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ขาวจากบรรณาธิการ......
จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 3 เปนสื่อกลางระหวางโครงการฯ ชาวประมง ตลอด
จน หนวยงานตางๆ ที่รวมฟนฟูทะเลสาบรายงานขาว จากทีมสํารวจสภาวะการประมง ไดผลวา
ในเดือนนี้สามารถจับกุงกุลาดําได 7.7 ตัน สวนใหญผลผลิตมาจากทะเลสาบตอนใน(ตําบลคูขุด
,ตําบลเกาะหมาก,อําเภอปากพะยูน,ตําบล ทาหิน) ซึ่งคาดวาเปนกุงที่ปลอยในชวง มค. - กพ.
2548 ในเดือนนี้ถึงแมวาระดับการขึ้นลงของน้ําคอนขางนอย เพราะเปนหนาแลงแลว กุงไมคอย
เดินแตก็ยังจับกุงไดมาก นอกจากนี้ทางโครงการติดตามประเมินผลของทาง สผ. ไดคัดเลือก
โครงการนี้เปนหนึ่งในโครงการนํารองของการติดตามประเมินผลก็ยินดีครับที่โครงการของ
กรมประมงไดเปนตัวแทนของโครงการทั้งหมดในพื้นที่ ผสมผสานกับการมีสวนรวมของชุม
ชนชาวประมง ชวยแกปญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาลไดระดับหนึ่ง
ฐานันดร ทัตตานนท

ศูนยประมงพัทลุง สถานีประมงน้ําจืด นครศรีธรรมราช
รวมฟนฟู กุงกามกราม ปลาน้ําจืด ในทะเลสาบสงขลา
ในการปลอยพันธุสัตวน้ําลงสูทะเลสาบสงขลา ไมใชแตเพียงการปลอยกุงกุลาดําเทานั้น แตมีหนวยงานกรมประมงอื่น ๆ ที่มี
หนาที่และภาระกิจที่จะชวยกันฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ตามสภาพความเหมาะสมและบทบาทหนาที่ของหนวยงาน
นั้น ๆ กลาวคือ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการ
เพาะพันธุสัตวน้ําจืด เพื่อปลอยลงสูทะเลสาบสงขลาเชนกัน ซึ่งแหลงบริเวณการปลอยตองคํานึงถึงความเหมาะสมคุณภาพน้ํา สิ่งแวด
ลอม และควรระวังในการปลอยพันธุสัตวน้ําโดยคํานึงถึงพันธุสัตวน้ําทองถิ่นลงสูทะเลสาบสงขลา ซึ่ง ชนิดที่ปลอย ไดแก ปลาลําปา
ปลาบู กุงกามกราม ปลาดุกอุย บริเวณที่ปลอยพบวาสวนมากจะเปนแหลงน้ําจืดและเปนแหลงที่เดิมเคยมี สัตวน้ําเหลานี้อาศัยอยู เชน
ปลาลําปา ปลอยที่ตําบลทะเลนอย ตําบลลําปา จํานวน 1,550,000 ตัว ปลาบูปลอยบริเวณตําบลลําปา จํานวน 50,000 ตัว กุงกามกราม
ปลอยบริเวณตําบลจองถนน ตําบลปากพล ตําบลทะเลนอย ตําบลลําปา จํานวน 8,000,000 ตัว ปลาดุกอุย ปลอยบริเวณอําเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง จํานวน 1,400,000 ตัว หวังวาคงจะทําใหสัตวน้ําเหลานี้สามารถพบเห็นและทําการประมงในแหลงบริเวณที่เคยพบเจอของ
ทะเลสาบสงขลาสืบไป

น้ําหมึก รายงาน
จดหมายขาว โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ฉบับที่ 3

สํารวจสภาวะประมงรอบทะเลสาบสงขลา เดือนมิถุนายน 2548
เฮอ.....คงจะแปลกใจซินะที่ผมขึ้นตนฉบับมาอยางนี้แนะ ก็ไมบอยนักหรอก....เปนอาการที่บงบอกถึง โลงอก ภูมิใจ สบายใจ ดีใจ
อยางบอกไมถูก พูดงายๆก็คือ “เหนือคําบรรยาย” ก็ในฐานะเปนหนึ่งในนั้น ที่จริงแลวเมื่อกอนไมมีอะไรหรอก กลาวมาอยางนี้คงงงกันเปน
แถวละซิทา.....ไมตองงงหรอกก็โครงการฟารมทะเลที่ สถาบันฯดําเนินการ ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมในการเปนโครงการตัวอยางที่ทาง
สผ.จะติดตามประเมินผล เนื่องจากเปนโครงการที่เล็งเห็นวาชุมชนชาวประมงมีสวนรวมในการคัด เสนอความเห็น ดูแลจัดการ และชุมชน
ไดประโยชนอยางแทจริง ทําใหชุมชนเขมแข็ง ขอกลาวถึงซึ่งตอเนื่องมาจากเดือนที่แลว คือ สําเร็จแลวครับที่รอคอยมา 20 ป สําหรับแฟน
หงสแดง ไดแชมปแชมปเปยนลีกแลว ก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆ หงสทั่วโลกดวย เกริ่นเรื่องความยินดีมามากแลวคราวนี้มาสัมผัสถึง
ทะเลสาบสงขลาชวงเดือนนี้หนอยวาเปลี่ยนแปลงอยางไรกันบาง...
ทะเลนอย...เดือนนี้จะมีปลาชอนมากกวาปกติโดยเฉลี่ย 20-40 กก./วัน สวนปลาอื่นๆ จําพวกปลาดุก ปลาหมอชางเหยีบบนั้นคอน
ขางจะไดกันนอย ชาวบานบอกวาจะขึ้นอยูกับภาวะของลม ดานปญหานั้นผมจะพูดถึงในคอลัมน “เสียงสะทอนจากชาวบาน”
ทะเลหลวง...แถบนาปะขอ จองถนน ที่เยอะมากเลยเดือนนี้ก็จะเปนปลาหัวแข็งหนวดออน ซึ่งได 100 กก./วัน และที่ระโนดก็จะมี
กุงกามกรามโดยไดเฉลี่ยวันละ 20-30 กก. จะมีปญหาติดพันธ คือ เรื่องราคา เพราะจะขายยากซะหนอยปกติจะขายในรานอาหารที่หาดใหญ
แตตอนนี้นักทองเที่ยวไมมี เนื่องจากสถานการณ 3 จังหวัดชายแดน
ทะเลสาบตอนใน...ชาวประมงจับกุลาดําไดเยอะมาก เปนพระเอกอีกตามเคยโซนนี้ โดยแถวปากพะยูนไดวันละ 30-40 กก. ปลา
กะพงขาว 10 กก./วัน และแถบศรีไชย คูขุด ทาหิน (อําเภอสทิงพระ) จะไดวันละ 40-50 กก. ก็นับวาเปนหนาตาของฟารมทะเลเลยก็วา
ไดและยังไมหมดแคนั้น แถวเกาะหมาก (ตําบลเกาะนางคํา) ก็ไดเยอะไมแพกัน คือ 20-30 กก./วัน ผมวาดีนะถาไดแขงขันกันทํามาหากินแบบ
นี้รับรองวาไมมีวันจนแนนอน ก็ใหสมกับคําวา “โครงการฟารมทะเลโดยชุมชน” นี่แหละที่เขาวาทําแลวดีมีความสุขเพราะผลตอบแทน
ก็เห็นๆ กันอยู...บางคนที่บนวาจะไมลงทะเลอีกแลว ยังหันกลับมาซื้ออวนใหมเลย แลวจะไมใหเรามีความสุขไดอยางไรกันในฐานะเปนสวน
หนึ่งของโครงการนี้ถึงไมมากก็เถอะแตก็ภูมิใจ..
ทะเลสาบตอนนอก...คูเตา สิงหนคร เกาะยอ ชาวบานสวนใหญทําประมงดวยไซ ดังนั้นกุงก็จะเปนแชบวยเยอะมากอีกดวย โดย
ไดวันละ 30-50 กก. และมีแมคาอยูรายหนึ่งไดถึง 200 กก./วัน (มีลูกคาเยอะกวาแมคารายอื่น) สวนกุงหัวแข็งเล็กก็ไดเยอะไมแพกัน คือ
80-100 กก./วัน
ทั้งหมดนี้ คือ สรุปภาวะรอบทะเลสาบเดือน มิย. 48 ซึ่งคอนขางจะเปนที่นาพอใจของใครหลายๆ คนมากที่เกี่ยวของตรงนี้ สวนดาน
ปญหาก็มีแตจะอยูในคอลัมน ”เสียงสะทอนจากชาวประมง” แลวคอยเจอกันนะครับ....
“โรมาริยา”

รายงานผลการปลอยสัตวน้ํา เดือนพฤษภาคม 2548
วันที่ปลอย

สถานที่ปลอย

ชนิดพันธุสัตวน้ํา

4 พ.ค 2548
7 พ.ค 2548
25 พ.ค 2548
25 พ.ค 2548

ม.6 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ม.4-9 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ม.1-9 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ม.1-9 ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา

กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา
รวม

หมายเหตุ/ หนวยงานที่สนับสนุน
จํานวน
/ รวมดําเนินงาน
1,160,000 สวช.
460,000 กุงบริจาคจากฟารมบํารุงกิจ
900,000 ศพช.ปตตานี
900,000 ศพช.ปตตานี
3,420,000
2

จดหมายขาว โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา : ฉบับที่ 3 : เดือน มิถุนายน 2548

บริษัท ฯ ที่ปรึกษา เผย โครงการ ของกรมประมง ไดรับการคัดเลือกเขาสูโครงการนํารองในการติดตามประเมิน
ผล
ในปงบประมาณ 2547 กรมประมงไดเสนอของบประมาณ 2 โครงการ ไดแก โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําสิ่งแวดลอมในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา (งบ ประมาณ 5.16 ลานบาท) และโครงการฟนฟูทรัพยากร
สัตวน้ําและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนโครงการภายใต แผนงบประมาณเชิงบูรณาการโครงการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ปรากฏวา โครงการฟน
ฟูทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ กรมประมงจึงไดปรับงบประมาณในโครงการจัดทําและ ปรับปรุง
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําสิ่งแวดลอมในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา มาดําเนินการในกิจกรรมฟนฟูทรัพยากร
ประมงโดยชุมชน, การสํารวจเครื่องมือประมง, พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, ควบคุมการประมง โดยมีหนวยงานที่ดําเนินการไดแก
กองแผนงาน, สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง, สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา, พัทลุง, นครศรีธรรมราช, ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงสงขลา, นครศรีฯ, ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา, พัทลุง, ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อาวไทยตอนลาง
สงขลา, สถานีประมงน้ําจืดนครศรีธรรมราช, ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา, หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
พั ท ลุ ง เพื่ อ การติ ด ตามผลงานสํ านั กงานนโยบายและแผน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอ ม ไดจ างบรษัิ ท ป ญ ญา คอนซั ลแตนส
ประเมินติดตามผลการดําเนินงานของหนวยราชการตางๆ ที่ดําเนินงานภายใตแผนงบประมาณเชิงบูรณาการโครงการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา ทั้งสิ้น 11 หนวยงาน 18 โครงการ งบประมาณ 286.25 ลานบาท ผูประเมินไดประเมินในหัวขอดังนี้ ระดับความสําเร็จ 20 % ความ
ชัดเจนของโครงการ 30 % ความเขมแข็งขององคกรชุมชนทองถิ่น 20% ความพอใจยินดีรวมในโครงการนํารอง 20% มีโครงการมากกวา
หนึ่งในพื้นที่ 10 % ผลการประเมินปรากฎวาโครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่ง
แวดลอมในทะเลสาบสงขลา ซึ่งดําเนินงานโดยหนวยงานภายใตกรมประมงไดคะแนนสูงสุด 93 % นอกจากนี้ในปงบประมาณป 2548 นี้
ทางบริษัท ผูประเมินไดทําโครงการนํารอง เพื่อการติดตามประเมินผลโดยคัดเลือกจากโครงการที่ไดคะแนนอยูในอันดับที่ 1-3

ศูนยปราบปรามฯ จับกุมเรือประมงลักลอบใชเครื่องมืออวนรุน
โดย ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใตตอนลาง
เมื่อวันที่ 28 พค. 2548 เวลา 04.00 น. นายสรชัช จันทรแกว ตําแหนงนายเรือ 6 พรอมดวยเจาหนาที่ประจําเรือ ไดทําการ
จับกุมเรือประมงหางยาว ลักลอบใชเครื่องมืออวนรุนทําประมงในทะเลสาบสงขลา โดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งมีความผิดตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เรื่องหามใชเครื่องมืออวนรุนในทะเลสาบสงขลา ทองที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง จํานวน 1 คดี ผูตองหา 1 คน
โดยมี นายดลอาหลี ออนนวล อายุ 44 ป บานเลขที่ 79 ม. 2 ต.สทิ้งหมอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา มีของกลางที่ใชและไดมาจาก
การกระทําผิดดังนี้
1. เรือประมงหางยาวไมมีชื่อและหมายเลขทะเบียน
จํานวน 1 ลํา
2. เครื่องยนต ยี่หอบิ๊ก ขนาด 1 สูบ 16 แรงมา
จํานวน 1 เครื่อง
3. อวนรุน ทําดวยไนลอนสีอิฐมอญ
จํานวน 1 คู
4. ไมไผคันรุน
จํานวน 1 คู
5. สัตวน้ําเบ็ญจพรรณ
จํานวน 10 กก.
เหตุเกิด บริเวณทองที่ทะเลสาบสงขลา ตําบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ไดนําผูตองหาพรอมของกลาง สงพนักงานสอบสวน
สภอ.เมือง สงขลา ตาม ปจว. ขอ 3
เวลา 07.15 น. คดีอาญาที่ 598/2548 บัญชีของกลางลําดับที่ 422/2548 เรียบรอย
ศูนยปองกันและปราบปราประมงทะเลภาคใตตอนลาง : รายงาน
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เสียงเรียกรองจากชาวประมง
ปญหานั้นมีไวแกดังนั้นคอลัมนนี้จะเปนเรื่องราวที่ชาวบานเรียกรองมาเพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
ไดชวยแกไขดวยเพราะปญหาที่ชาวบานรองมานั้นสวนใหญจะมีผลกระทบโดยตรงตอทะเลสาบ
สงขลาของเรา และเพื่อใหทะเลสาบคงอยูไดนานนาน ผูที่เกี่ยวของก็สมควรจะแกไขโดยเรงดวน
ไมใชผลัดวันประกันพรุง แลวเมื่อไหรจะเจริญกันละครับ และปญหาที่ชาวบานรองมานั้นผมพอ
จะแยกไดดังนี้
• ลําปา... ยังมีอีกหรือครับ การขโมยกัดเพื่อนเนี๊ยะนึกวาจะหมดกันแลว เลิกเสียเถอะครับนิสัยอยางนี้แนะ เขาพัฒนาไปถึงไหนกัน
แลว นี่วันๆ คอยจองที่จะขโมยของ
• เพื่อนอยูได การลงทุนเพื่อผลกําไรที่คุมคาก็นาลงทุนอยูนะครับยิ่งตอนนี้ทะเลสาบก็คอนขางสมบูรณระดับหนึ่ง แลวเพราะ กรม
ประมงคอยชวยดูแลสวนนี้อยูโดยผานสถาบันฯ ดังนั้นยอมลงทุนสักนิดจะเปนอะไรไปเลา...จริงมั๊ย และปญหาอีกอยางแถวนี้ก็คือลัก
ลอบทําประมงในเขตอนุรักษ(วัดปาเรไร) นี่ถาขโมยกัดเพื่อนแลวมาลักลอบดักในเขตอนุรักษยิ่งไปกันใหญเลย 2 เทาเลยนะเนี่ย...
ภาษาหนังจีนกลาวไววา “สมควรประหารเจ็ดชั่วโคตร” ดังนั้นขอวอนใหผูที่รับผิดชอบแถวนั้นชวยดูแลกันหนอยนะครับ เพื่อทะเล
สาบของพวกเรา เราจะขอบพระคุณยิ่ง
• ทะเลนอย...อาชีพเสริมแถบนี้ก็คือการทําเสื่อซึ่งจะเกี่ยวของกับสียอมผาและมีผลกระทบโดยตรงคือ สียอมตกลงในทะเลสาบโดย
ฝนชะลาง หรือตกลงในทะเลสาบแบบไมเจตนาก็ตาม ผลก็คือวาสียอมจะติดตามสาหรายหรือพืชน้ําซึ่งเปนอาหารของสัตวน้ํากินพืช
บางชนิด และอันตรายมากหากชาวบานนําปลามาบริโภค ดังนั้น หากจะหลีกเลี่ยวจุดนี้ก็คงตองดูแลและสํานึกกันเองวาสมควรจะทํา
อยางไร
• ปากพะยูน ประมงอาสาชื่อ ดลเลาะ หลีแจ เลาใหฟงวาน้ําที่ปากพะยูนจะตื้นลงทุกปเนื่องจากวา ปกไซ จะกั้นทางน้ําไหลเวียน
ดินโคลนตะกอนก็จะทับถมตรงบริเวณกนปกไซนานๆเขาบริเวณนั้นก็จะตื้นเขินโดยปริยาย ทางแกก็พอจะมี คือตองทําปกไซ
ไวสัก 2 ชุด เพื่อเอาไวเปนสํารองเมื่อชุดแรกมีตะไครเกาะเยอะก็เปลี่ยนเพื่อใหกระแสน้ําไหลเวียนสะดวกขึ้น แตก็ตองอาศัยความ
รวมมือเพราะชาวบานบางคนไมไดสํานึกตรงนี้
• หมู 5 ทาหิน คอนขางจะเปนปญหาภายในสักหนอย แตอยากจะกลาวถึงเพราะวาตองการใหมีความเสมอภาคในการพัฒนาทะเล
สาบสงขลา ประมงอาสาเลาใหฟงวาเขาไมมีอํานาจเทากับผูใหญบานหรือกํานัน บางเรื่องที่เสนอไปตองผานผูใหญบานหรือกํานัน
ดังนั้น อาจจะลาชาในการทํางานสักอยางที่เกี่ยวกับทะเลสาบ อยางเชนจะปกเขตอนุรักษสัตวน้ําหรือจะจัดประชุมเกี่ยวกับการกําหนด
ตาอวนในการทําประมง เพราะวาตอนนี้กุลาดําที่ประมงปลอยลงไปนั้นไดผลดีมากคนโลภจึงเกิดขึ้นในลักษณะการทําประมงดวยตา
อวนขนาดต่ํากวามาตรฐานซึ่งถาดูกันจริงๆ แลวจับไดตัวเล็กราคาไมดีหรอกแพตัวโตอยูดี แตก็เปนสวนนอย
ที่ยังคงหลงเหลืออยู ถาเปนไปไดก็สมควรจะกําจัดออกใหหมดแลวหันมาใชขนาดตาอวนไมนอยกวา 5 ซม. ใหหมด เปนอยาง
นี้ละกอจะทําประมงไดตลอดไป
• หมู 1 บานบางดวน และหมู 4 บานคูขุด... ยังมีการลักไกใชตาอวนขนาดต่ํากวา 5 ซม. อยูอีก และชาวบานแนะนําวาขอใหประมง
ชวยจัดประชุมหรือแนะผูนําใหละเอียดกวานี้ถึงผลได-ผลเสีย เกี่ยวกับตาอวนขนาดเล็ก และแนะนําเรื่องจิตสํานึกดวยเพราะวา
มีบางคนเวลาประมงมาปลอยกุงแลวทําไมสนใจ แตพอเอาเขาจริงๆ ดันออกทําประมงกอนเพื่อนอีกแนะแนจริงๆ..
• เกาะใหญ มีปญหามากเลยเรื่องราคากุงและขายไมได เพราะวาสวนใหญจะสงรานอาหาร
แถวหาดใหญ แตตอนนี้มีปญหาเรื่องตามจังหวัดชายแดนทําใหนักทองเที่ยวมาเลยนอยลง
รานอาหารจึงรับกุงกามกรามนอยลงดวย ปญหาอยางนี้มีทางเดียวคือ หาที่สงขายแหลงใหม
คูเตา มีอีกแลวครับชาวบานรองมา อวนรุน มาอีกแลวขอใหจับกันใหหมดกันเสียที
ฝากขาวไปยังศูนยปราบปรามดวยครับ
“โรมาริยา”
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บริษัทที่ปรึกษาดานการติดตามผล นําคณะกรรมการฯ เยี่ยมชม กิจกรรมฟารมทะเลโดยชุมชน
เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤษภาคม 2548 บริษั ท บริษั ท ป ญ ญา คอนซั ลแตลท จํากัด ไดไป
ประเมินติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานราชการตางๆ ที่ดําเนินงานภายใตแผนงบ
ประมาณเชิ งบู รณาการโครงการพั ฒ นาลุม น้ํ าทะเลสาบสงขลา ได เดิ น ทางไปพบกับ ชาว
ประมง รวมทั้งเครือขายประมงอาสาในเขตอําเภอสทิ้งพระ จ.สงขลา และอําเภอปากพะยูน
จ.พัทลุง เพื่อสอบถามขอมูลปญหาตางๆ และรับฟงคําบรรยายจากคุณยงยุทธ ปรีดาลัมพะ
บุตร ถึงความเปนมา รายละเอียดของงานฟารมทะเลโดยชุมชน ไดมีการซักถามถึงปญหา
และผลสําเร็จในการทํากิจกรรม โดยผูใหญบานปรีชา คงเจริญ ประธานประมงอาสาหมูที่ 2
ตําบลคูขุด อําเภอ สทิ้งพระ จังหวัดสงขลา ไดกลาวถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการทําการประมง ขอกําหนดการใชเครื่องมือ
ประมง แนวทางในการควบคุมดูแล การรวมกลุมชาวประมงเพื่อทํากิจกรรมการควบคุมดูฟารมทะเล การสรางจิตสํานึกใหเพื่อนชาว
ประมงในการจับอยางมีความรับผิดชอบ กระบวนการมีสวนรวมของชุมชุนชาวประมงในโครงการฟารมโดยชุมชน การสรางความเขม
แข็งของชุมชน เพื่อใหมีความพรอมในการดําเนินการโครงการ แนวทางในการดําเนินงานตอไป เมื่อทางราชการลดความชวยเหลือ นอก
จากนี้กลุมประมงอาสาไดเสนอแนวทางการจัดเก็บรายไดจากการทําประมงลําละ 100 บาทตอเดือน แตถาหากชวงไหนรายไดดีอาจจะ
เก็บรายไดลําละ 200 บาทตอเดือน จะนําเงินที่ไดไปซื้อกุงมาปลอยกันเองโดยชุมชน ในอนาคตอาจจะมีโครงการจัดตั้งโรงเพาะฟกขึ้น
เอง โดยการรวมตัวกันหลายๆ หมูบานไดแลวทีมงานกรมประมงคอยใหการดูแลปรึกษาปญหา และรวมฟงรับคําบรรยายจาก นายจํานงค
ฐานะพันธุ เรื่องโครงการปลูกปาชายเลนและปาพรุ เพื่อฟนฟูระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา เปนโครงการภายใตแผนงบประมาณในเชิง
บูรณาการ กลาวถึง สถานที่ปลูกปาชายเลนปญหาและอุปสรรค พันธน้ําที่ใชปลูก มีขอเสนอแนะใหชาวประมงชวยกันดูแลสภาพแวดลอม
และการตื้นเขิน เพราะตะกอนออกมามากมีผลตอ วงจรชีวิตและการเจริญเติบโตของกุง
โฟกัส รายงาน

ตอน เกมสเศรษฐีกับสัตวน้ําที่หายไป

โดย โรนัลนง

“ถาอยางนั้นจงเรียงคํา ตอไปนี้ใหถูกตอง

“นี่ไอจอย

เอ็งเคยดูเกมสเศรษฐี มั๊ย”
“เคยดูซ”ิ

เปน,อวนรุน,แพะ,ไซนั่ง,เครื่องมือประมง,
เปน,ทาเรือน้ําลึก,โพงพาง”
“อวนรุน,โพงพาง,ไซนั่ง เปนเครื่องมือ

ประมงทาเรือน้ําลึกเปนแพะ”

“กึ๋ย”
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สํารวจพบประมงพื้นบานเกาะหมากไมรอ
กรมประมงจัดทําฟารมทะเลโดยชุมชน

โครงการการพัฒนาตําบลทาหิน , ตําบลคลองรี และตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ทะเลสาบสงขลานับวันทรัพยากรสัตวน้ําเริ่มหายากยิ่งขึ้น
ทําใหชาวประมงที่หากินอยูในทะเลสาบแถวเกาะหมากตองเดือดรอน
เพราะมีรายไดไมคอ ยเพี ยงพอตอ งไปหากิน ในเขตฟารมทะเลแถว
สทิงพระ เนื่องจากทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณหมู 8 บานเกาะเสือ และ
หมู 4 บานเกาะโคบ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เริ่มนอยลง
เรื่อยๆ ดังนั้น ชุมชนชาวประมงพื้นบาน บริเวณแถวเกาะโคบรวมกัน
คิดจะทําอยางไร ชาวประมงบริเวณเกาะหมากถึงจะมีสัตวน้ําสมบูรณ
เชนเดียวกับแถวสทิงพระไดจึงระดมความคิดรวมกันดังนี้ 1. จัดการ
ประชุม 2. วางเขตทําการประมง 3. กําหนดตาอวน 4. เก็บเงินซื้อ
พันธุลูกกุงมาปลอยเสริม 5. รวมมือชวยกันดูแลโดยมีผูใหญมณี ตี้น
หนู เปนหัวเรือใหญ ไดเรี่ยไรเก็บเงินจากชาวประมงในละแวกดัง
กลาวที่มีเรือลําละ 100-200 บาท เพื่อนําเงินที่ไดไปซื้อพันธุลูกกุงมา
ปลอยเสริมในเลสาบบริเวณบานเกาะโคบ รวมกับทาง อบต.เกาะโคบ
เพราะชาวประมงเชื่อวาหากมัวแตคอยให ท างราชการมาชวยเหลือ
อยางเดียวคงไมได เพราะราชการไมไดมาหากินกับเลเหมือนพวกเรา
ในเมื่อเลไมมีสัตวน้ําใหเราทํากิน พวกเราก็ตองมีจิตสํานึกบาง ซึ่งตอง
หาพั น ธุ สั ต ว น้ํ า เช น กุ ง ปลา มาปล อ ยเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให ชุ ม ชนชาว
ประมงเกาะหมากมีพันธุสัตวน้ําสมบูรณไมตองไปเที่ยวพึ่งหาสัตวน้ํา
ในเขตบานเพื่อน เผอิญหนวยที่ใหบริการ GAP จากสถาบันฯ ไดไป
สํารวจฟารมเลี้ยงกุงไดทราบ ขาวจากชาวประมงพื้นบานในบริเวณนี้
จึงติดตอประสานงานมายังชุดโครงการฟนฟูทะเลสาบจากสถาบันฯ
โดยมีนายฐานันดร ทัตตานนท(ผอ.สวช.) และคณะทํางานฟารมทะเล
สาบใหรับทราบ ซึ่งเปนที่มาของโครงการ จากนั้นชุดฟารมทะเลโดย
ชุมชนไดไปทําการสํารวจพื้นที่เพื่อที่จะนําลูกพันธุสัตวน้ําไปปลอย
จึงขอแสดงความยินดีกับชาวประมง หมู 8 บานเกาะเสือที่มี
นายหยั ด ฝาละเหย็ บ และผู ใ หญ ม ณี ตี้ น หนู ซึ่ ง เป น ผู นํ า ชุ ม ชน
บริเวณนี้ ซึ่งชาวประมงจะไดรับการสนับสนุนพันธุลูกกุงจากหนวย
งานสถาบั น ฯ นํ าไปปล อ ยให ช าวประมงในวัน ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2548
จํานวน 400,000 ตัว คาดวาโครงการนี้จะไดรับประโยชนหรือไม
ขึ้นอยูกับชุมชนที่ตองรวมมือชวยกันดูแล หากชาวประมงสามารถมี
รายไดเพิ่มขึ้นชาวประมงก็จะไดรับการสนับสนุนลูกพันธุสัตวน้ําจาก
สถาบันฯ มาปลอยเพิ่มเติมใหชุมชนไดมีอาชีพมีรายไดมั่นคงตอไป

โครงการขุดลอกชายฝงทะเลสาบสงขลา เพื่อปรับปรุงและ
อนุ รักษ อุท ยานนกน้ํ าคูขุดให เป น แหลงท อ งเที่ ยวและการประมง
พรอมกับฟนฟูเขตพื้นที่ เพื่อทําประโยชนและรายไดใหกับประชา
ชน เพื่ อการเติบ โตในดานเศรษฐกิจของ ตํ าบลท าหิ น ตําบลคูขุด
ตําบลคลองรี โดยเฉพาะอุทยานนกน้ําคูขุด ไดรับการประกาศเปน
เขตหามลาสัตวปามาตั้งแตป 2518 ปจจุบันทะเลสาบสงขลา
ที่
ตําบลทาหิน ตําบลคูขุดและตําบลคลองรี มีสภาพที่เสื่อมโทรมทําให
สาหรายและพืชตางๆ ที่เปนอาหารของสัตวน้ําตายลงไปเรื่อยๆ เนื่อง
จากการตื้นเขินและการไหลเวียนของน้ําในทะเลสาบ การอนุรักษ
ฟนฟูบูรณะสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณตําบล
ท า หิ น ตํ า บลคู ขุ ด และตํ า บลคลองรี รวมพื้ น ที่ ทั้ ง หมด 1,000 ไร
(1,600,000 ตารางเมตร ยาวประมาณ 8 กิ โ ลเมตร) จะต อ งใช ง บ
ประมาณในการขุ ด ลอกทะเลสาบเป น เงิน ประมาณ 380,000,000
ลานบาท และระยะเวลาของโครงการ 16 เดือน
โฟกัส รายงาน
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