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กิจกรรมฟารมทะเล
เสียงสะทอนจากชาวประมง
สภาวะประมงรอบทะเลสาบ

ประมงพื้นบานสทิงพระ จับกุงไดมากเปนประวัติการณ
9 ตัน ผลจากฟารมทะเลในเดือน ม.ค. 48

ขาวจากบรรณาธิการ
บรรณาธิการ : ฐานันดร ทัตตานนท
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จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 2 ในเดือนที่ผานมาทางทีมงานไดออกสํารวจสภาวะการทําการ
ประมงรอบทะเลสาบ พบวากุงกุลาดํากิจกรรมฟารมทะเลเริ่มโต ชาวประมงเริ่มทําการจับไดเมื่อ
เดือนที่แลว(เมย. 48) จับได 2.7 ตัน มาในเดือนนี้สามารถจับได 9.13 ตัน โดยบริเวณที่จับได
ไดแกฟารมทะเล บริเวณตําบลคลองรี ตําบลคูขุด อําเภอสทิ้งพระและ ที่บริเวณอําเภอปากพะยูน
เปนแหลงรับซื้อกุงกุลาดําที่มาจากเกาะหมาก และเกาะนางคํา เนื่องจาก อบต.มีการรณรงคใหมี
การจับกุงไซสใหญ ใชอวนขนาด 5 ซม. ขึ้นไป ตามที่ไดตกลงกัน ในเดือนนี้ทางโครงการก็ยินดี
ที่มีโอกาสตอนรับแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนกับชาวประมงใน
โครงการ CHARM ที่มาจาก ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร คงไดขอคิดและแนวทางในการจัด
การทรัพยากรไมมากก็นอยครับ จดหมายขาวฉบับนี้ไดแจกจายไปยังเครือขายรักษ...เลสาบ
ตองขอขอบคุณสถาบันสิ่งแวดลอมไทยที่ชวยเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน
ฐานันดร ทัตตานนท

โครงการจัดการทรัพยากรชายฝง (CHARM)
นําชาวประมงเยี่ยมชมกิจกรรมฟารมทะเลโดยชุมชน
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 ที่ผานมา มีโครงการจัดการทรัพยากรชายฝง โดยมีชาวประมงในพื้นที่
จังหวัดกระบี่/พังงา/ภูเก็ต/ตรัง/สุราษฎรธานี จํานวน 50 ราย เพื่อมาศึกษาดูงานฟารมทะเลโดยชุมชนมี
สวน รวมโครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยมีคุณไพบูลย บุญลิปตานนท ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
กระบี่ และคณะ รับคําบรรยายจากคุณยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ถึงความเปนมาและรายละเอียดของงานฟารมทะเลโดยชุมชน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2548 ไดเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการฟารมทะเลที่ ต.คูขุด อ.สทิ้งพระ จ.สงขลา
โดยไดรวมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําการประมงในทะเลสาบสงขลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและ
ประโยชนของการทําฟารมทะเลจากชาวประมง โดยผูใหญบานปรีชา คงเจริญ ไดกลาวถึงรายละเอียด
และขั้นตอนในการทําการประมง ขอกําหนด แนวทางในการควบคุมดูแล การรวมกลุมชาวประมงเพื่อทํา
กิจกรรมการควบคุมดูฟารมทะเล การสรางจิตสํานึกใหเพื่อนชาวประมงในการจับอยางมีความรับผิดชอบ
จดหมายขาว โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา
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เลาะเลสาบ แลฟารมทะเลที่คูขุด
เมื่ อ ราวต น เดื อ นพฤษภาคม 2548 ได มี โ อกาสไปตรวจเยี่ ย ม
สมาชิกประมงอาสา กิจกรรมฟารมทะเลโดยชุมชน โครงการฟนฟูทะเล
สาบสงขลา ซึ่งทางสถาบันฯ ไดจัดฝกอบรมโครงการไปเมื่อประมาณ
ตนปที่ผานมา โดยกิจกรรมฟารมทะเลโดยชุมชนนี้ จะดําเนินการฝกอบ
รมประมงอาสาเขตละ 30 คน ป ห นึ่ งๆ มี 5 เขต ก็ ร วมกั น ได 150 คน
ประมงอาสาที่เขารวมการอบรมก็จะพัฒนาฟารมทะเลโดยชุมชน หนา
หมูบานของตนเองกันขึ้นมา กําหนดกฎเกณฑในการใชเครื่องมือประมง
กันวาอยางไหนใชไดอยางไหนใชไมได และสวนใหญมีความเห็นเกี่ยว
กับตาอวน 3 ชั้น ที่ใชกันวาไมควรจะต่ํากวา 5 ซม. ทั้งนี้เพื่อจับกุงกุลาดํา
ที่ ท างกรมประมงไปปล อ ยในโครงการ ป นี้ ตั้ ง เป า ไว ใ นส ว นของ
สถาบันฯ 25 ลานตัว รวมๆกับที่โรงเพาะฟกเอกชนรวมสมทบ คาดวาไม
ต่ํากวา 30 ลานตัว
นายสมควร สุวรรณรัศมี เปนประมงอาสาของตําบลคูขุดที่ทาง
ทีมงาน ได ไปเยี่ยมในวันนั้น กลาววา ผลผลิตกุงกุลาดําในชวงนี้จับได
จากพื้นที่ฟารมทะเลวันละ 4-5 กก. โดยใชอวน 3 ชิ้น 40 ผืนเรียงตอกัน
ขนาดตาอวน 5 ซม. ขนาดของกุงที่จับไดมากที่สุดคือ 20,25,15 ตัว/กก.
ตามลําดับ นอกจากชาวประมงจากตําบลคูขุด ที่เขาไปทําการประมงใน
พื้ น ที่ ฟ าร ม ทะเล ยั งมี ช าวประมงจากเกาะหมาก เกาะเสื อ เกาะโคบ
จ.พัทลุง ซึ่งอยูตรงขามกับฝงอําเภอสทิงพระ เขามารวมจับกุงจากโครง
การวันละ 30 ลํา นอกจากจะเปนชาวประมงจับกุงจากฟารมทะเล นาย
สมควร ยังแปลงรางเปนพรานฉมวกในบางวัน เขากลาววา ปนี้ผมแทง
ปลากะพงขาวขนาด 3-5 กก./ตัว ไดป ระมาณ 70-80 ตัว ปนี้ป ลากะพง
ขาวค อ นข า งชุ ก ชุ ม ทางที ม งานได โ อกาสเหมาะจึ ง บอกว า ป นี้ ท าง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําปลอยลูกปลากะพงขาวขนาด 1 ซม. ไป
ประมาณ 500,000 ตัวเมื่อตนป สวนลูกพันธุกุงกุลาดําไดปลอยไปแลวที่
ต.คูขุด ประมาณ 3 ลานตัว
สําหรับสภาพแวดลอมทางน้ําบริเวณคูขุดในชวงนี้มีสาหรายเกิด
ขึ้น โดยทั่ วไปในทะเล ทํ าให ช าวประมงที่ วางอวนสามชั้น ลอยกุงมั ก
ประสบปญหาเกี่ยวกับสาหรายมาพันอวน ทําใหประสิทธิภาพในการจับ
กุงลดลง กุงปนี้ติดคอนขางเยอะ ชาวประมงที่หากินโดยการโละกุงปลา
กลาวกับทีมงานโดยสังเกตุจากตากุงที่สะทอนแลวไฟในยามที่เขาออก
หากิน ในยามค่ําคืน ถ ากุงติ ดเยอะแบบนี้ หน าน้ํ าปนี้ (พย.-ธค.) คงจะ
สนุกแน เขากลาวทิ้งทาย

บานชองฟน สรางจิตสํานึก
รวมกิจกรรมฟารมทะเล
ตั้งแตป 2545 กิจกรรมการอนุบ าลกุงกุลาดํากอ นปลอยลงสู ท ะเล
สาบสงขลานั้นสรางความพึงพอใจตอผลผลิตที่ได ทําใหชาวประมงมี
รายได เพิ่ ม ขึ้ น เป น ที่ ย อมรับ ในโครงการฯ และบ านช อ งฟ น ต.เกาะ
หมาก อ.ปากพะยู น จ.พั ท ลุ ง ก็ เป น จุ ด หนึ่ ง ที่ ดํ าเนิ น การ แต ต อ มาป
2546-2547 มีการปลอยสัตวน้ําในพื้นที่ดังกลาว ไดขาดหายไปเนื่องจาก
ทางกรมประมงตองไปขยายเขตพื้ น ที่อื่น ทํ าให พื้น ที่ ดังกลาวไมมีกุง
กุลาดําใหจับ จึงมีผลสะทอนทําใหชาวประมงยอมรับวาหากไมไดรับ
ความช วยเหลื อ จากกรมประมงก็ จ ะไม มี สั ต ว น้ํ าให จั บ และป นี้ ท าง
สถาบันฯ ไดนํากุงกุลาดําไปปลอยเพิ่มเติม ทําใหไดรับการตอบรับและ
ความรวมมือเปนอยางดีที่เขามามีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรม พรอมทั้ง
ไดมีกองทุนของชมรมออมทรัพยหมูบาน รวมสนับสนุนในการซื้ออวน
มุงสีฟามาทําการอนุบาลกุงกุลาดําที่นํามาปลอย ตลอดจนอาหารกุงใน
การอนุบาลดูแล และยังมีความคิดเห็นวาการอนุบาลกอนปลอยสามารถ
ทําใหกุงมีอัตรารอดที่ดีกวา กุงก็แข็งแรงสามารถปรับเขากับสภาพแวด
ลอม และหลบหลีกศัตรูได และพรอมที่จะมีมาตรการในการบริหารจัด
การดูแลการใชประโยชนรวมกัน ซึ่งจากการศึกษาถึงอัตรารอดของการ
อนุ บ าลก อ นปล อ ยพบว า หากชุ ม ชนใดมี ค วามตั้ ง ใจในการดู แ ลให
อาหาร มีการจัดการที่ดี จะทําใหอัตรารอดของกุงสูง เพราะที่ผานมาชุม
ชนแหงนี้สามารถทําใหอัตรารอดของกุงไดสูงจริง สถาบันฯ ขอชื่นชม
กับทางชุมชน เห็นแลวปลื้มใจแทนกรมประมงจริง ๆ ยังไงก็ขอใหรวม
กันสรางจิตสํานึกเชนนี้ตลอดไป และขอฝากวาหากทางชุมชนสามารถ
พัฒนาในการบริหารจัดการโดยชุมชนเองได ก็เปนอีกทางหนึ่งที่จะเปน
ชุมชนนํารองแกชุมชนอื่นๆ ได
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เสียงสะทอนจากชาวประมง ‘ เลสาบ สงขลา
สําหรับคอลัมนนี้เปนเรื่องราวที่ชาวบานเรียกรองตอทีมงานสํารวจวา
ใหชวยแกไขดวยและถาเปนไปไดก็ขอใหเร็วและดวนที่สุด สวนเรื่องราว
ที่ชาวบานรองมานั้นมีกันหลายอยางดวยกันทั้งปญหา และการฟนฟู ซึ่ง
ผมพอจะจําแนกไดดงั นี้
1.การวางยาปลา บริเวณอ าวท ายาง ม. 2 ต.ปากพะยู น ซึ่ งเป น การ
ทํ าลายสั ต วน้ํ าแบบยั่ งยืน เลยที เดี ย ว เพราะจะทํ าลายสั ตวน้ํ าหมดเลยที่
อาศัยบริเวณนี้ การวางยานั้นนับ วาเปนการเห็นแกตัวมากอยางนี้ก็หมด
ซิ....เลิกเสียเถอะครับ หันมาทําประมงแบบชาวบานทั่วๆไปดีกวา เพราะ
จะไดหากินกันนานๆ
2.การชอตปลา บริเวณทะเลนอย อ.ควนขนุน ก็เปนการทําลายอีก
แบบหนึ่ง ซึ่งก็ไมตางอะไรกับการวางยาปลาหรอก
แตนี้จะกินบริเวณคอนขางกวาง และถึงขั้นทําลายพันธสัตวน้ํา เรียกไดวา
ถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวแลวอยางนี้จะไปเหลือหรือ! และขอใหเลิก
พฤติกรรมนี้ดวย มิฉะนั้นลูกหลานทานจะรูจักสัตวน้ําเพียงแคในรูปภาพ
เทานั้น.....
3.ชาวบานปากพะยูนตองการใหกรมประมงชวยปลอยปลากะพงขาว
ดวย

4. แถบชะแล ม.3 ไมมีกุงกุลาดําเลยตลอดทั้งป และใหประมงชวย
ปลอยดวย แมคา ม.3 ชะแล บอกวา ทําไมกุงแชบวยแถบนี้ถึงเล็กมาก มีแต
ขนาด 100 ตัว/กก. เมื่อกอนขนาด 100 ตัว ประมาณ 10 วัน แมคาจะได
ขนาด 50 ตัว/กก.แตเดียวนี้อายุ 1 เดือนแลวยังคง 100 ตัว/กก. เหมือนเดิม
....(ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม)
5. หมู 5 ทาหิน การปลอยกุงขาดชวงไปหนอย ชาวบานขอให
ประมงปลอยกุงบอยขึ้น ตอนนี้จับกุงดวยกัดไมไดเลย เพราะมีสาหราย
เยอะมาก ดังนั้นชาวบานเลยจับกุงดวยวิถีชาวบานที่เรียกวา “โละ” ก็นับวา
ดีไดคืน 200 กวาบาททุกคืน
กุงที่ได ถาไมโลภเราสามารถเลือกขนาดกุงไดเลยวาจะเอาไซดไหน
วันที่ออกสํารวจชาวบานนํากุงมาใหดูมีขนาดสวยมาก 20-30 ตัว/กก. ชาว
บานแถบนี้บอกวาพวกเขาจะไมจับกุงที่มีขนาดเล็กเด็ดขาด เราฟงแลวก็
ชื่นใจแทนอยากใหชาวบานรอบทะเลสาบคิดอยางนี้จัง....
และนี้ก็เปนเหตุการณรอบทะเลสาบประจําเดือนพฤษภาคม 2548 นี้
อันไหนที่ดีก็ขอใหดํารงไว สวนอยางไหนที่กระทําผิดอยูก็ขอใหเลิกเสีย

วิถีชีวิตประมงพื้นบาน ทะเลสาบสงขลา
“กู กั ด กูไซ คืน ๆ หนึ่ งพากุง พาปลาหลบบ าน หมายไม รอด ขายกุ ง
ขายปลา สงเบี้ยใหไอบาว ไอสาวเรียน ชาดบายเหม็ด”
ประโยคนี้
เปนคําพูดของชาวประมงบริเวณทะเลสาบสงขลาเมื่อไมกี่วันมานี้เอง แต
เสียดายนะครับ มันเปนสถานการณที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปที่แลว ถา
จะใหชาวประมงพูดใหมโดยเอาสถานการณที่เคยเกิดขึ้นในปจจุบัน เชื่อ
เหลือเกินครับวาตองเปนคําพูดที่สลดใจ เปนสิ่งที่ทุกคนไมอยากใหเกิดขึ้น
โดยเฉพาะกับชาวประมง
จากสภาวะความเสื่ อมโทรมของทรัพ ยากรประมง และสภาพแวด
ลอมสงผลใหปริมาณสัตวน้ําลดลงอยางตอเนื่องกระทบตอวิถีชีวิตของ
ชาวประมงรอบๆทะเลสาบอย า งกว า งขวาง การแย ง ชิ ง เก็ บ เกี่ ย วเอา
ทรัพยากรประมง กลายเปนปญ หาสําคัญ ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มี
การทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ทําลายลูกพันธุสัตวฯตัดวงจรชีวิตของ
สัตวน้ําไดแกโพงพาง อวนรุน และการวางยา นอกจากนี้ก็ยังมีไซนั่งนับ
พันที่เปนประการกั้นการอพยพยายถิ่น การแพรพันธุประกอบกับสภาพ
แวดลอมที่เสื่อมโทรม จากน้ําทิ้งจากชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรม จาก
การเกษตรและจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําลงสูทะเลสาบ ปจจัยดังกลาวเปน
สาเหตุทําใหสภาวะทรัพยากรประมง และสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลง
อยางตอเนื่อง สงผลกระทบทางสังคมโดยตรงตอชาวประมงที่ยังชีพดวย
การประมงเปนหลัก บางก็ตองอพยพยายถิ่นฐานเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสูอาชีพ

อื่ น ที่ ห า งไกลจากครอบครั ว เช น รั บ เหมาก อ
สร า ง, รั บ จ า งทั่ ว ไป และอื่ น ๆ แต ก็ ยั ง มี ช าว
ประมงอีกไมนอยที่ยึดอาชีพและมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆ เพราะคิดวาอาชีพที่
ทํานี้เปนสิ่งที่สืบทอดปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคนจะดีจะรายอยางไรก็ยัง
ภูมิใจในอาชีพที่ทํา
สวนลูกๆ หลานๆ คนรุนใหมนี้ไมตองพูดถึงหรอกครับ ถาจะใหใช
ชีวิตแบบเรียบงาย และแตละวันออกเรือหาปลาคงจะลําบากหนอยเพราะ
สังคมมันเปลี่ยนไป
กรมประมงโดยสถาบัน วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าชายฝง จ.สงขลา
ทราบถึงปญหานี้ดี ถึงไดพยายามปลอยพันธุกุงตามที่เห็นๆกันอยูนั่นแห
ละครับ แตถึงจะปลอยกุงรอยลาน พันลานตัว ก็ไมสามารถเรียกวิถีชีวิต
แบบเดิมๆ ของคนรอบทะเลสาบสงขลากลับมาไดหรอกครับ
ตัวของพวกเราเองนั่นแหละ ที่จะชวยเยียวยาทะเลสาบสงขลาได
ชวยกันนะครับสิ่งไหนที่เปนภัยตอสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมก็อยาไปทําสิ่ง
ไหนที่ ทํ า แล ว ดี ก็ ช ว ยกั น ส ง เสริ ม ถ าทุ ก คนร ว มใจกั น ผมเชื่ อ ครั บ ว า
บรรยากาศเกาๆที่เต็มเปยมไปดวยความสุข, มีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย, ไมมี
การแยงชิง, โดยเฉพาะทรัพยากรประมง สิ่งเหลานี้จะกลับคืนสูลุมน้ําทะเล
สาบสงขลาอีกครั้งหนึ่ง ถึงจะไมเหมือนเดิม แตก็ดีกวาปลอยใหมันเลว
รายกวาเดิมไมใชหรือครับ
โดย โรนัลนง
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สํารวจสภาวะประมงรอบทะเลสาบเดือนพฤษภาคม 2548
ก อ นเข าเรื่ อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ หงส
แดงด วยที่ เข าชิ งยูฟ าแชมป เป ย นลี ก เป น ครั้ง
แรกในรอบ 20 ป (เชียรตั้งนานเพิ่งเจอ...) นับ
วาเดือนนี้เปนเดือนแหงความสวยงามเลยก็วา
ไดนะ..ไมรูอไรเสียแลวก็เดือนนี้ประเทศไทย
ไดมีโอกาสตอนรับสาวงามทั่วโลกเลย เพราะ
จะมี ก ารประกวดมิ ส ยูนิ เวิส ด ขึ้ น ในประเทศ
ไทยปลายเดือนนี้ เราในฐานะเจาภาพก็ขอตอน
รับ ดวยรอยยิ้มงามๆ ใหส มกับคําวา “Land of
smile” ไดมีอะไรที่ ส วยๆงามๆ โลกนี้ ก็นาอยู
ยิ่งขึ้น แตถาสวยแลวเปนพิษก็ไมเอาดวยละดั่ง
ทะเลสาบสงขลาของเราก็เหมือนกัน ทะเลสาบ
ดู อ อกจะสวยงามมากแต ถ าไม มี สั ต ว น้ํ า เลย
หรือมีแตคนทําความสกปรกหรือทําลาย แหลง
สวยงามนั้นดวยการทําประมงที่ผิดๆอยางการ
ชอตปลา การวางยาปลา เหลานี้เปนตน ถาเปน
อยางนี้แลวอีกหน อยจะไปเหลืออะไร....และ
จากการสํารวจรอบทะเลสาบเดือนนี้พบวา...
ทะเลน อ ย ปลาที่ จั บ ได ก็ เป น ปลาช อ น
ปลาดุกและปลาหมอชางเหยียบ เพราะเปนพื้น
ที่น้ําจืด และในสวนของปญหาก็ยังคงเปนการ

ชอตปลา ปญหาเดิม ๆ ที่มักไดรับรายงานจาก
ชาวประมงเสมอ เมื่ อ ออกสํ า รวจสภาวะ
ประมง โดนกรอกหูมาจากชาวประมงแถบนั้น
ทุกครั้งที่ออกสํารวจดังนั้นผูที่มีความเกี่ยวของ
กับเรื่องนี้ก็ขอฝากชวยดําเนินการเรื่องนี้ดวยจะ
ขอบพระคุณยิ่ง...
ทะเลหลวง ปลาหั วแข็ งหนวดอ อ น พบ
มาก โดยรวมแล ว 300-400 กก./วั น และพบ
แถบนาปะขอและจองถนน สวนกุงกุลาดํายัง
เจอไม ม ากนั ก โดยได 6-8 กก./วั น ส ว นที่ ร ะ
โนด จะเปนกุงกามกราม ได 20-30 กก./วัน
ทะเลสาบตอนใน ยั งคงเป น จุ ด เด น และ
เป น จุ ด ที่ น า สนใจของผู ค นรอบทะเลสาบ
เพราะจะเป น ศู น ย แ ห งเศรษฐกิ จ และเดื อ นนี้
กุลาดําก็เปนพระเอกของเรื่อง เชน เคยไดเยอะ
มากกวาเดือนที่แลวอีกนี่แหละครับ ผลพลอย
ไดจากการทําฟารมทะเล ชาวบานคุยใหฟงวา
เมื่อกอนจะไมมีหรอกกุงกุลาดําที่มีขนาดไซด
สวยงามขนาดนี้ คื อ ประมาณ 15-20 ตั ว /กก.
และจะจั บ ไม ไ ด ม ากขนาดนี้ แ ละเขาฝาก
ขอบคุ ณ กรมประมงมาด ว ย เห็ น ชาวบ านยิ้ ม

แย ม อย า งนี้ เราก็ ชื่ น ใจด ว ย...โดยแถวปาก
พะยูน จะจับ ได 90-110 กก./วัน นั บ วาเป น ผล
ผลิตที่เยอะมากทีเดียว สวนที่ทาหินจะไดนอย
ลงมาหน อ ยประมาณ 20-30 กก./วั น และที่
คลองรี คู ขุ ด แถวนี้ ก็ นั บ ว า ใช ไ ด ที เดี ย ว โดย
ประมาณ 60-80 กก./วั น ส ว นป ญ หาขอคุ ย ที
เดียวชวงทายแลวกัน....
ทะเลสาบตอนนอก ส ว นใหญ จะทํ า
ประมงดวยไซและโพงพาง ดังนั้นสัตวน้ําก็จะ
ไดเปนกุงแชบวยและกุงหัวแข็งเล็ก ซึ่งแถวส
ทิ้ งหม อ จะได เป น แชบ วยเยอะมากประมาณ
200-300 กก./วัน ที่เหลือก็กุงหัวแข็งเล็กโดยได
ประมาณ 100-150 กก./วัน สวนกุลาดําก็พอมี
บางแตประปราย โดยไดประมาณ 4-5 กก./วัน
และทั้ งหมดนี้ ก็ คื อ เหตุ ก ารณ ค วาม
เคลื่ อ นไหวของสั ต ว น้ํ า เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วาม
สํ าคั ญ มากต อ การดํ า รงชี วิ ต ของชาวประมง
รอบทะเลสาบ และถ าเป น ไปได ก็ ข อให อ ยู
อยางนี้ทุกเดือนเพื่อที่ ชาวบานแถบทะเลสาบ
จะไดมีความสุขกันถวนหนา

โดย โรนัลนง
“วางระเบิดที่หาดใหญ

“วางระเบิดที่พมา

นากลัวนะพอ”

นากลัวกวาลูก”
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จับกุมเรือประมงหางยาวลักลอบใชยาเบื่อเมาทําการประมงในทะเลสาบสงขลา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 เวลา 04.40 น. นายสรชัช จันทรแกว ตําแหนง นายเรือ 6 ผูควบคุมการปฏิบัติงานเรือตรวจประมงทะเล
เรือโบต 615 พรอมเจาหนาที่ประจําเรือ ไดทําการจับกุมเรือประมงหางยาวลักลอบใชยาเบื่อเมาทําการประมงในทะเลสาบสงขลา โดยไมได
รับอนุญาต ซึ่งมีความผิดตามประกาศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2490 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 ฉบับ
ลงวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2532 บริเวณทองที่ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา จํานวน 1 คดี ผูตองหา 2 คน
โดยมีนายมูฮัมหมัด บินลาเตะ อายุ 17 ป บานเลขที่ 32/1 หมูที่ 7 ต.คูเตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา เปนผูควบคุมเรือ โดยมีของกลางที่ใช
และไดมาจากากรกระทําความผิด ดังนี้
1. เรือประมงไมมีชื่อ ไมมีหมายเลขทะเบียน
จํานวน 1 ลํา
2. เครื่องยนต ยี่หอบิ๊ก ขนาด 1 สูบ 10 แรงมา
จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องมืออวนลอม ขนาดยาว 50 เมตร
จํานวน 1 ปาก
4. สัตวน้ําเบญจพรรณ
จํานวน 5 กิโลกรัม
5. ยาเบื่อเมา
จํานวน 1 เม็ด
6. ไมไผใชปกผูกอวน ความยาวประมาณ 3 เมตร
จํานวน 4 ลํา
เหตุเกิด บริเวณทองที่ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ไดนําผูตองหาพรอมของกลางสงพนักงานสอบสวน สภอ.เมือง
จ.สงขลา ตามปจว.ขอ 8 คดีอาญาที่ 538/48 บัญชีของกลางลําดับที่ 384/48 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 เวลา 10.00 น.เรียบรอยแลว

กิจกรรมปลูกปาชายเลนภายใตโครงการ “ปารักษเลสาบ”
ชาวบานตําบลสทิ้งหมอและแกนนําโครงการ “ปารักษเลสาบ” กลุมบานลาง รวมกับเทศบาลตําบลสิงหนคร
และบริษัท ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน (ไม โกงกาง) ภายใตโครงการ “ปารักษเลสาบ ” วัตถุ
ประสงค เพื่ออนุรักษและฟนฟูปาชายเลนและคืนความสมบูรณใหผืนน้ําในพื้นที่หมูบานบานลาง จะทําการปลูกปาชายเลน
บริเวณแปลงปลูกปาคลองแปง(บานลาง) หมูที่ 2 ต.สทิ้งหมอ จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2548
เจาหนาที่ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใตตอนลาง จังหวัดสงขลา นําโดย นายชัชวาล อุบล
ไพศาล เจาหนาที่บริหารงานประมง 6,นายมงคลรัตน แรกจํานงค เจาหนาที่ประมง 4 พรอมเจาหนาที่ศูนยปองกันและปราบ
ปราม ฯ จังหวัดสงขลา รวมกันปลูกปาชายเลน รวมกับชมรมประมงพื้นบานทะเลสาบตอนลาง และชาวประมงบริเวณใกลเคียง
ซึ่งไดรับพันธุไมโกงกาง จาก ต.ทาหิน โดยอาจารยจํานงค ไดเพาะชําไว และจากชาวบานบริเวณใกลเคียง จํานวน 8,000 ตน ซึ่ง
ไดรวมกันปลูกปาชายเลนตามรายละเอียด ดังนี้
วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ปลูกปาชายเลนที่ ม.2 บานลาง อ.สิงหนคร จ. สงขลา จํานวน 3,000 ตน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ปลูกปาชายเลนที่ บานเขาเขียว อ.สิงหนคร จ. สงขลา จํานวน 2,000 ตน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2548 ปลูกปาชายเลนที่ ม.1 บานใหม อ.สิงหนคร จ. สงขลา จํานวน 3,000 ตน
ซึ่งสวนใหญบริเวณที่ปลูกปาชายเลนจะเปนเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําของหมูบานซึ่งเปนที่เขาใจกันวาในเขตปลูกปานี้
จะไมมีการทําประมงที่ผิดกฏหมายและจากการที่เจาหนาที่ของศูนยปองกันและปราบปราม ฯ จังหวัดสงขลา ไดรวมปลูกปาชาย
เลนในหลายครั้งไดรับความรูสึกที่ดีและเขาใจเจาหนาที่มากขึ้น
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สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา
ขาวความกาวหนาเกี่ยวกับโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนในทะเลสาบสงขลา
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบาย ที่ จ ะให
เกษตรกรได มี ห ลั ก ประกั น ในการประกอบ
อาชี พ เชน การมีสิ ท ธิ์รับ รองการเลี้ ยงสัตวน้ํ า
ในกระชั ง การเข าสู แ หล ง ทุ น สํ า หรั บ คุ ณ
สมบัติ เกษตรกรที่จะเขารวมโครงการจะตอง
มาขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ผลปรากฏวามี
เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประมง
จังหวัด เมือป 2547 ดังนี้
1. จั งหวั ด สงขลา ได ป ระกาศเป น ที่ อ นุ ญ าต
เพาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ า จํ านวน 2 แปลง แปลงที่ 1
ตั้งอยูที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร มี 3 แปลง เนื้อที่
300 ,291, และ 319 ไร ตามลําดับ ตามบัญชีราย
ชื่อและอาณาเขตที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

แปลงที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อแปลงที่อนุญาต

การและมี พื้ น ที่ เ ลี้ ย งปลาในกระชั ง ในที่
อนุญ าต และยังไมไดมาแสดงตน หรือ มาขอ
อนุ ญ าต เพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า หรื อ ยั ง ไม ไ ด ม า
สอบสวนสิ ท ธิ และ ยั ง ประสงค จ ะเข า ร ว ม
โครงการแปลงสิ น ทรั พ ย เป น ทุ น ก็ ใ ห นํ า
สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน
มาติดตอ ที่ ฝายพัฒ นาการประมง สํ านักงาน
ประมงหวัดสงขลา ในเวลาราชการไดทุกวัน
และหมดเขต ภายในวัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2548
หรือสอบถามรายละเอียดที่ 074-311302

ตอทายประกาศ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2520
แปลงที่ 2 ตั้งอยูที่ ต.เกาะยอ อ. เมือ ง เนื้ อ ที่
9,125 ไร ประกาศลงวั น ที่ 7 กรกฎาคม
2523 ในพื้นที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ยังไมมี
เกษตรกรรายใดมาขอใบอนุญาตเพาะเลี้ยงแต
ประการใด
2. จากการสํารวจในพื้นที่ พบวา มีเกษตรกรที่
ไดครอบครองพื้นที่
2.1 นอยกวา 100 ไร มีเกษตรกรที่ เลี้ยง
ปลากะพงในกระชัง 948 ราย เนื้อที่ 91.78
ไร ตามตาราง
2.2 มากกวา 100 ไร ไมมี
3. ฉะนั้ น เพื่ อ เป น การประชาสั ม พั น ธ และ
เปดโอกาสใหเกษตรกรที่ยังไมไดเขารวมโครง
ตําบล

บานหนาสุเหรา
หัวเขา
บานแหลมบานบอทอ หัวเขา
บานเขาเขียว
หัวเขา
บานเกาะยอ
เกาะยอ
รวมทั้งสิ้น

อําเภอ
สิงหนคร
สิงหนคร
สิงหนคร
เมืองสงขลา

รายละเอียดการเลี้ยงในกระชัง

เนื้อที่(ไร)

ราย
107
252
332
257
948

300
291
319
9,125
10,035

กระชัง
552
1,355
1,848
1,781
5,539

เนื้อที่(ตรม.)
8,685
33,495
58,743
45,933
146,856

รายงานผลการปลอยพันธุสัตวน้ํา เดือนเมษายน 2548..
หนวยงาน สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
วันที่ปลอย

สถานที่ปลอย

1 เม.ย 2548
3 เม.ย 2548
8 เม.ย 2548
11 เม.ย 2548
26 เม.ย 2548

ม.4-9 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ม.1 ต.นาปะขอ อ.บางแกว จ.พัทลุง
ม.2 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ม.5-6 ต.ทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ม.1 ต.นาปะขอ อ.บางแกว จ.พัทลุง

11 เม.ย 2548 ม.2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
18 เม.ย 2548 ม.5 ต.ทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
18 เม.ย 2548 ม.1-8 ต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา

ชนิดพันธุสัตวน้ํา
กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา

รวม

หมายเหตุ/หนวยงานที่สนับสนุน/
รวมดําเนินงาน

700,000
310,000
350,000
430,000
400,000

กุงบริจาคจากฟารมธรรมชาติ
กุงบริจาคจากฟารมธรรมชาติ
กุงบริจาคจากฟารมธรรมชาติ
กุงบริจาคจากฟารมธรรมชาติ
กุงบริจาคจากฟารมพี่จะฟารม

2,190,000
500,000
350,000
375,000

ศพช.ปตตานี
สวช.
สวช.

1,225,000
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