลายมากขึ้นตามไป โดยตลาดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งตลาดสด ตลาดนัดในชุมชน 

ตลาดนัดนอกชุมชน รถเร่ ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ แหล่งอาหารเหล่านี้ เป็นที่มาของอาหารที่หลากหลายประเภท ท้ัง

ประเภทอาหารสด อาหารแห้งและอาหารส าเร็จรูป รวมไปถึงขนมประเภทต่างๆ  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้อัตราการซื้อหาสินค้ามาเพื่อ

บริโภคจากแหล่งอาหารดังกล่าวมีสูงกว่าการหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติ การผลิตเองโดยการปลูกผักและเล้ียงสัตว์มีน้อยลง 

เพราะสินค้าส่วนใหญ่หาซื้อได้จากตลาดโดยตรง ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์หรือการปลูกผักเพื่อไว้กินเองจึงไม่จ าเป็น  และถูกมองว่า

ส้ินเปลืองและเสียเวลาในการดูแลรักษา นอกเสียจากจะเป็นกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเกษตรอยู่แล้ว ท่ีบางพื้นที่ยังคงมีการปลูกผัก

และเล้ียงสัตว์ไว้กินเองบ้าง ตัวอย่างเช่นบ้านสระบัว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และบ้านน้ าราบ อ าเภอกันตัง จังหวัด

ตรัง เป็นต้น เนื่องจากคนส่วนหนึ่งของหมู่บ้านประกอบอาชีพท าสวน 
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อย่างไรก็ตามแม้จะมีความสะดวกในแหล่งอาหารท่ีสามารถหาซื้อได้สะดวกมากขึ้นจากอดีต แต่ภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็

สูงขึ้นเช่นกันในแต่ละมื้ออาหารเนื่องจากวัตถุดิบที่ได้ในปัจจุบันมาจากการซื้อมากกว่าการหาเองจากธรรมชาติ แม้จะมีอาหารบาง

ประเภท เช่น สัตว์น้ าที่ชุมชนประมงสามารถหาได้เอง แต่กลับพบว่าไม่เป็นที่นิยมรับประทานมากนัก นั้นเป็นเพราะส่วนหนึ่งของ

ค่านิยมในการรับประทานอาหารของครอบครัวเปล่ียนไป นิยมรับประทานอาหารส าเร็จรูปหรืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อ 

และไก่มากกว่า เป็นต้น 

1.2 ความสม่ าเสมอและความพอเพียงของการมีอาหารรับประทาน 

การศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงหรือภรรยาไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มฐานนะใดยังคงท าหน้าที่หลักในการจัดหาอาหารให้กับ

สมาชิกในครอบครัว ดังนั้นบทบาทของผู้หญิงจึงมีความส าคัญในแง่ของผู้จัดเตรียมอาหาร ท าให้อาหารเพียงพอและมีอย่าง

สม่ าเสมอส าหรับสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาจากทั้ง  4 หมู่บ้าน เกี่ยวกับความสม่ าเสมอของการรับประทานอาหารใน

ครอบครัวพบว่า ส่วนใหญ่มีการรับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มฐานทางเศรษฐกิจแบบใด แต่ส่วนใหญ่จะ

รับประทานอาหารจะไม่เป็นเวลา ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบของการประกอบอาชีพ เช่น กรณีของชาวประมงพื้นบ้านส่วน

ใหญ่ต้องออกท าการประมงในเวลาเช้าตรู ่อาหารมื้อเช้าจะอยู่ช่วงเวลา 04.00 - 5.00 น.  ภายหลังกลับจากทะเลและขายสัตว์น้ า

เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาหารมื้อเที่ยงจะอยู่ระหว่างช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. และส าหรับมื้อเย็นจะอยู่ระหว่างเวลา 18.00 -20.00 

น. หรือกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวบางครอบครัวก็รับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลา เนื่องจากการประกอบธุรกิจที่รัดตัว

ท าให้การให้ความส าคัญกับการตรงต่อเวลาในมื้ออาหารมีน้อยลง แต่ส่วนใหญ่ก็จะรับประทานอาหารครบทั้งสามมื้อ 

 

เมื่อสอบถามถึงปริมาณอาหารว่าเพียงพอต่อการรับประทานตลอดทั้งปีหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่เคยประสบกับปัญหาการไม่มี

อาหารรับประทาน  และเมื่อสอบถามโดยการตั้งสมมติฐานว่าจะแก้ไขปัญหาการไม่มีอาหารเพียงพอต่อการรับประทานได้อย่างไร 

ค าตอบที่รับคือ คนที่ฐานะดีส่วนใหญ่มักจะแก้ไขปัญหาจากการขอความช่วยเหลือจากญาติ ในขณะท่ีคนที่มีฐานะปานกลางและ

ยากจนเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การขอเครดิตจากร้าน การกู้ยืมเงินจากญาติและเพื่อน รวมทั้งการขอความ

ช่วยเหลือจากญาต ิ จากค าตอบที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงระบบการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่ีส่วนใหญ่ยังคงพึงพากันทั้งในหมู่เครือ

ญาติและในชุมชน ส่ิงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิถีการด ารงชีวิตแบบชนบทที่ยังคงหลงเหลืออยู่มากในท้ังส่ีหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม

พบว่า การกู้ยืมเงินจากนอกระบบ เริ่มจะมีพบเห็นในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น

จึงถือเป็นอีกปัจจัยเส่ียงหน่ึงที่อาจจะมีผลต่อความมั่นคงด้านอาชีพและด้านอาหารของชุมชนต่อไปในอนาคต 

 

1.3 ระบบส ารองอาหารและทุน 

การส ารองอาหาร พบว่า ครอบครัวในชุมชนประมงส่วนใหญ่ไม่มีการส ารองอาหารที่เป็นระบบเหมือนชุมชนเกษตรรม 

โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเนื่องจากการผลิตส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาธรรมชาติโดยตรง ในขณะที่บางครอบครัวที่แม้จะไม่ได้ท า
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การประมงแต่ประกอบอาชีพท าสวน และสวนส่วนใหญ่ที่ท าคือ สวนปาล์มและสวนยางพารา ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการส ารองอาหารไว้ 

แต่จะมีการผลิตอย่าต่อเนื่อง   

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเพิ่มเติมในรูปแบบของทุนส ารองของครอบครัวประกอบเพิ่มเติมพบว่า สถานะทางเศรษฐกิจที่

แตกต่างกันท าให้ กลุ่มคนที่มีฐานะดีในบ้านสระบัวและบ้านหน้าทับที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและ

อุตสาหกรรมครัวเรือน ขณะที่บ้านน้ าราบครอบครัวที่มีฐานะดีประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีการออมเงิน

ในธนาคารพาณิชและบางส่วนออมในชุมชน  ขณะเดียวกันก็มีหน้ีที่สามารถบริหารจัดการได้  รวมถึงมีการออมเงินในรูปแบบอื่น 

เช่น ทองค า อสังหาริทมรัพย์ ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวหากเกิดกรณี

ฉุกเฉินหรือปัญหาขึ้นกับครอบครัวในอนาคตได ้

คนที่มีฐานะปานกลาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงรับจ้าง และรับจ้างทั่วไป ในบ้านน้ าราบกลุ่มประมงพื้นบ้านมักจะมีการ

ประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการท าสวนยางพารา ส่วนใหญ่มีการออมเงินในธนาคารพาณิชย์  ส าหรับหมู่บ้านท่ีมีกลุ่มออมทรัพย์

เข้มแข็ง เช่น กรณีของบ้านสระบัว พบว่าคนฐานะปานกลางจะมีการออมเงินในชุมชนด้วย รวมถึงมีการออมเงินในรูปแบบอื่น เช่น 

ทองค า เครื่องประดับ อสังหาริทมรัพย์  ขณะที่คนท่ีมีฐานะยากจนคือคนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน คนรับจ้างทั่วไป และ 

อาชีพอื่นๆ ท่ีมีรายได้ไม่แน่นอน ครอบครัวในกลุ่มนี้บางส่วนมีการออมงินอยู่ภายในชุมชน  จะเห็นได้ว่า กลุ่มคนท่ีอยู่ในฐานะปาน

กลางหรือฐานะยากจนซึ่งประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน มีความเส่ียงสูงที่จะประสบกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารอและการท า

มาหากิน อันเนื่องมาจากลักษณะของการประกอบอาชีพจะต้องพึ่งพาธรรมชาติท าให้ไม่มีความแน่นอนด้านรายได้ ประกอบกับไม่

มีระบบส ารองด้านอาหารใช้จ่ายไปในแต่ละวันตามรายได้ที่เกิดจากการจับสัตว์น้ า ขณะท่ีทุนส ารองหรือทุนที่สะสมในชุมชนน้ัน

ส่วนหนึ่งถูกใช้ไปเพื่อการศึกษาบุตร และเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีอุบัติเหตุ เป็นต้น 

 

2. สิทธิในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1 ความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต 

จากการศึกษาเรื่องสิทธิที่อยู่อาศัยและท่ีดินท ากินของคนในชุมชนประมงทั้ง 4 บ้าน พบว่าการครอบครองปัจจัยการผลิตและ

ที่อยู่อาศัยของทั้ง 4 หมู่บ้าน มีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามฐานะของแต่ละครอบครัว กล่าวคือครอบครัวที่มีฐานะรวยจะมีการถือ

ครองที่ดินในอัตราส่วนที่สูงกว่าครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง อย่างไรก็ตามพื้นที่บ้านมดตะนอยจะมีความแตกต่างไปจากหมู่บ้าน 

เนื่องจากบ้านมดตะนอยตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน ซึ่งถูกจัดให้เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของส านักบริหารจัดการป่า

ชายเลนท่ี 3 จังหวัดตรัง ด้วยเหตุนี้ชุมชนจึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและที่อยู่อาศัย ขณะท่ีพื้นที่บ้านน้ าราบก็พบว่ามีลักษณะปัญหา

เดียวกันคือพื้นท่ีส่วนหนึ่งของหมู่บ้านที่เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่อยู่บริเวนพ้ืนท่ีชายฝั่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของส านักบริหาร

จัดการป่าชายเลนท่ี 3 เช่นกัน หากแต่พื้นที่ท้ังสองได้การอนุญาตให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีส าหรับเป็นท่ีส่ิงก่อสร้างที่ไม่ถาวร เป็น

พื้นที่ส าหรับจอดเรือ และ เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่อป่าชายเลนชุมชน ลักษณะเช่นน้ีพบได้ในพ้ืนท่ีบ้านหน้าทับเช่นกัน เนื่องจากพื้นท่ี
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ส าหรับจอดเรือของบ้านน้ าหน้าทับอยู่ในพ้ืนท่ีดินงอกใหม่และเป็นป่าชายเลนท่ีอยู่ในการดูและของสถานีพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง แต่

ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ส าหรับจอดเรือได้ ส าหรับในส่วนของการจับสัตว์น้ าและการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนต้อง

พิจารณาไปตามระเบียบของกรมประมงและกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อย่างไรก็ตามในส่วน

ของพื้นที่บกชาวบ้านส่วนใหญ่ของทั้งส่ีหมู่บ้านจะมีกรรมสิทธิที่แสดงการครอบครองตามกฏหมาย  กรรมสิทธิในที่ดินเหล่ามีความ

ผลต่อความมั่นคงด้านชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนในระดับสูง เพราะถึงแม้จะไม่มีการขับไล่ชุมชนออกจากพื้นท่ีแต่ก็ไม่สามารถ

ที่จะสร้างหลักประกันท่ีจะรองรับถึงความชอบธรรมด้านสิทธิของชุมชนในการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้อย่างยั่งยืน 

2.2 การมีอยู่ของฐานอาหารและฐานทรัพยากร 

หมู่บ้านประมงพื้นบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ใกล้เคียงกันคือทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง อันได้แก่ สัตว์น้ า 

ชายฝั่ง หญ้าทะเล ปะการัง ขณะทีบางหมู่บ้านเช่น บ้านน้ าราบ บ้านสระบัว และบ้านหน้าทับ จะมีพื้นที่ป่าบก และพื้นที่สวน

ส าหรับกลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพเกษตกรรม ซึ่งฐานทรัพยากรที่กล่าวมาทั้งหมดมีความส าคัญกับคนในพ้ืนท่ีมาก และชาวบ้านมี

ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหารธรรมชาติเหล่านี้ได้โดยตรง หากแต่ปัญหาหลักในขณะน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร

ทะเลและชายฝั่งในพ้ืนท่ีคือ ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรอันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องของกลุ่มคนที่

หลากหลาย ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ าและพื้นที่ชายฝั่งมีการเปล่ียนแปลง และสร้างผลกระทบโดยตรงกับการประอาชีพประมง

พื้นบ้าน ขณะที่อีกด้านหนึ่งชาวประมงพื้นบ้านก็ต้องเผชิญกับรายรับท่ีน้อยกว่ารายจ่าย เช่น กรณีบ้านมดตะนอยและบ้านน้ าราบ

พบว่า รายได้ของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพประมงจะต่ ากว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นในครอบครัว ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการ

ลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นของการท าประมง เช่น ค่าน้ ามัน ค่าอุปกรณ์ประมง ประกอบกับผลผลิตที่ได้จากการจับสัตว์น้ าส่วนใหญ่จะถูก

น าไปขายทั้งในระบบการจัดจ าหน่ายที่มีคนกลางเป็นผู้รับซื้อ ท าให้รายได้ถูกก าหนดจากพ่อค้าคนกลางเป็นหลัก ขณะท่ีบ้านหน้า

ทับและบ้านสระบัว สัตว์น้ าที่จับได้จะถูกน าไปขายเช่นกันแต่จะเป็นระบบตลาดของชุมชน คือ ชาวประมงจะท าหน้าที่เป็นผู้ขาย

โดยตรงในตลาดของชุมชนไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าระบบการผลิตของชาวประมงพื้นบ้านจะเปล่ียนไป

จากอดีตคือเดิมเพื่อหาอยู่หากินเฉพาะครอบครัวเป็นการผลิตเพื่อขายมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบการบริโภคและความ

ต้องการท่ีเปล่ียนไปของชุมชน  ซึ่งไม่พบเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านรูปแบบการผลิตด้านการเกษตรของสามพื้นที่ คือบ้านสระบัว 

บ้านหน้าทับ และบ้านน้ าราบก็มีความเปล่ียนแปลงเช่นกัน การผลิตด้านการเกษตรทางอาหารถูกปรับเปล่ียนไปเป็นการผลิตเพื่อ

การขายเช่นกัน เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญถูกปรับเปล่ียนให้เป็นพ้ืนท่ีสวนยางพาราและพื้นที่ส่วนปาล์ม และพืชทั้งสองชนิดไม่ใช่พืช

อาหารแต่เป็นถูกให้ความส าคัญว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศประกอบกับรายได้จากการปลูกพืชดังกล่าวค่อนข้างสูง ดังนั้นจึง

ท าให้คนในพื้นท่ีส่วนใหญ่หันมาปลูกพืชทั้งสองชนิดเพิ่มมากขึ้น อาจสรุปได้ว่าฐานอาหารของชุมชนนั้นมีอยู่จริงและชุมชน

สามารถเข้าถึงได้ในลักษณะที่จ ากัด อันเนื่องมาจากฐานอาหารดังกล่าวก าลังถูกคุกคามด้วยหลายสาเหตุทั้งปัจจัยภายในของ

ชุมชนเองและปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายและกฏหมาย รวมทั้งกลุ่มคนต่างๆ ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
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2.3 การจัดการฐานอาหารและฐานทรัพยากร 

ความการตระหนักรู้ของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติจากการศึกษานี้พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่รับรู้ถึงการมีอยู่ของ

ทรัพยากรแต่ละชนิดในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความใกล้ชิดและใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีบ้านน้ าราบแสดง

ให้เห็นชัดว่า กลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในพ้ืนท่ีของตนเอง

เป็นอย่างดีว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างและอยู่บริเวณไหน นอกจากนี้ชาวบ้านได้ร่วมกลุ่มกันท างานร่วมกับหลายภาคส่วนในพ้ืนท่ี

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อน 4 หมู่บ้าน (บ้านน้ าราบ, บ้านควนตุ้งกู, บ้านฉาง

หลาง และบ้านเกาะมุกด์) ป่าชายเลนชุมชนบ้านน้ าราบ เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน กลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพประมง อันได้แก่ กลุ่มชาวสวนและกลุ่มรับจ้างทั่วไป ท่ีเป็นคนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มใน

พื้นที่และไมได้ใช้ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยตรงจะมีความตระหนักรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรเหล่านี้อยู่ใน

ระดับปานกลางจนถึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ผลการศึกษาที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นส าคัญที่ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มคนท่ีตระหนักเรื่อง

การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ผ่านมาคือกลุ่มคนท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้โดยตรง แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่

ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงแต่อยู่ในพ้ืนท่ีกลับให้ความส าคัญกับเรื่องนี้น้อย ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขยายผลออกไปให้

กลุ่มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในทางอ้อมได้เข้าใจและรับทราบเพื่อเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งด้วย 

องค์ความรู้มีความจ าเป็นต่อการจัดการฐานอาหารเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ของชุมชน

ประมงพื้นบ้านจะมีความหลากหลายแต่จะเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเกี่ยวกับงานอาชีพ เช่น กลุ่มชาวสวนท่ีเป็นอีก

กลุ่มของชุมชนชาวฝ่ังก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการท าสวนโดยเฉพาะการท าสวนยางพารา การท าสวนปาล์ม เป็นต้น  ในขณะท่ี กลุ่ม

ชาวประมงพื้นบ้านก็จะมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีประมง การจับสัตว์น้ า การท าเครื่องมือประมง การดูทิศทางลม กระแสน้ า 

เป็นต้น แต่ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือ ชาวประมงพื้นบ้านมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการเข้าใจ ธรรมชาติของทรัพยากร และวิธีการ

จัดการทรัพยากรนั้น ดังจะเห็นได้จากการท่ีชาวประมงพื้นบ้านจะมีเทคโนโลยีของตัวเอง (เครื่องมือจับสัตว์น้ า) ที่สามารถจับสัตว์

ทะเลต่างๆ ขึ้นมาบริโภคได้ ไม่ว่าสัตว์ทะเลชนิดใดพวกเขาก็สามารถจับได้ทั้งสิ้น ประเด็นท่ีตามมาก็คือนอกจากจะชาวบ้านมีภูมิ

ปัญญาในการเข้าใจและใช้ประโยชน์ทะเลได้แล้ว พวกเขาจะต้องมีหลักประกันว่าชุมชนจะต้องรักษาทะเลไว้ได้ ในขณะท่ีทุกคน

จะต้องสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรได้เท่าเทียมกัน และความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นจะถูกขจัดไปได้ ที่ต้องมีหลักประกันดังกล่าว 

ก็เพราะว่าทั้งหมดนี้คือรากฐานของความเป็นชุมชน หากไม่มีลักษณะดังกล่าวนี้ชุมชนก็จะไม่สามารถสืบทอดตัวเองได้ ชุมชน

ประมงพื้นบ้านจึงสร้างสรรค์ระบบการจัดการทรัพยากรขึ้นมาเป็นของตนเอง  
 

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง อาทิ การปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า การท า

ปะการังเทียมพื้นบ้าน การท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตหญ้าทะเลเพื่อป้องกันการรุกล้ าท าลาย การประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์
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แหล่งหญ้าทะเล เขตป่าชายเลนชุมชน เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า ฯลฯ ท่ีได้รับการดูแลรักษาโดยชุมชน โดยจะเน้นการประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานรัฐและสาธารณะได้รับรู้ถึงศักยภาพของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นกลวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เครื่องมือประมงผิดกฏหมาย การจัดการอวนลาก อวนรุน หรือ

การรุกล้ าพื้นที่การท าประมงพื้นบ้าน 
 

และเนื่องด้วยชุมชนประมงพื้นบ้านที่ท าการศึกษาทั้ง 4 หมู่บ้าน สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ท าให้การ

ปฏิบัติการตามหลักศาสนาเป็นอีกแนวทางปฏิบัติหน่ึงที่ชุมชนใช้ในการจัดการฐานอาหาร กล่าวคือ ศาสนาอิสลามจะสอนให้

เคารพในทรัพยากรธรรมชาติเพราะทรัพยากรธรรมชาติคือฐานแห่งชีวิตของคน ดังนั้นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติก็เสมือนการ

ท าลายชีวิตและชุมชนของตนเอง หลักค าสอนเช่นน้ีท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงเป็นแบบพอเพียง แต่อย่างไรก็ตามกระแสแห่ง

การบริโภคก็มีผลต่อการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันท าให้พฤติกรรมของชุมชนบางครั้งเป็นไปตามกระแสของการบริโภคนิยมและไม่

สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาและเห็นได้ชัดคือปัญหาภาระหน้ีสินและปัญญหาสังคมในชุมชน 
 

3. การบริโภคอาหาร 

3.1 คุณค่าทางโภชนาการ 

การศึกษาเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ในการศึกษานี้จะพิจารณาถึงประเภทของหมู่อาหารที่แต่ละครอบครัว

รับประทาน และการขาดสารอาหารของคนในครอบครัว การศึกษานี้แบ่งอาหารออกเป็นอาหารประเภทคาร์โบโอเดรต โปรตีน ผัก 

ผลไม้ จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 หมู่บ้านคือ บ้านสระบัว บ้านหน้าทับ และบ้านมดตะนอย มีการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต

และอาหารประเภทโปรตีนเป็นประจ า ขณะที่อาหารประเภทผักและผลไม้ จะมีการรับประทานอยู่ในสัดส่วนที่ต่ าลงมา ดังจะเห็นได้

ชัดเจนในบ้านหน้าทับและบ้านมดตะนอย ขณะท่ีบ้านน้ าราบพบว่าอาหารประเภทผักเป็นอาหารท่ีแต่ละฐานะในชุมชนรับประทาน

เกือบทุกมื้อ ในขณะที่อาหารประเภทโปรตีนและคาร์โบไฮเตรดแม้จะอยู่ในสัดส่วนที่สูง แต่ก็ต่ ากว่าผักซึ่งความแตกต่างกันในเรื่อง

การรับประทานอาหารนี้วิเคราะห์ร่วมได้กับรสนิยมและทัศนคติในการรับประทานอาหารของคนในชุมชน ซึ่งพบว่าคนในชุมชนส่วน

ใหญ่มองว่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์ซึ่งคือโปรตีนจะมีราคาแพง แต่ผักสามารถหาซื้อหรือหาได้เองตามธรรมชาติ จึงเน้นรับประทาน

อาหารประเภทผักมากกว่า ประกอบกับค่านิยมเรื่องสุขภาพและความอ้วนท าให้การรับประทานอาหารประเภทคาร์โปไฮเตรดมาก

เกินไปอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได ้และส าหรับเรื่องการขาดสารอาหาร พบว่า ท้ัง 4 หมู่บ้าน คนท่ีมีฐานะดีและฐานะปานกลางส่วน

ใหญ่ไม่ประสบกับปัญหาการขาดสารอาหาร แต่กลุ่มคนที่มีฐานะยากจนบางส่วนประสบกับปัญหาเรื่องการขาดสารอาหาร

เนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอในการซื้อหาอาหารจึงท าให้ อาหารบางประเภทไม่สามารถรับประทานได้ เช่น อาหารประเภท

เนื้อสัตว์ ผลไม้ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาประเภทของอาหารประกอบกับรายจ่ายที่เกี่ยวกับอาหารพบว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเป็นขนมขบเคี้ยวมีมูลค่าสูง

กว่าอาหารหลัก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความนิยามในขนมพื้นบ้านเริ่มน้อยลง และการรับประทานขนมขบเคี้ยวก็มีความสะดวก



112 
 

  

 

มากกว่า แต่ส่ิงที่ตามมาคือภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น และเป็นการสร้างค่านิยมด้านการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกให้กับสมาชิกใน

ครอบครัว โดยเฉพาะเยาวชนและเด็กซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่นิยมบริโภคอาหารประเภทน้ี 

3.2 ความปลอดภัยของอาหาร 

ความปลอดภัยของอาหารในการศึกษานี้พิจารณาในเรื่องการปรุงสุกของอาหาร และความคิดเห็นในการรับประทานอาหาร

นอกบ้านของสมาชิกในครอบครัว จากากรศึกษาพบว่า ท้ัง 4 หมู่บ้านและในทุกฐานะทางเศรษฐกิจให้ความส าคัญกับการ

รับประทานอาหารแบบปรุงสุก ไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารแบบ ต้น นึ่ง ทอดและย่าง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการรณรงค์ของอนามัย

และโรงพยาบาลในพื้นท่ีผ่านการท างานร่วมกับ อสม. เพื่อให้ค าแนะน ากับคนในชุมชน  นอกจากนี้พบว่าเหตุผลที่ส่วนใหญ่คนไม่

นิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพราะค านึงถึงความปลอดภัยของอาหาร  

3.3 ความหลากหลายของอาหาร 

การรับประทานอาหารนอกบ้านนอกจากจะบ่งบอกการค านึงถึงความปลอดภัยของอาหารแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความ

หลากหลายของอาหารท่ีคนในชุมนรับประทานด้วย แต่เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน 

เนื่องจากเห็นว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านจะท าให้ส้ินเปลือง ขณะที่บางส่วนมองว่าภาระทางเศรษฐกิจท าให้ไม่สามารถ

ออกไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ไม่สามาถบ่งบอกความหลากหลายชนิดของอาหารที่พบในชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม

เมื่อถามถึงการเลือกซื้ออาหารของชุมชนพบว่า ท้ัง 4 ชุมชนจะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล หรืออาหารที่มีขายเป็นประจ า โดยให้

เหตุผลว่าราคาไม่แพงและมีศักยภาพในการซื้อ 

ในมิติของความหลากหลายของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งพบว่า มีความหลากหลายมาก เพราะว่าส่ีหมู่บ้านมีความ

หลากหลายของระบบนิเวศ ชายฝั่ง ป่าชายเลน หญ้าทะเล และปะการัง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ทะเล เป็น

แหล่งอาหาร เป็นที่พักอาศัยของตัวอ่อนของปลาและหอยมากมายหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการท าประมงที่ผิดกฏหมาย 

รวมทั้งการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฏหมายในอดีตได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อความหลากหลายของทรัพยากรอันเป็นฐานอาหาร

และฐานการผลิตที่ส าคัญส าหรับชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงพื้นบ้านซึ่งตั้ง

ถิ่นฐานอยู่บริเวณชายฝั่งทั้งฝ่ังอันดามันและฝ่ังอ่าวไทย ส่ิงเหล่านี้สะท้อนได้จากผลผลิตด้านสัตว์น้ าและประเภทอาหารของชุมชน

ประมงพื้นที่ ที่มีความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ าลดน้อยลง อาหารที่รับประทานส่วนใหญ่เปลี่ยนไปจากเดิม สัตว์น้ าบางชนิดที่ไม่

เป็นที่นิยมในการรับประทานก็ถูกให้ความส าคัญและน ามารับประทานเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากจ านวนและความหลากหลายของ

ทรัพยากรที่ลดลง เช่น กรณีหอยชักตีน ซึ่งพบมากในฝ่ังอันดามัน เดิมที่เป็นอาหารที่พบได้เฉพาะในหมู่บ้าน และไม่เป็นที่นิยม

รับประทาน แต่เมื่อมีจ านวนมากขึ้นและถูกน ามาขายกลับเป็นท่ีนิยมของนักท่องเที่ยว ปริมาณการจับเพิ่มมากขึ้นท าให้หอยมี

จ านวนลดน้อยลง เนื่องจากไม่สามารถขยายพันธ์ได้ทัน ส่ิงเหล่านี้เป็นผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่เกิดความพอดี และมีผล

ต่อความหลากหลายของชนิดพันธ์สัตว์น้ าเช่นกัน  
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4. ปัจจัยเสี่ยงและการตั้งรับปรับตัวทั้งครอบครัวและชุมชน 

4.1 ปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและธรรมชาติ  

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นปัญหาดั้งเดิมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรเหล่านี้มีนัยส าคัญอย่างที่สุดต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีวงจรชีวิตพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่าง

มนุษย์และทรัพยากรชายฝั่ง    ผลกระทบในทางลบอันเกิดขึ้นมาจากการท าประมงสมัยใหม่    การใช้พื้นที่ชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว 

การก่อสร้างท่าเรือเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ส่ิงเหล่านี้ล้วนเกิดจากแนวคิดทางนโยบายของรัฐที่มองแยกส่วนกันระหว่างการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนา และการมองแยกส่วนเช่นนี้เองเป็นสาเหตุส าคัญต่อการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ  การเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและความไม่ผสานกลมกลืนกันของชุมชนประมงพื้นบ้าน  ป่า  

สัตว์และพืชที่อาศัยในระบบนิเวศนี้โดยรวม และความสัมพันธ์เช่นน้ียังเชื่อมโยงทั้งในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชน 

ท้ายที่สุดน ามาซึ่งความไม่สมดุลทางสังคมซึ่งส่งเสริมความไม่มั่นคงทางสังคม และความไม่สมดุลต่อระบบนิเวศน์ แต่ปรากฏว่า

ภาวะคุกคามเช่นนี้ไม่ได้ถูกให้ความส าคัญแต่ถูกมองข้ามไปสู่เรื่องของการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้สู่สุดเพื่อการ

พัฒนาประเทศแทน 

ระบบของการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนยังคงถูกท้าทายและถูกรุกรานจากปัจจัยด้านการตลาด  และการขยายตัวของ

การค้า ในท านองเดียวกันกฏหมายและนโยบายต่างๆ ของหลายหน่วยงานยังคงรวมศูนย์จากระบบงานของรัฐ  แม้จะมีการ

วางแผนร่วมกันระหว่างภาคีที่หลากหลายดังเช่นกรณีส่ีหมู่บ้านเป้าหมาย แต่ก็ไม่สามารถสร้างการยอมรับละน าไปสู่การขยายผล

ในพ้ืนท่ีอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้นเป็นเพราะหลายพื้นท่ียังคงมองข้ามศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้วยเหตุนี้องค์กรของประชาชนในท้องถิ่นจึงไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐอย่าง

เป็นทางการและไม่ได้รับความไว้วางใจว่าจะมีความสามารถดูแลและจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง  ส่ิงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการ

กระจายทรัพยากรของหน่วยงานรัฐ  บุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้สอดคล้องต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ

คนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนประมงพื้นบ้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ กับองค์ความรู้ของชาวประมงพื้นบ้านเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปรากฏการณ์ทางทะเล เช่น พายุฝน น้ าขึ้นน้ าลง คล่ืน ส่ิงเหล่านี้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งเป็น

องค์ความรู้ที่ซับซ้อนเพราะเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ  แต่ความซับซ้อนเปล่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่ส่ังสมและ

ชาวประมงพื้นบ้านใช้ในการตัดดสินใจได้ว่าควรจะน าเรือออกจากฝั่งหรือไม่ หากแต่ในปัจจุบันพบว่าองค์ความรู้เหล่านี้เริ่มใช้ไม่ได้

กับความแปรปรวนของสภาพอากาศขอโลกในปัจจุบัน สถานการณ์เช่นนี้นอกจากจะท าให้เกิดความเส่ียงในการประกอบอาชีพ

แล้ว ยังก่อให้เกิดความเส่ียงด้านชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนประมงพื้นบ้านด้วย 
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4.2 การตั้งรับปรับตัวของชุมชน 

4.2.1 ความเสี่ยงด้านสังคม 

การปรับเปล่ียนทัศนคติดของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงส าคัญทีจะช่วยให้ความเส่ียงด้าน

สังคมหมดไป และการจัดการจะต้องตั้งอยู่บนฐานคิดมีส่วนร่วมและการบูรณาการการจัดการเชิงระบบนิเวศ กล่าวคือเป็นการ

จัดการบนแนวคิดที่มองทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางกายภาพ สังคม และชีวภาพ  โดยใช้ระบบนิเวศ

เป็นพื้นฐานในการจัดการ ไม่ได้แบ่งแยกตามระบบขอบเขตการปกครอง การท างานภายใต้ฐานคิดนี้จะให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบนิเวศเดียวกัน วิธีการท างานคือ การสนับสนุนให้ชุมชนท่ีอยู่อาศัยรอบๆ  และ

ภายในระบบนิเวศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งร่วมกัน นั้นเป็นเพราะว่าทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์และมีส่วนในการรับผิดชอบโดยเท่า

เทียมกัน ลักษณะเช่นน้ีท าให้เกิดการกระจายอานาจ และการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มที่หลากหลายในการจัดการ

ทรัพยากร โดยมีองค์ความรู้  การเสริมสร้างศักยภาพ  และจิตสานึก  เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ  เพื่อรักษาสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากกลุ่มต่างๆ  นอกจากนี้แนวคิดนี้จะเป็นแนวทางใน

การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และ

นักวิชาการ เพื่อท าให้เกิดพลังขับเคล่ือนในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งอย่างแท้จริง 

4.2.2 ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ชุมชนบริเวณชายั่งทั้งในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเป็นชุมชนที่มีความเส่ียงในด้านต่างๆ ท่ีสูง ท้ังในเรื่องความ

เส่ียงจากการประสบภัยธรรมชาติและการเสื่อมโทรมของทรัพยากร  รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนชายฝั่ง  แต่ความเส่ียงทั้งสองบริเวณมีความแตกต่างกันในปัจจัยและลักษณะเฉพาะของพื้นที่และ

ระดับความรุนแรง  ในบริเวณฝ่ังอันดามัน อัตราครอบครัวที่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อภัยพิบัติและการปล่ียนแปลง

สภาพอากาศมีค่าที่สูงมาก เนื่องจากผ่านประสบการณ์การเกิดภัยครั้งใหญ่ผ่านมาไม่นานท าให้ชุมชนมีความตระหนัก รวมทั้งการ

มีการหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านดังกล่าว ในขณะที่อ่าวไทยการกิดภัยเกิดเมื่อนานมาแล้ว ท าให้ความตระหนักและ

ความตื่นตัวเรื่องดังกล่าวน้อยกว่าฝ่ังอันดามัน  การตั้งรับปรับตัวของชุมชนท่ีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคย

ประสบภัยพิบัติร้ายแรง เช่น สึนามิในฝ่ังทะเลอันดามันจะให้ความส าคัญกับการท าแผนรับมือภัยพิบัติ และมีการเตรียมความ

พร้อมของชุมชน  ขณะที่ชุมชนในฝั่งอ่าวไทยแม้ว่าประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ ก็

ไม่ได้มีการวางแผนตั้งรับเกี่ยวกับเรื่องนี้  แต่มีการปรับตัวไปตามสภาพของระบบนิเวศที่เปล่ียนแปลงไป  ไม่ได้มีการเตรียมรับมือ

กับสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

วิธีการท่ีทั้ง 4 หมู่บ้านใช้ในการเตรียมป้องกันเพื่อลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการปลูกป่าชายเลน และการกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างคนในชุมชน การ
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ติดตามสภาพอากาศและการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเสื่อมโทรมน้อยที่สุด  ทั้งนี้เพราะฐานทรัพยากร

ต่างๆ จัดเป็นฐานอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งหากฐานทรัพยากรอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ก็จะท าให้ชุมชนเกิดความมั่นคง 

การรับรู้และการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่ทั้งสี่หมู่บ้านให้

ความส าคัญ  โดยช่องทางที่ส่วนใหญ่ใช้ในการติดตามการเปล่ียนแปลงคือโทรทัศน์และการบอกต่อ  แต่อย่างไรก็ตาม ทุกหมู่บ้าน

ได้ให้ความเห็นว่าข้อมูลท่ีได้รับในแต่ละครั้งนั้นส่วนใหญ่มักจะล่าช้าและไม่มีเวลาเพียงพอในการรับสถานการณ์  ขณะที่บางส่วน

ให้ความเห็นว่าคนที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีน้อย และการติดตาม

ข้อมูลจากสื่อเพียงอย่างเดียวไม่อาจสร้างความกระจ่างอและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้  ทั้งนี้เรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบอาชีพได้ในอนาคต แต่กลุ่มเป้าหมายก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างเข้าใจ 

 

5. ตัวชี้วัดความม่ันคงด้านอาหารของชุมชนประมงพื้นบ้าน 

จากการผลการศึกษาและการวิเคราะห์น ามาสู่บทสรุปของการก าหนดตัวชี้วัดความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนประมงพื้นบ้าน ซึ่ง

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

ประเด็น รายละเอียด 

1. การมีอาหารเพียงพอหรือการพึ่งตัวเอง - ลักษณะและแหล่งที่มาของอาหาร  (จากอดีตสู่ปัจจุบัน พิจารณาร่วมกับ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร) 

- ความสม่ าเสมอและความพอเพียงของการมีอาหารรับประทาน  (จ านวนมื้อ

ในการรับประทานอาหาร ปริมาณอาหารว่าเพียงพอต่อการรับประทาน

ตลอดทั้งปี และการแก้ไขปัญหาเมื่ออาหารไม่เพียงพอ) 

- ระบบส ารองอาหารและทุน (การส ารองอาหารและทุนส ารองของครอบครัว) 

2. สิทธิในการเข้าถึงและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

- ความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต (สิทธิในที่อยู่และที่ท ากิน) 

- การมีอยู่ของฐานอาหารและฐานทรัพยากร  (แหล่งทรัพยากรในพ้ืนท่ี

สถานะภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหา) 

- การจัดการฐานอาหารและฐานทรัพยากร  (ความตระหนักรู้ องค์ความรู้และ

ภูมิปัญญา และกิจกรรมในการจัดการทรัพยากร 

3. การบริโภคอาหาร - คุณค่าทางโภชนาการ  (อาหารมีประโยชน์กับร่างกายหรือไม่ ประเภทของ



116 
 

  

 

ประเด็น รายละเอียด 

 อาหารท่ีรับประทาน พิจารณาร่วมกับภาระค่าใช้จ่าย) 

- ความปลอดภัยของอาหาร (การปรุงอาหาร) 

- ความหลากหลายของอาหาร  (ชนิดของอาหารท่ีรับประทาน และความ

หลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ าและพืชในพ้ืนท่ี) 

4. ปัจจัยเส่ียงและการตั้งรับปรับตัวทั้ง

ครอบครัวและชุมชน 

 

- ความเส่ียงด้านสังคมและธรรมชาต ิ

- การตั้งรับปรับตัวของชุมชน (กิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการ ศักยภาพของ

ชุมชน) 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผลของการศึกษาสามารถสรุปบทเรียนได้ว่า การศึกษาตัวชี้วัดด้านความมั่นคงทางอาหารน้ันจะต้องพิจารณษในหลายด้านร่วมกัน 

การมีทรัพยากรอาหารท่ีหลากหลายเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น และความมั่นคงทางอาหาร

ไม่ใช่เรื่องของการมีปริมาณอาหารเพียงอย่างเดียว ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความมั่นคงทางอาหารจะต้องมีระบบการจัดการฐาน

อาหารและฐานทรัพยากรควบคู่กัน รวมทั้งการจัดการให้ได้มีอาหารท่ีดีและมีคุณภาพเพียงพอส าหรับการบริโภค  การจัดการน้ีต้อง

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองทางอาหาร และก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ และที่ส าคัญคือจะต้องให้ความเคราพใน

สิทธิ องค์ความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการฐานอาหาร ดังนั้นการจะพัฒนาชุมชนให้เกิดความ

มั่นคงทางอาหาร จ าเป็นจะต้องพัฒนาคนในชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการเสียก่อน ในฐานะท่ีเขาเป็นเจ้าของทรัพยากรท่ี

มีสิทธิในการจัดการทรัพยากรอาหารของตนเองโดยตรง 
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