


ลำนำเพลงปากพนัง
ปากพนังเมืองนี้มีประวัติ     ชื่อเบี้ยซัดแต่โบราณนานหนักหนา    

เศรษฐกิจมั่งคั่งฝั่งคงคา     มีนาวาทอดสมอรอเรียงราย  

เป็นอู่น้ำอู่ข้าวชาวสยาม     ทั่วเขตคามนำสินค้ามาซื้อขาย  

ประชาชนเฟืองฟูอยู่สบาย    ปากพนังกลายเป็นเมืองท่าคราโบราณ  

ชาวจีนโพ้นทะเลเร่สำเภา    ตั้งลำเนาทำกินสร้างถิ่นฐาน  

ทำการค้ามั่งคงสืบวงษ์วาน    มีลูกหลานตั้งรกรากที่ปากพนัง  

ประมาณร้อยกว่าปีที่สืบสาย    มีหลักฐานเรียงรายสองชายฝั่ง 

ลำแม่น้ำกว้างใหญ่ไหลประดัง    ออกสู่ยังทะเลไทยอย่างไพบูลย์  

ปากแม่น้ำมีอ่าวยาวตลอด    ชาวเรือจอดหากินไม่สิ้นสูญ  

ปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มเต็มเพิ่มพูน    ได้เกื้อกูลพัฒนาการประมง  

ที่ราบลุ่มปากพนังฝั่งซ้ายขวา    เป็นผืนนาข้าวพันธุ์ดีที่ประสงค์  

กิจการโรงสีไฟใหญ่มั่นคง    ข้าวสารส่งทั่วอาณาประชาคม  

เกิดคนดีศรีปากพนังครั้งอดีต    สร้างจารีตประเพณีที่สวยสม  

การศึกษาสร้างสำนึกฝึกอบรม    เพาะบ่มคนลุ่มน้ำความผูกพัน   

ลุ พ.ศ. สองพันห้าร้อยห้า    บังเกิดวาตภัยใหญ่มหันต์ 

แหลมตะลุมพุกกำลังหลับรับไม่ทัน   ในครั้งนั้นเสียหายอย่างร้ายแรง  

นับแต่วันนั้นมหาวิปโยค     ปากพนังเศร้าโศกทุกหนแห่ง  
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ดำรงชีพในวิถีที่เปลี่ยนแปลง    คนหน้าแห้งไม่สู้อยู่ทำนา  

น้ำเปลี่ยนทางลมเปลี่ยนทิศผิดวิบัติ   ความอัตคัดบังเกิดผลคนเสดสา  

โรงสีไฟปล่องล้มจมคงคา    หอยปูปลาร่อยหรอไม่พอกิน  

ปากพนังสะเทือนเหมือนถูกพิษ    เศรษฐกิจก็มีแต่หนี้สิน  

เมืองเคยอยู่อู่เคยยลเป็นมลทิน    ผืนแผ่นดินกลับค่าเป็นนาร้าง  

คนอพยพที่ทำกินย้ายถิ่นฐาน    ละทิ้งบ้านรันทดเพราะหมดหวัง  

หาที่ป่าทิ้งทะเลต้องเซซัง    ปากพนังเหมือนกับคนหลับตา  

กายภาพเปลี่ยนแปลงเห็นแจ้งชัด    แต่ติดขัดการแก้ไขในปัญหา  

ทางสังคมทรุดโทรมโหมเข้ามา    การพัฒนาไม่มีชี้ประเด็น  

ด้วยเดชะบารมีที่บอกเหตุ    ในพระเนตรพระกรรณนั้นทรงเห็น  

ทุกข์ของคนล่มน้ำความลำเค็ญ    ก็กลายเป็นทุกข์ของ”พระภูมิพล”   

แผนที่กางวางหมุดจุดแก้ไข    โครงการใหญ่ทรงแจ้งทุกแห่งหน  

ด้วยพระทัยเป็นห่วงเหล่าปวงชน    แก้ถ่ายกลความบกพร่องข้องโครงการ  

ทุกภาคส่วนรับสนอง “ของในหลวง”   ได้ลุล่วงตลอดสอดประสาน  

แก้เรื่องดิน  เรื่องน้ำความกันดาร    ปรับพื้นฐานตามวิถีเคยมีมา  

อุทกวิภาขประสิทธิ์เขื่อนปิดกั้น     ได้จัดสรรน้ำลงตัวกันทั่วหน้า 

ราษฎร์คืนถิ่นดินชุ่มน้ำพืชงามตา    แก้ปัญหาพื้นฐานการทำกิน  

คอนโดนกเกิดเรียงรายสองชายฝั่ง   เก็บรังนกนางแอ่นแสนถวิล  

เศรษฐกิจตัวใหม่ในแผ่นดิน    ปากพนังยังไม่สิ้นแผ่นดินเดิม  

น้ำพระทัยของในหลวงห่วงทวยราษฎร์   ปรับแปรธาตุเป็นฐานการส่งเสริม 

ผักพืชสวนนาไร่ได้เพิ่มเติม    ชนริเริ่มคืนวิถีที่มั่นคง  

ด้วยสำนึกในพระบารมีที่ประจักษ์   สร้างตำหนักถวายไว้สูงส่ง  

ขอพระองค์สถิตหล้าสถาพร

นายสงวน  กลิ่นหอม

ผู้ประพันธ์
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เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร

และมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน

อันเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ

เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นและมีความสุขอย่างพอเพียง

จากพระเมตตา...



“พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอย่างไร สมเด็จพระเทพฯทรงเป็นอย่างนั้น

ทรงถอดแบบทูลกระหม่อมพ่อมาทุกอย่าง” 

“ยกตัวอย่างหลักการทรงงาน ทรงตามแบบอย่างพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น ทั้งทรงแก้ไขปัญหา

ให้ประชาชนโดยใช้องค์ความรู้ ทรงพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงหลักภูมิสังคม

ทรงมุ่งพัฒนาทั้งคนและพื้นที่ ทรงบริหารความเสี่ยง โดยจะทรงทดลองจนเกิดผลดีก่อน 

แล้วจึงค่อยพระราชทานแก่ราษฎร ทรงเน้นให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่ห่างไกล 

ทรงให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและทรงใช้เทคโนโลยีในการติดตามงาน

และทรงเป็นแบบอย่างของการประหยัดและพึ่งพาตนเอง”





ประวัติ พ่อท่านหนูพิน อคฺคเสโน
วัดขนาบนาก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

นะโมนมัสการ  พระอคฺคเสโน  โพธิสัตโต
อาธาธนนัง  นะมามิหัง  นะโมพุธธายะ

	 พ่อท่านหนูพิน		อคฺคเสโน		เดิมชื่อ		หนูพิน		อินทร์ชู
	 เกิดที่		บ้านขนาบนาก		หมู่ที่		๑		ตำบลขนาบนาก		อำเภอปากพนัง		จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 บิดาชื่อ		นายเอียด		อินทร์ชู
	 มารดาชื่อ		นางบัวแก้ว		อินทร์ชู
	 มีพี่น้อง	๗		คน
	 	 ๑.		นายพันธ์		อินทร์ชู
	 	 ๒.		นางทองแป้น		อินทร์ชู
	 	 ๓.		พ่อท่านหนูพิน		อินทร์ชู
	 	 ๔.		นางทองหอ		อินทร์ชู
	 	 ๕.		นางทองใหม่		อินทร์ชู
	 	 ๖.		นางลูกหนู		อินทร์ชู
	 	 ๗.		นายไข่นุ้ย		อินทร์ชู
พ่อท่านหนูพิน		อคฺคเสโน		เกิดในปี	พ.ศ.		๒๔๔๐		ปีระกา		
	 อายุ		๑๖		ปี		ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดขนาบนาก		ต่อมาเมื่ออายุครบ		๒๐		ปีบริบูรณ์		ได้อุปสมบท 
โดยมีพระอุปฌาย์	ช่ือเกิด	เป็นผู้บรรพชาให้และจำพรรษาท่ีวัดขนาบนากมาโดยตลอด		คร้ันเจ้าอาวาส 
ได้มรณภาพลง		ชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านให้เป็นเจ้าอาวาส
	 ทา่นเปน็พระทีเ่ครง่ครดัในวนิยัและเปน็พระนกัพฒันา					โดยไดช้กัชวนชาวบา้นเดนิทางไปอำเภอ 
ชะอวดเพื่อไปตัดไม้ตะเคียนทองและไม้เคี่ยมมาสร้างเป็นหอฉันท์	 	 วิหาร	 	และกุฏิ	 	ท่านยังได้ก่อตั้ง 
โรงเรียนวัดขนาบนาก	สร้างอาคารเรียนที่มุงด้วยจากเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงปัจจุบัน
	 เมื่อกลางปี		พ.ศ.		๒๔๙๙		ท่านได้อาพาธและต้องเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพมหานครถึงแม้ทาง 
คณะแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว	แต่ท่านก็ได้มรณภาพลง		
 ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ	ท่านได้สั่งให้นายปาน		ชูสุข	เป็นผู้ทำหีบศพให้ท่านซึ่งทำด้วยไม้ 
ตะเคียนทอง		และไม่ให้เผาด้วยเพราะจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
	 ในป	ีพ.ศ.		๒๕๕๕		ทางคณะกรรมการของวดัขนาบนากได้จดังานทอดกฐินครั้งใหญ่เพือ่จะสร้าง 
หอฉันท์ใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ท่านสร้างไว้ซึ่งทรุมโทรมมากแล้ว	 	ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิศแลผู้ที่ 
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่วมมาทำบุญกันอย่างมากมาย

ด้านวัตถุมงคล
	 วัดขนาบนากได้จัดทำวัตถุมงคลและเหรียญรูปเหมือนพ่อท่านหนูพิน		อคฺคเสโน		เป็นที่เคารพ 
นับถือกันมากและนิยมไปกราบไหว้ขอพรจากรูปเหมือนที่วัดเมื่อประสบผลสำเร็จแล้วจะมาทำบุญ 
ด้วยการรำมโนราห์ถวายหรือทำบุญตามศรัทธา





สารบัญ

การประกอบอาชีพเพาะปลูกป่าจาก

การประกอบอาชีพเพาะปลูกนาข้าว (แบบดั้งเดิม)  

การประกอบอาชีพการทำประมงลุ่มน้ำและชายฝั่ง

การประกอบอาชีพการทำนากุ้ง

๒๐
๕๘
๗๔
๙๐

๑๔บริบทพื้นที่ตำบลขนาบนาก





 ขนาบนากหรือชาวบ้านเรียกว่า “หนาบนาก” เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากพนังในอดีตเป็น 
แหล่งปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 เนื่องจากพื้นที่ของตำบลขนาบนากอยู่ใกล้กับที่ราบลุ่มแม่น้ำปากพนังมีความอุดมสมบูรณ์  
โดยมีแม่น้ำเป็นสายหลัก มีลำคลองสาขาหลายสายโดยส่วนมากชุมชนอยู่ใกล้ลำคลองออาชีพหลัก 
คืออาชีพทำนา ซึ่งจะทำนาปีอาศัยน้ำฝนในการทำนาเพราะไม่มีระบบชลประทาน  ในช่วงหลังจาก 
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวชาวชุมชนขนาบนากจะมีอาชีพเสริมคือการทำน้ำตาลจาก  ตำบลขนาบนากมี 
ป่าจากหรือไร่จากจำนวนมาก  ผลผลิตที่ได้จากการทำน้ำตาลจากจะมีแม่ค้ามารับซื้อนำไปจำหน่ายที่ 
อำเภอชะอวด  อำเภอเชียรใหญ่  โดยใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจร
 พ.ศ. ๒๕๑๘   มรว.ศึกฤทธิ์  ปราโมช   เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  ได้มีนโยบายเงินผันคือการ 
สร้างงานในชนบทโดยการขุดถนนขุดสระน้ำทำให้การคมนาคมทางบกสะดวกดีขึ้นและมีมีไฟฟ้าใช้ 
ทุกครัวเรือน
 พ.ศ.  ๒๕๓๐  การเลี้ยงกุ้งกุลาดำเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะมีรายได้ดี  ขาวบ้านเปลี่ยนจาก 
ทำนาข้าวเป็นนากุ้งและป่าจากหรือไร่จากก็ถูกเปลี่ยนไปเพื่อขุดบ่อเลี้ยงกุ้ง ทำให้สภาพแวดล้อม 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ระบบน้ำและของเสียจากบ่อกุ้งลงสู่แม่น้ำ  ลำคลอง  การเลี้ยงกุ้งไม่ได้ผล 
บ่อกุ้งปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่าเป็นจำนวนมาก
 ด้วยน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระองค์ท่านทรงมีพระดำริพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง  
จึงได้มีโครงการพระราชดำริสร้างเขื่อนอุทกวิภาคประสิทธิ์เพื่อแยกน้ำจืดและน้ำเค็มวัตถุประสงค์ 
ให้ทุกอาชีพสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและมีสันติสุขเพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญ  ชุมชนจึงต้อง 
เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำด้วยการทำข้อตกลงร่วมกันเรียกว่า “ปฏิญญาขนาบนาก” เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ปัจจุบันการทำน้ำตาลจาก  มีการทำเพิ่มมากขึ้น  ผลผลิตที่ได้สามรถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 
หลากหลาย ขายได้ราคาดี  เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน  ซึ่งปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริม 
พัฒนาบ่อกุ้งร้างเพื่อการปลูกจากเพื่อการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์และฟื้นฟูระบบนิเวศทาง 
ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์

ขนาบนากในอดีตสู่ปัจจุบัน
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 พระครูใบฎีกาสุเทพ  ปิยวณฺโณ    เจ้าอาวาสวัดขนาบนาก

 นายณัฏภัทร  อ่อนศรีทอง    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

 นางสุลีวัลย์  ชูสุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

 นายไพศาล ขุนทองจันทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  

 นายวีกิจ  ชูสุข   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

 พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

 พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

 นายอาคม  ปฐมสุวรรกุล  กำนันตำบลขนาบนาก

 นายเกรียงไกร  ชูสุข    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑

 นายเจริญ  ชื่นสระ    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒

 นายสุชาติ  สนทมิโน    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓

 นายมณี  อ่อนศรีทอง    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔

 นายประภัสสร์  นวลขาว    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕

 นายไพโรจน์  เขียวย้อย    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖

 นายนิวัฒน์  เหมทานนท์    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗

 นายสมชาย  โปนะทอง    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ 

 นายฉลอง  รัตนรัตน์    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙

 นายศุภชัย    อักษรวงค์  รักษาการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนา

        พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

 ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 นางสาวรัฐฎา  คชแสงสันต์    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 รศ.ดร.นพรัตน์  บำรุงรัตน์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 นายโกวิทย์  จันทรังษี

 นายกวี  สุทธิรักษ์

 นายสัญญา  อ่อนสูง

 นายกวี  จันทษี

คำขอบคุณ
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 นายบุญช่วย  ทองปัสโน

 นางสาวภัทราภรณ์  ศรีเพ็ชร

 นางสังเวียน  เพ็ชรทอง

 นางสว่าง  เอมเอก

 นายนรินทร์  ศรีเพ็ชร

 นายธวัชชัย  สุขกลับ

 นายพิวุธ    โชพงศ์

 นายชนะวิน  แสงทามาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง

 นายมานพ   แสงจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำทรัพย์

 นางอุบลรัตน์ ศาลาจันทร์  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนาบนาก

 นางละออ  กฤตสัมพันธ์  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลขนาบนาก

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาบนาก

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตะลุมพอ

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของตำบลขนาบนาก
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บริบทพื้นที่ตำบล

ขนาบนาก

14



ขนาบนาก
 ชุมชนขนาบนาก  อำเภอปากพนัง  จังหวัด 

นครศรีธรรมราช         เป็นชุมชนท่ีต้ังอยู่ติดทะเลอ่าวไทย 

อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปากพนัง มีตำนานเล่าขาน 

ที่มาของชื่อ “ขนาบนาก” ที่หลากหลายตามฐาน 

ความคิดและการรับข้อความและการตีความ 

ผา่นมายงัรุน่ตอ่รุน่        อยา่งไรกต็ามตำนานทีช่มุชน 

เล่าสืบต่อๆ กันมากที่สุดมีด้วยกัน ๓ ตำนาน

 ตำนานทีห่นึง่      เลา่กนัมาวา่เดมิพืน้ทีช่มุชน 

เป็นป่ารกก้างว่างเปล่า และมีครอบครัวหนึ่ง 

หัวหน้าครอบครัวชื่อ “นาก” เข้าไปสร้าง “ขนำ” 

อยู่เพื่อทำน้ำตาลจาก มีคนเดินผ่านไปผ่านมา 

จึงได้ชื่อว่า “ขนำนาก” และเรียกเพี้ยนมาเป็น  

“ขนาบนาก” มาจนถึงปัจจุบัน

 ตำนานทีส่อง     เลา่กนัมาวา่บรเิวณทีต่ัง้ของ 

วัดขนาบนากในปัจจุบัน ในอดีตลักษณะเป็น 

เกาะป่าไม่มีบ้านคน เป็นป่าซึ่งมีร่มเงาใช้สำหรับ

เป็นที่พัก เดินทาง ทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็น 

บริบทพื้นที่ตำบลขนาบนาก
จุดหยุดพักสำคัญ ใช้เป็นจุดหยุดพักของ “นาค” 

ที่ต้องเดินทางไกลลัดทุ่งนาจากชุมชนต่างๆ 

เพื่อไปบวชตามคตินิยมยังวัดบางพระซึ่งเป็น 

วัดสำคัญในชุมชนสมัยนั้นทำให้มีการสร้าง 

“ขนำ” เพื่อเป็นที่พักชั่งคราว การมาพักของ 

“นาค” เกิดข้ึนเป็นประจำดังน้ันจึงมีคนเรียกขาน 

พื้นที่บริเวณนั้นต่อกันมาว่า “หนำนาค” และ 

เรียกเพ้ียนมาเป็น “ขนาบนาก” มาจนถึงปัจจุบัน

 ตำนานทีส่าม    เปน็ตำนานทีม่คีวามสำพนัธ ์

กับ “พระนางเลือดขาว” หรือแม่เจ้าอยู่หัว  

ซึ่งกล่าวถึงพิธีการอัญเชิญพระศพของพระนาง 

โดยทางเรือมาจากเมืองนครศรีธรรมราชมาทาง 

แม่น้ำปากพนัง เม่ือผ่านบริเวณขนาบนากปรากฏ 

ว่ามีพญานาค ๒ ตัว ประกบทั้งสองข้างของ 

ลำเรือที่บรรทุกพระศพของพระนางเลือดขาว  

บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่าชุมชุนขนาบนากนับตั้งแต่ 

บัดนั้นมา
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สภาพทั่วไป
 ๑.๑	ท่ีต้ัง ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของ 

ทีว่า่การอำเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

โดยท่ีมีระยะทางห่างจากท่ีว่าการอำเภอปากพนัง 

ประมาณ  ๒๔  กิโลเมตร โดยที่มีอาณาเขตติดต่อ 

ดังนี้

 ทิศเหนือ   จดกับ  

 ตำบลท่าพญาและตำบลปากแพรก

 ทิศใต้	    จดกับ  

 ตำบลเกาะเพชร  อำเภอหัวไทร

 ทิศตะวันออก	 จดกับ  

 อ่าวไทย

	 ทิศตะวันตก	 จดกับ  

 แม่น้ำปากพนังและตำบลปากแพรก

 ๑.๒	เนื้อที ่ องค์การบริหารส่วนตำบล 

ขนาบนาก  ในปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ  ๓๘.๘ 

ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็น  ๒๔,๒๕๐  ไร่

 ๑.๓	จำนวนหมู่บ้าน	 องค์การบริหารส่วน 

ตำบลขนาบนาก มีหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่ง 

หมู่บ้านทั้งหมดนี้อยู่ในเขตขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน

 ๑.๔	ประชากร					 องคก์ารบรหิารสว่นตำบล 

ขนาบนาก มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 

ทั้งสิ้น ๕,๒๙๕ คน   

 ๑.๕	ภูมิประเทศ			       องค์การบริหารส่วนตำบล 

ขนาบนาก       มลีกัษณะพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปเปน็ทีร่าบลุม่ 

ไม่มีภูเขาและป่าไม้ ทิศตะวันออกจดทะเลอ่าวไทย 

มีแม่น้ำปากพนัง  สภาพของดินที่เป็นดินเปรี้ยว 

เหมาะแก่การทำนาเป็นบางส่วน ที่เหลือเป็น 
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ป่าจาก  และนากุ้ง    ชุมชนของชุมชนขนาบนาก 

เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝังอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก 

ติดต่อกับแม่น้ำปากพนัง  ลักษณะของภูมิประเทศ 

เช่นนี้ส่ งผลให้พื้นที่ของขนาบนากมีความ 

สมบูรณ์สูง      เน่ืองจากทางฝ่ังตะวันตกของลุ่มแม่น้ำ 

ปากพนังซึ่งหมายถึงต้นกำเนิดของสายน้ำสายนี้ 

(เทือกเขานครศรีธรรมราช)  ได้พัดพาตะกอนดิน 

มาทับถมบริเวณปากน้ำตลอดระยะเวลายาวนาน 

ชุมชนขนาบนากซึ่งถือเป็นส่วนปลายของลำน้ำ 

จึงรับเอาความอุดมสมบูรณ์น้ีมาตลอดระยะเวลา 

ยาวนานเช่นกัน ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมา

ะสมแกก่ารเพาะปลกู       ทัง้นีส้ภาพพืน้ทีข่องชมุชน 

ประกอบด้วย ๓ ลักษณะนิเวศที่กล่าวสำคัญคือ

 ลักษณะที่	๑	นิเวศน้ำจืด  ซึ่งเป็นระบบ 

นิเวศที่มีผลต่อการผลิตของชุมชนในอดีต ส่งผล 

ให้การทำนาเป็นอาชีพหลักของชุมชน ในอดีต 

ชมุชนขนาบนากเปน็ทุง่นากวา้งใหญ ่      ทกุหมูบ่า้น 

ในชุมชนมีการทำนาข้าวเช่น ชุมชนบางตะหลุมพอ 

บ้านบ่อคณฑี และบ้านหน้าโกฏิ ซึ้งตั้งอยู่บริเวณ 

ใกล้ เคียงกับอ่าวไทยก็สามารถปลูกได้ เป็น 

จำนวนมาก ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

ทำให้ชุมชนมีคำพูดติดปากเป็นเสียงเดียวกัน 

ในฤดูการเก็บเกี่ยวของทุกๆ ปีว่า “ข้าวเต็มทุ่ง” 

ปริมาณข้าวต่อปีที่มีมาก จนต้องมีอาชีพรับจ้าง 

เก็บข้าว ให้เช่าที่นา ในชุมชนมาอย่างยาวนาน 

โดยเฉพาะปีไหนฝนตกสม่ำเสมอข้าวในนา 

ได้ผลดี ชุมชนต้องใช้เวลาเก็บข้าว นานนับ ๔  

เดือนกว่าจะข้าวหมดทุ่งนา (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง  

พฤษภาคม) พื้นที่บริเวณชุมชนขนาบนากจึง 

กลายเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ 

ลุ่มน้ำปากพนัง

      	 ลักษณะที่	๒	นิเวศน้ำกร่อย	ซึ่งเป็นระบบ 

นิเวศที่สำคัญอีกระบบหนึ่งของชุมชน มีลักษณะ 

พื้นที่เป็นป่าชายเลนที่มีต้นจาก (Nipa fruticans  

wurm) ข้ึนอยู่หนาแน่นดังน้ันการทำ “น้ำผ้ึงจาก” 

เป็นอาชีพรองของชุมชนที่ควบคู่มากับการ 

ทำนานานกว่า ๒๐๐ ปี

 ขนาบนากมีลำคลองขนาดใหญ่ที่แยก 

จาแมน่ำ้ปากพนงัไหลผา่นชมุชนคอื       คลองหวัไทร 

พร้อมกับมีคลองเล็กคลองน้อยแยกกระจายตัว 

ไปตามหมู่บ้านต่างๆ อีก ๔ ลำคลอง ดังนี้  

คลองบางตำเสก คลองปากช่อง คลองบางหรง 

คลองตะหลุมพอ ลำคลองใหญ่น้อยเหล่านี้ทำให้ 

ชุมชนสามารถทำการประมงน้ำกร่อยได้อย่าง 

อุดมสมบูรณ์
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	 ลักษณะที่	 ๓	 นิเวศน้ำเค็ม (Marine  

Ecosystem) เป็นระบบนิเวศที่มีน้ำเป็นน้ำเค็ม 

โดยปกติจะมีความเค็มประมาณพันละ ๓๕  มีทั้ง 

ท่ีเป็นทะเลปิดและทะเลเปิด  เน่ืองจากเป็นห้วงน้ำ 

ขนาดใหญ่ จึงนิยมแบ่งออกเป็นระบบนิเวศย่อย 

ตามความลึกของน้ำอีกด้วย ได้แก่ ระบบนิเวศ 

ชายฝั่ง (Coastal Ecosystem) เป็นบริเวณที่ 

ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง สิ่งมีชีวิต 

ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

ของระดับน้ำดังกล่าว มีย่อย ๒ ประเภท คือ 

นิเวศโขดหินชายฝั่ง และ นิเวศชายหาด ระบบ 

นิเวศน้ำตื้น (Continental Shelf Ecosystem) 

เป็นระบบนิเวศที่นับจากระบบนิเวศชายฝั่งลงไป 

จนถึงน้ำลึก ๒๐๐ เมตร และ ระบบนิเวศทะเลลึก 

(Deep Sea Ecosystem) เป็นระบบนิเวศที่ 

นับต่อเนื่องจากความลึก ๒๐๐ เมตร ลงไปถึง 

ท้องทะเล ส่วนนี้มักเป็นบริเวณที่แสงแดดส่อง 

ลงไปไมถ่งึ       ในพืน้ทีต่ำบลขนาบนากมรีะบบนเิวศ 

ชายฝั่งบริเวณบ้านหน้าโกฏิ บ้านเกาะฝ้าย  และ 

บ้านบ่อคณฑี  ซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทยทำ 

ให้ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพทำการ 

ประมงชายฝั่ง

 ลักษณะภูมิประเทศของชุมชน 

ขนาบนากซึ่งมีลักษณะที่ราบลุ่มชายฝั่งและ 

มีลำคลองหัวไทรไหลผ่านหมู่บ้าน ก่อให้เกิด 

ลำคลองสาขากระจายตัวตามหมู่บ้าน ทำให้ 

ระบบการผลิตหลักของชุมชน เช่น นาข้าว และ 

ป่าจาก มีความสัมพันธ์กับคุณภาพระบบน้ำ 

เป็นหลัก

 ด้วยบริบทของพื้นที่ตำบลขนาบนาก 

ทำให้ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพหลัก 

๔ อาชีพ  ดังนี้
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การประกอบอาชีพ
เพาะปลูกป่าจาก

๑



ต้นจาก (Nypa	 fruticans	 Wurmb)	

เป็นพืชจำพวกปาล์มที่มีชื่อสามัญว่า Nipa Palm โดยมีการ 

จัดอยู่ที่ในวงศ์ย่อย Nypoideae ซึ่งมีสกุลเดียว (Nypa) และ 

เป็นปาล์มเพียงชนิดเดียวที่เป็นพืชในป่าชายเลน และมีลำต้น 

อยู่ใต้ดิน นับเป็นพืชเก่าแก่มากชนิดหนึ่ง ที่มีซากดึกดำบรรพ์ 

อายุถึง ๗๐ ล้านปี จากพบได้ทั่วไปในเอเชียใต้ และเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในบริเวณน้ำจืด และน้ำกร่อย ที่มีน้ำเค็ม 

ขึ้นถึง มักจะขึ้นเป็นดงขนาดใหญ่ เรียกว่า ป่าจาก หรือดงจาก 

จากสามารถเติบโตได้ดีในดินโคลน ตามป่าชายเลน หรือบริเวณ 

ริมคลองที่มีไม้ให้ร่มเงาปะปนอยู่ด้วย มักอยู่ในช่วงที่มีน้ำจืด 

และน้ำกร่อยปนกัน แต่บนบกที่น้ำท่วมถึงก็พบจากได้บ้าง 

เช่นกัน หากดินไม่แห้งแล้งนานจนเกินไป ต้นจากเป็นพืชที่มี 

ลำต้นอยู่ใต้ดิน ต้นตั้งตรง ใบแทงขึ้นจากกอ ช่อดอกแทงเป็น 

งวงออกมาจากกาบใย ส่วนที่เราเห็นของจาก คือส่วนใบและ 

ช่อดอกเท่านั้น ที่โคนใบมีกะเปาะอากาศ ช่วยพยุงให้ใบชูขึ้น 

เหมือนชูชีพ ส่วนกาบใบน้ีบางคร้ังเรียก “พอนใบ”	ส่วนช่อดอก 

ที่แทงออกมาเรียก “นกจาก” ใบที่โผล่ขึ้นมานั้น อาจชูขึ้นไป 

สูงได้ถึง ๙ เมตร โดยไม่มีส่วนของลำต้นให้เห็นเลย ดอกของ 

ปาล์มเป็นลักษณะช่อ สีเหลืองแสด กลม คือดอกตัวเมียอยู่ที่ 

ปลายดอกส่วนดอกตัวผู้อยู่ตรงโคนช่อดอก ส่วนผลนั้นมี 

เปลือกแข็ง กระจุกเป็นทะลายหลายผล เปลือกสีน้ำตาล เรียกว่า 

“โหม่งจาก” ข้างในมีเนื้อเมล็ดสีขาว มีปริมาณเนื้อไม่มากนัก 

รับประทานได้ รสชาติคล้ายลูกตาลสด เมื่อสุกเต็มที่ผลจะแยก 

จากกลุ่ม ลอยน้ำ สามารถแพร่พันธุ์ไปได้ไกลๆ บางครั้งก ็

แตกหน่อขณะยังลอยน้ำ
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ลักษณะของต้นจาก

ต้นจาก
 เป็นปาล์มแตกกอจากลำต้นใต้ดินหรือลำต้นที่เลื้อยไป 

บนดิน โดยโผล่ก้านใบและตัวใบขึ้นมาอยู่เหนือดิน ลำต้นจะ 

แตกแขนงอยู่ใต้ดินทำให้ขึ้นเป็นกอๆ และหลายยอด ต้นจาก 

มีความสูงประมาณ ๓ เมตร เจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียว 

ดินเลนมีอินทรียวัตถุสูง และมีน้ำท่วมขัง ชอบแสงแดดจัด
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ใบจาก
 ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้ามกัน มีใบย่อย 

เป็นรูปขอบขนาน มีความกว้างประมาณ ๕-๖ เซนติเมตร 

และยาวประมาณ ๙๐-๑๒๐ เซนติเมตร แผ่นใบหนา ปลายใบ 

ลักษณะเรียวแหลม โคนใบเป็นรูปล่ิม (ลักษณะคล้ายใบมะพร้าว) 

และเป็นรูปรางน้ำคว่ำ ที่ผิวใบด้านบนมีสีเขียวเข้มเป็นมัน 

ส่วนผิวใบด้านล่างมีสีนวล ส่วนกาบใบใหญ่ห่อโคนต้น ก้านใบ 

ที่แตกใหม่จะเป็นสีม่วงแดง ส่วนโคนใบจะมีกะเปาะอากาศ 

เป็นตัวช่วยพยุงให้ใบชูขึ้นเหมือนชูชีพ ส่วนกาบใบนี้บางครั้ง 

จะเรียกว่า “พอนจาก” ส่วนช่อดอกที่แทงออกมาเรียกว่า 

“นกจาก”
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พอนจาก

นกจาก
 เป็นส่วนของก้านดอกที่แทงออกมาจาก 

ลำต้นใต้ผิวดินบริเวณโคนใบ  และมีดอกตัวเมีย 

อัดเป็นก้อนท่ีปลายก้าน  ส่วนดอกตัวผู้มีขนาดเล็ก 

อัดเป็นช่อแตกแขนงออกมาจากก้านร่วมกับ 

ดอกตัวเมีย ท้ังดอกตัวผู้และดอกตัวเมียมีกลีบดอก 

๖ กลีบ มีเกสรตัวผู้ ๓ ตัว ละอองเรณูมีลักษณะ 

เป็นหนาม ดอกเป็นช่อ มองเห็นได้เด่นชัด 

ลักษณะตั้งตรง
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ดอกจาก
 ดอกมีสีเหลือง ออกดอกเป็นช่อแบบกระจุกแน่น 

ระหว่างกาบใบ ดอกเป็นรูปกลม ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่ใน 

ต้นเดียวกัน ช่อดอกจะชูตั้งขึ้นและโค้งลง มีความยาวประมาณ 

๒๕-๖๕ เซนติเมตร ออกดอกได้ตลอดทั้งปี
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ผลจาก
 ผลอยู่รวมกันเป็นช่อ มีผลย่อยอยู่เป็น 

จำนวนมากเป็นกระจุกเรียกว่า “โหม่งจาก”		

ลักษณะของผลเป็นรูปทรงไข่กลับ (คล้ายกับ 

ผลระกำ แต่ไม่มีหนาม) แบนและนูนตรงกลาง 

ผลมีสีน้ำตาลเรียบเป็นมัน มีความกว้างประมาณ 

๓-๑๐ เซนติเมตร และยาวประมาณ ๖.๕-๗.๕ 

เซนติเมตร ผลมีสันแหลมหรือมีร่องผลประมาณ 

๙-๑๐ ร่อง ข้างในมีเนื้อเมล็ดสีขาว มีปริมาณ 

ของเนื้อไม่มากนัก และใช้รับประทานได้  

มีรสชาติคล้ายกับลูกตาลสด ภายในผลมีเมล็ด 

เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไข่ มีสีขาว
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	 ซึ่งในพื้นที่ตำบลขนาบนากมีการทำ 

ป่าจากกันทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ ๑ – ๑๐ โดย 

แยกพื้นที่ดังนี้

 หมู่ที่ ๑ พื้นที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน  ๑๒๗  ไร่  

   ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน ๑๕  ครัวเรือน   

 หมู่ที่ ๒ พื้นที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน  ๕๔๓  ไร่  

   ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน ๗๐  ครัวเรือน

 หมู่ที่ ๓ พื้นที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน  ๒๕๙  ไร่  

   ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจาก

   จำนวน ๓๕  ครัวเรือน

 หมู่ที่ ๔ พื้นที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน  ๕๐๑  ไร่  

   แยกเป็นพื้นที่ป่าจากใหญ่  

   จำนวน  ๓๖๙  ไร่

   แยกเป็นพื้นที่ป่าจากเล็ก    

   จำนวน  ๑๓๒  ไร่

   ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจาก

   จำนวน ๖๖ ครัวเรือน

 หมู่ที่ ๕ พื้นที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน ๖๕๑  ไร่  

   ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน ๖๐  ครัวเรือน

 หมู่ที่ ๖ พื้นที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน ๑,๑๒๐  ไร่  

   แยกเป็นพื้นที่ป่าจากใหญ่  

   จำนวน  ๑,๐๒๐  ไร่

   แยกเป็นพื้นที่ป่าจากเล็ก    

   จำนวน  ๑๐๐  ไร่

   ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจาก

   จำนวน ๙๐  ครัวเรือน

 หมู่ที่ ๗ พื้นที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน  ๕๑๐  ไร่  

   แยกเป็นพื้นที่ป่าจากใหญ่  

   จำนวน  ๓๙๐  ไร่

   แยกเป็นพื้นที่ป่าจากเล็ก    

   จำนวน  ๑๒๐  ไร่

   ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจาก

   จำนวน ๕๐  ครัวเรือน

 หมู่ที่ ๘ พื้นที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน  ๕๒๐  ไร่  

   แยกเป็นพื้นที่ป่าจากใหญ่  

   จำนวน  ๔๐๐  ไร่

   แยกเป็นพื้นที่ป่าจากเล็ก   

    จำนวน  ๑๒๐  ไร่

   ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน ๖๐  ครัวเรือน

 หมู่ที่ ๙  พื้นที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน ๓๐  ไร่  

   ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน ๕ ครัวเรือน
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 หมู่ที่ ๑๐ พื้นที่เพาะปลูกป่าจาก 

   จำนวน  ๓๑๕  ไร่  

   แยกเป็นพื้นที่ป่าจากใหญ่  

   จำนวน  ๒๕๐  ไร่

   แยกเป็นพื้นที่ป่าจากเล็ก    

   จำนวน  ๖๕  ไร่

   ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจาก

   จำนวน  ๒๕  ครัวเรือน

 รวมพื้นที่เพาะปลูกป่าจากทั้งสิ้น

   จำนวน  ๔,๕๗๖ ไร่  

 ครัวเรือนที่เพาะปลูกป่าจากทั้งสิ้น

   จำนวน ๔๗๖  ครัวเรือน

สายพันธ์ุต้นจาก

 ๑. พันธุ์ชิงชาลี ลักษณะพิเศษ 

   จะมีงวงยาวกว่าสายพันธุ์อื่น

 ๒. พันธุ์หนามทุเรียน

 ๓. พันธุ์อีทองพริ้ม

 ๔. พันธุ์อีเพล้ง

 ๕. พันธุ์อีแลง

 ๖. พันธ์ุอีอึ่งอ่าง

ขั้นตอนในการเพาะปลูกป่าจาก
กระบวนการเตรียมการผลิต
 การปลูกต้นจาก ไร่จาก หรือป่าจาก 

ในพื้นที่ตำบลขนาบนาก อำเภอ ปากพนัง จังหวัด 

นครศรีธรรมราช แบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ

	 ประเภทแรก คือ ไร่จากเก่า หรือไร่จาก 

ที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ไร่จาก 

ประเภทนี้ เจ้าของสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ได้ทันที

 ประเภทที่สอง คือ ไร่จากใหม่ เป็นไร่จาก 

ที่มีการปลูกใหม่ ในพื้นที่ว่างเปล่าโดยเฉพาะ 

พื้นที่นากุ้งที่รกร้าง ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการ 

ปลูกต้นจากเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการทำนา 

ไม่ได้ผล ชาวบ้านจึงต้องหันมาปลูกจากแทน 

ซึ่งจะให้ผลผลิตสูงกว่ามาก

 การปลกูตน้จากในไรจ่ากใหม ่เริม่ดว้ยการ 

คัดเลือกจากพันธ์ุดี คือ พันธ์ุท่ีให้น้ำหวานจากมาก 

วิธีการคัดเลือกโดยทั่วไปจะสังเกตจากต้นเดิม 

ที่ให้น้ำหวานมากกว่าต้นอื่นๆ ในไร่เดียวกันหรือ 

ใกล้เคียงกัน เมื่อได้แล้วจะนำผลจากมาเพาะ 

เพื่อจะเอาไปปลูกต่อไป

 การเพาะพันธุ์จากมีวิธีการโดยการนำผ

ลจากที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งจะต้องเป็นผลที่แก่จัด 

มาตั้งเรียงในที่ชื้นแฉะ การเรียงนั้นต้องเอาส่วนที่

เรียกว่าท้ายปักลงดิน ทั้งนี้เพื่อให้หน่องอกขึ้นบน 

แต่ในปัจจุบันชาวบ้านนิยมหันมาเพาะในถุง 

พลาสติก เพราะสะดวกในการนำไปปลูก แต่วิธี 

การนี้จะต้องรดน้ำทุกวัน การเพาะพันธุ์จาก 

จะต้องใช้เวลา ๒ เดือน จะมีหน่องอกออกมา 

และเมื่อหน่อแตกใบยาวประมาณ ๑๕ ซม. 

สามารถนำไปปลูกได้

 การเตรียมดิน การเตรียมดินเพื่อปลูก 

ต้นจากไม่ต้องอาศัยวิธีการที่ซับซ้อนเหมือน 

การปลูกพืชอื่นๆ เพียงแต่แผ้วถางวัชพืชอื่นๆ 

ออกเฉพาะบริเวณที่ปลูกเท่านั้น
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 การเตรียมหลุมและการปลูก	 การปลูก 

ต้นจากจะทำกันในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือน 

มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่น้ำแห้งการเตรียมหลุม 

อาจทำได้  ๓ วิธี คือ

 ๑. ใช้ไม้ปักเป็นหลุมขนาดพอที่จะใส่ 

ต้นกล้าลงไปได้

 ๒. ใช้จอบขุดหลุมตื้น ให้มีความกว้าง 

และลึกพอที่จะฝังต้นกล้าได้

 ทั้งวิธี  ๑  และ  ๒  นี้เป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้อง 

ใส่ปุ๋ย  หรือพรวนดินทำได้รวดเร็วแต่มีข้อเสียคือ

อัตราการเติบโตไม่ค่อยดีนัก

 ๓. ขุดหลุมขนาด ๕๐ x ๕๐ x ๑๕  เซนติเมตร 

โดยขุดแล้วทิ้งไว้ประมาณ  ๖   เดือน  ถึง  ๑   ปี 

เพ่ือให้ดินในหลุมกลายเป็นดินตม    เพราะชาวบ้าน 

พบวา่     ตน้จากจะเจรญิเตบิโตไดด้ใีหด้นิลกัษณะนี้ 

ในปัจจุบันชาวบ้านบางรายเริ่มปุ๋ยคอกใส่ลง 

ในหลุมด้วยเพื่อให้ดินมีความสมบรูณ์มากขึ้น   

วิธีการเตรียมหลุมแบบนี้ต้นจากจะมีอัตราการ 

เจริญเติบโตสูงมาก

 วิธีการปลูก    การปลูกต้นจากจะปลูกให้มี 

ระยะหา่งกนัตัง่แต ่  ๓ – ๖   เมตร    ตามความตอ้งการ 

ของผู้ปลูก เพราะจะมีผลดีผลเสียแตกต่างกัน 

กล่าวคือถ้าระยะปลูก ๓ เมตร  จะปลูกต้นจากได้ 

ประมาณ  ๕๐  หลุม ในแต่ละหลุมอาจจะปลูกกัน 

ตั้งแต่  ๑ – ๓   ต้น   เพื่อเผื่อตาย  การปลูกระยะ 

ขนาดนี้มีผลดี คือ ปลูกได้มาก

 แต่เม่ือต้นจากโตข้ึน ต้องมีการตัดแต่งมาก 

ให้คงระยะเดิมไว้ เพราะถ้าต้นจากขึ้นหนาแน่น 

มากผลผลิตจะลดน้อยลง ส่วนการใช้ระยะปลูก 

๖ เมตร จะปลูกต้นจากได้น้อยกว่า แต่ต้นจาก 

จะไม่หนาแน่น มีความสมบูรณ์มากกว่าการ 

ตัดแต่งจะทำน้อยกว่า  ทั้งนี้เพราะว่าเมื่อต้นจาก 

มีอายุประมาณ ๒-๓ ปี ก็จะมีแตกกอออกไป 

รอบทิศทาง จะต้องทำการตกแต่งบังคับให้เหลือ 

กอละประมาณ ๓ ต้น เพราะถ้าขึ้นมากกว่านี้จะ

ทำให้แย่งอาหารกันส่งผลให้ผลผลิตลดน้อยลง

 ในการปลูกต้นจากนั้นมีข้อควรระวัง คือ 

จะต้องไม่มีต้นไม้ใหญ่ข้ึน        หรือบริเวณท่ีมีตอไม้มาก 

เพราะเมื่อต้นไม้โตขึ้น ลำต้นใต้ดิน หรือเหง้าจาก 

หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หินจาก”	จะเติบโตเลื้อย 

ไชดินไปเรื่อย ๆ ถ้าไปพบกับต้นไม้หรือรากไม้ก็ 

จะดันโผล่ขึ้นมาอยู่ข้างบน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ 

ชาวบ้านพบว่าจะทำให้ได้น้ำหวานน้อย  

	 การดูแลรักษา การปลูกต้นจาก ไม่จำเป็น 

ต้องดูแลมากนัก ไม่ต้องมีการให้ปุ๋ย ไม่ต้องใช้ยา 

หรือสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูที่มารบกวน เพราะ 

ต้นจากไม่มีแมลง หรือเชื้อโรคที่เป็นศัตรู ดังนั้น 

จึงเป็นเกษตรกรรมที่ต้นทุนต่ำมาก สำหรับการ 

ดูแลรักษาทั่วไปเป็นเพียงแต่การตัดแต่งใบและ 

กำจัดวัชพืชอื่น ๆ ที่ขึ้นปกคลุมเท่านั้น โดยทั่วไป 

แล้วการดุแลรักษาแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ 

 ๑.	 ระยะแรกปลูก									ถึงระยะก่อนให้ผลผลิต 

การดูแลรักษาในรอบน้ีเพียงแต่ดูแลไม่ให้เถาวัลย์ 

หญ้า และวัชพืชอื่นๆ ขึ้นปกคลุมเท่านั้น หรือ 

อาจจะมีการปลูกซ่อมแซมกรณีที่ต้นกล้าตาย 

หรือไม่สมบูรณ์
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 ๒.	 ระยะให้ผลผลิต  เป็นช่วงที่ต้นจากมี 

อายุ ๕-๖ ปี จะต้องมีการดูแลรักษามากกว่าเดิม 

โดยจะต้องตกแต่งทางใบแผ้วถางวัชพืชบริเวณ 

รอบๆ ออกให้หมด  ถ้าบริเวณรอบๆ กอมีดินถูกดัน 

ให้นูนข้ึน ต้องใช้จอบขุดให้ลุ่มลง เพราะถ้าปล่อย 

ให้ดินนูนสูง มีผลทำให้ต้นจากไม่สมบูรณ์ และ 

อีกประการชาวบ้านพบว่า ต้นจากจะเจริญเติบโต 

ได้ดีในที่ลุ่มเท่านั้น ส่วนบริเวณใดที่ต้นจากขึ้น 

หนาแน่นมากก็จะต้องตัดแต่งให้เหลือ ๒-๓ กอ 

เท่านั้น และจะต้องตัดแต่งให้ระยะระหว่างกอ 

อยู่ในช่วงประมาณ ๓ เมตร เพราะถ้าขึ้นแน่น 

กว่านี้ทำให้ได้ผลผลิตน้อยเนื่องจากต้นจากแย่ง 

อาหารกัน

ไม้ฟืนเชื้อเพลิงพอนจาก

ประโยชน์ของต้นจาก
 ส่วนต่างๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ของจากได้ดังนี้

 ๑.	 พอนจาก หรือที่ภาษาถิ่นเรียกว่า	 “ปงจาก” จะนำมาเป็นทุ่นสำหรับเกาะเวลาว่ายน้ำ 

หรือสามารถทำเป็นของเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งเรือ ปืน หรือดาบ ส่วนที่เหนือขึ้นมาเล็กน้อยของ 

พอนจากก็สามารถตัดมาทำไม้ดอกตีเงี่ยงปลาสำหรับชาวประมงได้ด้วย สำหรับพอนจากที่แห้งแล้ว 

นำใช้เป็นไม้ฟืนในการทำน้ำตาลจาก
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 ๒.	 ทางจาก หลังของทางจากก็สามารถนำมาทำปลอกแจวเรือได้ 

มีข้อดีกว่าปลอกแจวเชือกไนลอนคือมีความเหนียวกว่า แต่ข้อเสียก็คือ 

ไม่ทนทาน แต่ประโยชน์ที่ใช้มากที่สุดของทางจาก  คือ ทำตับจากเพื่อใช้เป็น

แกนในการเย็บจากมุงหลังคาบ้าน ทางจากที่แห้งสามารถใช้เป็นไม้ฟืนได้ดี

 ๓. ใ บ จ า ก จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย ๆ กั บ ใ บ 

การเย็บจากทางจาก
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๓.	ยอดจาก

ใบอ่อน  ที่เพิ่งแตกยอดนำมาทำมวนบุหรี่สูบ

มวนบุหรี่สูบ
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หมาจาก

 ใบจากอ่อนยังสามารถทำเป็นภาชนะใช้ในครัวเรือนได้อีก  เรียกว่า 	“หมาจาก”		ซึ่งมีประโยชน์ 

หลายประการ เช่น  ใช้ตักน้ำ  ใช้ตักน้ำหวานจาก  เป็นอุปกรณ์วิดน้ำในเรือ เพราะหมาจากไม่กินเนื้อไม้  

เรือไม่ทะลุ
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ขนมปัด
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หมวกเปี้ยว

 ใบจากอ่อน ยังนำมาเย็บเป็นหมวก เพื่อใช้กางฝนหรือป้องกันแสงแดดได้ดี ลักษณะคล้าย 

กับงอบ ของภาคกลาง  แต่ต่างกันที่รูปทรง ท้องถิ่นภาคใต้จะเรียกว่า “เปี้ยว”
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ใบจากแก่ ประโยชน์มากมายที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

เช่น

 -  เย็บเป็นตับจากนำมามุงหลังคาหรือกั้นฝาบ้าน 

ก้านจาก

 ก้านจากมีประโยชน์ใช้สอยใน 

ครัวเรือน คือสามารถนำมาเสวียนหม้อ  

หรือตะกร้าใส่ผลไม้

เสวียนหม้อ
เสวียนหม้อ
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กระแชง

 ลักษณะของกระแชง  การนำใบจากท่ีแก่มาเย็บเป็นผืนคล้ายกับเต็นท์ ทำเป็นเพิงอาศัยพักผ่อน 

เวลาไปทำนา ทำสวน หรือใช้กันแดดกันฝนบนเรือแจว ซึ่งกระแชงกันความร้อนได้ดีกว่าเต็นท์มาก 

เพราะใบจากที่ซ้อนๆ กันนั้นเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี
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ใบจากยังใช้ทำแมงดากันฝนโพงวิดน้ำ
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ฝาปิดตุ่มน้ำหรือโอ่งน้ำ
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ขนมจาก
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๔.	นกจาก 

๕.	งวงจาก	

	 งวงจากหนุ่มสามารถทำไม้กวาดหรือแส้ปัดแมลงได้ หรือ ทำชดหรือแปรงล้างกระบอกตาลเวลา 

ทำน้ำตาลจากได้

 นกจาก  เป็นส่วนหนึ่งของก้านดอกที่แกงออกมาจากลำต้นใต้ผิวดินบริเวณโคนใบ  เมื่อปอก 

เปลือกหุ้มดอกจะมีสีขาวนำไปต้มกินกับน้ำพริกหรือนำไปแกงกะทิรับประทานได้
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๖.	ลูกจาก 

 ลูกจากอ่อนสามารถนำไปแกงรับประทานได้ หรือเมื่อปล่อยให้อ่อนพอเหมาะก็สามารถนำมา

ลอยแก้วหรือเชื่อมรับประทานเป็นขนมหวานหรือทานกับไอศกรีมได้
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๗.	น้ำหวานของต้นจากหรือน้ำตาลจาก	

 มีรสชาติเหมือนกับน้ำตาลโตนด จะแตกต่างตรงที่น้ำตาลจากจะมีรสเค็มเล็กน้อย  เพราะเป็น 

พืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำกร่อยและสามารถ นำไปเคี่ยวเพื่อทำน้ำผึ้งจาก หรือจะหมักเพื่อทำน้ำส้มจากก็ได้ 

 น้ำตาลจากนั้นก็นำไปทำสุรากลั่นได้ นอกจากนี้หากนำน้ำตาลจากไปเคี่ยวหลังจากเคี่ยวได ้

น้ำผึ้งจากแล้วก็จะได้น้ำตาลปึก
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สุราขาว
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วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 เม่ือต้นจากมีอายุประมาณ ๕-๖ ปี เป็นช่วง 

ทีส่ามารถทีจ่ะทำนำ้ตาลได ้       เมือ่ถงึชว่งนีช้าวบา้น 

ที่ประกอบอาชีพผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นจาก  

จะต้องมีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ไว้ สำหรับ 

การทำน้ำตาลนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญ คือ 

เตาเคี่ยวน้ำตาล	
 เตาที่ใช้เคี้ยวน้ำตาลของชาวบ้าน ตำบล 

ขนาบนาก        เปน็เตาทีช่าวบา้นทำขึน้มาเองเพือ่ใช ้

ในการเคี่ยวน้ำตาลจากโดยเพาะ โดยใช้วัสดุที ่

สำคัญ ๒ อย่าง คือ ดินเหนียว และไม้ไผ่ ลักษณะ 

เป็นเตาเค่ียว กระทะเดียว รูปแบบเตาเป็นวงกลม 

มีเส้นรอบวงประมาณ ๓๒๐ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ของปากเตา ๙๕ ซม. ความสูงจากพื้นดินถึง 

ปากเตา ๕๕ ซม. ช่องใส่เช้ือเพลิงเป็นรูปคร่ึงวงกลม 

มีฐานกว้าง ๕๐ ซม. รัศมี ๒๕ ซม. ขอบปากเตา 

มีความหนา ๑๕ ซม. ความลึกจากปากเตาวัด 

ตามแนวลาดถึงหม้อไฟ ๕๕ ซม. ปากหม้อไฟมี 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖ ซม. ความลึกจากหม้อไฟ 

ถึงก้นเตา๓๕ซม.และความลึกวัดจากปากช่องใส่ 

เชื้อเพลิงถึงผนังเตาด้านใน๘๐ ซม.

 วิธีการสร้างเตา เป็นวิธีการแบบง่ายๆ 

ไม่ซับซ้อน         โดยขั้นแรกจะต้องนำเอาดินเหนียว 

เนื้อละเอียดมาคลึงให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว 

สรา้งเปน็ลกูในของเตา          ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัเตา 

ลูกใหญ่ทุกประการ แต่มีขนาดเล็กกว่า เมื่อปั้น 

เสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ ๗-๑๕ วัน หลังจากนั้นก็ 

เอากระทะมาวัดขนาดเพื่อเป็นขนาดของเตา  

วิธีการผลิตน้ำตาลโบราณ

โดยจะต้องให้ลูกในของเตาเป็นจุดศูนย์กลาง 

ทำวงกลมรอบนอกลูกในของเตา ด้วยรัศมีเท่ากับ 

ความกว้างของกระทะ หลังจากนั้นใช้ไม้ไผ่ที่ม ี

ขนาดหน้ากว้างประมาณ  ๓ ซม. ยาวประมาณ 

๗๐ ซม. มาปักตามแนววงกลมโดยรอบ แล้วใช้ 

ไม้ไผ่เหลาเป็นตอกขัดสานเป็นโครงร่างโดยรอบ 

เพ่ือเป็นเป้าสำหรับเอาดินเหนียวมาอัดใส่ระหว่าง 

ลูกในกับโครงไม้ไผ่ เมื่ออัดดินเหนียวได้ที่แล้วก็ 

จะต้องตกแต่งด้านบนเตาให้เป็นรูปท้องกระทะ 

เพื่อที่เวลาใช้เคี่ยวน้ำตาลกระทะจะได้เข้ากับเตา 

พอดี เมื่อตกแต่งเสร็จทิ้งไว้ประมาณ ๑๕ วัน  

ถึง ๑ เดือน ก็สามารถใช้เตาเคี่ยวน้ำตาลได้

อุปกรณ์ที่ใช้รองน้ำหวานจาก
 ๑.	 กระบอกรับน้ำหวาน เป็นกระบอก 

ไม้ไผ่โดยเลือกเอาไม้ไผ่สีสุกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ประมาณ ๓ นิ้ว ใช้เลื่อยตัดเป็นกระบอกโดยให้ 

ได้กระบอกที่มีความยาวประมาณ ๑๘ นิ้ว แล้วใช้ 

พร้าเหลาเอาเปลือกนอกออกให้หมด หลังจากน้ัน 

แช่น้ำประมาณ  ๑-๓ วัน เพ่ือให้เน้ือเย่ือในกระบอก 

หลุดออก เมื่อแช่น้ำสะอาดแล้วก็? นำมาเจาะรูที่ 

ปากกระบอก ๒ รู คือ เจาะรูสำหรับร้อยเชือก 

เพื่อแขวนกระบอก อีกรูอยู่ตรงข้าม เป็นรูใหญ่ 

ขนาดกว้างประมาณ ๑.๕ นิ้ว เพื่อใช้สำหรับคล้อง 

กระบอกกับงวงจากเวลารองรับน้ำหวาน

 ๒.	 เกลด็ไมเ้คีย่ม       สำหรบัใสไ่วใ้นกระบอก 

รับน้ำหวานเพื่อป้องกันน้ำหวานเปรี้ยว และ 

ขึ้นฟอง

45



 ๓.	 มีดปาดงวงจาก หรือ เรียกตามภาษา 

ท้องถิ่นว่า “ทับ” มีลักษะคล้ายเคียวแต่มีรูปร่าง 

สั้นหว่า ปลายมน ใบมีดมีความกว้างประมาณ 

๑.๕ นิ้ว มีด้ามจับยาวประมาณ ๖ นิ้ว

 ๔.	 ไม้เช็ดมีด ทำมาจากหน่อต้นลำพู (ราก) 

เลือกจากหน่อลำพูท่ีมีขนาดใหญ่ นำมาปอกเปลือก 

แล้วตากให้แห้ง ใช้สำหรับเช็ดมีดก่อนปาดงวงจาก

 ๕.	 ไม้ตีงวงจาก ใช้สำหรับทุบหรือตีงวงจาก 

ให้นิ่มก่อนปาดเอาน้ำหวาน โดยเดิมทีชาวบ้าน 

จะเอาโคนทางของต้นจาก แต่มีอายุการใช้งาน 

น้อย เพราะเป็นไม้เนื้ออ่อน ชาวบ้านจึงได้หันมา 

ใช้ไม้เนื้อแข็ง ยาวประมา ๑ ฟุต  เหลากลึงให้มี 

ลักษณะทรงกลม โดยเลือกไม้ท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ประมาณ ๔ น้ิว ปลายด้านหน่ึงกลึงเหลาให้เล็กลง 

ขนาดพอจับได้เหมาะมือ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง 

ใช้ยางนอกของล้อรถยนต์หรือยางขัดข้าวของ 

โรงสี มีความกว้างประมาณ ๑ นิ้ว ยาวเท่ากับ 

ส่วนที่เหลือจากมือจับตอกตะปูให้แน่นเป็นที่ใช้

ตีงวงจาก    

 ๖.	 กระทะเค่ียวน้ำตาล เป็นกระทะใบใหญ่ 

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๔ นิ้ว 

 ๗.	 ไม้โซม มีลักษณะคล้ายไม้ตีไข่ แต่จะ 

มีขนาดใหญ่กว่ามาก ด้ามจับมีขนาดประมาณ  

๑.๕ เมตร ใช้สำหรับ “โซม” หรือตีน้ำตาล 

หลังจากเคี่ยวได้ที่แล้ว

 ๘.	 ไม้ทุ้งกระบอก ทำมาจากงวงตาล โดย 

เลือกจากงวงจากที่มีความยาวประมาณ ๒ ฟุต 

ทุบปลายด้านหนึ่งให้ยุย เหมือนแปรง ใช้สำหรับ 

ทำความสะอาดกระบอกรับน้ำหวาน

 ๙.	 มอ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ครอบลงในกระทะ 

เพื่อป้องกันการล้นออกนอกกระทะของน้ำตาล 

ขณะที่เดือดเป็นฟอง	 “มอ” ทำจากไม้ไผ่สาน 

เป็นรูปวงกลมคล้ายเข่งแต่ไม่มีก้น มีเส้นผ่า 

ศูนย์กลางประมาณ ๒/๓ ของความกว้างของ 

กระทะ สูงประมาณ ๑.๕ ฟุต

 ๑๐. อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ไม้พาย ตะหลิว 

ตักน้ำตาล ที่กรองน้ำหวาน ปี๊บ

ขั้นตอนการผลิต
 การทำน้ำตาลจากต้นจากโดยปกติแล้ว 

จะเริ่มฤดูกาลทำตั้งแต่ประมาณกลางเดือน 

กุมภาพันธ์ จนไปถึงเดือน ตุลาคม ส่วนช่วงตั้งแต่ 

เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม ชาวบ้าน 

จะหยุดทำ เพราะเป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกหนัก 

น้ำท่วม 

ขั้นตอนในการผลิตน้ำตาลจากต้นจาก
 ๑.	 การเลือกงวงจาก สำหรับปาดน้ำหวาน 

การเลือกให้สังเกตผลของจาก โดยปกติขนาดที่ 

เหมาะในการทำน้ำตาลจากนั้น คือทะลายที่ม ี

เน้ือในของผล ยังเป็นเน้ืออ่อน สามารถรับประทานได้ 

ซึ่งมีลักษณะคล้ายจาวตาล สังเกตจากผิวของผล 

จะมีสีแดงคล้าย ระกำ ถ้าผิวเริ่มคล้ำแสดงว่า 

เริ่มแก่ ถ้านำมาทำน้ำหวานจะได้ปริมาณ 

น้ำหวานน้อย หรืออาจจะใช้วิธีการนับอายุของ 

งวงจาก โดยจะเริมนับตั้งแต่เริ่มต้นทะลายจนไป 

ถึงอายุ ๓ เดือน

 ๒.	 การตีงวงจาก		หรือเรียกภาษาชาวบ้าน 

ว่า “การตีตาล” คือ การใช้ไม้ตีตาลหรือ ตีงวง 

ตีลงบริเวณด้านหลังของงวงจาก ทั้งนี้เพื่อให้ 

ลูกจากหยุดการเจริญเติบโต ทำให้น้ำเลี้ยงหรือ 

น้ำหวานมาค่ังอยู่บริเวณงวงจาก การตีงวงจะเร่ิม 

46



หลังจากการตัดตกแต่งบริเวณกอจาก และ 

งวงจากเรียบร้อยแล้ว สูตรในการตีงวงจากของ 

แต่ละคนอาจไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะใช้ 

สูตรไหน เช่น 

สูตรที่	๑ 

 ตีวันละ ๑ มื้อ  มื้อละ ๒๕ ครั้ง ติดต่อกัน 

 ๓ วัน เว้นไป ๔-๕ วัน แล้วกลับมาตีซ้ำอีก 

 ๓ วัน ก็สามารถปาดเอาน้ำหวานได้

สูตรที่	๒ 

 ตีวันละ ๑ มื้อ  มื้อละ ๓๐-๕๐ ครั้ง  ติดต่อกัน 

  ๓ วัน เว้น ๓ วัน แล้วกลับมาตีซ้ำอีก 

 ๓ วัน เว้นอีก ๓ วัน แล้วกลับมาตีซ้ำอีก  

 ๓ วัน จึงจะปาดเอาน้ำหวาน

สูตรที่	๓ 

 ตีวันละ ๑ มื้อ  มื้อละ ๕๐ ครั้ง  ติดต่อกัน 

 ๓ วัน เว้น ๑๐ วัน กลับมาตีซ้ำเหมือนเดิมอีก 

  ๓ วันเว้นไปอีก ๑๐ วัน ก่อนจะปาดเอา 

 น้ำหวาน สูตรนี้ จะใช้เท้าถีบรีดที่โคน 

 งวงด้วย

สูตรที่	๔	

 ตีวันละ ๑ มื้อ  มื้อละ ๕๐ ครั้ง ติดต่อกัน 

  ๕ วัน เว้นไป ๑๕-๒๐ วัน กลับมาตีซ้ำอีก  

 ๔ วัน จึงปาดเอาน้ำหวาน

 ในกรณีที่ชาวบ้านมีความจำเป็นที่จะ 

ต้องรีบทำน้ำตาล สามารถทำจากงวงจากที่ม ี

ทะลายอ่อนๆ ที่มีทะลายขนาดเท่ากำปั้น โดย 

จะต้องเลือกต้นจากที่มียอดอ่อน ยาวประมาณ 

๑ ช่วงแขน เพราะลักษณะดังกล่าวจะมีน้ำหวาน 

อยูใ่นเกณฑด์ ี       แตไ่มค่อ่ยนยิมทำเพราะไดผ้ลผลติ 

ไม่ได้นาน การทำน้ำหวานจากจากงวงอ่อนจะ 

ไม่ใช้การตี   แต่จะใช้การโยกหรือนวดแทน  เพราะ 

ถ้าตีอาจทำให้งวงหักได้ การทำน้ำตาลแบบนี้ชา

วบ้านเรียกว่า ทำตาล “มะหยัง”

 ๓.	 การปาดงวงจาก การปาดงวงจาก 

เพื่อจะเอาน้ำหวานควรเริ่มปาดเวลาประมาณ 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น   ภายในกระบอกรองรับน้ำหวาน 

ใส่เกล็ดไม้เคี่ยมประมา ๑๐ เกล็ด เพื่อป้องกัน 

น้ำหวานเปรี้ยว ทิ้งไว้จนถึง ๖.๐๐ น. ของวัน 

รุ่งขึ้นไปปาดซ้ำอีกครั้ง เรียกว่า “ล้างหน้าตาล”		

แล้วปล่อยไว้จนถึงเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.  

จึงเก็บกระบอกน้ำหวานเพื่อนำไปเคี่ยวต่อไป

วิธีการปาดงวงจาก	มี		๒	วิธี	คือ

 ๑. การปาดงวงจากยาว หรือ งวงใหม่  

จะปาดบางๆ จากซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้าย 

แล้วแต่ถนัด โดยเวลาปาดจะต้องใช้มือข้างหนึ่ง 

จับงวงจากเอาไว้ เพราะงวงจากยาวจะอ่อนตัว 

เวลาปาด 

 ๒. การปาดงวงจากที่มีลักษณะสั้น หรือ 

งวงจากเก่า เม่ืองวงจากถูกปาดไปเร่ือยๆ จนเหลือ 

ประมาณ ๑ ศอก จะต้องเปลี่ยนการปาดใหม่ คือ 

จะต้องปาดจากล่างขึ้นบน แล้วจะต้องทำลิ้น  

เพื่อบังคับน้ำหวานให้ไหลลงกระบอก

 ๔.	 การเค่ียวน้ำหวาน เม่ือลำเลียงน้ำหวาน 

มาถึงเตาแล้ว ก่อนเทใส่กระทะต้องนำน้ำหวาน 

มากรองก่อนเพื่อเอาเกล็ดไม้ เคี่ยมและสิ่ ง 

สกปรกอื่นๆ ออก การเคี่ยวน้ำหวานจากเพื่อทำ 

น้ำตาลจากโดยท่ัวไปจะเร่ิมเค่ียวต้ังแต่ ๑๒.๐๐ น. 

ซึง่จะตอ้งใชไ้ฟแรงตลอด       กระทะหนึง่จะสามารถ 

ใส่น้ำหวานได้ครั้งละประมาณ ๓ ปี๊บ การเคี่ยว 

จะต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆ เมื่อน้ำหวานงวดลงให้เติม 
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น้ำหวานลงเรื่อยๆ  ระหว่างที่เคี่ยวนั้นน้ำหวาน 

จะเดือดเป็นฟองล้นออกมาชาวบ้านจะใช้  

ภาชนะที่เรียกว่า “มอ” ครอบลงบนกระทะ  

เพื่อป้องกันฟองน้ำหวานล้นออกนอกกระทะ  

และนอกจากนั้นขณะกำลังเคี่ยวน้ำหวานให้ตัก 

“เปือกน้ำหวาน” หรือคราบสีขาวที่เกิดจาก 

การเค่ียว ส่วนน้ีชาวบ้านจะตักใส่ไห เพ่ือทำน้ำส้ม 

สายชูหมักไว้รับประทานต่อไป  และขณะเคี่ยว 

น้ำหวานกำลังเดือดให้ลวกกระบอกโดยการนำ 

กระบอกน้ำหวานที่ล้างแล้วมาล้างอีกรอบด้วย 

การตักน้ำหวานท่ีกำลังเค่ียวลวกลงไปในกระบอก 

เพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วเทน้ำหวานกลับลงกระทะ 

เหมือนเดิม ในการเคี่ยวน้ำหวานกระทะหนึ่งๆ 

จะใช้เวลาประมาณ ๓ ชม. จะได้น้ำตาลเหลว 

ขนาดยางมะตูม หลังจากนั้นยกลงจากเตาเพื่อ 

นำมาโซม โดยใช้ไม้โซมตาลตีกดลงในกระทะ 

น้ำตาล ทั้งนี้เพื่อไม่ให้น้ำตาลเหนียวจนจับกัน 

เป็นก้อน การโซมตาลใช้เวลา ๓๐ นาที นำน้ำตาล 

ที่ได้ใส่ปี๊บเป็นขั้นตอนสุดท้าย น้ำตาลสด ๖ ปี๊บ 

จะเคี่ยวได้น้ำตาล ๑ ปี๊บ

วัสดุ-อุปกรณ์และขั้นตอนการทำน้ำตาลจาก

ค้อนทุบ มีดสำหรับปาด	(ทับ)

กระบอกไม้ไผ่ รากไม้เคี่ยม
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ไม้โทรมตาล ไม้ปาดน้ำตาล

เตา	และ	กระทะใบบัว			 กระชอน	และ	กระป่องถ่ายน้ำหวานจาก

หมาจากสำหรับตักน้ำหวานจากมอ

49



ขั้นตอนการเตรียมขั้นต้น

 การเตรียมทะลาย เป็นขั้นตอนที่สำคัญ 

เพราะถ้าหากไม่ตีทะลายจากน้ำหวานจะ 

ไม่ไหลโดยเลือกทะลายที่ไม่แก่ หรือ อ่อนจน 

เกินไปอายุของทะลายที่ใช้ได้มีอายุประมาณ 

๕ ถึง ๗ เดือน ความยาว ก้านงวงทะลาย 

ประมาณ ๑ เมตร

 หลังจากเตรียมทะลายจากครบกำหนด 

แล้วจะตัดทะลายหรือผลทิ้งเหลือแต่ก้านงวง 

ทะลาย การปาดงวงจาก ใช้ทับปาดงวงจาก 

เป็นแว่นบางๆ ลักษณะเฉียง ๔๕ องศา การปาด 

น้ำหวาน ๑ งวงสามารถปาดได้ ๓ เดือน
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 น้ ำหวานจากจะไหลจากงวงจาก 

ใช้กระบอกไม้ไผ่รองน้ำหวานโดยใส่ราก 

ไม้เคี่ยมใส่ไว้ในกระบอก

ใช้กระบอกไม้ไผ่รองน้ำหวานจาก
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ขั้นตอนการเก็บกระบอกตาล และขั้นตอนการเคี่ยว

เก็บกระบอกน้ำหวานจาก
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กรองรากเคี่ยมและวัตถุปนเปื้อนออก
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ลวกกระบอกไม้ไผ่เพื่อฆ่าจุลินทรีย์
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ต้มน้ำหวานจาก ๒ ชั่วโมง

หลังจาก ๒ ชั่วโมงจะได้น้ำตาลเหนียวข้น
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ยกลงจากเตา

ใช้ไม้โซมตาลโซมเพื่อระบายความร้อนประมาณ ๒๐ นาที
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ตักน้ำตาลบรรจุลงปี๊บ

ต้นทุนการทำน้ำตาลจาก
 การทำน้ำตาลโซม(น้ำตาลปี๊บ)  ได้  ๑ ปี๊บ  ต่อวัน

  ปี๊บ  ๑  ลูก                    ๒๕ – ๓๐  บาท

  ไม้เคี่ยม  ๑  กิโลกรัม       ๑๐  บาท

  เชื้อเพลิงประมาณ      ๑๐๐  บาท

  ค่าแรงวันละ     ๓๐๐  บาท

  ปริมาณน้ำตาลโซมที่ได้ ๑ ปี๊บ ได้น้ำตาลโซม ๒๕ กิโลกรัม 

  มีรายได้ประมาณ ๙๐๐  บาทต่อปี๊บ

ปัญหา		อุปสรรคการทำไร่จาก

 ๑. ปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำในพื้นที่ไร่จาก     ส่งผลให้ต้นจากไม่มีดอกจากและไม่มีผลเพื่อใช้ในการ 

ผลิตน้ำหวานจาก
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การประกอบอาชีพ
เพาะปลูกนาข้าว
                                        (แบบดั้งเดิม)  

๒



ตำบล ขนาบนากมีการเพาะปลูกนาข้าว  
พื้นที่นาข้าวทั้งหมด ๒,๗๑๖ ไร่ คิดเป็นแปลงนาข้าว จำนวน  
๒๒๘  แปลง  ครัวเรือนที่เพาะปลูกข้าว  จำนวน  ๑๑๘  ครัวเรือน 
ผลผลิตที่ได้รับ จำนวน ๙๓๗.๗๐ ตัน ซึ่งการทำนาข้าอาศัย 
น้ำฝนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นชาวนาในตำบลขนาบนากจึงทำ 
เฉพาะ “นาหยาม” (นาปี) มีทั้งวิธีดำและนาหว่าน ขึ้นอยู่กับ 
สภาพพื้นที่  และแรงงานในครอบครัว  ส่วนใหญ่ผู้ที่มีมามาก 
แต่มีแรงงานน้อย  มักนิยมทำนาหว่าน  เพราะใช้แรงงานน้อยกว่า 
ส่วนผู้ที่มีพื้นที่น้อย  และนาอยู่ในที่ลุ่ม  ก็จะทำนาดำ
 การทำนาดำและนาหว่าน ส่วนใหญ่จะมีวิธีการที่ 
คล้ายคลึงกันต่างกันแต่เพียงนาดำต้องเพาะกล้าและทำเทือก 
ในแปลงนาที่ใช้ปักดำ (ยกเว้นนาหว่านน้ำตมซึ่งต้องทำเทือก 
เช่นกัน) โดยฤดูกาลทำนาจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนมิถุนายน  ซ่ึงฝนเร่ิมตกเพราะได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่นาเมื่อได้รับน้ำฝนก็จะคลายความ 
แข็งตัวลง  มีสภาพเหมาะที่จะเริ่มไถนา
 การไถนาจะใช้แรงงานจากสัตว์คือวัวและควายคร้ังแรก 
เรียกว่า “ไถดะ”  จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้หญ้าตาย  ประมาณ 
๑๐ วัน พอหญ้าเหี่ยวเฉาตายแล้วก็จะ “ไถแปร” วิธีนี้จะทำ 
ใหด้นิรว่นซยุเหมาะแกก่ารปลกูขา้ว          ถา้เปน็นาหวา่จะเริม่หวา่น 
เมล็ดข้าวประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  โดยใช้ 
เมล็ดข้าวประมาณ  ๑  ถังต่อ พื้นที่นา  ๑  ไร่  จากนั้นไถทับ 
อีกคร้ังหน่ึง  เรียกว่า  “ไถกลบ”  ถือว่าเสร็จข้ันตอนการปลูกข้าว 
นาหว่าน
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 ส่วนการทำนาดำชาวบ้านจะเพาะกล้า 
ไว้แปลงหนึ่ง (วิธีการเหมือนทำนาหว่านแต่ละ 
หว่านให้มีความหนาแน่นของต้นกล้ามากๆ) 
แล้วไป “ไถเทือก” ในแปลงที่จะนำกล้าไปดำ   
วิธีการไถเทือกคือใช้วัวและควายไถนาที่มีน้ำ 
ให้พื้นที่เป็นโคลนตม  หลังจากนั้นก็จะถอนกล้า 
ในแปลงที่ปลูกเตรียมไว้มาปักดำโดยใช้ “ไม้ถุ้ง”	
นำลงไปก่อนแล้วใส่ต้นข้าวตามลงไปหลุมหนึ่ง 
ประมาณ ๒ – ๓  กอ  แต่ละหลุมห่างกันประมาณ 
๑ ฟุต แต่ถ้าพื้นที่ไหนเทือกที่เตรียมไว้เป็นโคลน 
ตมมากๆ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ถุ้ง เพียงแต่ใช้ 
ต้นกล้าปักลงไปเท่านั้น

 การเก็บข้าวด้วยแกะใช้ทั้งเวลา และ 
แรงงานค่อนข้างมาก โดยเฉพาะปีใดทำนาได้ 
ผลดีจะต้องเร่งรีบเก็บให้ทันเวลา มิเช่นน้ันแล้วจะ 
“ยับ” คือข้าวสุกมากจนรวงข้าวเปราะและ 
แตกหักง่ายจนยากต่อการเก็บเก่ียวต้องปล่อยให้ 
เมล็ดร่วงหล่นลงดิน โดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น 
ในขั้นตอนการเกี่ยวข้าว นอกจากชาวนาต้องใช้ 
แรงงานในครอบครัวเต็มที่แล้ว ยังต้องขอความ 
ช่วยเหลือจากเครือญาติ และเพ่ือนบ้านให้มาช่วย 

 การเก็บเกี่ยวข้าวชาวชุมชนขนาบนาก 
ในยุคนี้จะเก็บด้วย “แกะ” เก็บทีละรวง โดยเก็บ 
แค่คอรวง แล้วนำมามัดรวมกันด้วยซังข้าวเป็น 
กำเรียกว่า “เลียง” ซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์ 
มากมายเพราะสามารถเก็บข้าวได้หมดทุกรวง 
ร่วงหล่นน้อยที่สุด และเมื่อนำ “เลียงข้าว” ไปจัด 
วางซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบเป็น “ลอมข้าว”	
ใน “เรือนข้าว” แล้วจะยิ่งทำให้สามารถเก็บข้าว 
ไว้ได้นานย่ิงข้ึน เพราะคอรวงข้าวจะช่วยผ่อนถ่าย 
ความร้อนโรงเรือนข้าว ทำให้เมล็ดข้าวร้อนท่ัวถึง 

เก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเรียกว่า “ออกปาก” หรือ  
“ซอมือ”	ตามแต่โอกาสในบางคร้ัง ข้าวได้ผล 
สมบูรณ์มากสุกพร้อมกันเกือบทั้งแปลงและเกิด 
ภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ชาวนาเก็บเกี่ยวไม่ทัน 
ขา้วจะเสยีหายมาก เกดิปญัหาในการผลติซำ้ในป ี
ต่อไป     ระบบการช่วยเหลือกันของชุมชนขนาบนาก 
เช่นนี้ส่งผลถึงความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกันของคนในชุมชน

แกะ สาแหรก
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สายพันธุ์ข้าวที่นิยมเพาะปลูกในพื้นที่

๑.	ข้าวสายพันธุ์กาบดำ
 ความเป็นมา

 ข้าวกาบดำ เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูก 

มาเป็นเวลานานกว่า ๕๐ ปี ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ 

ปากพนัง ในเขตอำเภอนครศรีธรรมราช ซึ่งใน 

อดีตกาลดินแดนแถบน้ี นอกจากจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ 

ที่สำคัญของภาคใต้ ซึ่งสามารถผลิตข้าวออกไป 

ขายต่างประเทศ         จนมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีรุ่งเรือง 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี กินดี ดังปรากฏใน 

หลักฐาน “โรงสีไฟ”	จำนวนมากในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

พื้นที่ปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ำปากพนังในอดีต 

ปลูกข้าวโดยอาศัยน้ำฝน เกษตรกรใช้ข้าวพันธุ ์

พืน้เมอืง      ซึง่มพีนัธุข์า้วหลากหลายชนดิ ขึน้อยูก่บั 

ความเหมาะสมของพื้นที่ และความต้องการ 

ของตลาด และการบริโภคของคนในท้องถิ่น  

ข้าวกาบดำเป็นข้าวพันธุ์หนึ่ งที่ เป็นที่นิยม 

บริโภค ในท้องถิ่น และเป็นที่ต้องการของตลาด 

เนื่องจากคุณภาพข้าวสุกมีลักษณะนุ่มร่วน  

ตรงตามรสนิยมการบริโภคของคนในท้องถิ่น 

ด้วยเหตุนี้ ข้าวกาบดำจึงคงอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

ปากพนังและยังเป็นที่ต้องการของตลาดจน 

ทุกวันนี้ ดังจะเห็นได้จากราคาข้าวในตลาด 

กิโลกรัมประมาณ ๓๐-๔๐ บาท

 ข้าวกาบดำจึงนับได้ว่าเป็นข้าวท่ีมีศักยภาพ 

และเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง  

ซึ่ งควรจะสนับสนุนการปรับปรุ งคุณภาพ  

และพัฒนาให้เป็นข้าวท่ีเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

ของจงัหวดันครศรธีรรมราช        เพือ่เพิม่มลูคา่ใหแ้ก่ 

เกษตรกรในชุมชน และขยายพื้นที่ปลูก เพื่อให้ 

เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
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	 แหล่งปลูก

 พื้นที่ที่ยังปลูกแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน 

ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง บ้านเพิง บ้านขามเรียง ตำบล 

ขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ลักษณะประจำพันธุ์

 - เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ออกดอก 

ประมาณกลางเดือนมกราคม

 - ความสูงประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร  

ต้นข้าวมักล้มในระยะสุกแก่

 -  ต้นมีสีม่วงเข้ม ใบสีเขียวเข้ม กาบใบ 

สีดำ ทรงกอแผ่ ใบธงแผ่เป็นแนวนอน 

 -  คอรวงยาว รวงยาวจับกันแน่น ระแง้ถ่ี

 - เมล็ดสั้น เมล็ดต่อรวงมาก ประมาณ 

๓๐๐-๔๐๐ เมล็ด

 - คุณภาพการสีดี  เมล็ดข้าวสารขาวขุ่น 

ข้าวสุกนิ่ม รสชาติดี 

 - ผลผลิตค่อนข้างสูงเมื่อปลูกในสภาพ

ที่ลุ่ม โดยเฉลี่ยประมาณ ๕๕๐ กิโลกรัมต่อไร่

 ความมีชื่อเสียงและคุณภาพ

 ข้าวกาบดำ เป็นข้าวพื้นเมืองที่อยู่คู่กับคน 

ลุ่มน้ำปากพนังมาโดยตลอด มีคุณภาพข้าวสุก 

นุ่มร่วน เหมาะสมกับรสนิยมการบริโภคของคน 

ในท้องถิ่น ข้าวเปลือกเป็นที่นิยมใช้เป็นอาหาร 

นกเขา และไก่ชน โดยเฉพาะนกเขา ซึ่งมีเลี้ยง 

กันแพร่หลายในเขตจังหวัดภาคใต้ และประเทศ 

ใกล้เคียง
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๒.	สายพันธุ์ข้าวยาโค
 ลักษณะประจำพันธุ์แผ่นใบมีขน  แผ่นใบและกาบใบมีสีเขียว   

มุมของแผ่นใบนอน  ลิ้นใบสีขาว  มี  ๒  ยอด  ยาว  ๑๗  มิลลิเมตร   

หูใบและข้อต่อใบสีเขียวอ่อน  เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น  ๖.๓๔  มิลลิเมตร 

ปล้องสีเขียวอ่อน กอแผ่ ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ยอดดอกสีขาว   

กลีบรองดอกสีฟาง  เมล็ดไม่มีหาง  ลำต้นล้มง่าย  สูง  ๑๔๓  เซนติเมตร 

แผ่นใบยาว  ๗๗.๕  เซนติเมตร  กว้าง  ๑.๕๒  เซนติเมตร  จำนวนรวง 

๑๔ รวงต่อกอ ใบธงเป็นแนวนอน ลักษณะรวงค่อนข้างกระจาย 

คอรวงสั้น  ก้านรวงอ่อน  ไม่แตกระแง้  ใบแก่เร็ว  การติดเมล็ด 

ปานกลาง  (๗๙.๑๓%)  เมล็ดดี  ๒๒๐  เมล็ดต่อรวง  เมล็ดลีบ   

๕๘ เมล็ดต่อรวง เมล็ดร่วงง่าย นวดง่าย รวงยาว  ๒๗.๒  เซนติเมตร   

น้ำหนัก ๑๐ กอ ๑๔๓ กรัม ยาโค ทนแล้งได้มากกว่า ข้าวพื้นบ้าน 

พันธุ์อื่น เป็นข้าวที่เจริญเติบโตได้ในน้า กร่อย อายุการเก็บเกี่ยว 

ส้ันกว่า ข้าวพ้ืนบ้านพันธ์ุอ่ืนคือประมาณ ๔.๕ เดือน เม่ือหุงแล้วน่ิม
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๓.	สายพันธุ์ข้าวเหลือง
 ลักษณะประจำพันธุ์แผ่นใบมีขน  แผ่นใบและกาบใบมีสีเขียว 

มุมของแผ่นใบตก  ลิ้นใบสีขาว  มี  ๒  ยอด  ยาว  ๒๕  มิลลิเมตร   

หูใบและข้อต่อใบสีเขียวอ่อน  เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น  ๗  มิลลิเมตร 

ปล้องสีเขียว กอแผ่ ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ยอดดอกสีฟาง กลีบรอง 

ดอกสีฟาง  เมล็ดไม่มีหาง  ลำต้นล้ม  สูง  ๑๔๑  เซนติเมตร  แผ่นใบยาว   

๖๗.๘  เซนติเมตร  กว้าง  ๑.๔๒  เซนติเมตร  จำนวนรวง  ๑๓  รวงต่อกอ 

ใบธงเป็นมีหลายแบบปนกัน ลักษณะรวงค่อนข้างกระจาย  คอรวงส้ัน 

ก้านรวงอ่อน ระแง้ถี่ การแก่ของใบ ๑๑/๒ ใบเขียว การติดเมล็ด 

มากกว่า ๙๐% (๙๑.๗๖%)  เมล็ดดี  ๒๘๓  เมล็ดต่อรวง  เมล็ดลีบ ๒๕ 

เมล็ดต่อรวง  เมล็ดร่วงง่าย  นวดง่าย รวงยาว  ๒๕.๘  เซนติเมตร  

น้ำหนักเมล็ด  ๑๐  กอ  ๒๑๖  กรัม 
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๔.	สายพันธุ์ช่อนางงาม
 ลักษณะประจำพันธุ์ใบและต้น ใบมีสีเขียวเข้ม มีขนที่ใบ  

กาบใบ ปล้องมีสีเขียวต้ังตรง ทรงกอต้ัง แตกกอดี ฟางแข็งไม่ล้มง่าย 

ความสูงต้น ๑๕๐ เซนติเมตร ลักษณะรวง คอรวงยาวแน่น  ระแง้ถี่ 

มีเมล็ดข้าวต่อรวงมาก  ลักษณะเมล็ดข้าว  เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางแห้ง   

สั้นป้อม ขนาดของข้าวเปลือกยาว ๐.๗ เซนติเมตร กว้าง ๐.๓ 

เซนติเมตร อายุการเก็บเกี่ยว ๗ เดือนหลังการปลูก ปริมาณผลผลิต 

ต่อไร่ ๗๐ ถังต่อไร่

 สภาพดนิทีเ่หมาะสมในการปลกูขา้ว  เปน็ดนิเหนยีวปนทราย 

เหมาะสำหรับปลูกในพ้ืนท่ีน้ำกร่อย  เป็นข้าวน้ำลึก  เน่ืองจากต้นข้าวสูง 

ข้อดีของข้าวพื้นเมืองพันธุ์นางงาม คือให้ผลผลิตสูง แตกก่อดี   

ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว หุงขึ้นหม้อรับประทานอร่อย
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๕.	สายพันธุ์สีรักษ์
 ลักษณะประจำพันธุ์แผ่นใบมีขน  แผ่นใบและกาบใบมีสีเขียว 

มุมของแผ่นใบมีหลายแบบปนกัน  ลิ้นใบสีขาว  มี  ๒  ยอด  ยาว  ๒๑ 

มิลลิเมตร  หูใบและข้อต่อใบสีเขียวอ่อน  เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 

๖.๖๗  มิลลิเมตร  ปล้องสีเขียว  กอแผ่มาก  ยอดเกสรตัวเมียสีม่วงดำ 

ยอดดอกสีม่วง กลีบรองดอกสีฟาง เมล็ดไม่มีหาง ลำต้นแข็งแรง 

ปานกลาง สูง ๑๓๔ เซนติเมตร แผ่นใบยาว ๖๙.๔ เซนติเมตร 

กว้าง ๑.๔๖ เซนติเมตร จำนวนรวง ๑๐  รวงต่อกอ ใบธงเป็นแนวยาว   

ลักษณะรวงค่อนข้างกระจาย คอรวงยาว ก้านรวงอ่อน ระแง้แตก 

ปานกลาง การแก่ของใบปานกลาง การติดเมล็ดมากกว่า ๙๐% 

(๙๕.๖๙%) เมล็ดดี ๑๙๕ เมล็ดต่อรวง เมล็ดลีบ ๙ เมล็ดต่อรวง   

เมล็ดร่วงง่าย  นวดง่าย รวงยาว  ๒๕.๒  เซนติเมตร  น้ำหนักเมล็ด 

๑๐  กอ  ๒๑๑  กรัม
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๖.	สายพันธุ์ลูกดำ	
 ลักษณะประจำพันธุ์แผ่นใบมีขน แผ่นใบสีเขียวเข้ม กาบใบ 

มีสีเขียวเส้นม่วง  มุมของแผ่นใบนอน  ลิ้นใบสีขาว  มี  ๒  ยอด 

ยาว ๒๐.๔ มิลลิเมตร หูใบสีเส้นม่วง ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน เส้นผ่าน 

ศูนย์กลางลำต้น  ๖  มิลลิเมตร  ปล้องสีม่วง  กอแผ่  ยอดเกสรตัวเมีย 

สีขาว ยอดดอกสีดำ กลีบรองดอกสีม่วงดำ เมล็ดไม่มีหาง ลำต้น 

ค่อนข้างแข็ง  สูง  ๑๕๗  เซนติเมตร  แผ่นใบยาว  ๕๓  เซนติเมตร 

กว้าง  ๑.๓  เซนติเมตร  จำนวนรวง  ๘  รวงต่อกอ  ใบธงตั้งตรง  

ลกัษณะรวงปานกลาง  คอรวงยาว  กา้นรวงออ่น  ระแงแ้ตกปานกลาง  

การแก่ของใบปานกลาง  เมล็ดร่วงง่าย  นวดง่าย รวงยาว  ๒๙.๖  

เซนติเมตร  การติดเมล็ดดี
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การแปรรูปอาหารจากข้าว

ขนมลา

	 งานเดือนสิบของชาวภาคใต้						 รักษาไว้ให้ยืนนานลูกหลานเหอ

การทอดลาสืบทอดมาถึงรุ่นเธอ								 อย่าได้เผลอทอดทิ้งสิ่งสำคัญ

บุญเดือนสิบลูกหลานมาพบญาติ							 มิได้ขาดทุกปีมีสังสรรค์

เมื่อถึงวันขนมลามาช่วยกัน															 สุขใจครันบุญสารทเราชาวคอนเหอ

“ “
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          เมื่อกล่าวถึงงานบุญสารทเดือนสิบของภ
าคใต้ ต้องนึกถึงขนมลาซึ่งเป็นขนมสำคัญที่ใช้ใน
งานบุญสารทเดือนสิบ เพื่อนำไปทำบุญให้แก่บร
รพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเชื่อว่าขนมลามีความ
สำคัญมากสำหรับการจัดมฺหรับ
          ในการทำขนมลานั้นนิยมใช้วัตถุดิบที่มีใ
นท้องถิ่น การทำขนมลามีขั้นตอนการทำหลายขั้
นตอนแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลานานและใช้คนท

ำหลายคนนำไปสู่ความผูกพันธุ์ในชุมชน 

วัสดุอุปกรณ์ในการทำขนมลา
 -  กระทะขนาดใหญ่       ไว้สำหรับทอดลา
 -  เตา                    ทำจากดินเหนียวโดยปั้นดินเหนียวเป็นรูปเตา
 -  ผ้าขาวบาง              ใช้สำหรับรองแป้งและทำที่ห่อแป้ง
 -  ครกตำแป้ง           เป็นครกไม้ ชาวบ้านเรียกว่า “ครกถีบ”
 -  สากไม้            มีลักษณะยาว ๆ ไว้ตำแป้งในครก หรือบางบ้านจะทำคล้ายค้อน
     ยาว ๆ ซึ่ง เรียกว่า  “ตะลุมพุก’ หรือ “หลุมพุก”
 -  กะลา หรือ กระป๋อง เจาะรูประมาณ ๗ – ๑๓ รู 
 -  น้ำมันมะพร้าว       ไว้สำหรับทากระทะ
 -  ไข่แดง                  ใช้ผสมกับน้ำมันมะพร้าวเพื่อทากระทะก่อนโดยแป้งเพื่อกันไม่ให้
     แป้งที่โรยติดกระทะ
 -  ไม้ไผ่                      สำหรับเขี่ยลาออกจากกระทะ
 -  ไม้ลามัน              ทำจากผ้าผูกกับไม้หรืองวงจากตีปลายให้เป็นเส้นฝอยเรียกว่า
      “ชด” ไว้ชุบน้ำมันมะพร้าวผสมไข่แดงทาให้ทั่วกระทะ
 -  กะละมังหรือหม้อ      ไว้สำหรับแช่แป้งและใส่แป้งที่พร้อมจะทอดแล้ว
 -  เข่งหรือตะกร้า        ไว้สำหรับใส่ข้าวสารที่แช่แล้วเพื่อจะหมัก
 -  ผ้าหรือพลาสติก        สำหรับคลุมแป้งเวลาหมักและไว้สำหรับวางขนมลาเพื่อตากลม
 -  ถุงพลาสติกใส่ลา        ไว้สำหรับใส่ขนมลาเพื่อจัดจำหน่าย

เครื่องปรุง	วัตถุดิบในการทำขนมลา
 - ข้าวสาร ปัจจุบันใช้แป้งข้าวจ้าว สำเร็จรูปเป็นผง
 - ข้าวเหนียว ปัจจุบันใช้แป้งข้าวเหนียวสำเร็จรูปเป็นผง
 - น้ำมันมะพร้าว,น้ำมันพืช
 - ไข่แดงต้มสุก   -    น้ำสะอาด
 - น้ำตาลทราย   -    น้ำผึ้งจาก
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ขั้นตอนการทำขนมลา
 ๑. นำข้าวสารผสมกับข้าวเหนียว     อัตราส่วน 
๓:๑ ผสมให้เข้ากันแล้วใส่น้ำให้จมข้าวแล้วแช่ทิ้ง
ไว้ ประมาณ ๒-๓ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวพองน้ำ
       ๒. นำข้าวสารและข้าวเหนียวที่แช่แล้ว 
เทใส่เข่งหรือตะกร้ารองด้วยตาข่ายชนิดถี่เพื่อ 
แยกน้ำออกจากข้าวสาร
 ๓. ใช้ผ้าหรือพลาสติกคลุมหมักท้ิงไว้ ๓ วัน 
โดยทุกๆ วัน จะต้องล้างน้ำตลอดจนข้าวสารเร่ิมเป่ือย
       ๔.  นำข้าวสารท่ีหมักแล้วมาล้างให้สะอาด 
จนหมดกลิ่นแล้วทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ
       ๕.  นำข้าวสารผสมกับน้ำแล้วบดให้ละเอียด 
ด้วยครกบด จนเป็นน้ำแป้งออกมา
 ๖. นำแป้งที่บดไว้มากรองด้วยผ้าสะอาด 
ประมาณ ๓ ชั้น เพื่อไม่ให้ตะกอนที่ไม่ละเอียด 
ตกลงไป
 ๗.  ตักแป้งใส่ตะกร้าท่ีปูรองรับด้วยผ้าขาว 
สะอาด วางไว้จนแป้งตกตะกอนแล้วรินน้ำใสๆออก
 ๘. ห่อแป้งด้วยผ้าขาวบางแล้วนำไปเข้า 
เครือ่งหนบีเพือ่ไลน่ำ้ออก     เครือ่งหนบีแปง้ จะเปน็ 
ลักษณะ  ไม้คันชั่ง ๖ อัน ใช้คนขึ้นไปขย่มด้านบน 
๓ คน จนกระท่ังน้ำแห้ง หรืออาจใช้ของหนักๆ วาง 

ทับห่อแป้งแล้วขันภาชนะหนีบให้น้ำแห้ง     
 ๙. นำแป้งท่ีแห้งแล้วผสมกับน้ำผ้ึง น้ำตาล 
แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยการตำในครกสำหรับผสม 
แป้งใช้คน ๒ ถึง ๓ คนตีสลับกันจนกว่าแป้งร้อน 
ใช้เวลา ๒-๓ชั่วโมง
 ๑๐. นำแป้งท่ีนวดได้ท่ีแล้วมาใส่กระป๋อง 
เจาะรูโรยแป้งทอดในกระทะ

วิธีทอดขนมลา
 - นำกระทะใบใหญ่ตั้งไฟอ่อนๆ ให้ร้อน 
ได้ท่ี นำน้ำมันมะพร้าวผสมไข่แดงทาให้ท่ัวกระทะ 
ตักแป้งที่ เตรียมไว้ใส่กระป๋องเจาะรูสำหรับ 
โรยแป้ง โรยแป้งลงในกระทะโดยวนไปรอบ ๆ 
กระทะจนได้วงกว้างตามต้องการ
 - เมื่อขนมลาสุกมีสีเหลืองทองนำขึ้น 
จากกระทะโดยใช้ไม้ไผ่บาง ๆ  เขี่ยยกแผ่นขนมลา 
ออกจากกระทะมาวางซอ้นๆ    กนั ในการทานำ้มนั 
มะพร้าวในกระทะนั้นควรทาทุก ๒-๓ ครั้งที่ทอด 
เพื่อไม่ให้น้ำมันในกระทะมากเกินไปเพราะถ้า 
น้ำมันที่ก้นกระทะเยอะจะทำให้แผ่ขนมลาขาด
 - นำขนมลาไปพักไว้เพื่อให้ขนมลานิ่ม 
ก่อน บรรจุหีบห่อเพื่อนำไปจำหน่ายหรือบริโภค
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ขนมฝักบัว(จู่จุ่น)
 
ส่วนผสม
 แป้งข้าวจ้าว             ½         กิโลกรัม
 น้ำตาลปี๊บ                 ๓           ขีด
 น้ำอุ่น
ขั้นตอนการทำ
 นำแป้งข้าวจ้าวนวดกับน้ำอุ่นแล้วเติมน้ำตาลปี๊บจากลงไป นวดให้เข้ากันจนแป้งนิ่ม 
วิธีการทอด
 ใช้กระทะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘” ก้นลึก ตั้งบนเตาให้ร้อนใส่น้ำมัน พอน้ำมันเดือดได้ที่ 
ตกัแปง้ทีเ่ตรยีมไวใ้สล่งไปทอดใชไ้มผ้กูตดิกบัชอ้นตกันำ้มนัเทใสก่ลางขนมใหข้นมฟขูึน้มา         เมือ่ขนมสกุ 
ตักใส่ภาชนะพักไว้
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ขนมคีม	(ผ้าถุงไอ้เท่ง)
 

	 	 ส่วนผสม
  แป้งข้าวจ้าว                              ½     กิโลกรัม

  มะพร้าวทึนทึกขูด                            ½        กิโลกรัม

  ไข่ไก่                                         ๑         ฟอง

  น้ำตาลปี๊บ                                    ๒        ขีด

  น้ำมันพืช                                  ๑         ถ้วยตวง

  น้ำสะอาด                                 ๑        ถ้วยตวง
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ขั้นตอนการทำ
 ๑. ผสมแป้งข้าวจ้าว มะพร้าวทึนทึกขูด น้ำตาลปี๊บจาก น้ำสะอาด เข้าด้วยกัน

 ๒. ตอกไข่ใส่ลงไปในส่วนผสมคลุกเคล้ากับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

 ๓. ใช้น้ำมันพืชทาแม่พิมพ์ทั้งสองด้านให้ทั่ว ตักส่วนผสมใส่แม่พิมพ์ นำไปย่างบนเตาถ่าน 

ด้วยไฟอ่อน กลับไป กลับมาจนขนมสุก (ลักษณะคล้ายขนมรังผึ้ง)

ต้นทุนและผลผลิตที่ได้รับ
 ต้นทุนในการผลิตต่อไร่   ๒,๐๐๐ บาท

 ผลผลิตต่อไร่   ๔๐๐ – ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่

 ผลผลิตข้าวในตำบลขนาบนากต่อปี   ๑,๓๕๘,๐๐๐ กิโลกรัม

 ราคาต่อกิโลกรัมละ  ๑๐  บาท  ๑๓,๕๘๐,๐๐๐  บาท

 รวมต้นทุนต่อปี   ๔,๖๘๕,๑๐๐  บาท

 รวมรายได้จากการทำนาข้าว						 ๘,๘๙๔,๙๐๐	 บาท
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๓
การประกอบอาชีพ
การทำประมงลุ่มน้ำ
และชายฝั่ง



เนื่องจาก ชุมชนขนาบนากเป็น 

ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันตกติดกับแม่น้ำปากพนัง  

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปากพนังอันอุดมสมบูรณ์  ซึ่งมีเพียงแม่น้ำ 

ปากพนังแทรกตัวอยู่ตรงกลาง ลักษณะพื้นที่โดยทั่ว ๆ ไปของ 

ชุมชนของชุมชนขนาบนาก ลักษณะของภูมิประเทศเช่นน้ีส่งผล 

ให้พื้นที่ของขนาบนากมีความสมบูรณ์สูง เนื่องจากทางฝั่ง 

ตะวันตกของลุ่มแม่น้ำปากพนังซึ่งหมายถึงต้นกำเนิดของ 

สายน้ำสายนี้ (เทือกเขานครศรีธรรมราช) ได้พัดพาตะกอนดิน 

มาทับถมบริเวณปากน้ำตลอดระยะเวลายาวนานชุมชน 

ขนาบนากซึ่งถือเป็นส่วนปลายของลำน้ำจึงรับเอาความ 

อุดมสมบูรณ์นี้มาตลอดระยะเวลายาวนานเช่นกัน ทำให้เกิด 

เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ทั้งนี้สภาพพื้นที่ 

ของชุมชนประกอบด้วย ๓ ลักษณะนิเวศที่กล่าวสำคัญคือ
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	 ลักษณะที่	๑	นิเวศน้ำจืด	
	 ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีผลต่อการผลิตของ 
ชุมชนในอดีต ส่งผลให้การทำนาเป็นอาชีพหลัก 
ของชุมชน ในอดีตชุมชนขนาบนากเป็นทุ่งนา 
กว้างใหญ่ ทุกหมู่บ้านในชุมชนมีการทำนาข้าว 
เช่น ชุมชนบางตะหลุมพอ บ้านบ่อคณฑี และ 
บ้านหน้าโกฏิ             ซ้ึงต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอ่าวไทย 
ก็สามารถปลูกได้เป็นจำนวนมาก ความอุดม 
สมบูรณ์ของระบบนิเวศทำให้ชุมชนมีคำพูด 
ติดปากเป็นเสียงเดียวกันในฤดูกาลเก็บเกี่ยวของ 
ทุกๆ ปีว่า “ข้าวเต็มท่ง” ปริมาณข้าวต่อปีที่มีมาก 
จนต้องมีอาชีพรับจ้างเก็บข้าว ให้เช่าท่ีนา ในชุมชน 
มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะปีไหนฝนตกสม่ำเสมอ 
ข้าวในนาได้ผลดี ชุมชนต้องใช้เวลาเก็บข้าว  
นานนับ ๔ เดือนกว่าจะข้าวหมดทุ่งนา (เดือน 
กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม) พื้นที่บริเวณชุมชน 
ขนาบนากจึงกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญ 
แห่งหนึ่งของลุ่มน้ำปากพนัง

 ลักษณะที่	๒	นิเวศน้ำกร่อย	
 ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญอีกระบบหนึ่ง 
ของชุมชน มีลักษณะพื้นที่เป็นป่าชายเลนที่ม ี
ต้นจาก (Nipa fruticans wurm) ข้ึนอยู่หนาแน่น 
ดังนั้นการทำ	 “น้ำผึ้งจาก” เป็นอาชีพรองของ 
ชุมชนที่ควบคู่มากับการทำนานานกว่า ๒๐๐ ปี
 ขนาบนากมีลำคลองขนาดใหญ่ที่แยก 
จากแม่น้ำปากพนังไหลผ่านชุมชนคือ คลองหัวไทร 
พร้อมกับมีคลองเล็กคลองน้อยแยกกระจายตัว 
ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ อีก ๔ ลำคลอง ดังนี้  
คลองบางตำเสก คลองปากช่อง คลองบางหรง 
คลองตะหลุมพอ ลำคลองใหญ่น้อยเหล่านี้ทำให้ 
ชุมชนสามารถทำการประมงน้ำกร่อยได้อย่าง 
อุดมสมบูรณ์

 ลักษณะที่	๓	นิเวศน้ำเค็ม	
	 (Marine	Ecosystem)		
 เปน็ระบบนเิวศทีม่นีำ้เปน็นำ้เคม็      โดยปกต ิ
จะมีความเค็มประมาณพันละ ๓๕ มีท้ังท่ีเป็นทะเล 
ปดิและทะเลเปดิ  เนือ่งจากเปน็หว้งนำ้ขนาดใหญ ่  
จึงนิยมแบ่งออกเป็นระบบนิเวศย่อยตามความ 
ลึกของน้ำอีกด้วย ได้แก่ ระบบนิเวศชายฝั่ง 
(Coastal Ecosystem)  เป็นบริเวณท่ีตกอยู่ภายใต้ 
อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง  สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวให้ 
เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ 
ดังกล่าว  มีย่อย  ๒ ประเภท  คือ นิเวศโขดหินชายฝ่ัง 
และ นิเวศชายหาด ระบบนิเวศน้ำต้ืน (Continental 
Shelf Ecosystem) เป็นระบบนิเวศที่นับจาก 
ระบบนิเวศชายฝั่งลงไปจนถึงน้ำลึก ๒๐๐ เมตร 
และ ระบบนิเวศทะเลลึก (Deep Sea Ecosystem) 
เป็นระบบนิเวศที่นับต่อเนื่องจากความลึก   
๒๐๐ เมตร ลงไปถึงท้องทะเล ส่วนน้ีมักเป็นบริเวณ 
ท่ีแสงแดดส่องลงไปไม่ถึง  ในพ้ืนท่ีตำบลขนาบนาก 
มี ระบบนิ เวศชายฝั่ งบริ เวณบ้านหน้า โกฏิ  
บ้านเกาะฝ้าย  และบ้านบ่อคณฑี  ซึ่งเป็นพื้นที่ติด 
ทะเลอ่าวไทยทำให้ประชากรในพื้นที่ประกอบ 
อาชีพทำการประมงชายฝั่ง
 การทำประมงในตำบลขนาบนาก แบ่งเป็น 
ประเภทดังนี้
 ๑. การทำประมงพื้นบ้าน/ชายฝั่ง มีเรือ 
จำนวนทั้งสิ้น  ๘๔  ลำ  แยกเป็นเรือเล็ก  ๖๖  ลำ 
เรือใหญ่ ๑๘ ลำ  
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ ๘๕  
ครัวเรือน
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เครื่องมือที่ใช้ในการทำประมง
 อวนกุ้ง(สามชั้น) อวนปู, อวนปลา, อวนปลากระบอก(สามชั้น) และลอบปู(ไซปู)

อวนปลากระบอก

อวนปลากุเรา
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อวนปลาทราย

อวนปลาทู
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ไซปู

อวนสามชั้นหรืออวนกุ้ง
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ประเภทของสัตว์น้ำจากการทำประมงลุ่มน้ำและชายฝั่ง
ประเภทปลา

	 ปลากุเราสี่หนวด

	 ปลากุเราสี่หนวด (Fourfinger threadfin, Indian salmon;  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Eleutheronema tetradactylum) เป็นปลาทะเลและ 
น้ำกร่อย ในวงศ์ปลากุเรา (Polynemidae)
 มีรูปร่างยาวเรียว ลำตัวค่อนข้างหนา แบนข้าง หัวค่อนข้างเล็ก จะงอย 
ปากสั้น ตามีเยื่อไขมันปกคลุมและอยู่ใกล้ปลายจะงอย ปากเฉียงขึ้นเล็กน้อย 
และมีฟันแหลมคม ลักษณะเด่นคือ ก้านครีบส่วนล่างของครีบหูแยกออกเป็น 
เส้นรยางค์ ๔ เส้น ซึ่งชาวบานเรียกกันว่าหนวด มีครีบหลังแยกห่างกัน ๒ อัน 
ครีบหางเป็นแฉกลึก ส่วนของลำตัวที่อยู่แนวสันหลังสีเทาปนเขียว ส่วนที่อยู่ 
ถัดลงมาสีเนื้อและสีขาวเงิน ครีบหลังและครีบหางมีรอยแต้มสีเทาที่ปลาย  
ครีบอื่น ๆ สีเหลือง มีขนาดโดยเฉลี่ย ๔๐-๖๐ เซนติเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดเท่า 
ที่พบ ๒ เมตร
 เป็นปลาที่หากินอยู่ตามหน้าดินที่เป็นดินโคลน บางครั้งเข้ามาหากิน 
อยู่ในบริเวณน้ำกร่อย  เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญ รับประทานได้ทั้งสดและ 
แปรรูปทำเป็นปลาเค็ม
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ปลากระบอก

	 ปลากระบอก	 ชื่อสามัญภาษาไทยกระบอกท่อนใต	้ ชื่อสามัญภาษา 
อังกฤษ DIAMOND-SCALED GREY MULLET ช่ือวิทยาศาสตร์ Liza vaigiensis 
ลักษณะท่ัวไปลักษณะของกระบอกท่อนใต้ รูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างกลม 
หัวกว้างใหญ่และแบน ตาเล็กไม่มีเยื่อไขมันปิด มีเกล็ดใหญ่กว่าเกล็ดของ 
ปลากระบอกชนิดอื่น พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำตาลปนเทา มีแถบดำพาด 
ตามยาวลำตัว ๘-๑๐ แถบ ครีบทุกครีบมีสีเทาอมดำ หรือน้ำตาลไหม้ แต่ 
ครีบอกมีสีดำเข้มกว่าเห็นได้ชัดเจน  ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบกระบอกท่อนใต้ชอบ 
อาศัยอยู่ตามผิวน้ำ และหาอาหารตามชายฝั่งทะเลตื้น ๆ และในบริเวณ 
ปากแม่น้ำนครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ศรีราชา ระยอง จันทบุรี 
อาหารกระบอกท่อนใต้กินสาหร่าย ขี้แดด ตะไคร่น้ำ รวมทั้งแมลงน้ำและ 
สัตว์อื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กขนาดความยาวประมาณ ๑๙ - ๔๐   เซนติเมตร
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ปลาทู

	 ปลาทู	 (อังกฤษ: Mackerel) เป็นปลาทะเลที่อยู่ในสกุล Rastrelliger ในวงศ์  
Scombridae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับปลาโอ, ปลาอินทรีและปลาทูน่า มีพฤติกรรมมักอาศัย 
อยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณกลางน้ำถึงผิวน้ำ ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งจนถึงระดับความลึก  
๒๐๐ เมตร ในน่านน้ำไทย พบทั้งหมด ๓ ชนิด เป็นปลาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยเป็น 
อย่างมาก เนื่องจากเป็นอาหารทะเลหลักของคนไทยมาช้านาน
 ในอดีตเชื่อว่าปลาทูที่จับได้ในอ่าวไทยมาจากเกาะไหหลำ แต่ปัจจุบันพบว่าปลาทู 
เกิดในอ่าวไทยเป็นปลาผิวน้ำ รวมกันเป็นฝูงบริเวณใกล้ฝั่ง พบเฉพาะบริเวณอุณหภูมิ 
ผิวน้ำไม่ต่ำกว่า ๑๗ องศาเซลเซียส ความเค็มของน้ำไม่เกิน ๓๒.๕ ‰ แต่ทนความเค็มต่ำ 
ได้ถึง ๒๐.๔ ‰ จึงพบในบริเวณน้ำกร่อยได้ ปลาทูวางไข่แบบไข่ลอยน้ำ ไข่ที่ได้รับการ 
ผสมจะลอยน้ำอยู่ได้ ช่วงที่วางไข่คือกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ปลาทูกินอาหารประเภท  
แพลงก์ตอนที่ประกอบไปด้วยทั้งสาหร่ายสีเขียวและสีน้ำตาล 
 ปลาทู นำมาเป็นอาหารไทยมีจำหน่ายในรูปแบบ ปลาทูสด และปลาทูนึ่ง ซึ่งมี 
ลักษณะการขายเป็นใส่ภาชนะที่เรียกว่า เข่งปลาทู นิยมนำมาทอด รับประทานคู่กับ 
น้ำพริกกะปิ หรือ ทำเป็นน้ำพริกปลาทู ส่วนปลาทูสดนิยมนำมาทำเป็นต้มยำปลาท ู
เนื้อปลาทูมีสารโอเมก้า ๓ ค่อนข้างมาก ในเนื้อปลาทู ๑๐๐ กรัมมีสารโอเมก้า ๓ ราว  
๒-๓ กรัม ช่วยลดอัตราการตายจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดตีบ และยังลด 
โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์รวมทั้งลดความหนืดของเลือด ลดการอักเสบ ทำให้ความ 
ข้นในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
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ปลากะพงขาว

	 ปลากะพงขาว	(อังกฤษ: Barramundi, Silver perch, White perch; 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lates calcarifer) เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัว 
ให้อยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อยได้ อยู่ในวงศ์ปลากะพงขาว (Latidae) มีรูปร่างลำตัว 
หนาและด้านข้างแบน หัวโต จะงอยปากค่อนข้างยาวและแหลม นัยน์ตาโต 
ปากกว้างยืดหดได้ มุมปากอยู่เลยไปทางหลังนัยน์ตา ฟันเป็นฟันเขี้ยวอยู่บน 
ขากรรไกรบนและล่าง ขอบกระดูกแก้มเป็นหนามแหลม ขอบกระดูกกระพุ้งเหงือก 
แข็งและคม คอดหางมีขนาดใหญ่และแข็งแรง เกล็ดใหญ่มีขอบหยักเป็นหนาม 
เม่ือลูบจะสากมือ ครีบหลังอันแรกมีก้านครีบเป็นหนามแข็ง ปลายแหลม อันท่ีสอง 
เป็นครีบอ่อนมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบใหญ่ปลายกลมมน พื้นลำตัวสีขาวเงิน 
ปนน้ำตาล แนวสันท้องสีขาวเงิน มีขนาดความยาวประมาณ ๒๐-๔๐ เซนติเมตร  
พบใหญ่สุดถึง ๒ เมตร หนักได้ถึง ๖๐ กิโลกรัม โดยปลาที่พบในทะเลจะมีขนาด 
ใหญ่กว่าปลาที่พบในน้ำจืด โดยพ่อแม่ปลาจะว่ายจากชายฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่า 
ชายเลนหรือปากแม่น้ำ จนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้ว จึงจะว่าย 
กลับสู่ทะเล บางครั้งพบอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อย ๆ  กิโลเมตร เป็นปลากินเนื้อ 
อาหารได้แก่ สัตว์น้ำ, ปลา, กุ้ง ที่มีขนาดเล็กกว่า
 เป็นปลาเศรษฐกิจท่ีกรมประมงส่งเสริมให้เล้ียง เพราะเน้ือมีรสชาติดี นำมา 
ประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น แปะซะ, นึ่งบ๊วย เป็นต้น และนิยมตก 
เป็นเกมกีฬา อีกทั้งยังเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้อีกด้วย
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ปลาจวดหรือปลาหางกิ่ว

	 ปลาจวดเตียนเขี้ยว (TIGER-TOOTHED CROAKER) เป็นปลาทะเล 
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Otolithes ruber
 ปลาจวดเตียนเขี้ยวเป็นปลาทะเลซึ่งมีรูปร่างค่อนข้างยาวเรียว 
ด้านข้างแบน หัวมีขนาดปานกลาง ตาค่อนข้างเล็ก ปากกว้างและเฉียงขึ้น 
เล็กน้อย มีฟันแหลมคมและแข็งแรงครีบหลังมีฐานยาวแบ่งเป็นสองส่วน 
ครีบท้องอยู่ใต้ครีบหูและมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบก้นอยู่ใกล้กับส่วนหาง  
ครีบหางมีรูปร่างสี่ เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีของด้านหลังเป็นสี เทาเข้ม 
ท้องสีขาวเงิน กินปลาและสัตว์น้ำท่ีอาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน มีขนาด มีความยาว 
ประมาณ ๒๑-๖๒ เซนติเมตร ประโยชน์ปลาจวดเตียนเขี้ยว ใช้ทำปลาเค็ม
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ประเภทกุ้ง

	 กุ้งเคย
 “เคย” (Opossum shrimp) เป็นสัตว ์

ไม่มีกระดูกสันหลัง รูปร่างคล้ายกุ้ง บางทีก็เรียกว่า 

“กุ้งเคย” ซ่ึงตัวเคยน้ีจะดำรงชีวิตอยู่ใกล้ผิวทะเล 

โดยไม่จมลงไป อาจจะอยู่ในน้ำลึกประมาณ 

หน้าแข้งถึงระดับหน้าอก ตัวเคยมีขนาดยาว 

ประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร มีเปลือกบางและนิ่ม 

อาศัยอยู่ รวมกันเป็นฝูงตามชายทะเลและ 

ลำคลองบริเวณป่าชายเลน สำหรับคนไทยแล้ว 

ตัวเคยเป็นสัตว์เศรษฐกิจซึ่งหาได้จากธรรมชาติ  

ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

มนุษย์โดยใช้ตัวเคยมาทำกะปิหรือกุ้งแห้ง

 การทำกะปิเคยจะเร่ิมต้ังแต่เดือนมกราคม 

ของทกุปเีปน็ตน้ไป      เนือ่งจากบรเิวณชายฝัง่ทะเล 

จะมีตัวเคยเข้ามาแถบน้ำตื้นมากมาย จนกระทั่ง 

บางครั้งในตอนเย็นจะมองเห็นว่าทะเลบริเวณ 

น้ำตื้นมีสีออกชมพู ส่วนเครื่องมือในการจับ 

ตัวเคยนั้น ส่วนใหญ่ใช้ตาข่ายไนล่อนสีฟ้านำมา 

เย็บเป็นถุงอวน เคยท่ีจับได้ก็จะเรียกต่างกันออกไป

 เคยน้ำแรก	(กะปิน้ำแรก) อยู่ในช่วงเดือน 

มกราคมหรือช่วงแรก จะมีความบริสุทธ์ิสูง สะอาด 

และมกัเปน็ตวัเคยลว้น  ๆ        เพราะใชส้วงิตกัทีผ่วินำ้ 

แทนการรุนท่ีมักจะมีทรายปนมากับตัวเคยกะปิน้ำแรก 

จะมีราคาสูง คุณภาพดีท่ีสุด ใช้ตำน้ำพริกอร่อยมาก

	 เคยน้ำสอง (เคยรุนหัว) อยู่ในช่วงประมาณ 

เดือนกุมภาพันธ์ การเก็บตัวเคยน้ำสองนี้ใช้วิธี 

รุนเคย จึงมีลูกปลาชนิดต่างๆ ปะปนอยู่ค่อนข้าง 

มากในตัวเคยที่รุนได้ กะปิที่ได้มีราคาปานกลาง 

ทำได้ทั้งน้ำพริกและแกงเผ็ด

 เคยน้ำสาม (เคยสารส้มโอ) อยู่ในช่วง 

ปลายเดือนมีนาคม การเก็บตัวเคยน้ำสามน้ี ใช้วิธี 

รุนเคยเช่นเดียวกับการเก็บตัวเคยน้ำสอง  

แต่ตัวเคยที่เก็บได้จะมีขนาดใหญ่กว่าเคยน้ำแรก 

และเคยน้ำสอง นอกจากนี้เคยน้ำสามมักมี 

ลูกหอยปนมาอยู่เสมอ กะปิเคยแบบนี้มีราคาต่ำ 

ที่สุดจึงเหมาะในการทำแกงเผ็ด แต่ไม่เหมาะ 

ในการทำน้ำพริก
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ประเภทปู

	 ปูทะเล	หรือ	ปูดำ	(อังกฤษ: Serrated 
mud crab, Mangrove crab, Black crab, Giant  
mud crab; ชื่อวิทยาศาสตร์: Scylla serrata) 
เป็นปูชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเล มีกระดอง 
กลมรีเป็นรูปไข่ สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลเข้ม 
เป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีนิยมนำมาปรุงสดเป็นอาหาร 
มีลักษณะกระดองกลมรีเป็นรูปไข่ สีดำปนแดง 
หรือสีน้ำตาลเข้ม ขอบระหว่างนัยน์ตามีหนาม 
๔ อัน ส่วนด้านข้างนัยน์ตาแต่ละข้างมีหนาม 
ข้างละ ๘-๙ อัน ก้ามจะมีหนามแหลม ส่วนขาอ่ืน ๆ  
ไม่มีหนาม ตัวผู้จะมีก้ามขนาดใหญ่แข็งแรงกว่า 
ตัวเมียอย่างเห็นได้ชัด เจริญเติบโตด้วยวิธีการ 
ลอกคราบ โดยตรงขอบหลังของกระดองจะเผย 
ออกให้เห็นกระดองใหม่ยังเป็นเนื้อเยื่อบาง ๆ 
ซึ่งเรียกว่า ปูสองกระดอง ถ้าหากเป็นตัวเมียที่มี 
ความสมบูรณ์เพศจะมีไข่อยู่ในกระดอง ซึ่งพบ 
มากในเดือนพฤศจิกายน ปลายสุดของขาคู่ท่ี ๒-๔ 
มีลักษณะแหลมเรียกว่า “ขาเดิน”	ทำหน้าท่ีในการ 
เดินเคลื่อนที่ ส่วนขาคู่ที่ ๕ เป็นคู่สุดท้ายเรียกว่า 
“ขาว่ายน้ำ” ตอนปลายสุดของขาคู่นี้มีลักษณะ 
แบนคล้ายใบพาย ใช้สำหรับว่ายน้ำ
 ปูท่ีเกิดใหม่ จะใช้เวลาลอกคราบจนกระท่ัง 
กระดองแข็งแรงแล้วออกมาหากินได้ ใช้เวลา 

ประมาณ ๗ วัน การเจริญเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธ์ุ 
ใช้เวลาประมาณ ๑.๕ ปี ตัวผู้ขนาดโตเต็มที่อาจ 
หนักได้ถึง ๓.๕ กิโลกรัม ขนาดกระดองกว้างกว่า 
๒๔ เซนติเมตร
 ฤดูกาลวางไข่ผสมพันธุ์ของปูทะเลอยู่ใน 
ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม แม่ปูจะมีไข่ในระหว่าง 
เดือนกันยายน-ตุลาคม สามารถ วางไข่ได้ตลอด 
ท้ังปี โดยจะวางไข่ชุกชุมในระหว่างเดือนสิงหาคม - 
ธันวาคม ไข่ของปูทะเลจะมีสีส้มแดง เม่ือไข่แก่ข้ึน 
จะเป็นสีน้ำตาลเกือบดำ ซึ่งจะถูกปล่อยออกมา 
นอกกระดองบริเวณใต้จับปิ้ง โดยอาศัยอยู่ใน 
โคลนตมตามป่าชายเลนหรือปากแม่น้ำที่น้ำ 
ท่วมถึง กินอาหารจำพวกสัตว์น้ำขนาดเล็ก 
ซากพืช ซากสัตว์ต่าง ๆ 
 ปูทะเลน้ันมีความสำคัญต่อมนุษย์ในฐานะ 
ของสัตว์เศรษฐกิจท่ีนิยมนำมาปรุงสดเป็นอาหาร 
เช่น ปูผัดผงกะหร่ี, ปูน่ึง เป็นต้น โดยทางการ ได้แก่  
กรมประมง สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะเลี้ยง  
โดยมักจะเลี้ยงในกระชังใกล้กับทะเล
 ปูทะเลเป็นที่นิยมรับประทานอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะในเวลาที่กำลังลอกคราบเพราะ 
เนื้อปูจะนิ่ม กระดองยังไม่แข็งเท่าไหร่ ซึ่งเรียกว่า 
“ปูนิ่ม”
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	 ปูม้า	(อังกฤษ: Flower crab, Blue crab, 

Blue swimmer crab, Blue manna crab, Sand 

crab; ชื่อวิทยาศาสตร์: Portunus pelagicus) 

จัดเป็นปูที่อาศัยอยู่ในทะเลชนิดหนึ่ง ที่อยู่ใน 

สกุล Portunus ซึ่งพบทั้งหมด ๙๐ ชนิดทั่วโลก 

และพบในน่านน้ำไทยราว ๑๙ ชนิดลักษณะท่ัวไป 

แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนตัว, อก และท้อง 

ส่วนหัวและอกจะอยู่ติดกัน มีกระดองหุ้มอยู่ 

ตอนบน         ทางดา้นขา้งทัง้สองของกระดองจะเปน็ 

รอยหยักคล้ายฟันเลื่อยเป็นหนามแหลมข้างละ 

๙ อัน ขามีท้ังหมด ๕ คู่ด้วยกัน คู่แรกเปล่ียนแปลง 

ไปเป็นก้ามใหญ่เพื่อใช้ป้องกันตัวและจับอาหาร 

ขาคู่ที่ ๒, ๓ และ ๔ จะมีขนาดเล็กปลายแหลม 

ใช้เป็นขาเดิน ขาคู่สุดท้ายตอนปลายมีลักษณะ 

เป็นใบพายใช้ในการว่ายน้ำ ขนาดกระดอง 

สามารถโตเต็มที่ได้ราว ๑๕-๒๐ เซนติเมตร ปูม้า 

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะแตกต่างกันที่จับปิ้ง 

และสี ตัวผู้มีก้ามยาวเรียวกว่า มีสีฟ้าอ่อนและ 

มีจุดขาวตกกระทั่วไปบนกระดองและก้าม  

พ้ืนท้องเป็นสีขาว จับป้ิงเป็นรูปสามเหล่ียมเรียวสูง 

ตัวเมียจะมีก้ามสั้นกว่ากระดองและก้ามมีสีฟ้า 

อมน้ำตาลอ่อนและมีจุดขาวประท่ัวไปท้ังกระดอง 

และก้าม เมื่อถึงฤดูกาลวางไข่ ปูม้าตัวเมียจะมี 

ไข่ติดอยู่บริเวณระยางค์ซึ่งเคยเป็นขาว่ายน้ำใน 

ระยะวัยอ่อน โดยในระยะแรกไข่จะอยู่ภายใน 

กระดองต่อมากระดองทางหน้าท้องเปิดออก 

มาทำใหส้ามารถเหน็ไขช่ดัเจน           จงึมกัเรยีกปมูา้ใน 

ระยะน้ีว่าปูม้าท่ีมีไข่นอกกระดอง ไข่นอกกระดองน้ี 

ในขณะที่เจริญแบ่งเซลล์อยู่ภายในเปลือกไข่  

สีของไข่จะค่อย ๆ  เปลี่ยนจากสีเหลืองอมส้มเป็น 

สีเหลืองปนเทา สีเทาและสีเทาอมดำ ปูม้าที่มีไข่ 

สีเทาอมดำนั้นจะวางไข่ภายใน ๑-๒ วันปูม้า  

นับเป็นปูอีกชนิดหนึ่งที่มนุษย์ใช้ปรุงเป็นอาหาร 

เช่นเดียวกับปูดำ (Scylla serrata) หรือปูทะเล 

โดยใช้ปรุงได้ทั้งอาหารยุโรป, อาหารจีน, อาหาร 

ญี่ปุ่นและอาหารไทย สำหรับอาหารไทยนั้นยัง 

อาจปรุงเป็นส้มตำปูม้าได้อีกด้วย ปูม้า จึงเป็น 

สัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐ  

คือ กรมประมงได้ทำการเพาะขยายพันธ์ุในท่ีเล้ียง 

และส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยเล้ียงในเชิงพาณิชย์
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	 ปูดาว ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ THREE- 
SPOT SWIMMING CRAB ชื่อวิทยาศาสตร์  
Portunus sanguinolentusลักษณะของปูดาว 
เป็นปูทะเลซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับปูม้า มีรูปร่าง 
ลักษณะคล้ายปูม้า กระดองกว้างแบนไม่มีขน 
ปกคลุมตามลำตัวและขา บริเวณกระดองด้านบน 
มีตุ่มเล็ก ๆ ทั่วไปและตุ่มเล็ก ๆ นั้นเรียงแถวกัน 
เป็นสัน ๓ สัน กระดองหลังส่วนหน้ามีหนาม 

ปัญหาและอุปสรรค
 -  บาม (ยอใหญ่) ที่ปักในคลองโดยใช้มอเตอร์ยก
 -   มรสุม (หน้าคลื่น) จะเกิดตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี  ซึ่งใน 
  หน้ามรสุมไม่สามารถทำประมงได้
 -  ต้นทุนสูง
 -  การตลาด ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนทำให้รายได้มีความผันผวนขึ้นอยู่กับการขาย 
  ผลผลิตในแต่ละครั้งที่จะสามารถจำหน่ายได้
 - การจอดเรือไม่สามารถจอดเรือบริเวณบ้านของกลุ่มประมงได้  เนื่องจากน้ำทะเลกัดเซาะ 
  ชายฝั่งจึงต้องเสียค่าน้ำมันรถเพื่อวิ่งรถไปประมาณ ๔  กิโลเมตร ไปยังที่จอดเรือทำให้เสีย 
  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ปลายแหลม ๒ คู่ หนามข้างกระดองมีข้างละ 
๙ อัน อันที่ ๙ มีขนาดใหญ่และยาวที่สุด สีทั่วไป 
เป็นสีเขียวหม่นปลายก้ามใหญ่มีสีฟ้าอมขาว 
ลักษณะเด่นที่เห็นบนกระดอง คือ จุดสีแดง 
ขอบขาว ๓ จุดเรียงกัน ขาเดินมี ๓ คู่ เรียวยาว 
คู่ที่ ๕ แผ่เป็นแผ่นใบพาย ปลายขาสีม่วง 
ปูดาวกินสัตว์น้ำขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 
๑๐ – ๑๘  เซนติเมตร
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การประกอบอาชีพ
การทำนากุ้ง

๔



การทำนากุ้งบริเวณในภาคใต้ เริ่มที่บริเวณ 

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา ประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๙ ด้วยการสนับสนุนของ 

รัฐบาลที่ให้มีการสำรวจพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งใน 

ภาคใต้ หลังจากการเลี้ยงกุ้งในจังหวัด๓ สมุทร (สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) และภาคตะวันออกอ่ิมตัว และ 

พบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การเล้ียงกุ้งมากท่ีสุด 

ถึงกับมีการกล่าวขานกันว่าที่ดินบริเวณอำเภอหัวไทร อำเภอ 

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพ้ืนท่ีบริเวณอำเภอระโนด 

จังหวัดสงขลาเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะเล้ียงกุ้งมากท่ีสุดในโลก 

เพราะเป็นพื้นที่ดินเหนียว

 สำหรับชุมชนขนาบนาก ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่เหมาะสม 

กับการทำนากุ้ง ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงได้ลงทุนเลี้ยงกุ้ง 

โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งชายทะเล ช่วงระหว่าง 

พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๙ ถือเป็นช่วงเวลาที่นากุ้งเข้ามามีบทบาทต่อ 

วิถีชีวิตของคนในชุมชนขนาบนากไม่ทางใดทางหนึ่ง ผู้ที่นำ 

นากุ้งเข้ามาท่ีชุมชนขนาบนากเป็นคนแรกได้แก่ นายสุชาติ โปณทอง 

นายสวัสด์ิ สุขศรีเมือง ซ่ึงอาศัยอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี ๘ บ้านบางตะลุมพอ 

ในช่วงต้นของทศวรรษ (พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๒) ตอนแรกขุดพ้ืนท่ีนา 

เพ่ือทำเป็นบ่อเล้ียงกุ้ง ปรากฏว่าได้รับผลตอบแทนด้านมูลค่าสูง 

ทำให้ชาวบ้านคนอื่นๆ ได้ปรับเปลี่ยนอาชีพดั้งเดิมทั้งจากการ 

ทำนา ทำน้ำตาลจาก ทำประมง มาทำนากุ้งเป็นจำนวนมาก 

กว่าครึ่งของครัวเรือนในขนาบนาก นอกจากชาวบ้านในพื้นที่ 

ขุดพื้นที่นาและพื้นที่ป่าจากบางส่วนเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง แล้วใน 

ระยะหลังมีนายทุนจากภายนอกเข้ามาซื้อและเช่าที่ดินเพื่อทำ 

นากุ้งกันมากขึ้นเช่นกัน
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	 นากุ้ ง คือนวัตกรรมการผลิตที่ เข้า 
เปลี่ยนแปลงนิเวศในชุมชนขนาบนากครั้งใหญ่  
เพราะการทำนากุ้งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบ 
การผลิตที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและที่ดินซึ่ง 
พึง่พงิระบบนเิวศเดมินอ้ยมาก         ดงันัน้ระบบนเิวศ 
ในชุมชนช่วงระหว่างการทำและหลังการทำนากุ้ง 
จึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบนิเวศน้ำจืด 
และนิเวศน้ำกร่อยซ่ึงเคยครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ 
ของชุมชนได้ลดลงและถูกแทนท่ีด้วยนิเวศน้ำเค็ม 
มากขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่ชุมชนเริ่มทำนากุ้งใน 
ปี ๒๕๓๒ และการเข้ามาของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ลุ่มน้ำปากพนังในปี ๒๕๓๖ มีพื้นที่น้ำเค็มเพิ่มขึ้น 
ต่อเนื่อง ชุมชนสูญเสียที่ดินซึ่งเป็นทุนสำคัญใน 
การผลิต ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประเด็น 
หลังจากนากุ้งเร่ิมซบเซาลงอย่างถาวรในปี ๒๕๔๑ 
ชุมชนต่างนิยามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
ตนเองตรงกันว่า “แรงขึ้นทุกปี”

 ปัจจุบันลักษณะพื้นที่ โดยทั่ ว ไปของ 
ชมุชนขนาบนาก        เปน็พืน้ทีร่าบลุม่มนีำ้ทว่มขงัใน 
ฤดูน้ำพระ (น้ำหลาก) ไม่มีภูเขาและป่าไม้ (ยกเว้น 
ป่าจาก) มีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินกลายเป็น 
ดนิเปรีย้วบางสว่น       มพีืน้ทีท่ำนาพืน้ทีป่า่จาก     และ 
พื้นที่นากุ้ง (ร้าง) จำนวนมากโดยเฉพาะหมู่ที่ ๘ 
บ้านบางตะลุมพอซึ่งเป็นพื้นที่ๆ นากุ้งเข้ามาเป็น 
ที่แรก การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเป็นลักษณะ 
กระจุกตัวเป็นกลุ่มชุมชน เช่น ชุมชนบริเวณ 
รอบวัดขนาบนาก บริเวณวัดบางอุดม บริเวณ 
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ และมีลักษณะกระจาย 
ตัวตามแนวยาวของถนน ที่เชื่อมต่อระหว่าง 
หมู่บ้านและแนวคลองสายต่างๆ ที่กระจายอยู่ 
ในชุมชน นอกจากนี้ยังตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ 
ตามพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนาข้าว ป่าจาก และ 
คันบ่อเลี้ยงกุ้ง
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สายพันธุ์กุ้ง

๑.	กุ้งกุลาดำ
 กุ้งกุลาดำเป็นกุ้งทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
ในตระกูล Penaeidae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
แตกต่างกันหลายชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ที่  
ค้นพบแต่ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป คือ Penaeus  
Monodon  Frabricius และมีชื่อภาษาอังกฤษ 
ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ใช้อยู่คือ Giant Tiger Prawn ส่วนแหล่ง 
กำเนิดดั้งเดิมอยู่ในทะเลแถบอินโดแปซิกฟิก 
ตะวันตก  อัฟริกาตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ 
และคาบสมุทรอินเดีย กุ้งกุลาดำชอบฝังตัวในเวลา 
กลางวันและหากินในเวลากลางคืน        วางไข่ได้ตลอด 
ทั้งปี แต่วางไข่ชุกชุมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง 
เดือนธันวาคม       ในแถบน้ำกร่อยกินอาหารได้ทั้ง 
พืชและสัตว์มีความแข้งแรงและทนทาน

 ลักษณะภายนอกของกุ้งกุลาดำ เป็นเปลือก 
เกล้ียงไม่มีขน มีหนวดสีดำไม่มีลาย ฟันกรีด้านบน 
มี ๗ ถึง ๘ ซี่ช่วงข้างกรีทังสองข้างแคบและยาว 
ไม่ถึงฟันกรีซี่สุดท้าย ลำตัวสีน้ำเงินแกมม่วง 
แกมดำฟาดขวางลำตัว ตามปล้องและปลายโคน 
หางขาว่ายน้ำมีสีเหลืองพาดขวางปลายขาสำหรับ 
เดินคู่ที่ ๑ ถึง ๒ เป็นสีส้ม ปกติกุ้งอายุ ๖ เดือน 
จะมีขนาดยาว๑๖ เซนติเมตรหนัก ๓๒ กรัม และ 
พบว่ากุ้งกุลาดำความยาวสูงสุด ๓๓.๓ เซนติเมตร 
น้ำหนัก ๑๓๐ กรัม 
 ลักษณะทั่วไปเป็นกุ้งทะเล ลำตัวสีแดง 
อมน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม       มีลายพาดขวางที่หลัง 
ประมาณ ๙ ลายและสีออกน้ำตาล เข้มข้างแถบ 
สีขาว ด้านบนของกรีมีฟัน ๗ ถึง ๘ ซี่ ด้านล่างมี  
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๓ซี่ สันกรียาวเกือบถึ งคาราเปสมีสันตับ 
(Hepatic Crest) ยาวตรงขนานไปกับลำตัว 
หนวดยาวไม่มีลายชัดเจน ขาเดินมีสีแดงปนดำ 
ขาว่ายน้ำมีสีน้ำตาลปนน้ำเงิน โคนสีขาว ขนาด 
ความยาวประมาณ ๑๘ ถึง ๒๕ เซนติเมตร
 
ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิด
  ๑.	 ลำตัว มีแถบสีพาดขวาง แบ่งเป็นข้อ 
ปล้องชัดเจน สันที่ส่วนหลังของกรี (Postrostral  
Ridge) ไม่มีร่องกลาง สันที่เฮพพาติดยาวโค้ง
 ๒.	 สี	 ขณะที่มีชีวิต กุ้งกุลาดำโตเต็มวัย 
ลำตัวสีเข้ม (น้ำตาลเข้ม) ส่วนของเปลือกคลุมหัว 
และลำตัวด้านบน มีแถบสีอ่อนพาดขวางสลับกับ 
แถบสีน้ำตาลเข้มเกือบดำตลอดตัว ส่วนที่เหลือ 
สีน้ำตาลอ่อนสลับกัน ในวัยรุ่นหรือยังไม่โตเต็มที่ 
อาจเป็นสีฟ้าอมน้ำเงิน หรือมีลายขวางตลอดลำตัว
 ๓.	 ขนาด กุ้งกุลาดำ เป็นกุ้งที่มีขนาดโต 
มากท่ีสุดยาวถึง ๓๖.๓ เซนติเมตร (๓๖๓ มิลลิเมตร)  

จึงได้สมญานาม จัมโบ้ หรือ ไทเกอร์ ตามปรกติ
กุ้งเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้
 •	 แหล่งที่พบ
  พบบริเวณนอกฝั่งทะเลชอบอาศัย 
บริเวณที่มีพื้นดินเป็นทรายปนโคลนหรือทราย 
ปนเปลือกหอย และหินปะการัง สามารถปรับตัว 
อาศัยในแหล่งน้ำกร่อยได้ ปัจจุบันมีแหล่งเพาะเล้ียง 
กุ้งกุลาดำในนครศรีธรรมราช ตามบริเวณชายฝั่ง 
ทะเลในอำเภอขนอม สิชล ท่าศาลา เมืองปากพนัง 
เชียรใหญ่ หัวไทร โดยเฉพาะปากพนัง เชียรใหญ่ 
หัวไทรมีแปลงเพาะเลี้ยงจำนวนมาก
 •	 ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
         ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวชายฝั่งทะเลตลอดจนถึงพื้นที่ที่มีน้ำทะเล 
เขา้ถงึ      มเีกษตรกรทำการเลีย้งกุง้เปน็จำนวนมาก 
และมีการขยายพื้นที่เลี้ยงมากขึ้นซึ่งส่งขายทั้ง 
ตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ ส่งผลให ้
เศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชดีขึ้นมาก 
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๒.	กุ้งขาว
 กุ้งขาว (ชื่อวิทยาศาสตร์: Litopenaeus 
vannamei) มีลำตัวขาวใส ขามีสีขาว หางสีแดง 
โดยเฉพาะบริเวณปลายหางจะมีสีแดงเข้ม กรีจะ 
มีแนวตรงปลายงุ้มลงเล็กน้อย เมื่อโตขึ้นฟันกร ี
ด้านบนจะมี ๘ ฟัน และด้านล่าง ๒ ฟัน ความยาว 
ของกรี จะยาวกว่าลูกตาไม่มาก ที่สังเกตเห็น 
เด่นชัดท่ีสุดคือลำไส้ของกุ้งชนิดน้ีจะโตเห็นได้ชัด 
และตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้
 กุ้งขาวลิโทพีเนียส แวนนาไม หรือที่เรียก 
กันว่า “กุ้งขาว	หรือ	กุ้งแวนนาไม” นั้นค้นพบ 
โดย Boone ในปี ค.ศ. ๑๙๓๑ มีช่ือทางวิทยาศาสตร์  
คือ Litopenaeus Vannamei (Boone,๑๙๓๑) 
ส่วนชื่อทาง F.A.O. รับรองเป็นภาษาอังกฤษ  
Whiteleg shrimp ชื่อภาษาฝรั่งเศส Crevette 

pattes blanches ชื่อภาษาสเปน Camaron 
patiblance ส่วนชื่อสามัญและชื่อทางการค้ามี 
เรียกกันหลายช่ือตามแหล่งท่ีพบ หรือ ตามลักษณะ 
เด่นทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็น เป็นภาษาต่าง ๆ  
ได้แก่ ช่ือภาษาอเมริกัน West coast white shrimp 
หรือ Whiteleg shrimp ชื่อภาษาเม็กซิกัน 
Camaron blanco ช่ือภาษาโคลัมเบีย Camaron  
caf? หรือ Camaron blanco ชื่อภาษาเปรู  
Camoron blanco หรือ Langostino 
 กุ้งขาว ลิโทพีเนียส แวนนาไม มี ๘ ปล้องตัว 

ลำตัวสีขาว ห้าอกใหญ่ การเคลื่อนไหวเร็ว 
ส่วนหัวมี ๑ ปล้อง มีกรีอยู่ในระดับยาวประมาณ 
๐.๘ เท่าของความยาวเปลือก หัวสันกรีสูง ปลายกรีแคบ 
ส่วนของกรีมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีสีแดง 
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อมน้ำตาล กรีด้านบนมี ๘ ฟัน กรีด้านล่างมี ๒ ฟัน 
ร่องบนกรีมองเห็นได้ชัด เปลือกหัวสีขาวอมชมพู 
ถึงแดง ขาเดินมีสีขาวเป็นลักษณะที่ขาว่ายน้ำ 
๕ คู่ มีสีขาวข้างในที่หลายมีสีแดง ส่วนหางมี ๑ 
ปล้อง ปลายหางมีสีแดงเข้ม แพนหางมี ๔ ใบ  
และ ๑ กรีหาง ขนาดตัวโตที่สมบูรณ์เต็มที่ของกุ้ง 
สายพันธุ์นี้จะมีขนาดที่เล็กกว่ากุ้งกุลาดำ โดย 
ความยาวจากกรีหัวถึงปลายกรีหาง ๒๓๐ มิลลิเมตร 
(๙ น้ิว) ความยาวจากโคนหัวถึงปลายกรีหัว ๖๕ 
มิลลิเมตร ความยาวจากโคนหัวถึงปลายกรีหาง 
๑๖๕ มิลลิเมตร เส้นรอบวงหัว ๙๔ มิลลิเมตร 
เส้นรอบวงตัว ๙๘ มิลลิเมตร แพนหางยาว ๓๕ 
มิลลิเมตร ตาห่างกัน ๒๐ มิลลิเมตร น้ำหนักตัว 
เฉลี่ย ๑๒๐ กรัม หากินทุกระดับความลึกของน้ำ 
ชอบว่ายล่องน้ำเก่ง ลอกคราบเร็วทุก ๆ สัปดาห์  
ไม่หมกตัว ชอบน้ำกระด้างที่มีความกระด้างรวม 
๑๒๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร มีค่าอัลคาไลน์ในช่วง  

๘๐-๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร มีนิสัยที่ไวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาวะ ของน้ำในบ่อเพาะเลี้ยง 
ต่ืนตกใจง่าย เป็นกุ้งท่ีเล้ียงได้ท้ิงในระบบธรรมชาติ 
และระบบกึ่งหนาแน่นโดยมีระดับน้ำประมาณ 
๑.๐-๑.๕ เมตร
 ลักษณะพิ เศษของกุ้ งสายพันธุ์ นี้ คื อ 
สามารถสร้างความคุ้นเคย หรือ ฟาร์มลักษณะ 
นิสัยภายใต้ระบบการเพาะเลี้ยงได้ เช่น สามารถ 
ทำการเพาะเลี้ยงได้ทั้งในน้ำที่มีระดับความเค็ม 
ที่ ๕-๓๕ ส่วนในพันส่วน (PPT) และระดับความ 
เค็มต่ำ ๐-๕ ส่วนในพันส่วน แต่ระดับความเค็มที่ 
เจริญเติบโตได้ดีคือ ๑๐-๒๒ ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิ 
ของน้ำท่ีเจริญเติบโตได้ดี คือ ๒๖-๒๙ องศาเซลเซียส 
แต่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้ในช่วงอุณหภูมิ 

๒๕-๓๕ องศาเซลเซยีส ระดบัออกซเิจนละลายนำ้ 
(D.O.) ควรมีค่า ๔-๙ มิลลิกรัมต่อลิตร และสำหรับ 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ควรอยู่ระหว่าง  
๗.๒-๘.๖ซึ่งอาจจะทำการเพาะเลี้ยงได้ทั้งใน 

บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง (Coastal area) หรือ 
บริเวณพื้นที่ในแผ่นดินที่ลึกเข้ามาซึ่งเป็นเขต 
พื้นที่ที่มีความเค็มต่ำ (Inland area) ก็ตาม 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ๖-๒๓ กรัม ในช่วง  
๒-๕ เดือน อัตรารอดเฉลี่ย ประมาณ ๓๐-๖๕% 
ในการเพาะเลี้ยงทั่วไป และ ๘๐-๙๐% ในการ 
เพาะเลี้ยงตามศูนย์วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ   
สามารถทำการเพาะเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ในน้ำกร่อย 
(brackish water) ที่มีระดับความเค็มที่ ๓ ส่วน  
ในพันส่วน ค่าอัลคาไลน์ ๑๘๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 

ค่าความกระด้างรวม ๑๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
รักษาระดับออกซิเจนละลายน้ำ (D.O.) ที่ ๖-๘  
มิลลิกรัมต่อลิตร ระดับค่าความเป็นกรดและด่าง 
(pH) ที่ ๗.๕-๘.๐ มีระบบเติมอากาศที่ดี ระบบ 
บำบัดน้ำเสียที่ดีสามารถเลี้ยงในระบบความ 
หนาแน่นสูงที่ ๑๕๖.๒๕ ตัวต่อตารางเมตร
 ในระยะเวลาการเลี้ยงที่ ๙๐ วัน สามารถ 
มีผลผลิตที่ ๗๐ ตัวต่อกิโลกรัม ณ ค่าอัตราการ 
แลกเนือ้ (FCR) ที ่๑.๐๕   สามารถทำการเพาะเลีย้ง 
กุ้งชนิดนี้ในน้ำที่มีระดับความเค็มที่ ๒๒ ส่วนใน 
พนัสว่น คา่อลัคาไลน ์ในชว่ง ๑๗๐ - ๑๙๐ มลิลกิรมั 
ต่อลิตร ค่าความกระด้างรวม ๑๑๐-๑๔๐ มิลลิกรัม 
ต่อลิตร รักษาออกซิเจนละลายน้ำ (D.O.) ที่ ๖-๘ 
มิลลิกรัมต่อลิตร ระดับค่าความเป็นกรดและด่าง 
(pH) ที่ ๗.๐-๘.๔ มีระบบเติมอากาศที่ดี และ 
ควบคุมโภชนะและสัดส่วนแร่ธาตุเป็นอย่างดี  
สามารถเลี้ยงได้ในระบบความหนาแน่นสูงที่  
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๒๐๐ ตัวต่อ ตารางเมตร ในระยะเวลาการเลี้ยงที่  
๑๐๐ วัน สามารถมีผลผลิตที่ ๔๐ ตัวต่อกิโลกรัม 
ณ ค่าอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ที่ ๑.๐๐ สำหรับ 
การเพาะเลี้ยงกุ้งลิโทพีเนียส แวนนาไม ที่ระดับ 
ความเคม็ที ่๑๐ สว่นในพนัสว่น การคดัเลอืกลกูกุง้ 
ลักษณะของลูกกุ้งที่เหมาะสม ต้องเป็นลูกกุ้งที ่
ได้รับการปรับสภาพ เพื่อเลี้ยงในระดับความเค็ม 

ท่ี ๑๐ ส่วนในพันส่วน จากโรงเพาะฟักท่ีเป็นบ่อปูน 
ลูกกุ้งที่มีขนาด (อายุ) พี ๑๕ - พี ๑๖ จะมีลักษณะ 
ของพุ่มเหงือก (gill filament) พัฒนาครบสมบูรณ์ 
มีหนวดสีแดงทั่วทั้งเส้น สีแดงของหนวดต้องไม่ 
แดงเป็นปล้อง ๆ ปลายกรีตรงไม่งอนขึ้นตาโต 
ลำตัวอ้วน และส้ัน หน้าอกใหญ่ การเคล่ือนไหวเร็ว 
และมีชีวิตรอด 
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จำนวนครัวเรือนที่ทำนากุ้ง
ตำบลขนาบนากมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งถึง ๑๙๐ ราย ในพื้นที่ ๑,๘๙๗.๓๕ ไร่ 
พื้นที่การทำนากุ้ง
 หมู่ที่ ๑  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง  จำนวน  ๑ ราย  
              จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวน  ๑๓   บ่อ
              พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวน   ๓๙ ไร่      
 หมู่ที่ ๒   ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง      จำนวน    ๓ ราย  
              จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวน     ๔ บ่อ
              พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวน   ๑๑ ไร่      
 หมู่ที่ ๓   ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง      จำนวน      ๘ ราย  
              จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวน   ๑๙ บ่อ
              พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวน   ๕๕ ไร่      
 หมู่ที่ ๔   ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง      จำนวน     ๑๒ ราย  
              จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวน   ๒๒ บ่อ
              พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวน  ๘๑.๕ ไร่      
 หมู่ที่ ๕ ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง      จำนวน    ๕   ราย  
              จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวน   ๗ บ่อ
              พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวน   ๒๒   ไร่      
 หมู่ที่ ๖   ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง      จำนวน      ๖   ราย  
              จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวน     ๖   บ่อ
              พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวน   ๒๑   ไร่      
 หมู่ที่ ๗   ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง      จำนวน    ๒๙   ราย  
              จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวน   ๕๙   บ่อ
              พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวน   ๑๙๔   ไร่ 
 หมู่ที่ ๘   ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง      จำนวน      ๓๙   ราย  
              จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวน   ๑๑๒   บ่อ
              พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวน   ๓๙๖   ไร่      
 หมู่ที่ ๙   ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง      จำนวน     ๕๐   ราย  
              จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวน   ๑๔๑   บ่อ
              พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวน   ๖๙๕.๘๕ ไร่      
 หมู่ที่ ๑๐   ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง      จำนวน  ๓๕ ราย  
              จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวน   ๙๖ บ่อ
              พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวน   ๓๑๘ ไร่      
จำนวนการประกอบอาชีพทำนากุ้งของตำบลขนาบนาก
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง       จำนวนทั้งสิ้น  ๑๙๐ ราย  
             จำนวนบ่อกุ้ง     จำนวนทั้งสิ้น  ๔๗๙   บ่อ
             พื้นที่ที่ใช้ทำนากุ้ง   จำนวนทั้งสิ้น    ๑,๘๙๗.๓๕  ไร่     
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ปัญหาและอุปสรรค
 สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันนี้ผู้ 
ประกอบการประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะ 
ราคากุ้งที่ตกต่ำมากมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผล 
มาจากผลผลิตของกุ้งมีจำนวนมากรวมท้ังผลผลิต 
ในประเทศไทยก็มีปริมาณมากเช่นเดียวกัน  
ในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตกุ้งปัจจุบันนี้  
สูงขึ้นกว่าหลายปีก่อน เนื่องจากต้นทุนที่ใช้ใน 
การเล้ียงกุ้งเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะว่าวัตถุดิบ 
ท่ีใช้ผลิตอาหารกุ้งมีราคาสูงข้ึน เช่นเดียวกับราคา 
น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ต้นทุน 
ในการผลิตสูงขึ้นมาก ทำให้เกษตรกรประสบ 
ปัญหาจนถึงระดับที่การเลี้ยงกุ้ งได้ผลผลิต 
ปกติแต่ขายได้ในราคาต่ำมากจนแทบไม่มีกำไร 
หรืออาจขาดทุนได้    ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน 
ปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก 
เพื่อความอยู่รอดโดยหาแนวทางที่จะทำให้มี 

ประสิทธิภาพในการผลิตสูงที่สุด เพื่อให้ต้นทุน 
ในการผลิตต่ำ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง 
ต่อไป
 ในขณะท่ีสภาวะการเล้ียงกุ้งประสบปัญหา 
ด้านราคาและต้นทุนที่ไม่สอดคล้องกัน สภาพ 
ภูมิอากาศในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม 
มากข้ึน        เน่ืองมาจากสภาวะโลกร้อนท่ีทุกคนพูดถึง 
กันว่าเป็นต้นเหตุท่ีสำคัญ ของการเกิดสภาพอากาศ 
แปรปรวนข้ึน ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 
เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย 
ดังน้ันเกษตรกรจะต้องเตรียมตัวเพ่ือหาแนวทางรองรับ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
ดังท่ีกล่าวมาแล้ว     โดยเฉพาะในปีน้ีมีปริมาณฝนตก 
ติดต่อกันในหลายพ้ืนท่ีเล้ียงกุ้งมากกว่าปกติ ทำให้ 
การเลี้ยงกุ้งประสบปัญหาด้านผลผลิตกุ้งป่วย 
เป็นโรคมากกว่าในการเลี้ยงที่สภาพอากาศปกติ
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 ๑. ทำให้สภาพในบ่อไม่ดี ซึ่งตามปกติ 
การเล้ียงกุ้งในช่วงท่ีมีสภาพอากาศดีคือ       มีแสงแดด 
ในตอนกลา ง วั นหลั ง จ าก เริ่ ม มี แ ส งแดด 
แพลงก์ตอนที่ อยู่ ในบ่อ เลี้ ยงกุ้ งจะทำการ 
สังเคราะห์แสง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จะ 
ถูกดึงไปใช้เพื่อการสังเคราะห์แสง       ผลผลิตที่ได้ 
จากการสังเคราะห์แสงคือปริมาณออกซิเจน 
ที่ละลายน้ำในช่วงกลางวันจะสูงขึ้น จะทำให้ 
สภาพในบ่อดีขึ้นการย่อยสลายสารอินทรีย์  
ในบ่อโดยจุลินทรีย์ก็เป็นไปได้ดี ของเสียที่สะสม 
ในบ่อในรูปของสารอินทรีย์หรือรูปอื่นๆ จะถูก 
บำบัดโดยจุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ออกซิเจนใน 
การสลาย หลังจากไม่มีแสงแดดหรือในเวลา 
กลางคืน กระบวนการสังเคราะห์แสงจาก 
แพลงก์ตอนไม่มีแต่กระบวนการหายใจของ 

ปริมาณน้ำฝนมีผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งอย่างไร
สิ่งมีชีวิตซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา จะใช้ออกซิเจนที่ 
สะสมอยู่ในบ่อ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกระบวนการ 
สังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอน และเครื่องให้ 
อากาศท่ีมีอยู่แล้วอย่างเพียงพอ บ่อท่ีมีการจัดการ 
ท่ีดี พบว่าปริมาณออกซิเจนจะค่อยๆ ลดลงหลังจาก 
ประมาณสี่ทุ่ม จนถึงจุดต่ำสุดตอนเช้ามืด แต่เมื่อ 
มีแสงแดดของวันใหม่กระบวนการที่กล่าวมา 
แล้วน้ีก็จะเกิดข้ึนหมุนเวียนไปเร่ือย ๆ การเล้ียงกุ้ง 
ก็จะไม่มีปัญหา ในทางตรงข้ามถ้าอากาศมืดครึ้ม 
ไม่มีแสงแดดหรือมีฝนตกปริมาณมากๆ กระบวน 
การสังเคราะห์แสงจะไม่เกิดขึ้นเลย มีแต่การใช้ 
ออกซิเจนในกระบวนการย่อยสลายของเสีย  
กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทั้งกุ้งและ 
แพลงก์ตอนในบ่อกุ้ง ดังนั้นปริมาณออกซิเจนที่ 
เกิดขึ้นในบ่อได้มาจากเครื่องให้อากาศเพียง 
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อย่างเดียวซึ่งพบว่าในช่วงเวลาที่ฝนตกติดต่อกัน 
นานปริมาณออกซิเจนในน้ำจะต่ำอยู่ในระดับ 
ที่ไม่สูงหรือค่อนข้างจะต่ำตลอดเวลาไม่เพียงแต่ 
เท่านั้นกระบวนย่อยสลายสารอินทรีย์ของ 
แบคทีเรียทำได้น้อยลง ทำให้เกิดการสะสมของ 
แอมโมเนีย และไนไตรท์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ 
สุขภาพกุ้งในเวลาต่อมา
 ๒. สีน้ำล้มหรือแพลงก์ตอนบางส่วนหรือ 
ส่วนใหญ่จะตาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที ่
เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงไปในบ่อ 
ในกรณีท่ีในบ่อมีสีน้ำเข้มหรือปริมาณแพลงก์ตอน 
อย่างหนาแน่นก่อนที่ฝนจะตกหนัก มักจะพบว่า 
หลังจากฝนตกติดต่อกันนานๆ แพลงก์ตอน 
ส่วนใหญ่จะตาย น้ำจะขุ่น บ่อยครั้งจะพบว่ากุ้ง 
มีเหงือกสีเข้มขึ้นจากตะกอนหรือซากแพลงก์ 

ตอนเข้าไปอุดตันในเหงือก กุ้งที่อ่อนแอบางส่วน 
จะเริ่มเกาะตามขอบบ่อ
 ๓.  กุ้งกินอาหารลดลง กุ้งเป็นสัตว์เลือดเย็น 
อุณหภูมิของร่างกายเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิ 
ของน้ำ ตามปกติกุ้งจะกินอาหารได้ดีที่อุณหภูมิ 
๒๘-๓๐ องศาเซลเซียส ในขณะท่ีฝนตกหนักน้ำฝน 
มีอุณหภูมิประมาณ ๒๔ องศาเซลเซียส ดังนั้น 
เมื่อฝนตกลงไปในบ่อมีผลทำให้อุณหภูมิของน้ำ 
ในบ่อลดลงเร่ือยๆ ถ้าฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน 
อุณหภูมิน้ำจะลดลงถึง ๒๔ องศาเซลเซียส แม้ว่า 
เป็นช่วงฤดูกาลปกติก็ตาม อุณหภูมิของน้ำที่ 
ลดลงจาก ๒๘-๓๐ องศาเซลเซียส ลงมาที่ ๒๔-๒๕ 
องศาเซลเซียส มีผลทำให้การกินอาหารของกุ้ง 
ลดลงประมาณ ๓๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อการ 
เจริญเติบโตของกุ้ง ไม่เพียงเท่าน้ัน อาหารท่ีเหลือ 
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เนื่องจากกุ้งกินไม่หมด เกิดการย่อยสลาย ทำให้ 
ปริมาณแอมโมเนียสูงขึ้น ในเวลาต่อมาซึ่งทำให้ 
เกิดปัญหาต่อสุขภาพกุ้ง
 ๔. มีการเจริญเติบโตช้าจากการที่กุ้งกิน 
อาหารลดลง ในขณะที่น้ำมีอุณหภูมิต่ำจาก 
ปริมาณน้ำฝน ซึ่งบางฟาร์มจะไม่มีการให้อาหาร 
ถา้ชว่งเวลาทีจ่ะใหอ้าหารมฝีนตกหนกั ดงันัน้เมือ่ 
มีฝนตกติดต่อกันหลาย ๆ วัน จะมีผลทำให้กุ้งมี 
การเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ อัตราแลกเนื้อจะสูง 
ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 ๕. กุ้งเป็นโรคได้ง่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
มักจะสังเกตเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่มีฝนตกติดต่อ 
กันหลายวัน มักจะมีกุ้งป่วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 
โรคดวงขาวหรือโรคอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อน้ำมี 
อุณหภูมิต่ำ ภูมิคุ้มกันของกุ้งจะลดลงเพราะกุ้ง 

เป็นสัตว์เลือดเย็น ภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้นเมื่อ 
อุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะที่ไวรัสหลายชนิดจะเพิ่ม 
ความรุนแรงเมื่ออุณหภูมิลดลง โดยเฉพาะไวรัส 
ดวงขาว ซึ่งมักจะพบว่ามีการระบาดอย่างรุนแรง 
ในช่วงอุณหภูมิต่ำ  เมื่อฝนตกติดต่อกันหลายวัน 
กุ้งจะเป็นโรคดวงขาวได้มากกว่าช่วงการเล้ียงปกติ
 ๖. เกิดแผลตามลำตัวมากกว่าปกติ   
เกษตรกรที่นิยมเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่าง 
หนาแนน่      เมือ่เทยีบกบัการเลีย้งกุง้กลุาดำโดยบอ่ 
ที่ปล่อยลูกกุ้งหนาแน่นสูงมากมักพบว่าการ 
เลี้ยงกุ้งขาวผ่านช่วงเวลาที่ฝนตกติดต่อกัน 
นานๆ หรือฤดูฝน กุ้งอาจจะมีบาดแผลตามลำตัว 
มากกว่าฤดูกาลปกติ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีฝนตก 
ติดต่อกันนานๆ ปริมาณน้ำฝนซึ่งมีพีเอชต่ำหรือ 
ค่าความเป็นด่าง (alkalinity) ต่ำมาก หรืออาจ 
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เป็นศูนย์จะมีผลทำให้พี เอชของน้ ำต่ ำลง  
ค่าความเป็นด่างลดต่ำลงไปด้วยเป็นการกระตุ้น 
ทำให้กุ้งขาวแวนนาไมมีการลอกคราบมากกว่า 
ปกติ ในขณะท่ีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ท่ีสำคัญ ได้แก่ 
แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม คลอไรด ์
โซเดียม และซัลเฟต จะลดต่ำลงกว่าปกติเน่ืองจาก 
ถูกเจือจางด้วยน้ำฝน ปริมาณแร่ธาตุที่สำคัญ 
เหล่านี้ โดยเฉพาะแคลเซียมและแมกนีเซียมจะ 
มีความสำคัญต่อการสร้างเปลือกกุ้ง ตามปกติกุ้ง 
จะพยายามรักษาความสมดุลของปริมาณแร่ธาตุ 
ในเลือดให้คงที่ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อปริมาณ 
แร่ธาตุที่สำคัญในน้ำลดต่ำลง กุ้งต้องใช้พลังงาน
มากขึ้นในการดึงแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำเข้าสู่ร่างกาย 
ทำให้กุ้งอ่อนเพลียและมีโอกาสที่ป่วยหรือตาย 
หลงัจากการลอกคราบได ้ซึง่มกัจะพบในบอ่เลีย้ง 
กุ้งที่มีน้ำความเค็มต่ำในช่วงฤดูฝนหลังจากมีฝน 

ตกติดต่อกันนาน พบกุ้งตายมีลักษณะตัวนิ่มมาก 
ทำให้อัตรารอดลดลง เนื่องจากกุ้งกินเอง ส่วนใน 
กรณีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในน้ำเค็มปกติ 
ซึ่งมีปริมาณแร่ธาตุที่กล่าวมาพอเพียงในระยะ 
เริ่มต้นการเลี้ยง แต่เมื่อมีการเลี้ยงกุ้งหนาแน่น 
กุ้งมีการเจริญเติบโต แร่ธาตุในน้ำจะค่อยๆ ลดลง 
แม้ว่าแร่ธาตุบางส่วนจะได้มาจากอาหาร เมื่อมี 
ฝนตกติดต่อกันนาน ๆ หรือในปริมาณมาก 
ปริมาณแร่ธาตุในน้ำจะลดลงมาก ดังนั้นหลังจาก 
การลอกคราบในขณะที่เปลือกยังไม่แข็งสมบูรณ์ 
เนื่องจากแร่ธาตุลดลงตามที่กล่าวมาแล้ว 
เมื่ อ ในบ่อมีกุ้ ง ในอัตราความหนาแน่นสู ง 
ในขณะที่พื้นที่จำกัด โอกาสที่จะเกิดบาดแผล 
จากกรีกุ้งเนื่องจากการเคลื่อนไหวไปมาของกุ้ง 
ในบ่อ จึงมีสูงตามไปด้วย 

แนวทางในการแก้ปัญหา
 ผู้ประกอบการการเล้ียงกุ้งจะต้องประเมิน 
สถานการณ์การเลี้ยงว่าในรอบการเลี้ยงต่อไป 
ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง โดยดูจากข้อมูลที่ 
ผ่านมาในรอบปีก่อนและคาดหวังว่าปริมาณ 
น้ำฝนจะมากกว่าปีก่อนด้วย แนวทางการเล้ียงกุ้ง 
ช่วงฤดูฝนมีดังนี้
 ๑. ปล่อยลูกกุ้งในอัตราความหนาแน่น 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับปริมาณฝนที่คาด 
ว่าจะมีมากกว่าปกติ

 ๒. การเพิ่มเครื่องให้อากาศมากขึ้น เนื่อง 
จากเตรียมไว้ชดเชยปริมาณการสังเคราะห์แสง 
ของแพลงก์ตอนที่อาจลดลง เนื่องจากฝนตก
 ๓. การเสริมแร่ธาตุอย่างสม่ำเสมอมาก 
กวา่ปกต ิ    โดยเฉพาะในชว่งกอ่นกุง้ลอกคราบและ 
ช่วงที่ฝนตกหนัก เพื่อเสริมแร่ธาตุที่สำคัญในน้ำ 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สำหรับกุ้งที่ใช้ในการ 
เจริญเติบโต นอกจากนั้นควรมีเติมวัสดุปูนเพื่อ 
ควบคุมพีเอชของน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
เพราะว่าน้ำฝนมีพีเอชต่ำ
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 ถ้าหากผู้ประกอบการเล้ียงกุ้งมีการเตรียม 
ความพร้อมและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 
ว่าน่าจะเกิดอะไรข้ึน โดยมีระบบรองรับความเส่ียง 
โดยเฉพาะการป้องกันโรค เช่น มีรั้วล้อมรอบ 
บ่อเลี้ยงเพื่อป้องกันปู มีเชือกขึงกันนก มีการ 
ฆ่าเชื้อและพาหะในน้ำก่อนปล่อยลูกกุ้ง และที ่
สำคัญท่ีสุดคือใช้ลูกกุ้งท่ีมีคุณภาพดีจากโรงเพาะฟัก 
ที่เชื่อถือได้และผ่านการตรวจเชื้อไวรัสที่เป็น 
อันตรายต่อการเลี้ยงกุ้ง อาหารคุณภาพดี รวมทั้ง 
การจัดการท่ีดีตามท่ีกล่าวไปแล้ว      หวังว่าเกษตรกร 
ท่ีต้องเล้ียงกุ้งผ่านช่วงฤดูฝนจะประสบความสำเร็จ 
ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจ 
การเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 ๑.	 ผลกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากร	
ดินและน้ำ
  ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมจากการ 
เพาะเล้ียงกุ้งระบบความเค็มต่ำในเขตพ้ืนท่ีน้ำจืด 
ปัญหาการแพร่กระจายของความเค็มจากน้ำใน 
ระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งไปยังทรัพยากรดินและ 
แหล่งน้ำจืดบริเวณใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่เพาะ 
ปลูกพืช โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าว
 สำหรับผลกระทบต่อคุณภาพน้ำน้ัน พบว่า 
ความเค็มของน้ำในพื้นที่ เลี้ยงทั้งหมดตั้งแต่ 
บ่อเล้ียง บ่อพักน้ำ และคูน้ำรอบบ่อเล้ียง ส่วนใหญ่ 
มีค่าความเค็มเกินมาตรฐานการระบายน้ำ  
ส่วนค่าความเค็มของน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ 

ผลกระทบจากการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งในเขตพื้นที่
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พบว่าแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงกับบ่อเพาะเลี้ยง 
กุ้งที่มีการจัดการไม่ดี (มีการระบายน้ำทิ้ง และ 
เลนก้นบ่อลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ) จะมีค่า 
ความเค็มสูงกว่าค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ำ 
เพื่อการเพาะปลูก
 แนวโน้มของผลกระทบต่อคุณภาพดิน 
และน้ำ อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 
ระบบความเค็มต่ำ ในเขตพื้นที่น้ำจืดอย่างชัดเจน 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรดินและ 
น้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชในเขตน้ำจืดโดยตรง
	 ๒.	 ผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืช
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นาข้าวและ 
สวนผลไม้ในเขตพื้นที่ราบลุ่มบริเวณพื้นที่ใกล้ 
เคียงกับบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งที่ไม่มีการจัดการที่ดีพอ 
จะเห็นผลกระทบชัดเจน นาข้าวที่ได้รับอิทธิพล 

จากน้ำเค็มที่ระบายทิ้งหรือล้นออกมาจากบ่อ 
เลี้ยงกุ้งจะพบข้าวมีการแตกกอน้อยกว่าปกติ  
มีการเจริญเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอ ส่วนผลไม้ยัง 
ไม่พบผลกระทบที่ชัดเจน แต่การสะสมเกลือ 
โซเดียมคลอไรด์และอนุมูลซัลเฟต บริเวณพื้นที่ 
เพาะเลี้ยงกุ้งและใกล้เคียง มีความเสี่ยงที่จะเกิด 
ผลกระทบในระยะยาวต่อการผลิตพืชอย่าง 
แน่นอน
 ผลกระทบและความขัดแย้งที่เกิดจาก 
การใช้ที่ดินที่มีความต้องการปัจจัยในการผลิต 
(Land use requirements) ที่แตกต่างกัน ใน 
พื้นที่บริเวณเดียวกัน ดังเช่นกรณีของเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในเขตพื้นที่น้ำจืด กับเกษตรกร 
ชาวนา ชาวสวนนับว่าเป็นความล้มเหลวในการ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรที่ดินของพื้นที่ 
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บทสรุป
 การเพาะเลี้ยงกุ้งในเขตพื้นที่น้ำจืด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ำที่ใช้เพื่อ 
การกสิกรรมในเขตที่ราบลุ่ม และพื้นที่น้ำจืด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรดินและน้ำร่วมกัน 
จำเป็นที่พื้นที่จะต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีข้อตกลงรองรับเพื่อลดปัญหาการใช้ 
ทรัพยากรดินและน้ำท่ีไม่เหมาะสม         และเส่ียงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน 
และน้ำ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและความกินดีอยู่ดีของประชาชน 
ในพื้นที่ จำเป็นจะต้องมีการศึกษาและวางแผนการใช้ที่ดินของพื้นที่ และนำมาปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรมจริงจัง เพื่อมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ที่ดินดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นจากการขยาย 
พื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตพื้นที่น้ำจืด
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 นบัเปน็พระมหากรณุาธคิณุแกอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำบลขนาบนาก     พระสกนกิรชาวขนาบนาก 
เป็นอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงเยี่ยมพื้นที่ไร่จากของ 
ตำบลขนาบนาก
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของตำบล 
ขนาบนากมาตลอด จากตำบลทท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญซ่ึงมีความยากลำบากมากในการเดินทางไปมา 
หาสู่กันในสมัยก่อน แต่ตำบลขนาบนากก็มีจุดเด่นคือเป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติมากดั่งคำที่ว่า “ในน้ำมีปลา	 ในนามีข้าว” ชาวบ้านก็อยู่กันแบบฉันท์พี่น้อง  
แต่สังคมก็ได้เปลี่ยนแปลงพัฒนามาตลอดตามยุค ตามสมัย ตำบลขนาบนาคได้มีการเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ครั้งสำคัญเมื่อประมาณ ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา ได้มีอาชีพการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  
และการรุกล้ำของน้ำเค็มแถบชายฝั่ง ก็ได้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรเกิดขึ้น จากเหตุการครั้งนั้นจึงได้ 
เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อที่จะให้ประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพที่มีความแตกต่างกัน 
ส่วนมากอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและมีความสุข ตำบลขนาบนากได้เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่น้ำจืด และ 
น้ำกร่อยมาเป็นพื้นที่ ๓ น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม
 ประชาชนในพื้นที่ตำบลขนาบนาก มีอาชีพที่หลากหลายแต่มีจุดเด่นของตำบลขนาบนาก คือ 
อาชีพทำน้ำตาลจากและนาข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลัก มาตั้งแต่สมัยโบราณสามารถดำรงอาชีพที่มีความ 
มั่นคงได้จนถึงปัจจุบัน     กระผมก็อยากเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นในตำบลขนาบนาก      เพื่อให้ชาว 
ตำบลขนาบนากสามารถดำเนินชีวิตอยู่กันได้อย่างยั่งยืน มั่นคงและมีความสุข ตามยุค ตามสมัย 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

นายณัฏภัทร		อ่อนศรีทอง
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๑. นายจีน  จันทรังษี
๒. นายพร้อม  ศศิธร
๓. นายทุ่น  กาญจนสงค์
๔. นายช่วง  มลิพันธ์
๕. นายต่วน  เหมธานนท์
๖. นายยิ่ง  มงคลการุณย์
๗. นายเขียน  ช่วยประดิษฐ์
๘. นายเชย  คุ้มหอยกัน
๙. นายเสน่ห์  ศาลาจันทร์
๑๐. นางถาวร  หนูสุข
๑๑. นายปรีชา  ลั้งแท้กุล
๑๒. นางณิชกมล  สัมฤทธิ์ผล

๑. นายขำ  เหมทานนท์
๒. นายไข  เหมทานนท์
๓. นายแจ้ง  สุขสวัสดิ์
๔. นายเผียน  จันทรังษี
๕. นายเล็ก  เหมทานนท์
๖. นายไสว  ศรีพะเนิน
๗. นายประภาส  นวลขาว
๘. นายถาวร  ชูสุข
๙. นายอาคม  ปฐมสุวรรณกุล

ครูใหญ่โรงเรียนวัดขนาบนาก (อายุครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

กำนันตำบลขนาบนาก อดีต-ปัจจุบัน
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องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก	

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรรมราช ๘๐๑๔๐

Tel : ๐-๗๕๓๕-๐๘๔๑  Fax : ๐-๗๕๓๕-๐๘๔๑

Email : office@khanabnak.go.th
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