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สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ครั ง้ ที่ 2 พ.ศ. 2557
เอกสารหลัก 2.3

สุขภาวะคนตรั งยั่งยืนด้ วยการดูแลนาข้ าว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. คานิยาม
1.1 สุขภาวะหรื อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมายถึง ภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทางกาย
ั้
ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
2.2 ยัง่ ยืน หมายถึง อยูน่ าน ยืนยง เกิดจากการพัฒนาที่เป็ นบูรณาการ คือ ทาให้ เกิดเป็ นองค์รวม
หมายความว่า องค์ประกอบทังหลายที
้
่เกี่ยวข้ องจะต้ องมาประสานกันครบองค์ และมีลกั ษณะอีกอย่างหนึง่
คือ มีดลุ ยภาพ โดยหัวใจของการพัฒนาที่ทาให้ เกิดความยัง่ ยืนนันประกอบด้
้
วยคาศัพท์ที่นามาจับคูก่ นั 2
คู่ คือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้ อมและเศรษฐกิจกับนิเวศวิทยาโดยเห็นว่าควรให้ ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขของการอนุรักษ์สภาพแวดล้ อม หมายความว่า ต้ องให้ การพัฒนาหรื อความเติบโตทาง
เศรษฐกิจนันอยู
้ ใ่ นภาวะที่สิ่งแวดล้ อมรองรับไหวด้ วยหรื อว่าเจริญไปโดยไม่รังแกธรรมชาติ (ป.อ. ปยุตฺโต,
2544)
2.3 สุขภาวะคนตรังยัง่ ยืนด้ วยการดูแลนาข้ าว หมายถึง การพัฒนานโยบายสาธารณะและความ
ร่วมมือในการกระทาให้ คนตรังมีสขุ ภาวะครบทัง้ 4 ด้ าน โดยการฟื น้ ฟู ดูแล ปกปักรักษา พัฒนา ในเรื่ อง
การทานา เพื่อให้ เกิดดุลยภาพตามแนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สุขภาพทางกาย เกิดจากการผลิตข้ าวปลอดภัยจากสารพิษไว้ บริโภคเอง รับประทานชนิดพันธุ์ข้าว
หลากหลาย ร่างกายแข็งแรง ได้ ออกกาลังกายจากการทานา
สุขภาพทางจิต เกิดจากกระบวนการทานาทาให้ คนอยูก่ บั ธรรมชาติ มองเห็นการเจริ ญเติบโตของ
ต้ นข้ าวแล้ วเกิดความสุข เชื่อมโยงกับพิธีการและหลักธรรมทางศาสนา เกิดความมัน่ คงทางจิตใจด้ วยความ
มัน่ ใจว่ามีความมัน่ คงทางอาหารอยู่ในมือ แม้ เกิดภาวะคับขันทางสังคมเศรษฐกิจอย่างไรก็ไม่สง่ ผลต่อ
จิตใจของคนทานา
สุขภาพทางปัญญา เกิดจากกระบวนการทานาที่เน้ นการแก้ ปัญหา ค้ นหานวัตกรรมการทานาที่
เหมาะสม สามารถพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทานา การดารงชีวิตที่สอดคล้ องกับธรรมชาติ ดารงตนอยู่
ได้ ทา่ มกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ
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สุขภาวะทางสังคม เกิดจากความร่วมมือของเครื อข่ายคนทานา และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อการพัฒนาการทานาที่สอดคล้ องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เกิดดุลยภาพทางสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม

2. ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จังหวัดตรัง ตังอยู
้ ท่ างภาคใต้ ของประเทศไทย เป็ นจังหวัดที่มีพื ้นที่เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของ
มหาสมุทรอินเดีย ยาวตลอดแนวเขตจังหวัด 119 กิโลเมตร ประมาณเส้ นรุ้งที่ 7 องศา 31 ลิปดาเหนือ และ
เส้ นแวงที่ 99 องศา 38 ลิปดาตะวันออก อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ ตามเส้ นทางถนนเพชรเกษมประมาณ 828
กิโลเมตร มีเนื ้อที่ทงสิ
ั ้ ้น 4,941 ตารางกิโลเมตร หรื อ 3,088,399 ไร่
สภาพพื ้นที่สว่ นใหญ่โดยทัว่ ไปจะเป็ นเนินสูง ๆ ต่า ๆ สลับด้ วยภูเขาใหญ่ เล็ก กระจัดกระจายอยู่
ทัว่ ไป พื ้นที่ราบเรี ยบมีจานวนน้ อยซึง่ ใช้ เป็ นแหล่งเพาะปลูกข้ าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาว
จากตอนเหนือจดตอนใต้ และเป็ นแนวเขตแบ่งจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็ นดิน
ร่วนปนทราย สภาพป่ าเป็ นป่ าดิบชื ้น มีป่าชายเลนสาหรับท้ องที่ที่อยูต่ ิดกับทะเล มีพื ้นที่เป็ นเกาะจานวน 46
เกาะ อยูใ่ นพื ้นที่อาเภอกันตัง 12 เกาะ อาเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอาเภอสิเกา 21 เกาะ
ในปี พ.ศ. 2551 จังหวัดตรัง มีพื ้นที่ทาการเกษตรประมาณ 1,899,266 ไร่ หรื อร้ อยละ 61.49 ของ
พื ้นที่ทงหมด
ั้
พื ้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่ใช้ ประโยชน์ในการปลูกยางพารา ปาล์มน ้ามัน ไม้ ผล ข้ าว พืชผัก
และอื่นๆ (ภาพที่ 1) โดยมีพื ้นที่ปลูกข้ าวเพียง 26,407 ไร่ หรื อร้ อยละ 1.39 ของพื ้นที่ทาการเกษตร พื ้นที่
นาเป็ นนาน ้าฝนและนาในเขตชลประทาน ปลูกข้ าวปี ละครัง้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตอาเภอเมืองและอาเภอนา
โยง
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ภาพที่ 1 การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตังแต่
้ กลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม และฤดู
ฝน เริ่มตังแต่
้ เดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์
ลักษณะอากาศทัว่ ไป จังหวัดตรังอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมที่พดั ประจาเป็ นฤดูกาล ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือน ตุลาคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วง
กลางเดือน ตุลาคม ถึงกลางเดือน พฤษภาคม
จังหวัดตรัง ประกอบด้ วยกลุ่มชุดดิน (Land Unit) 28 กลุ่ม ตามรายงานของกองสารวจและจาแนก
ดิน กรมพัฒนาที่ดนิ พ.ศ. 2534 โดยแยกเป็ นกลุม่ ชุดดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้ าว 9 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ดิน
ชุดที่ 5-25, 59 และกลุม่ ชุดดินที่เหมาะสมต่อการปลูกไม้ ผล ไม้ ยืนต้ น พืชไร่ พืชผัก รวมทังที
้ ่เป็ นพื ้นที่ป่า
ต่าง ๆ รวม 19 กลุม่ (สานักงานจังหวัดตรัง, 2551 อ้ างโดยศูนย์วิจยั ข้ าวพัทลุง, 2551)

3. ตรั งนาในอดีต
จังหวัดตรังมีประวัติการทานามาอย่างยาวนาน ในสมัยชุมชนยุคนครศรี ธรรมราช มีการกล่าวถึงใน
ตานานพงศาวดารเมืองพัทลุง ว่า “ครัน้ ปี จอ โทศก พ.ศ. 1493 (จ.ศ. 312) พระยากุมารกับนางเลือดขาวก็
เที่ยวไป 7 วัน ถึงตรัง แขวงเมืองนครศรี ธรรมราช พระยากุมารก็ทาพระพุทธรูปเป็ นพระบรรทมที่ตรังนันองค์
้
หนึง่ และเมื่อกลับจากลังกาสิงหฬนัน้ นางเลือดขาวจึงสร้ างอารามพระศรี สรรเพชรพุทธสิหิงค์ ณ ที่พกั ตรัง
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อีกอารามหนึง่ เขียนจารึกไว้ ลงวันอาทิตย์ เดือน 6 แรม 5 ค่า” วัดดังกล่าวอยูใ่ นทุง่ นาโยง ลุม่ คลองนาง
น้ อย เมื่อพิจารณาจากการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนในลุม่ คลองนางน้ อยก็พบว่าในพื ้นที่นี ้มีลกั ษณะเป็ นที่ราบ
ลุม่ น ้าเหมาะกับการทานาปลูกข้ าวเป็ นอาณาบริเวณกว้ าง มีความอุดมสมบูรณ์เป็ นอย่างยิ่ง
การทานาของตรังยังคงดาเนินต่อเนื่องเพราะเป็ นการผลิตอาหารสาหรับยังชีพ มีพฒ
ั นาการอย่าง
ชัดเจนในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ดารงตาแหน่งเป็ นเจ้ าเมืองตรัง (พ.ศ.
2433 - 2444) พระยารัษฎาฯได้ วางแนวในการพัฒนาเมืองตรังในทุกด้ าน กล่าวเฉพาะในด้ านการทานานัน้
ท่านได้ สง่ เสริมให้ ราษฎรจับจองพื ้นที่บกุ เบิกทาไร่นา สร้ างแรงจูงใจให้ ทานาโดยยกเว้ นภาษีเป็ นเวลา 6 ปี
หลังจากนันก็
้ จะให้ กรรมสิทธิ์ที่นา ส่งเสริ มพวกที่มีอาชีพเย็บตับจากส่งไปขายเมืองเดลี ประเทศอินเดีย ให้
ทานาด้ วย โดยให้ เหตุผลว่าเงินที่ได้ จากการขายตับจากนันควรเป็
้
นเงินรองรังสาหรับใช้ จา่ ย ส่วนการทานา
นันได้
้ ข้าวมาหุงกินไม่ต้องซื ้อข้ าวสารราคาแพง เพราะในเวลานันเมื
้ องตรังต้ องสัง่ ข้ าวพม่าจากปี นงั ท่าน
นาเอาวัฒนธรรมการลงแขกมาเป็ นแรงจูงใจให้ ราษฎรสนใจการทานา คือให้ กานันผู้ใหญ่ บ้านเลี ้ยงอาหาร
ผู้ใหญ่บ้านนาลูกบ้ านไปทานาให้ กานันคนละ 1 วัน กานันเลี ้ยงอาหาร ส่วนราษฎรด้ วยกันต่างก็ผลัดเปลี่ยน
ไปช่วยกันทานาคนละ 2 วัน แต่ต้องเตรี ยมข้ าวห่อกันไปเองโดยมีผ้ ใู หญ่บ้านเป็ นผู้กากับ ถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็
ปฏิบตั ทิ านองเดียวกัน
ด้ วยนโยบายและกุศโลบายการบริหารเมืองตรังของพระยารัษฎาฯ ดังกล่าว ทาให้ มีพื ้นที่นา
ครอบคลุมนาที่ลมุ่ นาดอน นาหุบเขาระหว่างช่องควน นาชายหาด กระจายทัว่ ทังจั
้ งหวัด มีชื่อตาบลที่มีคา
ว่า นา นาหน้ ามากที่สดุ สอดคล้ องกับคากล่าวที่ตดิ ปากกันว่า “พัทลุงมีดอน นครมีท่า ตรังมีนา สงขลามี
บ่อ” (กรมศิลปากร,2544)
ชาญ ไชยจันทร์ และพาสน์ พลชัย (2503) ได้ เรี ยบเรี ยงกลอนสวดไว้ นา่ สนใจ รวมชื่อนาทังที
้ ่มีอยู่
เดิมและที่บกุ เบิกใหม่ ดังนี ้
“ถึงฤดูทานาพระยารัษฎ์

ลงมือจัดตรวจแดนตามแผนผัง

ให้ ชาวนาทานาเต็มกาลัง

อย่าให้ พลังทุ
้ กปี พอมีกิน

นาโยงเหนือนาโยงใต้ ทาให้ หมด

ทังนาปดรี
้
บระดมสมถวิล

นาโต๊ ะเป้านาป้อทาพอกิน

ทาให้ สิ ้นนาหว้ านาทุง่ ตาล

นาข้ าวเสียนาบัวนาฟ้าผ่า

นาหนองคล้ าอย่าพลังทั
้ งนาหาน
้

นาหลวงหลังนาเขาต้ องเอาการ

ไม่กนั ดารน ้าท่าทังนาเกลื
้
อ

นาโต๊ ะแซะนาแคและนาคะ

ทังนาพระนางามนาท่
้
ามเหนือ
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นาท่ามใต้ นายามาจุนเจือ

ทังนาเหนื
้
อนาปะยานาหัวทิง

นาโต๊ ะโตงนาหลวงนาม่วงเสร็จ

นาเมืองเพชรแล้ วมานาโต๊ ะหมิง

นานางสวยนาทุง่ มุง่ ทาจริง

ไม่รอนิ่งรี บมานาคมบาง

เสร็จนาวงลงมานาชุมเห็ด

นาขี ้เป็ ดทุง่ ขมิ ้นนาหินขวาง

นาทุง่ นุ้ยคุยได้ ดีหลายทาง

นาทองหลางทาหลังนาลังกา

นายายหม่อมดีกว่าข้ าวนาแขก

นาหนองแฝกเสมอถิ่นนาบินหลา

นาชุมแสงไหนจะแข่งข้ าวบ้ านนา

นาโต๊ ะหล้ านานอนค่อนข้ างดี

นายอมงามนาท่อมไม่ยอมรัง้

นาแฟบยังน้ อยหน้ านาหมื่นศรี

นาโต๊ ะมูลพูนสุขทุกตาปี

ข้ าวกล้ าดีเคียงบ่ากับนาเล

นาตาล่วงนาพรุร้ ูกนั สิ ้น

นาคลุ้มดินดีกว่าข้ าวนาหฺมร

นาหมื่นราชนาข่านาลิเป

นาโต๊ ะกาทาเลดีเหมือนกัน

ตรังมีนาไม่น้อยกว่าร้ อยชื่อ

ตามเสียงลือเล่าดังฟั งน่าขัน

ลุงมีดอนคอนมีท่าดีครัน

ตรังมีนาสงขลานันบ่
้ อมากมาย”

นาข้ าวของคนตรังในอดีตเป็ นนาดา พึง่ พาธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ ปยเคมี
ุ๋
อาศัยปุ๋ ยจากน ้าคลองที่
หลากเข้ าสูน่ า และใช้ ปยขี
ุ๋ ้ค้ างคาวเป็ นหลัก รูปแบบการผลิตใช้ แรงงานในครัวเรื อน ใช้ เครื่ องมือทานาอย่าง
ง่ายที่ผลิตได้ เอง ต้ นทุนสาหรับใช้ ในการผลิตจึงมีน้อยมาก
ในด้ านภูมิปัญญาของการทานาในสมัยก่อนมีเรื่ องที่นา่ สนใจหลายอย่าง เช่น การซังน
้ ้าเพื่อทานบ
กันน
้ ้าเข้ านาโดยใช้ ไม้ และใบสาคู เมื่อน ้าเข้ านาดอนนาโคกได้ ตามที่ต้องการแล้ วก็ดงึ ใบไม้ ออก การซังน
้ ้า
เป็ นการจัดการน ้าที่ไม่ทาลายระบบนิเวศน์ การรวบข้ าว เป็ นพิธีการเพื่อการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าว การทา
ขวัญข้ าวเป็ นพิธีการเพื่อบูชาพระแม่โพสพ การทานาหยอดแห้ ง(นาน่า)โดยใช้ ไม้ แทงดินให้ เป็ นหลุมหยอด
เมล็ดข้ าวแล้ วปิ ดกลบรอให้ ฝนตกลงมาแล้ วต้ นข้ าวก็งอกขึ ้นมาเอง การจัดการระบบนิเวศน์ลมุ่ น ้าโดยการ
รักษาพืชอนุรักษ์ น ้าและดินในลุม่ น ้าตรังมีพืชสาคัญที่ชว่ ยรักษาน ้ารักษาดินและผูกพันกับวิถีชีวิตชุมชนมา
อย่างต่อเนื่อง คือ ต้ นสาคู เป็ นพืชที่เป็ นทังอาหารและพื
้
ชเศรษฐกิจแบบพึง่ ตนเอง สามารถนาทุกส่วนของ
ตนสาคูมาใช้ ประโยชน์ ที่สาคัญคือ การช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้ อมให้ มีความสมดุล
ถึงแม้ การทานาจะเป็ นการผลิตอาหารสาหรับยังชีพของผู้คนก็ตาม แต่ด้วยการพัฒนา มีการขนส่ง
ข้ าวสารมาจากต่างพื ้นที่โดยสะดวก ประกอบกับค่านิยมของคนตรังที่ต้องการความสะดวกสบาย จึงพบว่า
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2536-2540 พื ้นที่ปลูกข้ าวในจังหวัดตรังมีแนวโน้ มลดลงทุกปี มาเพิ่มขึ ้นมากในปี พ.ศ. 2541
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การปลูกข้ าวในจังหวัดส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อใช้ บริโภคในครัวเรื อน มูลค่าผลผลิตประมาณ 248 ล้ านบาท
พื ้นที่ปลูกมีไม่มากนัก คือ 103,211 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 5.79 ของพื ้นที่เพาะปลูกทังหมด
้
บริเวณที่ปลูกข้ าว
มากที่สดุ คืออาเภอนาโยง (สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง,2541)
พัฒนาการของตรังนาในอดีตมีทงช่
ั ้ วงรุ่งเรื องโดยเฉพาะในช่วงการก่อตังชุ
้ มชนโบราณ และในช่วง
การพัฒนาบ้ านเมืองให้ เจริ ญสมัยพระยารัษฎาฯ และค่อยๆ ร่วงโรยอย่างต่อเนื่องมาตามลาดับ แม้ จะมี
ภาวะทางสังคมเศรษฐกิจในยุคฟองสบูแ่ ตก พ.ศ. 2540 และมากระตุ้นให้ ประชาชนหันกลับมาทานา
เพิ่มขึ ้น แต่ก็เป็ นช่วงระยะเวลาสันๆ
้ การลดลงของพื ้นที่นายังคงดาเนินต่อไปเนื่องจากการขยายของเมือง
การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่นาเป็ นอย่างอื่น รวมทังคุ
้ ณภาพการผลิตข้ าวของตรังเองที่นบั วัน
คุณภาพยิ่งลดลงไปเรื่ อยๆ จึงเป็ นเรื่ องที่นา่ ห่วงใยเป็ นอย่างยิ่งสาหรับตรังนาในปัจจุบนั และอนาคต

4. ตรั งนาในปั จจุบัน
ในปี พ.ศ. 2551 จังหวัดตรังมีพื ้นที่ปลูกข้ าวเพียง 26,407 ไร่ หรื อร้ อยละ 1.39 ของพื ้นที่ทา
การเกษตร พื ้นที่นาของจังหวัดตรังตามภาพที่ 2 ข้ างล่าง โดยพื ้นที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นเขตอาเภอเมืองและ
อาเภอนาโยง

ภาพที่ 2 พื ้นที่ปลูกข้ าวของจังหวัดตรัง
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ในปี พ.ศ. 2537 ตรังมีพื ้นที่ทานา 155,534 ไร่ ร้ อยละ 9.48 ของพื ้นที่เพาะปลูกทังหมด
้
(สานักงานป่ าไม้ จงั หวัดตรัง,2539) ปี พ.ศ. 2540 พื ้นที่นาเหลือ 103,211 ไร่ ร้ อยละ 5.79 ของพื ้นที่
เพาะปลูกทังหมด
้
(สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง,2541) ในปี พ.ศ. 2551 พื ้นที่นาลดลงเหลือเพียง 26,407
ไร่ หรื อร้ อยละ 1.39 ของพื ้นที่ทาการเกษตร (สานักงานจังหวัดตรัง, 2551 อ้ างโดยศูนย์วิจยั ข้ าวพัทลุง,
2551) ในปี พ.ศ. 2555 พื ้นที่นาลดลงเหลือเพียง 17,186 ไร่ (องค์การบริ หารส่วนจังหวัดตรัง,2556) จะเห็น
ได้ วา่ ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา พื ้นที่นาลดลงไปถึง 138,348 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 88.95 นับเป็ นการสูญเสีย
พื ้นที่นาในอัตราที่สงู มาก
ในเรื่ องดิน พื ้นที่ปลูกข้ าวของจังหวัดตรัง แบ่งออกตามศักยภาพความเหมาะสมของดินได้
3 ระดับ คือเหมาะสมมาก (กลุม่ ชุดดินที่ 5, 6, 6sp-b, 7, 14, 17b, 59, 6/17p และ 6/25B) เหมาะสม
ปานกลาง (กลุม่ ชุดดินที่ 17p, 18, 22 และ 17p/17b) และเหมาะสมน้ อย (กลุม่ ชุดดินที่ 25p,
25b และ 25b/6) แต่ในปั จจุบนั พื ้นที่ของจังหวัดตรังได้ ลดลงมาก ซึง่ บางส่วนก็ปล่อยให้ เป็ นนา
ร้ าง บางส่วนปลูกยางพารา ปาล์มน ้ามัน และสร้ างบ้ านเรื อน เป็ นต้ น เมื่อสุม่ เก็บตัวอย่างผลผลิตข้ าว
ของเกษตรกรพบว่าพื ้นที่นาอยูใ่ นระดับความเหมาะสมต่อการปลูกข้ าวมาก (L1) ตามศักยภาพของดินแล้ ว
จะให้ ผลผลิตมากกว่า 550 กิโลกรัมต่อไร่ (R1) แต่ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรต่ากว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่
(R4) เมื่อทาการทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยใช้ ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์ดนิ สามารถ
ยกระดับผลผลิตขึ ้นได้ มากกว่า 550 กิโลกรัมต่อไร่ เกือบทังหมด
้
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ภาพที่ 3 พื ้นที่ความเหมาะสมของดินสาหรับการปลูกข้ าวของจังหวัดตรัง

ภาพที่ 4 ระดับผลผลิตข้ าวเมื่อใส่ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์ดิน ของจังหวัดตรัง
ในด้ านแหล่งน ้าสาหรับทานา จังหวัดตรังมีทงแหล่
ั ้ งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าชลประทาน แหล่งน ้า
ธรรมชาติมีแม่น ้าลาคลองที่สาคัญอยู่ 2 สาย คือ แม่น ้าตรัง มีต้นกาเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัด
นครศรี ธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่ มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีลา
น ้าสาขาที่สาคัญ 7 สายได้ แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองลาภูรา
และคลองนางน้ อย แม่น ้านี ้ไหลผ่านท้ องที่จงั หวัดตรัง 5 อาเภอ คือ อาเภอรัษฎา อาเภอห้ วยยอด อาเภอ
วังวิเศษ อาเภอเมือง และอาเภอกันตัง แล้ วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากน ้ากันตัง
อาเภอกันตัง แม่น ้าปะเหลียน มีต้นกาเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล มี
ความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีลาน ้าสาขาที่สาคัญ 7 สาย ได้ แก่ คลองปะเหลียน คลองลาแคลง
คลองลาปลอก คลองห้ วยด้ วน คลองลาพิกลุ คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองลาชาน แม่น ้านี ้ไหล
ผ่านท้ องที่จงั หวัดตรัง 2 อาเภอ คือ อาเภอย่านตาขาวและอาเภอปะเหลียน แล้ วไหลลงสูท่ ะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากแม่น ้าปะเหลียน อาเภอปะเหลียน
แหล่งน ้าจากชลประทานมีโครงการชลประทานที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
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โครงการฝายคลองนางน้ อย เป็ นโครงการชลประทานขนาดกลาง อยูท่ ี่ตาบลละมอ อาเภอนาโยง
สร้ างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2521 ส่งน ้าเพื่อการเพาะปลูกในพื ้นที่บางส่วนของอาเภอนาโยงและอาเภอเมือง
ประมาณ 35,000 ไร่
โครงการคันกันน
้ ้านาท่ามเหนือ -ใต้ อยูท่ ี่บ้านต่อยไห ตาบลนาท่ามใต้ อาเภอเมือง เป็ นโครงการ
ประเภทเก็บกักระบายน ้าและป้องกันอุทกภัย แต่เดิมชาวบ้ านสร้ างกันเอง เมื่อ พ.ศ. 2492 – 2495 กรม
ชลประทานเข้ ามาปรับปรุงและบารุงรักษาภายหลัง
โครงการกะลาเส ตังอยู
้ ่ที่บ้านควนกุน ตาบลกะลาเส อาเภอสิเกา เป็ นโครงการประเภทเหมืองฝาย
สร้ างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2533 พื ้นที่ได้ รับประโยชน์ประมาณ 12,700 ไร่ ในตาบลเขาไม้ แก้ วและตาบลกะลาเส
อาเภอสิเกา(โครงการชลประทานตรัง สานักชลประทานที่ 12,2541)
โครงการอ่างเก็บน ้าคลองท่างิ ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลท่างิ ้ว อาเภอห้ วยยอด จังหวัด
ตรัง
กรมชลประทาน ได้ ดาเนินการศึกษา รายละเอียด สารวจ และออกแบบโครงการ พร้ อมทังก่
้ อสร้ างอ่างเก็บ
น ้าคลองท่างิ ้ว และระบบส่งน ้า รวมความยาวประมาณ 13.17 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2543 โดย
อ่างเก็บน ้า สามารถเก็บกักน ้าได้ 18.50 ล้ านลูกบาศก์เมตร ส่งน ้าเพื่อการเกษตร ครอบคลุม 5 ตาบล รวม
ประมาณ 60,542 ไร่

แหล่งน ้าจากโครงการชลประทานในปัจจุบนั สามารถจ่ายน ้าให้ พื ้นที่ทานาแยกตามรายอาเภอได้
ตามตาราง(โครงการชลประทานตรัง สานักชลประทานที่ 12,2557)
พืน้ ที่อาเภอ
เมืองตรัง
ตาบลนาบินหลา
ตาบลนาพละ
ตาบลนาโยงใต้
ตาบลบ้ านควน
ตาบลบ้ านโพธิ์

นาโยง
ตาบลนาโยงเหนือ
ตาบลโคกสะบ้ า
ตาบลละมอ

จานวนพืน้ ที่ (ไร่ )
9,425
(522)
(2,728)
(2,614)
(799)
(2,762)

5,700
(501)
(203)
(1,660)
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ตาบลนาหมื่นศรี
ตาบลนาข้ าวเสีย

ปะเหลียน
ตาบลปะเหลียน

ห้ วยยอด
ตาบลเขากอบ
ตาบลหนองช้ างแล่น
ตาบลเขาขาว

(1,671)
(1,665)

19
(19)

1,831
(1,442)
(309)
(310)

รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมด
16,975
ตารางที่ 1 พื ้นที่ทานาจังหวัดตรังในเขตชลประทาน
จากตารางแสดงให้ เห็นว่าโครงการชลประทานในจังหวัดตรังสามารถส่งน ้าให้ พื ้นที่ทานาในจังหวัด
ตรังได้ 16,975 ไร่
พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่เป็ นพันธุ์พื ้นเมืองและมีความหลากหลายของพันธุ์แต่พนั ธุ์ที่
เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สดุ ได้ แก่ พันธุ์เล็บนกปั ตตานี ส่วนพันธุ์อื่น ๆ ได้ แก่พนั ธุ์ขาวน ้าจืด เข็ม
ทอง ปิ่ นแก้ ว ช่ออารี ย์ เล็บนกช่อ เบาขี ้ควาย กอขวัญ มาเลย์แดง เบาแดง นางเอก ช่อขวัญ นาง
แก้ ว จาปาทอง จาปาเหลือง นางพญาขาว นอกจากนี ้ยังมีพนั ธุ์แนะนาบ้ างเล็กน้ อย เช่น ชัยนาท 1 กข
13 ปทุมธานี 1 กระจายอยู่ตามพื ้นที่ที่มีความเหมาะสม มีการจัดการเพาะปลูกและการใส่ปยที
ุ๋ ่คล้ ายคลึง
กัน (ศูนย์วิจยั ข้ าวพัทลุง, 2551)
สาเริง แซ่ตนั (2553) ได้ ศกึ ษาข้ าวพันธุ์พื ้นเมืองภาคใต้ ได้ รวบรวมพันธุ์ข้าวจากจังหวัดตรัง ได้ แก่
พันธุ์เบาน ้าค้ าง ข้ าวขาว พันธุ์ขาว หอยสังข์กลาย หอยสังข์ ช่อลางสาด เบาขี ้ควาย สายบัว งวงช้ าง เล็บ
นก ไข่มดริน้ หลอกแขก สารงาม ช่อนิมิต ลูกปลา กุนหยี ระเด่น เบาหอม ข้ าวคอน ขาวรวงยาว ลูก
หวาย หม่ายหญ้ า ลิตี ้ ช่อละมุด พวงทอง นอกจากนี ้ยังได้ รวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวยอดนิยมของจังหวัด
ตรัง ได้ แก่ พันธุ์ข้าวต้ นดา ช่อเจียก สาเภาทอง ยาไซ หัวนาหนัก เบาขี ้ควาย ข้ าวดอกคล้ า สารงาม
ท้ ายดา นางกอง ช่อไข่เป็ ด ไทรขาว หอยสังข์ ข้ าวขาว ขาว เบาชายนา นายสาร เบาป้าหรี ข้ าวเบา
แม่ละออง
พันธุ์ข้าวจังหวัดตรังตามข้ อมูลของภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีความโดดเด่นอยูห่ ลายชนิด เช่น
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ข้ าวลูกขอ เป็ นข้ าวที่ปลูกเพื่อให้ ผ้ สู งู อายุรับประทาน เพราะเป็ นข้ าวนิ่ม รสชาติดี ผู้สงู อายุจะ
รับประทานข้ าวได้ มาก แต่ข้าวพันธุ์นี ้ปลูกในแปลงได้ เพียง 1 – 2 ครัง้ ถ้ าปลูกในครัง้ ต่อไปในพื ้นที่เดิมข้ าว
จะเป็ นโรคมาก
ข้ าวงวงช้ าง เป็ นข้ าวที่ปลูกในนาน ้าลึก ข้ าวจะลูส่ งู ขึ ้นตามน ้า เหมาะกับนาน ้าท่วม เป็ นข้ าวที่มีชื่อ
ระบุในบัญชีสอบสวนพรรณข้ าวหนักในจังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2458 – 2460 (เอกสารมณฑลภูเก็ต
(10) มท 13/29)
ข้ าวขาวรวงยาว เป็ นข้ าวที่ปลูกได้ ดีกบั ดินของจังหวัดตรัง รวงยาว น่ารับประทาน
ข้ าวหลอกแขก เป็ นข้ าวเบาที่มีรสชาตินา่ รับประทาน นิ่ม
ข้ าวนางกอง เป็ นข้ าวหนัก ผลผลิตต่อไร่สงู เป็ นตัน ครอบครัวที่มีลกู มากจะปลูกข้ าวนี ้ นาไปทาเส้ น
ขนมจีนที่มีรสชาตินา่ รับประทานที่สดุ เมื่อรับประทานข้ าวนางกองจะทาให้ ทางานได้ ทนต่อเนื่อง และข้ า
ชนิดนี ้ปลูกต่อเนื่องกันเป็ น 10 ปี ก็ไม่มีโรคข้ าวระบาด
การเตรี ยมดินทานา ชาวนาจะใช้ รถไถแทรกเตอร์ เป็ นส่วนใหญ่ อัตราค่าไถ 800 – 900 บาทต่อไร่
รูปแบบการทานาของคนตรังในปัจจุบนั มีทงนาด
ั ้ าโดยคน ดาโดยเครื่ องจักรกล นาหว่านน ้าตม นา
โรยเมล็ดข้ าวงอก นาโยน มีการประยุกต์ใช้ เครื่ องจักรตามเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เช่น รถดานา
การใส่ปยุ๋ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้ าวไม่ใส่ปยุ๋ เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่า ข้ าวเจริญเติบโตดีแล้ ว
มีบางรายที่ใส่ปยุ๋ 1 ครัง้ โดยเลือกใส่เฉพาะส่วนที่เห็นว่าข้ าวเจริญเติบโตไม่ดี โดยใช้ ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 หรื อ
สูตร 16-20-0 อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี ้พบเกษตรกรเพียงเล็กน้ อยเท่านันที
้ ่ใส่ปยข้
ุ๋ าว 2 ครัง้
โดยครัง้ แรก ใส่หลังปักดาประมาณ 1 เดือน ใช้ ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 หรื อ 16-20-0 อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่
ส่วนครัง้ ที่ 2 ใส่ระยะข้ าวตังท้
้ อง ใช้ ปยสู
ุ๋ ตร 16-20-0 อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่
การกาจัดวัชพืชเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้ สารเคมี ทังการป้
้
องกันกาจัดวัชพืช โรค แมลง และศัตรู
ข้ าว การกาจัดวัชพืชจะใช้ มือถอน สาหรับโรค แมลง ไม่พบการระบาด ส่วนสัตว์ศตั รูข้าวที่พบได้ แก่ หอย
เชอรี่ ปูนา และหนูนา สาหรับหอยเชอรี่ เกษตรกรป้องกันการทาลายโดยใช้ ต้นกล้ าที่มีอายุ 40-45 วัน มาปัก
ดา
การเก็บเกี่ยวและการนวด ส่วนใหญ่จะใช้ รถเกี่ยวนวด อัตราค่าเกี่ยวนวด 550-600 บาทต่อไร่ และ
พบเก็บเกี่ยวด้ วยมือ โดยใช้ แกระบ้ างเล็กน้ อย
ผลผลิตข้ าวของจังหวัดตรัง จากการสุม่ เก็บตัวอย่างผลผลิตข้ าวของเกษตรกร ร่วมกับการ
สัมภาษณ์เกษตรกรเจ้ าของผลผลิตจากอาเภอต่าง ๆ ที่มีการปลูกข้ าวของจังหวัดตรัง ฤดูนาปี 2549 รวม
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52 ตัวอย่าง พบว่า พื ้นที่นาทังหมดอยู
้
ใ่ นพื ้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกข้ าวมาก (L1) โดยภาพรวมระดับ
ผลผลิตข้ าวที่ได้ จากการสุม่ เก็บตัวอย่างจัดอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าศักยภาพของดิน ซึง่ ศักยภาพของดินใน
พื ้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกข้ าวมากต้ องได้ ผลผลิตมากกว่า 550 กิโลกรัมต่อไร่ แต่จากการสุม่ เก็บตัวอย่าง
ได้ ผลผลิตระหว่าง 218-498 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ย 347 กิโลกรัม การที่ผลผลิตต่ากว่าศักยภาพของพื ้นที่
อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้ านสภาพพื ้นที่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นนาน ้าฝน และการจัดการการผลิต เช่น การใช้ พนั ธุ์
ข้ าวพื ้นเมือง และที่มาของเมล็ดพันธุ์ซงึ่ เก็บจากฤดูกาลที่ผา่ นมา รวมทังการใช้
้
ปยุ๋ เมื่อนาผลผลิตข้ าวมา
จาแนกออกเป็ น 4 ระดับ พบว่าพื ้นที่ปลูกข้ าวส่วนใหญ่มีระดับผลผลิตอยูใ่ นระดับที่ 4 (ผลผลิตน้ อย
กว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่) คิดเป็ นร้ อยละ 55.77 ของจานวนตัวอย่าง รองลงมาอยูใ่ นระดับที่ 3 (ผลผลิต 351
- 450 กิโลกรัมต่อไร่) คิดเป็ นร้ อยละ 32.69 ของจานวนตัวอย่าง และผลผลิตอยูใ่ นระดับที่ 2 (ผลผลิต 451
– 550 กิโลกรัมต่อไร่) น้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 11.51 ส่วนผลผลิตระดับที่ 1 (ผลผลิตมากกว่า550 กิโลกรัม
ต่อไร่) จากการสารวจไม่พบข้ อมูล ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยของจังหวัดตรังคิดเป็ น 347 กิโลกรัมต่อไร่ จึงเป็ น
ค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่าผลผลิตเฉลี่ยของภาคใต้ และของประเทศคือ 405 และ 427 กิโลกรัมต่อไร่ตามลาดับ
(ศูนย์วิจยั ข้ าวพัทลุง, 2551 )

ภาพที่ 5 ระดับผลผลิตข้ าวของเกษตรกรจังหวัดตรัง จากการสารวจ ปี 2549

5. ความห่ วงใยต่ อการทานาของจังหวัดตรั ง
5.1 ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา จานวนพื ้นที่นาในตรังลดลงอย่างน่าตกใจ โดยพื ้นที่นาหายไปคิดเป็ น
ร้ อยละ 88.95 จากพื ้นที่นาในปี 2537 ทังนี
้ ้เนื่องจากการขยายของเมือง พื ้นที่นาในอาเภอเมืองหายไปมาก
ที่สดุ มีการกว้ านซื ้อที่ดนิ นาเพื่อเก็งกาไรของนักค้ าที่ดนิ การเปลี่ยนมือเจ้ าของที่นาโดยพ่อแม่มอบให้ กบั
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ลูกหลานที่ไม่ได้ ทานา การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นในพื ้นที่นา เช่น ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม่มีมาตรการ
ใดๆ จากภาครัฐเพื่อการรักษาพื ้นที่นา จึงส่งผลให้ ที่นายิ่งลดหายไปอย่างรวดเร็ ว
5.2 การผลิตข้ าวของเกษตรกรมีต้นทุนสูงเฉลี่ยไร่ละ 2,500 – 3,000 บาท ประกอบกับเกษตรกรยัง
ติดอยูก่ บั ประสบการณ์ผลิตแบบเดิมที่พงึ่ พาธรรมชาติ ในขณะที่บริ บททางสิ่งแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป
สภาพดินขาดความสมบูรณ์ ปุ๋ ยที่มากับน ้าหลากเข้ านาก็หมดไปเนื่องจากมีการสร้ างคันคลอง การใช้ ปยุ๋
ไม่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ ใช้ ปยยู
ุ๋ เรี ยเกินความจาเป็ น ขาดการวิเคราะห์ดิน ทาให้ ผลผลิตที่ได้ ต่ากว่าที่
ควรจะเป็ น ผลผลิตข้ าวของจังหวัดตรังจึงอยูใ่ นภาวะต่าที่สดุ ในระดับภาคใต้ และประเทศ ในปี 2556
เกษตรกรบ้ านนางน้ อย ตาบลนาพละ ประสบกับปัญหาโรคใบไหม้ ในข้ าวเล็บนกปั ตตานีระบาดลามไปทัง้
ทุง่ ข้ าวยืนต้ นเขียวออกรวงลีบ บางแปลงก็ไม่ออกรวงเลย ทังนี
้ ้เพราะปลูกข้ าวเล็บนกปั ตตานีตอ่ เนื่องใน
พื ้นที่เดิมกว่า 10 ปี ส่งผลให้ ในปี 2557 เกษตรกรหลายรายหยุดทานา
5.3 พันธุ์ข้าวพื ้นเมืองดังเดิ
้ มหายไปเป็ นจานวนมาก พันธุ์ข้าวตรังดังเดิ
้ มมีหลากหลายทังพั
้ นธุ์ข้า
นาดอน นาลึก ข้ าวเบา ข้ าวหนัก ข้ าวบางพันธุ์เคยได้ รับรางวัลจากการประกวดข้ าว คือ ข้ าวสารงาม ข้ าว
บางพันธุ์ไปเป็ นข้ าวประจาจังหวัดอื่น เช่น ข้ าวไข่มดริน้ เป็ นข้ าวประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ในขณะที่
จังหวัดตรังยังไม่มีข้าวประจาจังหวัดแต่อย่างใด ข้ าวพื ้นเมืองทุกชนิดผ่านประสบการณ์ของชาวนามา
อย่างต่อเนื่อง ชาวนาจึงสามารถบอกได้ วา่ ข้ าวแต่ละพันธุ์เป็ นอย่างไร แต่องค์ความรู้นี ้ก็คอ่ ยๆ เลือนหายไป
ทีละนิดๆ ไม่มีการรวบรวมเอาไว้ เช่น ข้ าวหอยสังข์สามารถเก็บไว้ ได้ เป็ น 10 ปี โดยรสชาติข้าวไม่เปลี่ยน
เป็ นต้ น
5.4 ระบบน ้าโครงข่ายย่อยที่กระจายไปยังพื ้นที่นามีน้อยมากและไม่ได้ รับการจัดการทังจากภาครั
้
ฐ
และจากเจ้ าของที่นา การจัดการน ้าเข้ าแปลงนาตรังสมัยก่อนเน้ นการชักน ้าผ่านแปลงนา เป็ นที่ร้ ูกนั ของ
เจ้ าของที่นา น ้าจึงเข้ าแปลงนาไปตามลาดับ แต่ยคุ ปัจจุบนั คนทานารุ่ นใหม่ไม่เข้ าใจวัฒนธรรมการชักน ้า
เข้ านาแบบนี ้ แนวทางการแก้ ปัญหานี ้มีความจาเป็ นต้ องสร้ างระบบโครงข่ายเหมืองน ้าย่อยในทุง่ ที่เกิดจาก
ความร่วมมือของเจ้ าของที่นา ภาคท้ องถิ่นและภาครัฐ
5.5 จังหวัดตรังไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คณ
ุ ภาพไว้ ใช้ เองได้ เหมือนจังหวัดใกล้ เคียง ขาดการ
รวมตัวกันผลิตข้ าวคุณภาพสูง จึงทาให้ ข้าวที่ผลิตได้ เกิดการปน ในปี การผลิตต่อไปจึงมีปัญหาเรื่ องเมล็ด
พันธุ์ ต้ องไปหาซื ้อมาจากต่างจังหวัด
การทานาของจังหวัดตรังมีความเป็ นมาอย่างยาวนาน เป็ นกระบวนการสร้ างสุขภาวะของคนตรัง
เกือบทังจั
้ งหวัดในอดีต หากไปสารวจดูทะเบียนนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาของนักเรี ยนในช่วงเวลา
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30 – 50 ปี ที่ผา่ นมานี ้ จะพบว่ามีการระบุอาชีพของผู้ปกครองว่ามีอาชีพทานาเป็ นหลัก แม้ โรงเรี ยนจะอยู่
ใกล้ ทะเลก็ตาม จึงทาให้ เห็นว่าคนตรังในอดีตให้ ความสาคัญกับความมัน่ คงทางอาหารเป็ นสาคัญ มีคติ
ความเชื่อของคนทานาในตรังว่า “ขายข้ าว ตรังนาถือว่าเป็ นเรื่ องอุบาทว์” เนื่องจากคนตรังทานาเพื่อไว้ กิน
ภายในครัวเรื อน การขายข้ าวจึงถือเป็ นสิ่งที่ไม่ควรทา เป็ นเหมือนคนสิ ้นคิด เป็ นความเชื่อทางคติชนวิทยาที่
มีความหมายเตือนไม่ให้ ประมาท ในทานองว่า “อย่างอื่นมี – ไม่มี ไม่เป็ นไร แต่ข้าวเปลือกต้ องมีอยูค่ เู่ รื อน
ข้ าว” เสมอ (กรมศิลปากร,2544)
ในปัจจุบนั การขาดแคลนข้ าวสาหรับบริโภคหมดไป เนื่องจากข้ าวสารจากต่างพื ้นที่เข้ ามาโดย
สะดวก เพียงพอต่อการบริโภคของคนในจังหวัดตรัง แนวคิดของคนตรังเกี่ยวกับการทานาก็เปลี่ยนไป บาง
รายยังคงปลูกข้ าวไว้ กินเอง ด้ วยความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยและการประหยัดภายในครอบครัว บางราย
ก็พฒ
ั นาไปเป็ นการปลูกข้ าวเพื่อขาย อย่างไรก็ดีการผลิตข้ าวของคนตรังในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมายังคงมี
ผลผลิตต่าทังในเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพ พื ้นที่ทานาก็ลดน้ อยถอยลงไป
แต่เมื่อเราพิจารณาในอีกแง่มมุ หนึง่ เราก็จะพบว่า การทานาของคนตรังในปัจจุบนั ทังที
้ ่เป็ นการ
ผลิตเพื่อยังชีพและการผลิตเพื่อจาหน่าย ยังคงเป็ นกระบวนการสร้ างระบบสุขภาวะแบบองค์รวมได้ เป็ น
อย่างดี อันเนื่องมาจากการทานาในตรังมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่แนบแน่นอยูก่ บั ธรรมชาติและศาสนา
อย่างยาวนาน เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึง่ ในการสร้ างสุขภาวะคนตรังอย่างยัง่ ยืนด้ วยการดูแลนาข้ าว โดยผ่าน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรั งครั ง้ ที่ 2 พ.ศ. 2557
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
มติ 2.3 สุขภาวะคนตรั งยั่งยืนด้ วยการดูแลนาข้ าว
ได้ พิจารณาเอกสารหลัก 2.3 สุขภาวะคนตรังยัง่ ยืนด้ วยการดูแลนาข้ าว
กังวล ต่อสถานการณ์การทานาในจังหวัดตรัง ทัง้ ในเรื่ อง การลดลงของพืน้ ที่นา การมี ต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ ้น คุณภาพของกระบวนการผลิตข้ าวและผลผลิตต่า การลดลงของพันธุกรรมข้ าวพื ้นเมือง
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับนาข้ าวหายไป และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่ไม่สอดคล้ องเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนตรังในกลุ่มพืน้ ที่ตรังนาในภาพรวม และสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วนี ้จะ
ก่อให้ เกิดทุกขภาวะของคนตรังหมูต่ รังนาในอนาคต
ห่ วงใย ว่าเหตุการณ์เหล่านี ้จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อวิถี การดารงชีวิตและระบบการผลิตของคน
ในหมูต่ รังนาอันเชื่อมโยงกับความมัน่ คงทางอาหารของคนตรัง
เห็นว่ า การฟื น้ ฟูดแู ลนาข้ าวเป็ นกระบวนการที่สามารถเสริ มสร้ างสุขภาวะแบบองค์รวมให้ กบั คน
ตรังในหมู่นาและคนตรังโดยทัว่ ไป และการให้ ความสาคัญกับกระบวนการที่ สอดคล้ องกับการผลิตตาม
หลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ถือว่าเป็ นทางออกทางสังคมที่สามารถสร้ างความร่ วมมือและสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ ชมุ ชนได้ อีกทางหนึง่
รั บทราบว่ า ในขณะนี ้หน่วยงานทังภาครั
้
ฐ ภาคท้ องถิ่นและภาคเอกชน ได้ ดาเนินการให้ ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรทานาหลากหลายแนวทางตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ตระหนั ก ว่ า

กระบวนการพัฒ นาเพื่ อ ให้ เ กิ ด สุข ภาวะที่ ยั่ง ยื น ในการดูแ ลนาข้ า วนัน้ เป็ น

กระบวนการในการพัฒนาคนทัง้ 4 มิติ โดยต้ องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีคนทานาเป็ น
ศูนย์กลางสาคัญ
จึงมีมติดงั ต่อไปนี ้
1. ขอให้ จงั หวัดตรัง โดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดตรัง แต่งตังคณะกรรมการดู
้
แลนา
ข้ าวระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้ องและตัวแทนภาคประชาชนอย่างน้ อยกึ่งหนึ่ง เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ฟื น้ ฟูพื ้นที่นาข้ าวของจังหวัดตรังอย่างเป็ นระบบ
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2. ขอให้ โครงการชลประทานจังหวัดตรัง สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตรัง สานักงาน
เกษตรอาเภอ สถานีพฒ
ั นาที่ดินจังหวัดตรัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื ้นที่นาตรัง และ
ภาคประชาชน ร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนาการผลิตข้ าวจังหวัดตรังและวางระบบโครงข่ายนา้
ระดับแปลงนาทังทุ
้ ง่ เพื่อจัดทาทางส่งน ้าไปยังแปลงนาที่อยูห่ า่ งไกลจากระบบชลประทาน
3. ขอให้ จัง หวัดตรั ง โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จัง หวัดตรั ง และหน่ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
กาหนดแผนในการสนับสนุนปั จจัยเพื่อลดต้ นทุนการผลิตในการทานาของเกษตรกร ส่งเสริ ม
ให้ เกษตรกรมีองค์ความรู้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ สนับสนุนให้ เกิดการ
เก็ บรักษาพันธุ์ ข้าวในรู ปแบบ “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ข้าว” การค้ นหาพันธุ์ ข้าวประจ าจัง หวัด
ส่งเสริ มการทานาอินทรี ย์และจัดตังกองทุ
้
นส่งเสริ มการทานา เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต
ข้ าวอย่างเป็ นระบบ
4. ขอให้ จงั หวัดตรัง โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
ตรัง ศึกษา รวบรวม และจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการทานาให้ ขยายสู่
การเรี ยนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่
5. ขอให้ สานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดตรัง สนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จัดทาเขตอนุรักษ์ ทรัพยากรพื ้นที่นาข้ าวจังหวัดตรัง โดยการประกาศข้ อตกลงหรื อกติกาของ
ชุมชนท้ องถิ่นในพื ้นที่ที่มีความพร้ อม เช่น การกาหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน การใช้ ที่นาใน
การประกอบกิจการอื่น
6. ขอให้ ส รรพากรจัง หวัดตรั ง มี ม าตรการทางภาษี เ พื่ อสนับ สนุน ให้ เจ้ า ของที่ ดินอนุญาตให้
เกษตรกรทานาโดยไม่คิดค่าเช่า และสามารถนามาคานวณลดหย่อนภาษี เพื่อจูงใจให้ เจ้ าของ
ที่นาไม่ทิ ้งให้ นาร้ าง ในทางกลับกัน หากเจ้ าของที่ดินทิ ้งที่นาให้ รกร้ างจะต้ องเสียภาษี บารุ ง
ท้ องถิ่นในอัตราก้ าวหน้ า
7. ขอให้ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังขับเคลื่อน ติดตามมติและนาเสนอรายงานผลการติดตามใน
การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังครัง้ ที่ 3

