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สถานการณ์ ความมั่นคงทางอาหารของคนใต้ ตอนที่1
บทความโดย เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน
สถานการณ์ที่ไม่สามารถพึง่ ตนเองด้ านอาหาร โดยเฉพาะข้ าวของคนใต้ นนค่
ั ้ อยๆสะสมเรื่ อยมา
จากการหันมาปรับพื ้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ซึ่งตังอยู
้ บ่ นความไม่แน่นอนเพราะผูกอยู่
กับกลไกตลาดโลกที่มีความผันผวนอยูต่ ลอดเวลา จากการแทรกแทรงราคาของรัฐทาให้ พืช

เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และพืชพลังงานมีราคาสูงขึ ้น ทาให้ เกิดการขยายพื ้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ มีการ
รุกที่ดนิ ทากินในเขตป่ าอนุรักษ์ก่อให้ เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ หรื อการนา
พื ้นที่นามาปลูกยางหรื อปาล์มซึง่ เป็ นนิเวศที่ไม่สอดคล้ องกันกับลักษณะของพืช เป็ นต้ น
บทความนี เ้ ป็ นการบอกเล่า สถานการณ์ ความมั่นคงทางอาหารของผู้คนในพื น้ ที่ ภ าคใต้ โดย
วิเคราะห์ผ่านงานศึกษาวิจยั ระดับชุมชนและผลสถิติระดับประเทศ ในช่วงระยะ 6 ปี ที่ผ่านมาถึงปั จจุบนั
คือ พ.ศ. 2554 – 2559 ว่าเป็ นไปอย่างไร โดยใช้ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความมัน่ คงทาง
อาหาร โดยเฉพาะความไม่นิ่งของราคายาง และนโยบายพืชเศรษฐกิจ พลัง งาน อันเป็ นสถานการณ์เด่นที่
จะกล่าวถึง โดยเชื่อมโยงกับพื ้นที่อาหารและวัฒนธรรมการผลิตอาหาร ที่ลดน้ อยลง
สถานการณ์ความมัน่ คงทางอาหารบนฐานการผลิตที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื ้นที่ภาคใต้ มีความหลากหลายของระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็ นทะเล ภูเขา
ลุ่ม นา้ ดัง นัน้ ลักษณะของตัวอย่างสถานะความมั่นคงทางอาหารของแต่ละพื น้ ที่ จึงมี ลักษณะร่ วมและ
รายละเอียดที่ ต่างออกไป มีงานศึกษาของมูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืนที่ได้ ศึกษาความมั่นคงทางอาหารใน
หลายๆ ระบบนิเวศในภาคใต้ ในระยะปี 2554-25561 อาทิ พื ้นที่ชมุ ชนชายฝั่ งทะเล บ้ านมดตะนอย ต.เกาะ
ลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง รายได้ ของครัวเรื อนชาวประมงพื ้นบ้ าน กรณีบ้านมดตะนอย จังหวัดตรัง มีรายได้ ตอ่
หัวของครัวเรื อนฐานะปานกลางเฉลี่ย ประมาณ 1,042 บาทต่อเดือน และครัวเรื อนฐานะยากจน มีรายได้
ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 632 บาทต่อเดือน แต่ชุมชนมีการผลิตเพื่อการบริ โภคควบคู่กัน ความมัน่ คงทาง
อาหารจึงอยู่ที่การผลิตเพื่อการบริ โภค ควบคูก่ บั การผลิตเพื่อขาย มูลค่าการผลิตเพื่อบริ โภคคิดเป็ นร้ อยละ
15 ของมูลค่าการผลิตเพื่อการขาย อย่างไรก็ตาม ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชนยังอยู่ในภาวะเสี่ยง
เนื่องจากรายได้ ต่า และอยู่ในพื ้นที่ที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและที่อยู่อาศัย มีอาชีพจากการทาประมงเป็ น
อาชีพหลัก และรับจ้ างนอกหมูบ่ ้ านและต่างประเทศ เพื่อนามาจุนเจือเศรษฐกิจของครัวเรื อน
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ตัวชี ้วัดความมัน่ คงทางด้ านอาหารระดับชุมชน 2554 โดยสุภา ใยเมืองและเกียรติศกั ดิ์ ยัง่ ยืน มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย)
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ส่ ว น ชุ ม ช น ช า ว ส ว น ย า ง
กรณีศึกษาที่กระบี่ บ้ านหินเพิง ต.คลอง
พน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พบว่า ความ
มัน่ คงทางอาหารของชาวสวนยาง ขึ ้นกับ
รา ยไ ด้ จา กก า รข าย ย าง เ ป็ นห ลั ก
ครั วเรื อนมี ร ายได้ ม ากกว่ารายจ่ายเป็ น
เงินเฉลี่ย 6,000 กว่าบาทต่อเดือน และมี
หนี ส้ ิ น มากกว่ า เงิ น ออม เป็ นเงิ น เฉลี่ ย
110,214 บาทต่อครอบครัว และรายจ่าย
ค่าอาหารเป็ นจานวน 30% ของรายจ่าย
ทังหมดในครั
้
วเรื อน
ส่วนความมัน่ คงทางอาหารของนิเวศที่เป็ น
ที่ ร า บ ติ ด กั บ พื น้ ที่ ชุ่ ม น า้ อ ย่ า ง บ้ า น ท่ า ช้ า ง
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 2 ซึ่งส่วนหนึ่งของ
ชุม ชนเป็ นพื น้ ที่ ป ลู ก ข้ า วและยัง ด ารงวิ ถี เ กษตร
พบว่ า เมื่ อ จ าแนกแหล่ ง วัต ถุดิ บ ในการประกอบ
อาหาร พบว่า ส่ว นใหญ่ ม าจากการซื อ้ ร้ อยละ 65
รองลงมาจากการปลู ก เพื่ อ บริ โ ภคร้ อยละ 26
หาจากแหล่งธรรมชาติหรื อพื ้นที่สาธารณะร้ อยละ 7 และได้ จากฐานวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนแบ่งปั น ร้ อย
ละ 2 ตามลาดับ อย่างไรก็ตามชุมชนท่าช้ างได้ ให้ ความสาคัญกับการมีอาหารและน ้าเพียงพอตลอดทังปี
้
เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง รองลงมาคื อ การ
พัฒนาศักยภาพของครั วเรื อนและ
ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ างความมั่น คงทาง
อาหาร ต่อมาคือให้ ความสาคัญกับ
สิทธิในระบบอาหารเป็ นอันดับสาม
และความเสี่ ย ง ความเปราะบาง
เป็ นอันดับสุดท้ าย
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งานศึกษาของมูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน(ประเทศไทย).2555.การนาตัวชี ้วัดความมัน่ คงทางอาหารสูป่ ฏิบตั ิการ.
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ยางพาราราคาตกกับผลกระทบต่อความมัน่ คงทางอาหารของคนใต้
จากสถานการณ์ราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง น ้ายางกิโลกรัมละ 124 บาท ในปี 2554 ลดลง
มาเป็ น 87.15 (ปี 2555) 74.75(ปี 2556) 53.93(ปี 2557) 44.17(ปี 2558)3 และในปี 2559 นี ้ราคายางอยู่
ที่ประมาณ 50 บาทต่อกิโลกรัม จากตัวเลขจะเห็นการลดลงของราคายางพาราอย่างต่อเนื่อง และกระโดด
เนื่องจากปี 2557-2558 ราคามีระดับที่ใกล้ เคียงกันเมื่อเปรี ยบเทียบปี 2554 ราคาลดลงถึง 2 เท่าจากปี
2554 แม้ ราคายางจะลดลง แต่ขณะเดียวกันกลับมีพื ้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ ้นตามลาดับ กล่าวคือ จากปี
2554 ที่มีพื ้นที่ยางที่กรี ดได้ 12,026,000 ไร่ ขยับเพิ่มเป็ น 18,846,000 ไร่ ตัวเลขดังกล่าวยังไม่นบั พื ้นที่ยาง
ที่กาลังโต ซึง่ เป็ นที่แน่นอนว่าหากกลไกตลาดโลกมีความผันผวนโดยเฉพาะความต้ องการยางประเทศใหญ่
อย่างจีนที่เปลี่ยนไปย่อมทาให้ ราคายางต่าลง ซึง่ ก็เกิดขึ ้นแล้ วในปั จจุบนั
อย่ า งไรก็ ต ามวิ ก ฤตราคา
ยางตกส่ง ผลต่อ สถานการณ์ ค วาม
มั่น คงทางอาหารของพี่ น้ อ งชาวใต้
จากการติดตามตัวเลขสถิติเศรษฐกิจ
ครัวเรื อนพบว่าในปี 2558 ตัวเลขหนี ้
ของชาวใต้ มากเป็ นอันดับ 2 รองจาก
กรุ งเทพฯ ซึ่งส่วนมากเป็ นหนี ้สินอัน
เกิ ด จากการลงทุ น ด้ า นปั จ จัย การ
ผลิต ค่าครองชีพ และหนี ้สินจากการ
กู้เงิ น เพื่ อ การดาวน์ ร ถ ผ่ อ นช าระ
แผนภาพ: รายได้ ค่ าใช้ จ่าย และหนีส้ นิ ของครัวเรือนภาคใต้
ที่มา: ดัดแปลงจากสานักงานเศรษฐกิจแห่ งชาติ ปี 2558

ต่างๆ ฯลฯ จากกราฟจะเห็นว่าภาคใต้ มี
รายได้ ตอ่ เดือนต่อครัวเรื อนเป็ นอันดับ 3
และมีรายจ่ายค่าอาหารมากเป็ นอันดับ

2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับภูมิ ภาคอื่นๆ จากตัวเลขดังกล่าวเมื่อนาไปคิดร้ อยละของค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ พบว่า
เป็ นตัวเลขร้ อยละ 81.0 ถือได้ ว่าคนใต้ มีรายจ่ายมากเป็ นอันดับหนึ่ง ในการสารวจปี 2558 รองมาคือภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตัวเลขค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ ของภาคใต้ คอ่ ยๆสูงขึ ้นจากปี 2554 56 และ58 เป็ นร้ อย
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558
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ละ 72 74.1 และ81 ตามลาดับ ซึ่ง ขยับจากระดับกลางๆ จนกระทัง่ อยู่ระดับ สูงกว่าภูมิภาคอื่น ค่าใช้ จ่าย
ที่มากนี ้ยังไม่นบั รวมการวิเคราะห์ ภาวะหนี ้สินเข้ ามาด้ วย ซึ่งหากนับรวมก็จะพบการใช้ จ่ายที่มากขึน้ อี ก
เท่าตัวเลยทีเดียว เป็ นที่แน่นอนว่ากระเป๋ าของคนใต้ มีเงินน้ อยลง ราคายางที่ต่าลงทาให้ คนมีการใช้ จ่าย
น้ อยลง ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมในการกระจายเงิน และการจ้ างงาน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับอั ตราค่าครอง
ชีพที่คอ่ ยๆ แพงขึ ้นตลอดมา ผู้คนที่มีรายได้ น้อยและไม่มีที่ดินทากินน่าจะเป็ นกลุ่มคนที่ประสบปั ญหามาก
ที่สุด เพราะรายได้ ไม่พอกับรายจ่าย จากตัวเลขสานักงานสถิติแห่ง ชาติพบว่า ในค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดจาก
รายรับต้ องจ่ายไปร้ อยละ 81 จะแบ่งเป็ นค่าอาหารถึงร้ อยละ 34.7 ซึ่งนับว่าเกื อบครึ่ งหนึ่งของค่าใช้ จ่าย
ทังหมดเลยที
้
เดียว
ไม่เพียงแค่ราคายางตกต่าแล้ วส่งผลให้ ครัวเรื อนได้ มีความมัน่ คงทางอาหารจากฐานการซื ้อน้ อยลง
เท่านัน้ แต่ราคายางตกต่ามาพร้ อมกับพื ้นที่อาหารหรื อพื ้นที่ปลูกข้ าวที่ลดน้ อยและหายไปเรื่ อยๆ ตามมา
พิจารณาได้ จากแผนภูมิข้างล่าง

ข้ อมูล: จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2558
จากตัวเลขพบว่าพื ้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2556 ถึง 2558 ในทางกลับกัน
พื ้นที่ปลูกข้ าวกลับลดลงจาก 1,227,544 ไร่ ลงมาที่ 1,223,934 ไร่ ในช่วงระยะ 3 ปี ลดลง 3,610 ไร่ แสดง
นัยยะของพื ้นที่อาหารที่น้อยลง เพราะพื ้นที่ข้าวถูกปรับเปลี่ยนเป็ นพื ้นที่ยางและปาล์มและบ้ างก็เป็ นพื ้นที่
นาร้ าง และพบว่าภาคใต้ ไม่สามารถผลิตข้ าวได้ เพียงพอเพื่อเลี ้ยงประชากรในภูมิภาค ที่ผ่านมาต้ องนาเข้ า
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ข้ าวจากภาคอื่น ในระดับจังหวัดพบเพียงจังหวัดพัทลุงและนครศรี ธรรมราชเท่านันที
้ ่สามารถผลิตข้ า วได้
เพียงพอต่อคนในจังหวัด แต่ก็ไม่เพียงต่อการบริโภคให้ กบั คนจังหวัดใกล้ เคียง
จากรายงานเฉพาะในปี พ.ศ. 2557 พบว่าปริ มาณผลผลิตข้ าวในภาคใต้ มีทงสิ
ั ้ ้น 310,005 ตัน
ข้ าวสาร (ประมาณ 1.7% ของผลผลิตข้ าวรวมทังประเทศ)
้
ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ตอ่ เนื ้อที่เพาะปลูก
(กิโลกรัม) ในภาคใต้ ได้ น้อยที่สุดเพียงแค่ 412 กิโลกรัมต่อไร่ ปริ มาณการบริ โภคข้ าวรวมทังหมดของ
้
ประชากรในภาคใต้ อยู่ที่ 802,192 ตัน/ปี (การบริ โภคเฉลี่ยคนละ 90.90 กิโลกรัมต่อปี ) ทาให้ ตลอดทังพื
้ ้นที่
ภาคใต้ ต้องมีการนาเข้ าข้ าวจากภาคอื่นๆ รวมทังสิ
้ ้น 492,187 ตัน โดยเฉพาะข้ าวหอมมะลิพบว่าได้ รับ
ความนิยมเป็ นมากเพราะมีรายงานการนาเข้ าสูงที่สุดถึง 454,641 ตัน/ปี แสดงให้ เห็นว่าพฤติกรรมการ
บริ โภคข้ าวของคนปั กษ์ ใต้ เริ่ มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีว่าในอดีตคนในภาคใต้ นิยม
บริ โภคข้ าวพันธุ์พื ้นเมืองกันอย่างแพร่หลายเมื่ อเปรี ยบเทียบกับคนในภาคอื่นๆ ข้ อมูลเพิ่มเติมยังระบุอีกว่า
ลักษณะของข้ าวที่ผ้ บู ริ โภคในภาคใต้ นิยม คือข้ าวที่มีคณ
ุ สมบัติน่มุ และหอม อย่างไรก็ตาม ผู้บริ โภคใน
ภาคใต้ ส่วนมากจะได้ ข้าวสารจากการซื ้อมากที่สดุ สูงถึงร้ อยละ 76.24 แหล่งที่ซื ้อข้ าวสารส่วนใหญ่คือร้ าน
ขายของชาในตลาด (39.96%) รองลงมาคือซื ้อจากร้ านข้ าวสารโดยตรง (32.31%) สาหรับลักษณะการซื ้อ
ข้ าวสารส่วนใหญ่จะซื ้อเดือนละครัง้ (57.46%) ในขณะที่มีการเพาะปลูกข้ าวแล้ วเก็บไว้ ใช้ บริ โภคเองมีเพียง
ร้ อยละ 13.18 และที่นา่ ตกใจกว่านันคื
้ อ เกษตรกรในภาคใต้ ถึงร้ อยละ 49.53 ต้ องซื ้อข้ าวเพื่อบริโภค4
สถานการณ์ที่ไม่สามารถพึ่งตนเองด้ านอาหาร โดยเฉพาะข้ าวของคนใต้ นนค่
ั ้ อยๆสะสมเรื่ อยมา
จากการหันมาปรับพื ้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ ยว ซึ่งตังอยู
้ ่บนความไม่แน่นอนเพราะผูกอยู่กบั กลไก
ตลาดโลกที่มีความผันผวนอยูต่ ลอดเวลา จากการแทรกแซงราคาของรัฐทาให้ พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวมีราคา
สูงขึ ้น ทาให้ เกิดการขยายพื ้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ มีการรุกที่ดินทากินในเขตป่ าอนุรักษ์ ก่อให้ เกิดความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ หรื อการนาพื ้นที่นามาปลูกยางหรื อปาล์ม ซึ่งเป็ นนิเวศที่ไม่สอดคล้ องกันกับ
ลักษณะของพืช เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามการดาเนินในแนวทางพืชเศรษฐกิจ กระแสหลักได้ ดาเนินมาเป็ น
ระยะเวลามากกว่า 10 ปี จนชาวใต้ ยึดเป็ นความอยู่รอดหลักของตน ไปพร้ อมๆ กับการสร้ างเศรษฐกิจขา
อื่นๆ อาทิ การท่องเที่ยว ประมง สวนผลไม้ ฯลฯ โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจดีอย่างเดียวจะทาให้ อยู่รอดมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมัน่ คงทางอาหาร และค่อยๆละเลยวิถีวฒ
ั นธรรมการผลิตเดิมที่เน้ นพึ่งตนเอง
กรมการค้ าภายใน 2558 อ้ างถึงในเชิดศักดิ์ เกื ้อรักษ์ .2559บทความเผยแพร่เวทีเสวนาแลสถานการณ์ความมัน่ คงทางอาหารของภาคใต้
“แกะรอยข้ าวใต้ ใครทาใครกิน” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 4 วันที่ 4 ตุลาคม
2559.
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และผลิตอย่างผสมผสาน อาทิ การปลูกข้ าวไร่ การปลูกข้ าวโดยใช้ พนั ธุ์พื ้นบ้ าน การปลูกข้ าวหรื อการปลูก
พืชผักรวมอยูใ่ นสวนยางพารา โดยไม่หวังเพียงมีเงินไปซื ้อกิน แต่สร้ างความมัน่ คงทางอาหารในระดับแปลง
ของตนเอง
ซึ่ง จากสถานการณ์ ที่ข้าวไม่เพี ยงพอต่อการบริ โภคของชาวใต้ นี เ้ อง ทาให้ กลุ่มชุม ชนในหลาย
จังหวัด หันมาให้ ความสาคัญกับการสร้ างพืน้ ที่อาหาร เช่น การรื อ้ ฟื ้นนาร้ างมาปลูกข้ าว การรวมกลุ่ม
สมาชิ กเพื่ อกิจ กรรมปลูกและเก็ บเกี่ ยวข้ าว การใช้ พืน้ ที่ สวนยางพาราขณะต้ นไม่โตมากปลูกข้ าวฯลฯ
ขณะเดียวกันก็เ กิ ดปรากฏการณ์ ที่ราคายางตกทาให้ เกษตรกรต้ องโค่นต้ นยางขายไม้ และนาเอาพื น้ ที่
กลับมาปลูกอาหารเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ จะเห็นว่าเกษตรกรที่ตงรั
ั ้ บทันจะไม่เอาตัวเองไปตามกระแสแต่จะปรับตัว
ให้ ตวั เองอยู่รอดและไม่ตกอยู่กับภาวะหนี ้สิน ชุมชนชาวสวนยางหลายแห่งได้ ปรับตัว อย่างเท่าทันโดย
พัฒนาการแปรรู ปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็ นหมอน เบาะนอน หมอนข้ าง ถุงมือ ไปพร้ อมๆ กับการทา
การตลาดเอง โดยเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆให้ เข้ ามารวมสนับสนุน ดังเช่น กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการพยายามดารงอยู่ในท่ามกลางเศรษฐกิจขาลง โดย
ใช้ กลุม่ ชุมชนที่เข้ มแข็งเป็ นฐานที่มนั่ และเศรษฐกิจหลายช่องทาง
อย่างไรก็ตามครัวเรื อนและชุมชนที่ปรับตัวได้ มีเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ โดยภาพใหญ่ยงั ต้ องอาศัย
นโยบายรัฐและการส่งเสริ มที่สอดคล้ องกันกับนโยบาย และที่สาคัญกว่านันก่
้ อนถึงปลายทางของการออก
มาตรการหรื อนโยบายใดๆ การออกแบบงานพัฒนาของหน่วยงานด้ านนโยบายควรจะตังอยู
้ ่บนสมมุติฐาน
การส่งเสริ มการผลิตและความมัน่ คงทางอาหาร ที่เน้ นความยัง่ ยืน มีทิศทางที่สามารถนาไปสู่การปรับตัว
และความเข้ มแข็งของฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชน ไม่เพียงแค่การเกาะเกี่ยวกับกลไกตลาด
อย่างเดียว อาจจะต้ องหันกลับมามองการส่งเสริมการพึ่งตนเองได้ ของชุมชนไม่ว่าจะเป็ นด้ านการผลิต การ
อนุรักษ์ พืน้ ที่ ทรัพยากร วิถีวฒ
ั นธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาที่ส่งเสริ มความมั่นคงทางอาหารควบคู่กันไป
ด้ วย

........................................................................................................
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