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ขาวจากบรรณาธิการ
การติดตามงานโครงการ ฯ
กิจกรรมฟารมทะเลโดยชุมชน
การอบรมประมงอาสา
แผนการปลอยสัตวน้ําป 2548

แผนปายประชาสัมพันธโครงการ
ติดตั้งหนาอําเภอสทิงพระ

ฉบับที่ 1 / 2548 เดือนเมษายน

" ขาวจากบรรณาธิการ
สวัสดีครับ จดหมายขาวโครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ฉบับนี้
เป น ฉบั บ แรกที่ ผลิตขึ้น เพื่ อเป นสื่ อกลางในการเผยแพรงานของหน วยงานตาง ๆ ของกรม
ประมง ที่รวมดําเนินการในโครงการนี้ฯ นอกจากนี้จะเปนสื่อกลางจากพี่นองชาวประมงผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประชาชนผูสนใจองคกรพัฒนาเอกชน ถึงหนวยงานตางๆ ที่รวมดําเนินการ
ในโครงการนี้ สําหรับ กิจกรรมฟารม ทะเลที่ท างโครงการดําเนิน งานอยูในปนี้ ขอเรียนให
ทราบวา ในสวนของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (NICA) ไดอบรมประมงอาสา
ไปแลว ประมาณ 150 คน ที่ตําบลคูขุดและตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได
ปลอยกุงกุลาดําลงในฟารมทะเลทั้ง 2 ตําบลและบริเวณใกลเคียงแลวไมต่ํากวา 15 ลานตัว ตอง
ขอขอบคุณกลุมฟารมกุง@มาตรฐาน ของอําเภอสทิงพระ ที่ชวยเหลือสนับสนุนพันธุกุงบาง
สวนและทราบขาวจากหนวยที่ไปสํารวจสภาวะการประมงวา ขณะนี้ชาวประมงเริ่มจะจับกุง
กุลาดํากันไดแลว
สําหรับสํานักงานประมงจังหวัดสงขลา ไดดําเนินการฟารมทะเลโดยชุมชนพรอมทั้ง
ได จั ด ฝ ก อบรมชาวประมง จํ า นวน 9 เขต ได แ ก อ.สิ ง หนคร 2 เขต , อ.ระโนด 2 เขต ,
อ.บางกล่ํา 1 เขต , อ.ควนเนียง 1 เขต , อ.กระแสสินธุ 2 เขต และอ.เมือง 1 เขต
หนวยงานตาง ๆ ที่ประสงคจะประชาสัมพันธงานและกิจกรรมของโครงการก็สง
ขาวกันมาไดครับที่ youngyut@ nicaonline.com ที่นี่ยินดีเปนสื่อกลางใหทุกหนวยงานและทุก
ทาน นอกจากนี้ทานจะพบกับขาวสาร ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการฟนฟูทรัพยากรประมง
ในทะเลสาบสงขลา ไดที่ www.sklonline.com
ฐานันดร ทัตตานนท
tanan@nicaonline.com

" ประมงพื้นบานสทิงพระเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกุงกุลาดําจากฟารมทะเลโดยชุมชน

บรรณาธิการ : ฐานันดร ทัตตานนท
ผูชวยบรรณาธิการ :
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
กองบรรณาธิการ :
อรัญญา อัศวอารีย ,ภาสกร ถมพลกรัง
นิคม ละอองศิริวงศ
ประมัยพร ทองคณารักษ
งานศิลป : ศุภลักษณ พรหมศร

ในป 2548 กิจกรรมฟารมทะเลโดยชุมชน ไดดําเนินการในเขต อ.สทิงพระ โดยไดเริ่ม
ปลอยลูกกุงกุลาดําไปในเขตฟารมทะเลตั้งแตเดือนมกราคม เปนตนมา จากการสํารวจสภาวะ
การทําการประมงในป 2548 นี้ พบวาการจับกุงกุลาดําบริเวณทะเลสาบตอนในเดือนมกราคม
2548 ได 4.7 ตั น เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ 2548 ได 5.3 ตั น เดื อ น มี น าคม ได 3.0 ตั น ส ว นในเดื อ น
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2547 ชาวประมงสามารถจับกุงได 14.5 ตัน ซึ่งคาดวาเปนกุงที่ตกคาง
จากประมาณกลางป 2547 การฟนฟูทรัพยากรประมง โดยการทําฟารมทะเลโดยชุมชนนี้ ไดรับ
การตอบรับเปนอยางดีจากชาวประมงพื้นบานในทะเลสาบสงขลา เนื่องจาก ทะเลสาบมีอาหาร
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ กุงที่ปลอยมักจะออกหากินไมไกลจากบริเวณที่ปลอยมากนัก ประมาณ
1,000 เมตรจากจุดปลอย ทําใหชาวประมงสามารถควบคุม ดูแล และสุดทายคือ การมีสวนรวม
ของชุมชน ชาวประมงรวมปลอย รวมดูแล (ไมจับตัวเล็กมาใชประโยชนกอนเวลา) รวมใช
ประโยชนรวมกัน เมื่อกุงโตไดขนาดจากการพูดคุยกับชาวประมงพบวา ขณะนี้ชาวประมง

:: จดหมายขาว โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ::

สวนใหญไดปรับเปลี่ยนตาอวนสามชั้น มาใชขนาดตาไมต่ํากวา 5 เซนติเมตร กันเกือบหมดแลว เนื่องจากตระหนักวาสามารถจับกุงไดขนาด
ใหญ 30 ตัว/ กก. ลงมา ซึ่งเดี๋ยวนี้แทบจะหาไมไดจากกุงเลี้ยง ทราบวากุงไซสใหญขนาดนี้ราคาเกือบ 400 แลว ดังนั้นถาชาวประมงพื้นบาน
รวมมือรวมใจกัน ก็จะจับกุงไดขนาดใหญขึ้น ราคากุงปนี้ก็ดีจึงขอใหจับกุงกันไดมาก ๆ ครับ

" หัวหนาผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการฟารมทะเลที่เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2548 ที่ผานมา นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหนาผูตรวจราชการสํานักนายก
รัฐมนตรีซึ่งเปนประธานคณะอนุกรรมการ กํากับ ติดตามและประเมินผล ภายใตคณะกรรมการ
พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พรอมคณะไดเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงโดย
มีนายประยงค รัตนพันธ รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา และ หัวหนาสวนราชการสังกัดกรม
ประมงทั้ง 2 จังหวัด และหัวหนาราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของรวมใหการตอนรับ ซึ่งเปาหมายใน
การเดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้นอกจากเพื่อติดตามและศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลาแลวยังไดเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการฟารมทะเลที่
เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยไดรวมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะการทําการประมงในทะเลสาบสงขลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
และประโยชนของการทําฟารมทะเลจากชาวประมงที่อาศัยอยูบนเกาะนางคํา ซึ่งชาวประมงไดกลาวเปนเสียงเดียวกันวา โครงการฟารมทะเลมี
ประโยชนมากเพราะจากเดิมที่ชาวประมงจับสัตวน้ําไมไดเลยแตเมื่อมีโครงการฟารมทะเลสาบจับสัตวน้ําไดมากขึ้น สงผลใหผูที่เลิกอาชีพจับ
สัตวน้ําไปแลวยอนกลับมาประกอบอาชีพจับสัตวน้ําอีก

" ฟารมทะเลโดยชุมชนที่อําเภอสทิงพระ

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง ไดมีกิจกรรมการทําฟารมทะเลโดยชุมชนมี
สวนรวม ภายใตโครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ปงบประมาณ 2548 ไดมีการจัดฝก
อบรมประมงอาสาจาก 2 ตํ าบล คื อ ตํ าบลคลองรีแ ละตํ าบลคู ขุ ด อํ าเภอสทิ งพระ จั งหวั ด สงขลา
จํานวนประมงอาสาเขารับการฝกอบรม ทั้งหมด 186 คน ในวันที่ 11-12 เดือนมกราคม 2548 ซึ่งกิจ
กรรมนี้ประกอบดวยการปลอยพันธุสัตวน้ํา (กุงกุลาดํา) การแตงตั้งตัวแทนในการติดตอประสานงาน
การรับพันธุสัตวน้ํา การกําหนดขอตกลงในการใชเครื่องมือประมง ระยะเวลาการทําการประมง โดย
การตกลงรวมกันของชุมชน และการกําหนดเขตพื้นที่ทําฟารมทะเล
เหตุที่ตองมีขอตกลงในการกําหนดตาอวนการใชเครื่องมือประมง ระยะเวลาทําการประมงและพื้นที่
ฟารมทะเล ก็เพื่อจะไดมีการบริหารจัดการเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถใชทรัพยากรสัตวน้ําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดไมมีการทําลายสัตวน้ําตัวเล็ก ๆ เพื่อที่จะไดมีมูลคาเพิ่มของสัตวน้ําที่มากขึ้น และเพื่อ
เปนแนวทางเดียวกันในการทําการประมงอยางถูกวิธีและไมเอารัดเอาเปรียบลดปญ หาการขัดแยงใน
ชุมชน ซึ่งไดมติขอตกลงในที่ประชุม ตลอดจนการควบคุมบริหารจัดการ ดังนี้
ขอตกลงของชุมชนในการทําฟารมทะเลของประมงอาสาตําบลคลองรีและตําบลคูขุดบริเวณพื้น
ที่ทะเลสาบสงขลาตําบลคลองรีและตําบลคูขุดโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง องคการบริหาร
สวนตําบลคลองรี องคการบริหารสวนตําบลคูขุดและประมงอาสาตําบลคลองรีและตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วันที่ 11- 12
มกราคม 2548
เขตพื้นที่ฟารมทะเล หมายถึง เขตพื้นที่เศรษฐกิจ ที่สามารถทําการประมงได มีการปลอยสัตวน้ํา (กุง

เขตฟารมทะเล
ควบคุมการจับโดยชุมชน

กุลาดํา) มีการบริหารจัดการโดยชุมชน โดยมีกฎกติกาขอตกลงของกลุมประมงอาสารวมกัน ในการ
กําหนดพื้นที่ บริเวณ การใชชนิดเครื่องมือทําการประมง ขนาดตาอวน และฤดูกาลทําการประมง
ÐÐ ตําบลคลองรี
1. กําหนดใหมีพื้นที่การทําฟารมทะเล 2 เขต ดังนี้
1.1 พื้นที่ทะเลสาบหนาหมู 1, 2, 3 และ 4
1.2 พื้นที่ทะเลสาบหนาหมู 5, 6, 7, 8 และ 9

:: จดหมายขาว โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ::

เขตฟารมทะเล ตําบลคลองรี หมู 1-9 มีคาพิกัดอยูที่ 650996-655769E
และ 828378-837185N
2. ภายในเขตพื้นที่การทําฟารมทะเลสามารถทําการประมงได โดย
ใช อ วนสามชั้ น
ขนาดตาอวน 5 เซนติ เมตร ยกเว น เดื อ น
พฤศจิกายน และเดือนธันวาคมของทุกป สามารถทําการประมงใน
เขตพื้นที่ฟารมทะเลไดโดยใชขนาดตาอวน 3.8 เซนติเมตรได

4. กรณี ไซนั่ ง ที่ มี อ ยู เดิ ม และอยู ภ ายในเขตพื้ น ที่ ฟ าร ม ทะเล
สามารถดําเนินการตอไปได
5. หามทําการประมงประเภทเครื่องมือสุมประกอบการใชไฟสอง
(โละสุม)ในเขตพื้นที่ฟารมทะเล

ÐÐ ตําบลคูขุด
กํ าหนดให มี พื้ น ที่ ก ารทํ าฟาร ม ทะเลและทํ าการกํ าหนดเขต
โดยไมซ้ําซอนกับเขตอนุรักษที่มีอยูเดิม ดังนี้
1. กําหนดใหมีพื้นที่การทําฟารมทะเล 3 เขต ดังนี้
1.1 พื้นที่ทะเลสาบหนาหมู 1, 2, 3 พิกัด 653851- 656151E
และ 825988 – 828469N
1.2 พื้นที่ทะเลสาบหนาหมู 4, 5, 6 พิกัด 653861 – 655246E
และ 822602 - 826101N
1.3 พื้นที่ทะเลสาบหนาหมู 7, 8, 9 พิกัด 653861 – 655231E
และ 820188 - 822723N
2. ขนาดตาอวนที่ ใชทํ าการประมงในพื้ น ที่ฟ ารม ทะเล ใชตาอวน
ขนาดไมต่ํากวา 5 เซนติเมตร โดยใชไดกับเครื่องมือประมงขาย
ชั้นเดียวและสามชั้น
3. ในกรณี ขนาดตาอวนนอยวา 5 เซนติเมตร สามารถทําการ
ประมงไดเฉพาะนอกเขตพื้นที่ฟารมทะเล
ÐÐ แนวทางในการควบคุมดูแล
1. กรณีที่มีการละเมิดในกฎกติกาหรือขอตกลง จะมีการวากลาวตักเตือน โดยหากมีใครพบเห็นผูกระทําผิดใหแจงกํานัน ผูใหญบาน หรือผูมี
อํานาจ ในกรณีที่เกิดขึ้นครั้งแรก
2. หากเกิดขึ้นตั้งแตครั้งที่สอง เปนตนไป ใหกํานัน ผูใหญบาน ผูมีอํานาจ หรือผูพบเห็นสามารถยึดเครื่องมือประมงประเภทขาย เปนเวลา 1
เดือน ยกเวนเรือและเครื่องยนต

" การอบรมประมงอาสา โครงการฟนฟูทะเลสาบสงขลา

กลุมงานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดจัดการดําเนินงานโครง
การฟ น ฟู ท รั พ ยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ป 2548 ซึ่ ง มี กิ จ
กรรมการอบรมประมงอาสา เพื่อพัฒนาฟารมทะเลโดยชุมชนมีสวน
รวม สําหรับโครงการฯ นี้มีการจัดติดตอกันมาเปนปที่ 6 มีเปาหมาย

:: จดหมายขาว โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ::

จั ด อบรมกลุ ม ประมงอาสาจํ านวน 150 คน จํ า นวน 2 แห ง ได แ ก
ประมงอาสาตํ าบลคลองรี และประมงอาสา ต.คู ขุ ด อ.สทิ งพระ
จ.สงขลา ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 11-12 มกราคม 2548 โดยทําการอบรม
ที่ศาลาการเปรียญวัดทาคุระและหองประชุมเขตหามลาสัตวปาทะเล
สาบสงขลา มี ผอ.ฐานันดร ทัตตานนท เปนประธานเปดอบรม

" กิจกรรมการปลอยพันธุสัตวน้ํา

" เปาหมายการปลอยสัตวน้ําลงสูทะเลสาบสงขลา ป 2548

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดดําเนินการปลอย
พันธุสัตวน้ําตามที่กําหนดตามแผน คือกุงกุลาดํา ในพื้นที่เปาหมาย
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2548 จํานวน 14.81 ลานตัว
ได แ ก ตํ า บลคู ขุ ด 5,420,000 ตั ว , ตํ า บลคลอรี 4,100,000 ตั ว ,
ตําบลเกาะยอ 560,000 ตัว , ตําบลทาหิน 1,290,000 ตัว , ตําบลหัว
เขา 500,000 ตัว , ตําบลเกาะนางคํา 1,360,000 ตัว , ตําบลบางเขียด
500,000 ตัว และ ตําบล เกาะหมาก 1,080,000 ตัว

หนวยงาน
จํานวน (ลานตัว)
1.กุงกุลาดํา
39.75
2.กุงแชบวย
41.0
3.กุงกามกราม
35.0
4. ปลากะพงขาว
1.175
5. ปลาน้ําจืด
6.8
รวม
123.725
ปลาน้ําจืด ไดแก ปลากดแกว ปลากดเหลือง ปลาดุกอุย ปลา
หมอ ปลาลํ าป า ได ดํ าเนิ น การปล อ ยมาแล วทั้ งสิ้ น 33.41
ลานตัว (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548)

" ผลการปลอยสัตวน้ําของแตละหนวยงาน
" กลุมฟารมกุง@มาตรฐานรวมฟนฟูทะเลสาบสงขลา
กลุมฟารมกุง@มาตรฐาน ซึ่งเปนกลุมของผูประกอบการ
โรงเพาะกุงกุลาดําในอําเภอสทิงพระ เล็งเห็นกิจกรรมฟารมทะเล จะ
กอประโยชนใหกับชุมชนชาวประมงพื้นบานในเขตอําเภอสทิงพระ
จึงไดรวมบริจาคพันธุกุงกุลาดําใหกับทางโครงการไปปลอยเสริมใน
เขตอําเภอสทิงพระ ทางสถาบันฯ จึงไดมอบโลหและประกาศนียบัตร
เพื่อเปนการขอบคุณแทนชาวประมงพื้นบานในการมีสวนรวมฟนฟู
ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา

ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2547 – มีนาคม 2548
หนวยงาน
จํานวน (ตัว)
1. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
14,810,000
2.ประมงจังหวัดสงขลา
6,685,200
3.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง จ.สงขลา
2,080,000
4. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
1,025,000
จ.นครศรีธรรมราช
5. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา
1,170,000
6. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง
7,180,000
7. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
1,000,000
นครศรีธรรมราช

หวางนี้ จับกุงไดลุย
เลยนา พี่บาว?

" ยอดปลอยกุงกุลาดําที่ได
ไดรับบริจาค จากความรวมมือของฟารมเอกชน
จํานวน 3,275,000 ตัว ไดแก
- ฟารมธรรมชาติ ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา จํานวน 1,160,000 ตัว
- ฟารมนวัตกรรม ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา จํานวน 1,235,000 ตัว
- มีนกรฟารม ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา จํานวน 50,000 ตัว
- บํารุงกิจฟารม ต.สนามไชย อ.สทิงพระ จ.สงขลา จํานวน 380,000 ตัว
(ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548)

:: จดหมายขาว โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ::

ตองขอบคุณทางกรมประมงที่เอาเรื่อง
ฟารมทะเลมาชวยอาชีพประมงเรา ไมงั้น
’เลสาบ ไมเหลือไหร แลวแหล....

