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อรัญญา อัศวอารีย
ภาสกร ถมพลกรัง
นิคม ละอองศิริวงศ
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กรมประมงประสบผลสําเร็จนําพันธุ
หอยตะโกรมจากสุราษฎรเลี้ยงขยาย
ยงขยาย
พันธุในทะเลสาบสงขลา

ขาวจากบรรณาธิการ......
พบกั น เป น ฉบั บ ที่ 4 แลวครับ สํ าหรับ จดหมาย
ข า วโครงการฟ น ฟู ท รั พ ยากรประมงในทะเลสาบ
สงขลา สื่ อ สานสั ม พั น ธ ระหวางชาวประมง หน วย
งานเอกชน และกรมประมง มีฟดแบ็คที่ดีพอสมควร
สําหรับการนําเสนอขาวสารของโครงการที่ไดดําเนิน
การไปแลว ทานใดตองการสื่อความตองการของทาน
กลับมายังเราก็ติดตอกลับมาไดดวยความยินดีครับ ใน
ฉบั บ นี้ เรามี ค วามเคลื่ อ นไหวของสถานการณ ฟ ารม
ทะเล และการประมงในทะเลสาบมาเลาสูกันฟงครับ
ฐานันดร ทัตตานนท

เหลียวหลังแลหนาจากฟารม
บนบกสูฟารมทะเล

แนวทางแกจนของคนทะเลสาบ
สงขลา
ตนตาล ,ทุงนา , ทะเล คือ สูตรแกจน
ของนายพล จันทรสุย ที่บานทาเภา ตําบล
คูขุด อําเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา
หนา 3

บริษัทปญญา คอนซัลแตนท รวมกับ
สํานักแผนและนโยบายฯ สรางระบบ
กลไกการติดตามประเมินผล
ในการกําหนดตัวชี้วัด โดยใช 3
โครงการนํารอง ....
หนา 7
คุยคุยขาว ปญหามากมายที่ยังรอการ

หนา 2

ขอควรระวังในการปลอยสัตวน้ําตางถิ่นหรือ
หนา 3
ชนิดที่รุกรานตอสัตวน้ําพื้นเมือง
กัด 5 เซ็น ทางออกที่ยั่งยืนในการจับกุงกุลาดํา
ในโครงการฟารมทะเล
หนา 4
สํารวจสภาวะรอบทะเลสาบเดือนกรกฎาคม
2548
“น้ํามันแพงจังหู แลวไซราคากุงต่ําจัง” นี้คือ
หนา 5
คําสารภาพของชาวบาน

ชวยเหลือ เรามาขุดคุยปญหาทะเลสาบกัน
แบบกัดไมปลอย....
หนา 6

ประชุมแกนนําเพื่อทบทวนเขต
หนา 8
อนุรักษพันธุสัตวน้ํา
ศูนยปองกันและปราบปรามประมง
ทะเลภาคใตตอนลาง
จับกุมเรือประมงหางยาวลักลอบใชยา
เบื่อเมาทําการประมงในทะเลสาบสงขลา
หนา 9
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กรมประมงประสบผลสําเร็จนําพันธุหอยตะโกรม
จากสุราษฎรเลี้ยงขยายพันธุในทะเลสาบสงขลา
ในอดีตที่ผานมาใครอยากทาน “อายไหร” เพียงออกเลสาบแปบเดียวก็
ไดกลับมารับประทานกันแลว แตเดี๋ยวนี้ทะเลสาบมันเปลี่ยนไป สัตวน้ํา
นับวันจับไมคอยจะไดคุมทุน ดังนั้น หนทางใดที่จะเพิ่มปริมาณลูกพันธุ
สัตวน้ําใหทะเลสาบสงขลาใหมีหลากหลายขึ้น ทางกรมประมงไมไดนิ่ง
นอนใจพยายามจัดหาพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยเพิ่มเติมลงไปในทะเลสาบ
เชน การพัฒนาฟารมทะเลโดยชุมชน เชนเดียวกับหอยตะโกรมกราม
ขาว ทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสงขลา ไดรับนโยบาย
จากกรมประมงโดยทานรองอธิบดีกรมประมง ดร.จรัญธาดา กรรณสูต
ใหนํามาทดลองเลี้ยงในเบื้องตน จํานวน 8,000 ตัว
โดยดูจากสถานที่และความรวมมือของชุมชนแลวเห็นวาบริเวณหาด
แก ว ม .1 ต .สทิ งหม อ อ .สิ งหนคร จ .สงขลา มี ค วามเหมาะสมแก การ
ทดลองเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาว สถาบันฯ จึงติดตอไป ทางนายสอง
มณีดับ ซึ่งเปนประธานชมรมผูเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงบริเวณหาดแกวใหมีการ
สรางแพขึ้นโดยกรมประมงเปนคนออกคาใชจายใหทั้งหมดในการสราง
แพ รวมถึงวัสดุและคาพันธุหอย
วิธีการเลี้ยงโดยนําฝาหอยตะโกรมดานในติดกับปูนซีเมนตจากนั้น
นําไปประกบติดกับเชือกเปนคูๆ ทิ้งไวใหแหงกอนนําลงไปแขวนกับแพที่
สรางเตรียมไว เริ่มทดลองเลี้ยงมาตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2548 จากหอยที่
มีขนาดประมาณ 4 นิ้ว ทําการชั่งวัดทุกเดือน จนถึงปจจุบันหอยตะโกรมมี
ขนาดเฉลี่ยประมาณ 10 นิ้ว ซึ่งในชวงแรก นายสอง มณีดับ บอกวามีหอย
ตายบาง สาเหตุคือหอยอาปากกินอาหารไมได เพราะวาบริเวณปากเปดจะ
มีจําพวกเพรียงหรือลูกหอยตัวเล็กๆ เกาะติดอยู ซึ่งไดแกไขโดยใชวิธีนํา
หอยขึ้นมาทําความสะอาดประมาณ 3 เดือน/ครั้ง สวนลูกหอยที่เกาะติดอยู
บริเวณเปลือกหอยตะโกรมที่เลี้ยง นายสอง กับสมาชิกชมรมไดแกะออก
มาซึ่งจะได ลูกพันธุหอยตะโกรมขึ้นมาใหม จํานวน 8,000-10,000 ตัว
ทําใหสมาชิกในกลุมเพาะเลี้ยงฯ มีการสรางแพเพิ่มเติมขึ้นมา 1-2 แพ และ
นําลูกพันธุหอยตะโกรมไปเลี้ยงตอไปอีก
นับวาเปนความสําเร็จอีกระดับหนึ่งของกรมประมงที่ไดนําพันธุ
หอยตะโกรมกรามขาวมาจาก จ.สุราษฎร มาเลี้ยงทดลองในทะเลสาบ
สงขลา ทําใหหอยตะโกรมมีการขยายพันธุออกลูกออกหลานมากมาย ซึ่ง
กรมประมงคาดวา การเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวจะเปนอาชีพเสริมอยาง
หนึ่งที่จะชวยใหชาวประมงไดมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อใหชุม
ชนมีรายไดตอไป
นาย T. อันดามัน

เหลียวหลังแลหนาจากฟารมบนบกสูฟารมทะเล
ถาเรามองดูรอบๆทะเลสาบในปจจุบัน คงปฎิเสธไมได ก็คือ
ชาวประมงที่มีทุนรอน ก็ไดหันมาขุดบอเลี้ยงกุง จะเห็นวารอบๆ
ทะเลสาบมีบานหลังใหญๆ เกิดขึ้น สวนใหญก็จะไดเงินจากการ
เลี้ยงกุงมาสรางบานซื้อรถ ทําใหไดลืมตาอาปากอยูได ตองยอม
รับวากุงที่เราเลี้ยงสวนใหญไดสงออกไปขายในตางประเทศ
ประเทศไทยของเราสามารถสงออกเปนอันดับหนึ่งของโลกมาตั้ง
แต ป 2534 เมื่อเราเปนหนึ่งในโลก กรมประมงจึงไดริเริ่มทํา
ระบบรับรองฟารม ตั้งแต ป 2546 ขบวนการรับรองมาตรฐานจะ
ชวยใหสินคากุงของไทยมีคุณภาพสูงเปนที่ตองการของตลาดโลก
สําหรับฟารมกุงกุลาดํารอบทะเลสงขลา กรมประมงไดออกจด
ทะเบียนฟารมทุกๆเดือนรอบทะเลสาบซึ่งก็ไดรับความรวมมือ
จากเจาของฟารมเปนอยางดี สําหรับบางฟารมอาจจะยังไมคอย
เขาใจก็อาจจะใหความรวมมือนอยหนอย ทานอาจจะมองวานา
รําคาญอยูก็มีทีมงานไปถามโนนถามนี้ ขอตัวอยาง อาหารกุง ตัว
อยางกุง ซึ่งเปนขบวนการรับรองมาตรฐานฟารม เพื่อนํามาตรวจ
ประกอบการออกใบรับรองใหทานในการขายกุง เพื่อเราจะได
แขงขันในระดับโลก
เมื่อสํารวจสภาวะการประมงในปจจุบัน คงตองยอมรับกันวา
ในทะเลสาบยุคนี้เราจะหาสัตวน้ําไดยาก ไมเหมือนสมัยกอน ถึง
แมวากรมประมงจะพยายามชวยทุกวิถีทาง เพื่อใหชาวประมงได
อยูรอด กรมประมงไดจัดทําโครงการฟนฟูทรัพยากรในทะเลสาบ
สงขลา ไดนําลูกกุงไปปลอยในทะเลสาบปนี้ ไดงบประมาณ
ปลอยลูกกุงถึง 25 ลานตัว คาดวาเดือนกรกฎาคม 2548 ก็จะ
ปลอยครบตามกําหนด ซึ่งโครงการนี้ตองยอมรับวาชาวประมงได
รับประโยชนมากจริงๆ จากทีมงานไดพูดคุยกับชาวประมงทุกๆที่
ที่เราไปปลอยไดรับความรวมมือเปนอยางดี นั้นเปนโครงการ
หนึ่งที่กรมประมงไดจัดทําและประสบผลสําเร็จเปนอยางดี แตถึง
อยางไรพวกเราชาวประมงตองยอมรับวาการจับกุงในทะเลก็ไม
ไดทําใหร่ํารวยได ก็พอไดกินกันไปวันๆ ไดคาขนมสงลูกเรียน
เทานั้น
สภาวะของทะเลสาบสงขลาปจจุบันนี้
บนชายฝงมี
ฟารมกุงกุลาดําที่มีมาตรฐาน GAP สวนในทะเลก็มีฟารมทะเล
โดยชุมชน ที่ดําเนินการโดยชุมชนชาวประมงเพื่อแกปญหาการ
ขาดแคลนทรัพยากรประมงที่เปนปญหาที่หนักหนาสาหัสใน
ปจจุบัน
ทองเพชร
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ขอควรระวังในการปลอยสัตวน้ําตางถิ่น
หรือชนิดที่รุกรานตอสัตวน้ําพื้นเมือง

แนวทางแกจนของคนทะเลสาบสงขลา
โรนัลนง
ตนตาล ,ทุงนา , ทะเล คือ สูตรแกจนของนายพล จันทรสุย ที่
บานทาเภา ตําบลคูขุด อําเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา
ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันนี้ ตองยอมรับนะครับวา
“ชักหนาไมถึงหลัง” เปนคําพูดที่ฮิตติดปากจริงๆ ผมและทีมงานจด
หมายขาวขอเอาใจชวยนะครับ อยาเพิ่งทอ อยาเพิ่งสิ้นหวัง คนที่จะ
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขนั้น ตองฉลาดคิด ฉลาดทํ า
เหมือนดังเชนตัวอยางของบุคคลที่ผมจะขอนําเสนอในจดหมายขาวนี้
นายพล จันทรสุย แหงบานทาเภา ตําบลคูขุด อําเภอสะทิ้งพระ
จังหวัดสงขลา ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข ดวยการใชทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากัด มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนเสมือนสูตรแก
จนของผูชายวัย 51 ปคนนี้
สูตรที่ 1 คือ ตนตาล นายพล ตื่นแตเชาตองรีบไปขึ้นตาล ไดน้ํา
ตาลสดมาก็ใหภรรยาเปนผูทําหนาที่เคี่ยวน้ําตาลสด ใหเปนน้ําผึ้งอีกที
หนึ่ งได วัน ละ 0.5-1 ป บ ขายป บ ละ 600-650 บาท นี่ แ ค เป น รายได
จากการขึ้นตาลนะครับ ผมคิดวา คําฮิต “ชักหนาไมถึงหลัง” นายพล
ไมจําเปนตองพูดแลวละครับแตการขึ้นตาล ไมไดมีตลอดทั้งปนั่นสิ
ครับ จะมีบางชวงนายพลตองหยุดขึ้นตาล โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน
รายไดสวนนี้ก็จะหายไป เอะ ! นายพล จะทําเชนไร ทิ้งถิ่นฐานไปหา
งานทําที่ในเมือง เปลาครับไมเปนเชนนั้น ถึงฤดูฝน นายพลก็อาศัยทุง
นานี้แหละ มาเปนสูตรแกจนอีกตัวหนึ่ง ทํานา ครับ ไดผลผลิตสวน
หนึ่งก็บาย สวนที่เหลือก็เก็บไวบริโภคในครัวเรือน ชวงระยะเวลาที่
รอเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น ถาอยูเฉย นายพลบอกวา เทากับเสียเวลาเปลา
ตองขอบอกนะครับวาปนเงินทอนจริงๆ นายพล ใชเวลาที่วาง มาเลี้ยง
โคขุน และผลิตลูกสุกรขาย เปนสูตรทําเงินเพื่อแกจนอีกหนึ่งชองทาง
หมุนเวียนเชนนี้เรื่อยๆ ขึ้นตาล, ทํานา, เลี้ยงวัว, เลี้ยงหมู และบางครั้ง
นายพล ออกทะเลหาปลาดวยนะครับ พูดถึงการออกทะเล ผมรูสึกทึ่ง
ในคําพูดของนายพลมาก นายพลบอกวา ในสภาพเศรษฐกิจเชนนี้ ถา
เราสามารถลดตนทุนการบริโภคไดมากเทาไหร เราจะอยูไดสบายเทา
นั้น จะไมสบายไดงัยละครับ เลนขาวก็ไมซื้อ พืชผักสวนครัวปลูกเอง
วันไหนไมมีกับ ขาวก็ออกทะเลหากุง หาปลา อยางนี้น้ํามันแพงแค
ไหนก็อยูไดซิครับ นายพลเลาตอวา ในปหนึ่งๆ ถึงรายไดไมมากไม
มายอะไร แตชีวิตก็สามารถมีความสุขได ขอแคใหลูกไดเรียนหนังสือ
และไมเปนหนี้เปนสินใครก็สุขใจพอแลว
เห็นมั๊ยครับการที่ฉลาดคิด ฉลาดทํา และการนําทรัพยากรที่มีอยู
ในทองถิ่น มาใชใหเกิดประโยชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแคน้ี
เราก็สามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเหมือนดังเชน นาย
พล จันทรสุย แหงบานทาเภา พิสูจนใหเราไดดู

เมื่ อ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2548 นายจรัล ธาดา กรรณสู ต ร รองอธิ บ ดี
กรมประมง เปดเผยวา ปจจุบันแนวโนมการนําเขาพืชและสัตวตางถิ่น
ชนิ ด ที่ รุ ก รานหรือ เอเลี่ ย นสป ชี ส เข ามาเพาะเลี้ ย งเชิ งการค าและเพื่ อ
ความสวยงาม เขามาแยงอาหารสัตวน้ําพื้นเมืองของไทย เชน เตาญี่ปุน
ปลาซักเกอร กบอเมริกา หอยเชอรรี่ เปนตน ทั้งนี้ตองยอมรับวา การ
ควบคุมพืชและสัตวเอเลี่ยนสปชีสยังมีขอจํากัด เพราะไมมีกฎหมายที่จะ
ควบคุมดูแลโดยตรง กรมประมงจึงตั้งคณะกรรมการระดับสถาบันดาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ มีหนาที่กํากับดูแลและประสานงานกับหนวย
งานตาง ๆ ในการอนุญาตการนําเขาสัตวน้ํามีบางชนิดที่เปนอันตรายตอ
สิ่ ง แวดล อ มของไทย ล า สุ ด ยั ง ได รั บ ข อ มู ล จากศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นา
ประมงน้ําจืดกาญจนบุรี ที่ไดวิจัยประเมินความเสี่ยงของกุงน้ําจืดเครฟช
(Crayfish) ซึ่ ง เป น กุ ง พื้ น เมื อ งของประเทศออสเตรเลี ย และสหรั ฐ
อเมริกา เปนกุงน้ําจืดที่มีสีสันสดใส ตัวใหญขนาดครึ่งฟุต มีกามใหญ
เปนคูเหมือนกับกามปู สามารถขยายพันธุไดงายดวยการนําพอแมพันธุ
มาเลี้ยงรวมกันในบอ ก็จะไดลูกกุงออกมาจํานวนมาก ขายเปนกุงเนื้อ
ราคากิโลกรัมละ 400 บาท และตัวละ 100-300 บาท สําหรับการนําไป
เลี้ยงดูเลน และมีภาคเอกชนขออนุญาตนําพอแมพันธุเขามาเพาะเลี้ยงใน
แถบ ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อชวง 1-2 ป ที่ผานมาและไดเริ่ม
ขยาย พื้นที่ไปใหเกษตรกรใน จ .ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายกและ
สมุทรปราการแบบลูกโซ ซึ่งนาเปนหวงตอสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ
นาขาวที่อยูรอบพื้นที่บอเลี้ยงกุง เนื่องจากผลการวิจัยคอนขางชัดเจนวา
กุงชนิดนี้จะกัดกินตนขาว พืชน้ํา กุงฝอยและหอยขมของไทย เมื่อนําไป
เลี้ยงทดลองรวมกัน สามารถกัดกินทําลายตนขาวที่มีอายุ 20 วันสูงถึง
100 % สวนกุงฝอยและหอยขมจะถูกกัดกินจนเหลือแตสวนหัว ดังนั้น
จึ งพิ จ ารณาว าหากปล อ ยให มี ผ ลการขยายพื้ น ที่ เพาะเลี้ ย งเพิ่ ม ขึ้ น ใน
อนาคตกุงที่หลุดลอดไปในแปลงนาจะมีอานุภาพทําลายตนขาวสูงมาก
ทั้งนี้จะดูวาจะใชกฎหมายสิ่งแวดลอมหรือกฎหมายของกรมประมงมา
ใชกับกรณีนี้
ในทะเลสาบสงขลาก็เชนเดียวกันการปลอยพันธุสัตวน้ําแตละชนิด
จะตองคํานึงถึงสัตวน้ํ าดวยวาเคยเป นสั ตวน้ํ าที่อาศัยประจําถิ่นอยูเดิม
และเปนพันธุสัตวน้ําที่ไมเปนนักลาหรือรุกรานเขามาแยงอาหารสัตวน้ํา
พื้ น เมื อ ง เพราะอาจจะทํ าให ข าดสมดุ ล ในระบบนิ เวศน สํ าหรับ การ
ปลอยกุงกุลาดําลงในทะเลสาบนั้นคงจะมีผลดีมากกวาผลเสียเนื่องจาก
เปนสัตวน้ําชนิดที่ สามารถพบเจออยูบางในทะเลสาบสงขลาและเปน
สัตวน้ําที่มีนิสัยการกินไมแกงแยง รุกรานอาหารสัตวน้ําอื่น ไมกัดกิน
ทําลายพืชน้ํา ไมทําลายลางสิ่งแวดลอมและสามารถอาศัยรวมกับสัตวน้ํา
ทองถิ่นไดเปนอยางดี
..น้ําหมึก..
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กัด 5 เซ็นทางออกที่ยั่งยืนในการจับกุงกุลาดํา
โครงการฟารมทะเล
ตั้งแตโครงการฟารมทะเลจุติขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สั ตวน้ํ าชายฝง นั บ วาทะเลสาบไมเงียบเหงาเหมือนแตก อ นแลว ชาว
บานรอบทะเลสาบดูจะมีความสุขกับ การทําการประมงมาก ชาวบาน
หลายคนที่เลิกอาชีพประมงแลวหันไปจับงานกอสราง ยังกลับมาเริ่มตน
ซื้อเรือและอวนใหมเลย เพราะผลตอบแทนคุมคามากไดวันละ 300-500
บาท ความสําเร็จตรงนี้ชัดเจนเหลือเกิน สวนเรื่องน้ํามันแพงในสวนนี้มี
ผลกระทบนอยเพราะเวลาทําประมงจะออกไปวางกัดจากนั้นก็ดับเครื่อง
แลวคอยเฝาระวังอยาใหเพื่อนมาขโมยกัดก็แคนั้น พูดถึงเรื่องขโมยกัด
แลวก็นาเจ็บใจแทน พวกนี้เห็นแกตัวจริงๆ ทําไมถึงไมยอมที่จะลงทุน
ทั้งๆที่เห็นกันอยูวาผลตอบแทนคุมสุดคุม ไดวันละ 300-500 บาท ไมกี่
วันก็ไดถอนทุนคืนหมด นี่คอยแตจะจับเสือมือเปลา แลวจะมีความสุขเห
รอ...เลิกไดแลว ชาวบานคนอื่นๆ เขายังยอมลงทุนเลยแถมบางคนตอง
ไปกูยืมอีกเพื่อที่จะลงทุนตรงนี้ แลวถาอวนโดนขโมยละ จะมีความรูสึก
เชนไรใหนึกเสียวาถาของเราโดนขโมยบางก็จะมีความรูสึกเดียวกัน....
การทํ าประมงด ว ย ”โล ะ ” ก็ เช น เดี ย วกั น ซึ่ งการทํ า ประมง
ลักษณะนี้เราสามารถเลือกขนาดกุงไดเลยวาจะเอาขนาดเทาไร แตก็อยาง
วาแหละนะ เมื่อออกไปแลวเจอกุงขนาดใดก็จะสุมหมดเอาเยอะไวกอน
วางั้นเถอะแตห ารูไมวา กุงขนาดเล็ก 40-50 ตัว/กก. นั้ น หากปลอยไว
ประมาณ 1-2 สัปดาห ไซดกุงจะได 30-35 ตัว/กก. ซึ่งไดราคาคอนขาง
ดี และอีกอยางตอนนี้แมคาเริ่มจะไมไดรับซื้อกุงขนาดเล็กแลวเพราะวา
เวลาไปสงที่ แพจะโดนกดราคามาก ซึ่งไมคุมกับ คาน้ํามัน รถ ที่ไปสง
ฉะนั้นหากตองการที่จะไดราคาดีๆ และคุมคาตอการทําการประมงแตละ
คื น ก็ ค วรที่ จ ะเลื อ กที่ จ ะเลื อ ก ”โล ะ ” แต กุ ง ขนาดโตจะได มี กุ งให ทํ า
ประมงไดตลอดไป เรื่องอยางนี้บังคับอะไรกันไมไดอยูแลวขึ้นอยูกับจิต
ใตสํานึกของแตละคนดวยวามากนอยแคไหน

และอีกอยางทีมีความสําคัญไมแพกัน คือ การใชกัดที่มีขนาด
ตาอวนต่ํากวามาตรฐาน หรือ นอยกวา 5 ซม. นํ าอวนขนาดเล็กไปใช
ประโยชนอยางอื่นเสียเถอะครับ หันมาใชอวนที่มีขนาดมาตรฐานดีกวา
เพราะจะจับได แตกุงขนาดใหญ ไดราคาดีดวย เทียบอยางนี้ซิครับ 35
ตัว/กก. ราคาสองรอยกวาบาทและ 40 ตัว/กก. ราคาหนึ่งรอยกวาบาท
ซึ่งตรงนี้ ห ากปลอ ยไวเพียงไมกี่วันก็จะไดกุงขนาดใหญ และจะไดทํ า
ประมงตลอดไปเพราะกุงขนาดเล็กก็จะโตมาเรื่อยๆ เปนวัฎจักรอยูอยาง
นี้ มาเถอะครับ..มาใชอวนขนาดที่ไดมาตรฐาน จะไดภูมิใจเพราะอยาง
นอยเราเปนบุคคลหนึ่งที่ชวยกันดูแลรักษาทะเลสาบใหคงอยูตลอดไป...
สุดทายคงตองขอความรวมมือกับพอคาแมคาที่รับซื้อกุง ขอ
ให รับ ซื้อ กุงใหญ เท านั้ น 35 ตัว/กก. ลงมา ท านก็มี ส วนช วยเหลือ
กรมประมงและชุ ม ชน ในการบริ ห ารการจั บ กุ ง กุ ล าดํ า ให ไ ด ผ ล
ตอบแทนสูงสุด
หมายเหตุ** “โละ” เปนวิธีการทําประมงแบบภูมิปญญาชาว
บ า นจริ ง ๆ ในยุ ค เศรษฐกิ จ น้ํ า มั น แพงนี้ จ ะเหมาะสมมากกั บ การทํ า
ประมง ลักษณะนี้ คือวา ชาวบานจะใชไมไผดานใดดานหนึ่งเปนซี่ ๆ
ยาวประมาณ 1-2 ฟุต และลอมดวยกัด 3 ชั้น เวลาทําประมง ยืนตรงหัว
เรือเพื่อมองแววตากุงและก็สุมซึ่งทําประมงลักษณะนี้ก็จะสามารถเลือก
ขนาดกุ ง ได ต ามต อ งการ เพราะฉะนั้ น เราก็ ค วรเลื อ กกุ ง ที่ มี ข นาดโต
เพราะราคายอมดีดวย
“ โรมาริยา ”
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สํารวจสภาวะประมงรอบทะเลสาบเดือนกรกฎาคม 2548
จับกุงกุลาดําได 7.6 ตัน
“น้ํามันแพงจังหู แลวไซราคากุงต่ําจัง” นี้คือคําสารภาพของ
ชาวบานสวนใหญที่ทําอาชีพประมงก็นาเห็นใจจริงๆ ครับ ชาว
บ านหลายรายแล ว ที่ เลิ ก อาชี พ ประมงไปทํ างานก อ สร างและ
ทํางานโรงงานฯ ก็ขอเปนกําลังใจอยาเพิ่งทอแลวกัน สักวันหนึ่งก็
คงจะชินไปเอง หันมาดูภาวะทั่วไปรอบทะเลสาบกันบางวาเดือน
นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน เริ่มจาก
ทะเลนอย....คอนขางจะเงียบเหงาสักหนอยเดือนนี้ เพราะวามี
ชาวบานออกทําประมงกันนอย เนื่องจากไมคุมเพราะน้ํามันแพง
จนเอาไมอยูแลว แตก็พอจะมีบางที่ยอมทนกัดกอนเกลือกิน หา
เชากินค่ําใหพอเปนคากับขาวไปวันๆ และสัตวน้ําที่จับไดก็เปน
ปลาชอ น โดยเฉลี่ย 3-5 กก./วัน /แมคา 1 ราย ซึ่งดูแ ลวน อยมาก
สวนสัตวน้ําอื่นอยางปลาดุก ปลาสลาด ปลาหมอชางเหยียบ ได
นอยกวาปลาชอนอีกก็ตองทน กันตอไป
ทะเลหลวง....จองถนน นาปะขอ สวนใหญจะไดปลาหัวแข็ง
หนวดออ น โดยเฉลี่ย 30-50 กก./วัน /แมคา 1 ราย ด านสั ตวน้ํ า
อื่นๆ จําพวกกุงกามกรามไดวันละ 8-10 กก.ที่ตลาดพัท ลุงที่ได
เยอะหนอยก็เห็นจะเปนปลากดเหลืองไดวันละ 8-10 กก. สวนที่
เกาะใหญก็จะไดกุงกามกรามโดยไดวันละ 8-10 กก. นับวาโซนนี้
ก็ยังพอประทังชีวิตไปไดไมถึงกับอับเฉานัก

ทะเลสาบตอนใน....ก็ยังคึกคักเชนเดิม ชาวบานหนาตายิ้มแยมแจมใสดี
มาก เพราะโซนนี้มีกุงกุลาดําที่ประมงปลอยลงทะเลสาบใหทําประมงกัน
อยางตอเนื่องและก็ตองรณรงคกันอยางมากไมวาจะเปนขนาดตาอวนให
ไดมาตราฐาน หรือ การโละกุงที่มีขนาดโตตามที่แมคาตองการ มาดูซิวา
กุงกุลาดําที่จับไดเปนอยางไรกันบาง คลองรีไดวันละ 10-15 กก. ปากพยูน
นี้คอนขางจะเยอะสักหนอยโดยไดเฉลี่ยวันละ 30-50 กก. ทาหินเฉลี่ยวัน
ละ 30-35 กก. เศรษฐกิจคอนขางจะดี ชาวบานไดรายไดเฉลี่ยวันละ 400500 บาท ก็นับวาคุมกับกับการที่กรมประมงลงทุนลงแรงไป โดยภาพรวม
เดือนนี้สามารถจับกุงกุลาดําไดทั้งสิ้น 7.6 ตัน ทีมงานสํารวจก็ขอขอบคุณ
แทนชาวประมงรอบทะเลสาบดวย ขอบคุณครับ....
ทะเลสาบตอนนอก.... เศรษฐกิจโซนนี้ก็ไมนอยหนาเทาไหร แตจะเปน
ปญหาอยูบางก็คงจะเรื่องราคาที่ตกต่ําอยางเชน กุงแชบวยจาก 190 บาท/
กก. ตอนนี้ เหลือ 130 บาท/กก. ตรงส วนนี้ ช าวบ านบอกวาที่ ร าคาตกต่ํ า
เพราะกุงขาวจากนากุงที่มากดราคาทําใหกุงแชบวยราคาตกลงดวย แตก็ยัง
จับ กัน ไดเยอะมาก ที่สิ งหนคร กุงแชบ วยไดวัน ละ 90-120 กก/แมคา 1
ราย กุ ง หั ว แข็ ง เล็ ก 60-80 กก/วั น /แม ค า 1 ราย แถวนี้ จ ะไม ค อ ยเจอกุ ง
กุลาดําเพราะชาวบานสวนใหญทําประมงดวยไซนั่ง และโพงพาง
นับวารอบทะเลสาบเดือนนี้ก็ยังคงปกติอยู จะมีบางก็แตสวนนอยเทา
นั้น ก็ตองแกปญหากันตอไป สําหรับเรื่องปญหาในแตละโซนหรือเรื่องที่
ชาวบานเรียกรองมานั้นรายละเอียดตางๆ จะอยูในคอลัมน ”เสียงสะทอน
จากชาวบาน” และก็ขอใหชาวบานรอบทะเลสาบชวยกันสอดสองดูแลผูที่
กระทําผิดดวย และถาเตือนไดก็อยานิ่งเฉยเพื่อทะเลสาบสงขลาของเราจะ
ไดอยูในสภาพเดิมๆ ตราบนานเทานาน...
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คุยคุยขาว(ประมง)
โรมาริยา
ภาวะประมงรอบทะเลสาบเดือนนี้เจอปญ หาที่ห ลากหลาย
มาก บางเรื่องก็เปนปญหาเดิมๆ ที่ยังคงรอความชวยเหลือจากทาง
ภาครัฐอยูและบางเรื่องก็เปนปญหาใหมที่ไมนาจะเกิดขึ้นกับทะเล
สาบด วยน้ํ ามื อ มนุ ษ ยที่ ข าดจิ ต สํ านึ ก และไม คํานึ งถึงบุ ญ คุณ ของ
ทะเลสาบที่ เลี้ ย งดู เรามาหลายชั่ วอายุค น แต ก็ น าเห็ น ใจตรงที่ ว า
มนุษยพวกนี้มีไมมากหรอก แตสามารถทําลายทรัพยากรสัตวน้ําได
ดีทีเดียวและผมจะแยกใหดูวามีโซนไหนบางที่ยังคงเปนเชนนี้อยู...
• บานเกาะเสือ ต.เกาะหมาก มีการวางยาปลาอีกแลว ยังไมยอม
หมดสักทีและคราวนี้มาแบบใหมดวยนาฉลาดแกมโกงมากๆ คือวา
จะละลายยาไวในเรือและทําทีวาวัดน้ําเรือคราวนี้ก็ไมมีใครสนใจ
เพราะกํ าลั งวิ ด น้ํ าเรื อ อยู ทั้ งๆที่ บ างคนก็ รู อ ยู ว าการวางยาทํ าลาย
ทรัพยากรสัตวน้ํามากแคไหนแตก็ยังทํา ก็ขอวอนใหผูที่เกี่ยวของ
แถวนั้ น ช ว ยดู แ ลกั น ด ว นน ะ ครับ และยั งมี อี ก คื อ วางอวนในเขต
อนุรักษ แตคราวนี้มีดีกวานั้นตรงที่จะวางอวนนอกเขตอนุรักษและ
ไปกระทุงน้ําในเขตใหปลาตกใจแลววายไปติดกัด แหม...ฉลาดมาก
วางอวนใหเหมือนกับชาวบานคนอื่นเขาไมเปนแลวหรือไงถึงไดทํา
เชนนี้...หมดแนถายังคงเปนอยางนี้อยูก็ชวยกันดูแลดวยนะ อยาเอาหู
ไปนาเอาตาไปไร เพราะตรงนี้หมายถึงอนาคตของทะเลสาบ...พบ
เห็นการทําประมงผิดกฎหมาย บริเวณทะเลสาบตอนใน ทะเลหลวง
โทรแจงคุ ณ สมบั ติ สมพงษ 0-7469-9552 บริเวณทะเลสาบตอน
นอก โทรแจง คุณเชาวพจน นกหนู 0-7433-1628 ,0-9195-5002

• ม.2 ต.เกาะหมาก ขโมยกูกัดเพื่อนเพื่อจะขโมยกุงและปลาที่ติด
กัดอยู เฮอ...เหนื่องจริงๆ กับพวกนี้ทําไมถึงไมยอมสรางกัดเองทั้งๆที่
ตอนนี้กุลาดํามีเยอะมากแถมรายไดตอคืนก็ไมใชนอย ทําประมงไมกี่วัน
ก็ไดถอนทุนคืนหมด นี่ยังมาทํานิสัยแบบนี้อีก จะทําอยางไรดีหนอ...ก็
คงตองชวยดูแลกันเองแลวกันอยาปลอยใหคนชั่วลอยนวล เดี๋ยวจะเหลิง
• ม.10 ต.ควรโส น้ําเสียจากนากุงทําใหปลากะพงขาวที่ เลี
เลี้ยงอยู
บริเวณนั้นตายทั้งกระชัง เรื่องอยางนี้ก็ไมนาจะเกิดขึ้น ถาเจาของนากุงมี
จิตสํานึกสักนิดและเอาใจเขามาใสใจเรา แลวถาในทางกลับกันชาวบาน
ที่เลี้ยงปลากะพงโยนลูกหมินหรือลูกยาลงในนากุงและดูซิวาใครจะเสีย
หายมากกว ากั น เพราะฉะนั้ น จงคิ ด เสี ย ใหม ก อ นที่ เรื่ อ งนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น
เพราะความแคน
• ต.ทะเลนอย น้ํามันแพงทําใหชาวบานทําประมงกันนอยและ
หันไปทํางานกอสรางกันหลายรายแลว เพราะไดไมคุมกับการลงทุน
ขอใหรัฐบาลชวยดวยแลวกันสําหรับเรื่องนี้ ชาวบานที่หาเชากินค่ํายังมี
อีกเยอะ…
• ม.1 ต.สทิ้งหมอ ยังมีอีกครับอวนรุน แกไขไปถึงไหนแลวหรือ
วายัง เพราะชาวบ านเรียกรอ งมาอีก แลว ที ม งานสํ ารวจต อ งแบกรับ
ภาระตรงนี้ประจําเลย เขาบอกวาประมงก็คือประมงพวกเดียวกันแหละ
ทั้งๆที่ทีมงานสํารวจเปนหนึ่งในทีมดูแลฟนฟูและรักษาทะเลสาบใหคง
อยูตลอดไป ขอฝากหนวยเรือตรวจดวยครับ
• ม.5 ทาหิน ขอใหประมงชวยปลอยปูดําและกุงกามกรามดวย
เพราะสภาวะแวดลอมตอนนี้เหมาะมาก ขอฝากไปยังศูนยประมงลําปา
ดวยครับ
• ม.2 คูขุด เรียกรองใหประมงจับเครื่องมือผิดประเภทบาง เชน
ขนาดตาอวนที่ไมไดมาตรฐานเพื่อเปนตัวอยางใหชาวบานคนอื่นๆ เห็น
และตอไปก็จะไมมีใครกลาทําอีก
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บริษัทปญญา คอนซัลแตนท รวมกับสํานักแผนและนโยบายฯ
สรางระบบกลไกการติดตามประเมินผล
ในการกําหนดตัวชี้วัด โดยใช 3 โครงการนํารอง
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 ที่ผานมา ทางสํานักแผนและนโยบายฯ (สผ.) รวมกับ บริษัทปญญา คอนซัลแตนท จํากัด ไดเดินทางมา
ตรวจ ติดตามประเมินผลโครงการฯ ภายใตแผนบูรณาการ ซึ่งเปนโครงการนํารองทั้ง 3 โครงการ ไดแก โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา กิจกรรมฟารมทะเลโดยชุมชน โครงการปลูกปาชายเลนและปาพรุเพื่อฟนฟูระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา และโครงการบริหาร
จัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยรอบทะเลสาบ เพื่อจัดสรางระบบกลไก ในการติดตามประเมินผลใหม โดยมีเปาหมายหลัก คือ
1. การคัดเลือกตัวแทนและแตงตั้งคณะกรรมการคณะทํางานโครงการฯ
2. กําหนดการสรางตัวชี้วัด ในการประเมินผลสําเร็จของโครงการฯ
ซึ่งผลของการเลือกตั้งคณะกรรมการ แตละเขต ดังนี้
อบต. เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ. พัทลุง ไดแก นายยูน แกวมณี นายชะเลงศักดิ์ เหมียมเอียด นายพัฒนา โฮดซุบ นายประพาส
ชูชวย และ นายสิงหนาน สังสุน
อบต. ชะแล อ.สิงหนคร จ. สงขลา ไดแก นายพิศ อินทานุกูล นายคํานึง รูปต่ํา นายจรูญ เสียงออน
นายคะนอง ปนมณี และนายสนิท สมกาย
อบต. ทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ไดแก นายชิต ขวัญแกว นายประสิทธิ์ ลองชุม นางสุดา ลองชุม
นายบุญรี สูงศักดิ์ และนายนิพัฒน ขวัญออน
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ
1. ตอบสนองนโยบายของรัฐตามกฎหมาย ใหชุมชนมีบทบาท ไดรวมคิด รวมปฏิบัติ
2. ติดตาม รายงานความกาวหนาของโครงการฯ
3. จัดการบริหารงานโครงการฯ ใหสอดคลองตามแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ
4. เสนอแนะ ชี้แจงปญหาอุปสรรค ในการปรับเปลี่ยนแผนการ ในการบริหารจัดการ
5. เพื่อสอดสองดูแล การดําเนินงานโครงการฯ เพื่อสะทอนตอภาครัฐ ในการปรับปรุงแกไข
การกําหนดตัวชี้วัด ในสวนของกิจกรรมฟารมทะเล ซึ่งดําเนินงานโดย สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จะเนนในสวนของ
การมีสวนรวมของชุมชนเปนหลัก ประกอบกับการมีรายไดเพิ่มขึ้นของชุมชน ตามรายละเอียดดังนี้
ผลงาน
(output)
1. สรางฟารมทะเลโดยชุมชน
1.ฟารมทะเลที่ใหผลผลิตกุงกุลาดํา
2. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 2. ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
วัตถุประสงค

โครงการ
ฟารมทะเลโดยชุมชน

ผลสัมฤทธิ์
(outcome)
1.ความเขมแข็งของชุม ชน
2. ผลผลิตกุงเพิ่มขึ้น

น้ําหมึก..
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ประชุมแกนนําเพื่อทบทวนเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ํา
-------------------ดวยกรมประมงไดใหการสนับสนุนงบประมาณในปงบ
ประมาณ 2548 แกโครงการสิทธิชุมชนศึกษา กรณีทะเลสาบ
สงขลา สมาพันธชาวประมงทะเลสาบ และ โครงการ การจัดการ
ทรัพยากรชายฝงภาคใต เปนเงินจํานวน 250,000.- บาท แบง
เปนการจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมเขตอนุรักษพันธสัตวน้ํา จํานวน
15 เขต เปนเงิน 180,000.- บาท และ 70,000.- บาทเปนคาใชจาย
เพื่อเปนการประชุมสัมมนาแกนนําสมาพันธชาวประมงทะเลสาบ
สงขลา โดยมีวัตถุประสงคที่จะ ใหแกนนําประมงพื้นบานไดหา
มาตรการ สรุปบทเรียนและฟนฟูเขตอนุรักษเดิมทั้งหมด โดย
การกําหนดรูปแบบ การจัดการทรัพยากรประมง ใหเปนระบบ
โดยเนนใหราษฎรมีสวนรวมมากที่สุด รวมตลอดจนการสรุปถึง
ผลที่ไดปลอยพันธุสัตวน้ําไปแลว
ซึ่งจากการประเมินผลของ
บริษัท ปญญา คอนสตรัคชั่น ที่ไดเขาไปสอบถามถึงโครงการ
ฟารมทะเล ปรากฎวาราษฎร ไดตอบเปนเสียงเดียววาการปลอย
พันธุสัตวน้ํา ทําใหราษฎรมีรายไดเพิ่ม
และ เปนการฟนฟู
ทรัพยากรประมงใหเพิ่มขึ้น สําหรับการดําเนินการจัดฝกอบรม
ครั้งนี้ โครงการ การจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต NGOs
รวมกับ ศูนยประสานงานทะเลสาบสงขลา เปนผูกําหนดหลัก
สูตรรวมกับแกนนํา กรมประมงสนับสนุนงบประมาณ สมา
พันธชาวประมงทะเลสาบ เปนผูดําเนินการเชิญแกนนํา และคัด
เลือกผูที่จะขาอบรม การอบรมจะมีขึ้นจํานวน 2 วัน ณ สํานักงาน
สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 สงขลา(อยูระหวางศูนยพัฒนา
ที่ดินที่ 12 กับ บานสงขลา ทางไปเกาะยอ)

ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2548 โดยมีผูเขารวมสัมมนา จํานวน
100 คน โดยเริ่มลงทะเบียน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 เวลา
08.30 น. แกนนําทานใด ยังไมไดรับหนังสือเชิญ ติดตอประสานได
ที่ โครงการสิทธิชุมชนศึกษา 57/216 หมูบานเคหสถานครูไทย
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
แตอยางไรก็ตาม หัวขอสําคัญที่สุดในการประชุมคือ จะ
ทําอยางไรที่จะใหเขตอนุรักษ และ รอบๆเขตสามารถคงความอุดม
สมบูรณไปดวยสัตวน้ํา โดยการลดการพึงพาการปลอยพันธสัตว
น้ําใหมากที่สุด เพราะการปลอยพันธสัตวน้ํา ไมใชเปนการแก
ปญหาอยางยั่งยืน เปนการแกปญหาปลายเหตุ การจะทําอยางไรให
แหลงน้ําฟนตัวขึ้นมาและ มีสัตวน้ําอยางอุดมสมบูรณ นั่นแหละคือ
ปรัชญาของการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่จะใหราษฎรมีวิถีชีวิต อยางมั่น
คงและ รายไดเพียงพอ
สําหรับในสวนของสํานักงานประมงจังหวัดสงขลา ที่รับ
ผิดชอบการจัดทําเขตอนุรักษ ภายใตโครงการฟารมทะเล จํานวน 9
เขตบัดนี้ไดดําเนินการปกหลักเขต กําหนดเขตและปลอยพันธุสัตว
น้ําเสร็จสิ้นแลว 9 เขต โดยมีเงื่อนไขในเบื้องตนไมใหชาวประมง
เขาไปจับสัตวน้ําในเขต
นอกเขตจับไดแตจะตองอยูภายใต
กฎหมายประมง เชนหามใชอวนลอมจับ หรือ ตาอวนตองไมต่ํากวา
2.5 ซม.ตามกฎหมาย แตประมงพื้นบานไดมีมติรวมกันวา ตาอวน
ไมต่ํากวา 3.5 ซ.ม. สําหรับการปลอยพันธุน้ํา ไดปลอยไปแลว
จํานวนประมาณ 9.0 ลานตัว
สนั่น ลิ้มวิวัฒนกุล
สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา

รูไหมวา ทะเลสาบสงขลา มีเนื้อที่เทาไหร ?
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตั้งอยูบนชายฝงดานตะวันออกของภาคใต มีเนื้อที่ 9807 ตร.กม. (6,129,375 ไร) แบงออกเปน 2 สวน คือ สวน
ที่เปนพื้นดินมีเนื้อที่ประมาณ 8761 ตร.กม. และสวนที่เปนพื้นน้ํามีพื้นที่ประมาณ 1046 ตร.กม. มีความกวางจากทิศตะวันตกไปทิศตะวัน
ออกประมาณ 20 กม. สวนความยาวจากทิศเหนือไปทิศใตประมาณ 75 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา คือ อ.เมือง
อ.หาดใหญ อ.สะเดา อ.รัตภูมิ อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.ควนเนียง อ.กระแสสินธุ อ.นาหมอม อ.บางกล่ํา อ.คลองหอยโขง จังหวัดพัทลุง
ทั้งหมด และจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อ.ชะอวด และอ.หัวไทร ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี้
+ ทิศเหนือ ติดตออําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
+ ทิศตะวันออก ติดตออําเภอจะนะ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และทะเลอาวไทย
+ ทิศใต ติดตอประเทศมาเลเซีย
+ ทิศตะวันตก ติดตอเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
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ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใตตอนลาง
จับกุมเรือประมงหางยาวลักลอบใชยาเบื่อเมาทําการประมง
เมื่ อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 เวลา 04.00 น. ที่ผานมา ทาง
เจาหนาที่ของศูนยหนวยปองกันและปราบปรามฯ นําทีมโดยนายสร
ชัช จันทรแกว นายเรือ 6 ไดออกปฏิบัติงานและสามารถทําการจับ
กุมเรือประมงหางยาวลักลอบใชยาเบื่อเมาทําการประมงในทะเล
สาบสงขลา โดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต ซึ่ ง มี ค วามผิ ด ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2490 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พรบ.การประมง (ฉบั บ ที่3) ลงวันที่ 20 มกราคม 2532 เรื่องวัตถุมี
พิ ษ ตาม พรบ. การประมง พ.ศ. 2490 ฉบั บ ลงวั น ที่ 20 มกราคม
2532 ได ที่ บ ริ เวณทะเลสาบสงขลา ตํ า บลเกาะยอ อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลา จํานวน 1 คดี ผูตองหา 1 คน คือ นายลอหีม บินลา
เต ะ อายุ 42 ป อยู บ า นเลขที่ 19/2 ม.7 ต.คู เต า อ.หาดใหญ จ.
สงขลา เปนผูควบคุมเรือ โดยมีของกลางที่ใชในการกระทําความผิด
ไดแก
1. เรือประมงไมมีชื่อ ไมมีหมายเลขทะเบียน จํานวน 1 ลํา
2. เครื่องยนตยี่หอบิ๊ก ขนาด 1 สูบ 10 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องมืออวนลอม ขนาดยาว 50 เมตร
จํานวน 1 ปาก
4. สัตวเบญจพรรณ
จํานวน 5 กิโลกรัม
5. ยาเบื่อเมา
จํานวน 1 เม็ด
6. ไมไผใชปกผูกอวน ความยาวประมาณ 5 เมตร จํานวน 4 ลํา
การจับกุมกรณีนี้ถือวาเปนการจับกุมผูตองหาใชยาเบื่อเมาเปน
รายแรกของทะเลสาบสงขลา

ทางเจาหนาที่ศูนยฯ ไดนําผูตองหาพรอมของกลางสํานักงาน
สอบสวน สภ.อ. เมือง จ.สงขลา ตาม ปวจ.ขอ 2 คดีอาญา ที่ 712/48
บั ญ ชี ข องกลางลํ า ดั บ ที่ 485/48 ลงวั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2548 เวลา
05.00 น. เพื่อดําเนินการตอไป
สําหรับกอนหนานี้ทางเจาหนาที่ไดทําการจับกุมการกระทํา
ผิดประเภทเดียวกัน คือ นายมูอัมหมัด บินลาเตะ และนายมการ บิน
หมัด ผูตองหาคดี 538/48 และ จากรายงานผลการตรวจวิเคราะหนิติ
เวชและคลีนิค ซึ่งผลจากการตรวจวิเคราะหสารพิษดังกลาว ตรวจพบ
โซเดียมไซยาไนต (NaCH) ในของกลางตัวอยาง โดยวิธี Paper strip
พบวาเปนสารพิษชนิดรายแรงที่มีอันตรายตอชีวิตคนและสัตวขนาด
ทดลอง (หนู ) กิ น ตาย LD50 เท ากั บ 2 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ น้ํ าหนั ก ตั ว หนึ่ ง
กิโลกรัม
การจับกุมกรณีนี้ถือวาเปนการจับกุมผูตองหาใชยาเบื่อเมา
เปนรายแรกของทะเลสาบสงขลา

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใตตอนลาง :

เกร็ดเล็ก..เกร็ดนอย..จากทะเลสาบสงขลา
อยากรูวาลักษณะภูมิประเทศของทะเลสาบสงขลาเปนอยางไร
ลักษณะภูมิประเทศของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาสูงบริเวณทิศตะวันตกและทิศใตของลุม
น้ํา ดานตะวันตกจะเปนแนวเทือกเขาบรรทัดที่ทอดตัวในแนวเหนือใต ตั้งแตรอยตอระหวางจังหวัดพัทลุงกับจังหวัด
ตรัง ลงมาถึงรอยตอระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล สวนทางดานทิศใตเปนแนวเทือกเขาสันกลาคีรีบางสวน ภู
เขานี้ปกคลุมดวยปาไมที่อุดมสมบูรณจึงเปนแหลงตนน้ําลําธารที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา สําหรับบริเวณดานเหนือ
และดานตะวันออกของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนพื้นที่ราบชายฝงทะเลจึงเกิดจากการทับถมของตะกอน

9

จดหมายขาว โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา : ฉบับที่ 4 : เดือน กรกฎาคม 2548

