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ขาวจากบรรณาธิการ......
จดหมายข าวฉบั บ นี้ เป น ฉบั บ ที่ 5 ที่ ดําเนิ น การโดยสถาบั น วิจัยการเพาะเลี้ย ง
สั ต วน้ํ าชายฝ ง จ.สงขลา เมื่ อ วัน ที่ 14 ส.ค. 2548 ก็ ค งจะทราบกั น ดี วาเกิ ด เหตุ ป ลา
ธรรมชาติตายเปนจํานวนมาก ที่คลองบางกล่ํา ต.บางกล่ํา อ.บางกล่ํา จ.สงขลา ทางกรม
ประมงได ส ง นั ก วิ ช าการประมงไปสํ ารวจ เหตุ เกิ ด จากแหล ง น้ํ าเกิ ด สภาวะการขาด
ออกซิเจน เปนผลมาจากการเนาของวัชพืชน้ํา เปนจํานวนมาก ทานที่สนใจจะจัดสง
บทความในฉบั บ นี้ ให เพื่ อ น ๆ เพี ย งเป ด ดู ใน www.nicaonline.com ก็ จ ะส งเมล ต อ ให
เพื่อน ๆ คุณไดครับ
ฐานันดร ทัตตานนท
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ความคืบหนาโครงการนํารอง การเลี้ยงหอย
ตะโกรมกรามขาวที่ อ. สิงหนคร จ.สงขลา

จากการติดตามโครงการนํารองการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาว
ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พบวา หอยตะโกรมมีการเจริญเติบโตดี เนื่อง
จากน้ําไหลเวียนคอนขางดี ไดเริ่มโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2548 จาก
การที่นําหอยตะโกรมกรามขาว จากจังหวัดสุราษฎรธานี มาเลี้ยงใชเชือก
ผูกเปนแพแบบแขวน จํานวน 8000 ตัว และใหกลุมตัวแทนชาวประมง
นําโดยนายสอง มณีดับ เปนผูบริหารจัดการดูแลตั้งแตระยะเริ่มติดตั้ง
แพแขวน การเฝาระวังดูแลตลอดการเลี้ยง ซึ่งเลี้ยงมาเปนระยะเวลา 5
เดือนสามารถไดหอยขนาด 6 นิ้ว ราคาประเมินตัวละ 15 บาท และใน
ชวงระยะการเลี้ยงปรากฏวาพบลูกหอยมีการแพรพันธุขึ้นมาจํานวนมาก
สามารถเก็บเกี่ยวนําผลผลิตลูกหอยมาเลี้ยงไดขนาด 3 นิ้ว ซึ่งพั นธุลูก
หอยที่เกาะตามตัวแม ถาหากไมแกะออกจากตัวแม ตองทําการแกะออก
เพราะจะทําใหแมหอยตายได
จากการสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับ การเลี้ยงหอยนางรมพัน ธุ
พื้นบาน พบวาหอยนางรมที่รวบรวมไดจากธรรมชาติในบริเวณดังกลาว
มี ก ารเจริญ เติ บ โตช ากว าสายพั น ธุ ที่ นํ ามาเลี้ ย งจากสุ ร าษฎร ธ านี หอย
สงขลาเป น พั น ธุกรามดํ า แตการนิ ย มบริโภคพบวาหอยจากสงขลา มี
รสชาดที่ดีกวา เนื้อแนนกวา แตจะมีเนื้อนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบจากหอย
ที่มีขนาดหอยเทากัน สามารถจําแนกไดจากลักษณะภายนอก กลาวคือ
หอยสงขลา ลักษณะผิวเปลือกหอยจะเรียบละเอียด ลําตัวหอยจะแบนราบ
สวนหอยสายพันธุสุราษฎรธานีลักษณะผิวเปลือกหอยจะขรุขระ ลําตัว
หอยจะนูนโคง แตทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมงานจะทําการศึกษาแนวทางทุกอยาง
ของการเปนไปไดวาชนิดหรือสายพันธุใดที่เจริญเติบโตดีและเหมาะสม
กับแหลงนี้ ตลอดจนความคุมทุนตอการเลี้ยงหอย ทางทีมงานจะรายงาน
ใหทราบเปนระยะตอไป

ม.ราชภัฎสงขลา สนใจการฟนฟูทรัพยากร
ประมงในทะเลสาบ
เมื่ อ วั น ที่ 3 สิ งหาคม 2548 ทางคณะเทคโนโลยีก าร
เกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ซึ่งมีการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการประมง ให
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ในรายวิชาดังกลาวได
กําหนดเนื้อหาที่ตองเรียนรูเกี่ยวกับการประมงในจังหวัดสงขลา
ทางคณะฯไดนํานักศึกษาดังกลาวมาศึกษาดูงานและรับฟงการ
บรรยายพิเศษ จากวิทยากรโดยทีมงานนักวิชาการประมงของ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ที่มีความรูความชํานาญ
และประสบการณทางดานการประมง โดยเฉพาะทางดานทะเล
สาบสงขลาซึ่งเป น ทรัพ ยากรทางดานการประมงที่อ ยูใกลตัว
มากที่ สุ ด และเป น หน ว ยงานที่ ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา
ได แ ก นายยงยุ ท ธ ปรี ด าลั ม พะบุ ต ร นั ก วิ ช าการประมง 8ว.
บรรยายเรื่อ งการฟ น ฟู ท รัพ ยากรประมงในทะเลสาบสงขลา
นายนิคม ละอองศิริวงศ นักวิชาการประมง 6ว. บรรยายเกี่ยว
กับระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมในทะเลสาบสงขลา และนาย
ภาสกร ถมพลกรัง นักวิชาการประมง 6ว. บรรยายดานการใช
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการจัดการประมงในทะเล
สาบสงขลา นับวาเปนการหาความรูและประสบการณตรงที่
ทางนอง ๆ นักศึกษาจะตองรีบตักตวงและควาโอกาสจะไดมี
ความรูไปพัฒนาประเทศชาติตอไป โดยเฉพาะการฟนฟูทะเล
สาบสงขลาให ก ลับ มามี ความอุด มสมบู รณ เหมื อ นดั งเชน ใน
อดีต
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ประมงเผยฟารมทะเลโดยชุมชน ทําไมตองเปนกุลาดํา
-----------------------------โครงการฟนฟูประมงในทะเลสาบสงขลาเวิรค ไมเพียงคืนชีวิต
ใหทะเลสาบสงขลาเทานั้น ชาวประมงรอบทะเลสาบพลอยลืมตา
อาปากไดก็คราวนี้ จากที่เคยออกเรือจับปลาจับกุงไดวันละรอยกวา
บาทประมงเขาไปปลอยกุงใหคราวนี้ออกเรือทีรับเนื้อตลอด
คุณยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง (nica) อ.เมือง จ.สงขลา กลาววา โครงการนี้เรียกวา "โครงการ
ฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา" เริ่มโครงการมาตั้งแตป
2542
สาเหตุที่กรมประมงทําโครงการฟนฟูประมงในทะเลสาบ
สงขลา เนื่องจากเริ่มเห็นวาทรัพยากรในทะเลสาบสงขลามันเริ่มที่จะ
มีจํานวนลดนอยลงเรี่อยๆ ชาวบานที่ออกไปจับสัตวน้ําในแตละวัน
จากที่เคยจับไดครั้งละมากๆ มาระยะหลังชาวบานเริ่มปริปากบนกัน
แลววา ออกเรือไปจับปลาไมคอยคุมกับคาน้ํามันที่ตองเสียไป บางวัน
ถึงขั้นจับปลาไดไมถึง 100บาทดวยซ้ํา
กรมประมงในฐานะที่รับผิดชอบโดยตรง จึงคิดโครงการนี้ขึ้นมา
ซึ่งมีกิจกรรมดีๆ หลายกิจกรรมดวยกัน ทั้งเรื่องการควบคุมการทํา
ประมงผิดกฎหมาย การรวมกลุมของชาวประมงเพื่อทํากิจกรรมตางๆ
พรอมกับเปนการสรางจิตสํานักใหชาวประมงรักทะเลสาบสงขลา
มากขึ้น
"โครงการฟ น ฟู ท รั พ ยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ก็ เปรี ย บ
เสมือนเราเขาไปเติมเต็มทรัพยากรในทองทะเลสาบสงขลาใหอุดม
สมบูรณมากยิ่งขึ้น ทะเลสาบสงขลามีความอุดมสมบูรณอยูแลว ไม
วาสาหรายทะเล หญาทะเล แพลงกตอนตางๆ จะขาดอยางเดียวก็คือ
ประชากรสัตวน้ํา ดังนั้นเราเพียงนําสัตวน้ําไปปลอยเทานั้น ทุกอยางก็
กลับมาอุดมสมบูรณไดดังเดิม"
เมื่อเริ่มโครงการใหมๆ เราลองผิดลองถูกมาตลอด และพบวาสิ่งที่
ไดผลที่สุดก็คือ การปลอยกุงกุลาดํา มีการปลอยมาตั้งแตป 2543 หลัง
จากที่เราปลอยกุงกุลาดําไปแลว พบวาชาวบานสามารถจับกุงไดมาก
ขึ้น และกุงที่จับไดสวนหนึ่งมาจากกุงของกรมประมง สําหรับในการ
ปลอยแตละแหงนั้น ทางเจาหนาที่ของศูนยฯ จะเขาไปศึกษาถึงความ
พรอมของชุมชนเหลานั้นกอนวา มีความพรอมในระดับใด ถาชุมชน
นั้ น มี ค วามพร อ มก็ จ ะนํ า ลู ก กุ ง ไปปล อ ยในกระชั ง อนุ บ าลก อ น
ประมาณ 1-2 สัปดาห แลวถึงปลอยลงสูทะเล แตถาพบวาชุมชนนั้น
ไมมีความพรอมก็จะปลอยลูกกุงลงทะเลเลยเพราะถาขืนปลอยใหเขา
อนุบาลกุงคงไมรอด

"เราพบวาหลังจากที่เราปลอยลูกกุงลงไปที่ใดก็ตาม เมื่อกุงโต
มากุงจะหากินอยูในบริเวณนั้น เปนทรัพยากรประจําหมูบานไป
โดยปริยาย แตถาหากวาเราปลอยปลาลงไป ปลาจะวายน้ําหากิน
ไปทั่ว ไมเหมือนกับกุงที่อาศัยอยูเปนที่ ทําใหผลที่ไดตามมาก็คือ
ชาวประมงสามารถจับสัตวน้ําไดมากขึ้น โดยเฉพาะกุงกุลาดํา จาก
ที่ช าวประมงเคยออกเรือ หาปลาไดม าเพี ยงครั้งละ 100 กวาบาท
ตอนนี้ออกเรือแตละครั้งไดประมาณ 500-600 กวาบาท หักคาน้ํา
มันแลวเขาก็ยังพออยูได กุงที่เราปลอยไปนี้โตเร็วจริงๆ เคยเห็ น
ชาวบานเขาจับไดไซต 30 ตัว/กก.บาง 20 ตัว/กก.บาง บางครั้งได
ไซน 10 ตัว/กก. ไซต 10 ตัว/กก. เขาขายกันที่กิโลกรัมละ 400 บาท
คิดเปนตัวก็ตกตัวละ 40 บาททีเดียว"
ผูสื่อขาวถามวา แลวเรารูไดอยางไรวากุงกุลาดําที่ชาวประมงจับ
ได เปนกุงของกรมประมงที่ปลอยไป คุณยงยุทธ บอกวา จากขอ
มูลเดิมที่ทางเจาหนาที่ประมงไดมีการสํารวจองคประกอบสัตวน้ํา
บริเวณทะเลสาบสงขลาพบวา กุงกุลาดํามีไมถึง 1% เพราะฉะนั้น
สิ่งเหลานี้พอจะบอกไดวากุงที่ชาวบานจับไดมาจากเราหรือไม แต
ถาลองไปถามชาวบานเขาจะบอกเปนเสียงเดียวกันเลยวา เปนกุงที่
มาจากกรมประมงปลอย ถากรมประมงไมมาปลอย ก็คงไมมีกุงให
จับกัน
สํ าหรับ ลู ก กุ งกุ ล าดํ าที่ นํ ามาปล อ ยนี้ ส วนหนึ่ งได ม าจากโรง
เพาะของเอกชน อีกสวนหนึ่งไดมาจากศูนย สถานีประมงตางๆ ทั้ง
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส สตูล ปนี้คาดวานาจะมี
ลูกกุงในโครงการประมาณ 25 ลานตัว ในการปลอยลูกกุงในแตละ
หมูบานเรามีกฎกติกาไววา ถาปแรกนําไปปลอยเราจะใหเขา 100%
ปแรกอาจจะใหสัก 1 ลานตัว และในปถัดมาเราจะลดปริมาณการ
ใหลงเหลือ 50% และจะลดปริมาณลงมาเรื่อยๆ ในแตละป สาเหตุ
ที่เราทําเชนนี้ก็เพราะเราตองการใหชาวบานมีความเขมแข็ง หัดให
เขามีการรวมตัวกัน เพราะถาเราไปปลอยใหเขาในจํานวนที่นอยลง
ชาวบานเขาจะมีการรวบรวมทุนทรัพยของตนเองไปซื้อลูกกุงมา
ปลอยกันเอง ทําใหเขาเห็นคุณคาของสัตวน้ําที่นําไปปลอยมากขึ้น
นอกจากนี้ ถาหลายๆ ชุม ชนรวมกันปลอยสั ตวน้ํ าลงสู ท ะเลสาย
สงขลามากเท าไร ก็ ยิ่ ง เป น การเพิ่ ม ความสมบู ร ณ ให ท ะเลสาบ
สงขลามากเทานั้น และเปนการสรางจิตสํานึกให ชาวบานรักสิ่ง
แวดลอมไปในตัวดวย สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่กรมประมงตองการ
เห็นจากทุกชุมชนที่อยูรอบทะเลสาบสงขลา
บทความจาก นสพ. กุงไทย…
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ปลาตายที่บางกล่ําสรุปวา..เกิดจากน้ําเสียวัชพืชเนา..
-------------------------------------เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2548 ไดเกิดปลาตายในคลองบางกล่ํา
อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา จนเปนขาวครึกโครมไปตามสื่อตางๆ
อยูหลายวัน กรมประมงก็ไมไดนิ่งนอนใจกับเหตุการณดังกลาวโดยได
เขาพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาดังกลาวตั้งแตชวงเย็น
ของวันเดียวกันแลว และไดมอบหมายใหนายจุมพล สงวนสิน ผู
เชี่ยวชาญดานนิเวศวิทยา พรอมกับหนวยงานของในพื้นที่ (สถาบัน
วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา และ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา)
ไดเขาไปตรวจสอบเพื่อ
วิเคราะหถึงสาเหตุการตายของปลาดังกลาว ผลการตรวจสอบพบวา
มีปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ตายหลายชนิดดวยกัน เชน ปลาโคป ปลา
ชะโด ปลาชอน ปลาตะเพียน และกุงกามกราม เปนตน โดยปลา
โคปจะตายมากที่สุดประมาณ 1-2 ตัน มูลคา 10,000- 20,000 บาท
จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําตลอดทั้งลําคลองบางกล่ํา
ของสถาบันฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2548 พบวา ออกซิเจนละลายมีคา
อยู ในช ว ง 0-14.2 มก./ล. โดยบริเวณวัด บางกล่ํ า(วั ด ชลธาราวาส)ที่
ระดับกลางน้ํา(ลึกจากผิวน้ํา4.5 เมตร) และพื้นน้ํา ( 1 เมตร จากพื้นดิน)
มีคาเทากับ 0 มก./ล. คาพีเอช 6.82-8.33

ความเค็มอยูในชวง 22-27 สวนในพันสวน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
0-4.3 มก./ล. และจากการเฝาติดตามการเปลี่ยนคาออกซิเจนละลายใน
รอบ 24 ชั่วโมง ( 18.00 น. วันที่ 17 ส.ค. ถึง 06.00 น. วันที่ 18 ส.ค.
2548) ที่วัดบางกล่ําของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา พบ
วา พื้นน้ํามีคาเปนศูนยอยูตลอดเวลา สวนกลางน้ํามีคา 0-0.9 มก./ล.
และผิวน้ํามีคา 0.3-3.3 มก./ล.
จากข อ มู ล ดั ง กล า วสรุ ป ได ว า ปลาในคลองบางกล่ํ า ตาย
เนื่องจากสภาวะการขาดออกซิเจนอยางฉับพลัน เพราะกอนหนานั้น
ในคลองบางกล่ํามีผักกะเฉดขึ้นอยูอยางหนาแนนตลอดคลอง และ
ไดตายตกทับถมอยูที่กนคลองเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมาเนื่องจาก
ความเค็มของน้ําในคลองเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในกระบวนการยอยสลาย
ซากผักกะเฉดดังกลาวจําเปนตองใชออกซิเจน แตเนื่องจากผักกะ
เฉดมีอยูเปนปริมาณมหาศาล ปริมาณออกซิเจนที่มีอยูตามธรรมชาติ
จึงไมเพียงพอ สงผลใหเกิดการขาดออกซิเจนจนเปนเหตุใหปลาและ
สัตวน้ําหลายชนิดไดตายลง ประกอบกับในวันที่ 13 - 14 สิงหาคม
2548 สภาพอากาศมืดครึ้มตลอดทั้งวันซึ่งเปนผลกระทบจากไฟปา
ในประเทศอินโดนีเซีย กระบวนการสังเคราะหแสงของแพลงกตอน
พืชซึ่งเปนผูผลิตออกซิเจนที่สําคัญของแหลงน้ําจึงเกิดขึ้นไดนอย จึง
เกิดเหตุการณปลาตายเปนจํานวนมากขึ้น
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สํารวจสภาวะการประมงรอบทะเลสาบสงขลา
เดือนสิงหาคม 2548
------------------------------------------ภัยรายที่ไมไดเกิดขึ้นดวยน้ํามือมนุษยอยางพายุวาชิ ทํา
ความเสียหายไวอยางมากมายและที่รายกวานั้น คือ เปนอุปสรรค
อยางมากตอการทําประมงของชาวบานรอบทะเลสาบ อยางที่เจอ
เมื่อตนเดือนที่ผานมาปรากฎวาเรือแถวปากพะยูนจม 20 กวาลํา
รวมไปถึงคูเตาอีก 20 กวาลํา แตก็ยังโชคดีตรงที่น้ําบริเวณเรือจม
นั้นไมลึกเทาไรเลยเสียหายไมมากคนลักลอบทําผิดกันอยูก็มีอีก
เยอะ อยางการวางยาปลา การชอตปลา และใชกัดขนาดตาเล็กกวา
ที่กําหนดนี่ซินาเจ็บใจกวา เพราะฉนั้นเราจงหันมาใชตาอวนที่มี
ขนาด 5 ซม.ขึ้ น กัน กัน เถอะหรือ เลิกพฤติก รรม การวางยา การ
ชอตปลา เพื่อทะเลสาบของเราจะไดคงอยูตลอดไป...งั้นมาดูกัน
วาสัตวน้ํารอบทะเลสาบเดือนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบาง...
ทะเลนอย...ชวงนี้ ชาวบานออกทําประมงกันนอยมาก
เพราะไมคุมกับคาน้ํามันที่แพงขึ้นเรื่อยๆ และราคาสัตวน้ําก็ดันไม
แพงตามน้ํ ามัน ด านคาครองชีพ อื่น ๆ ก็ แพงขึ้น ตาม ดังนั้ น ชาว
บานหลายครัวที่เปลี่ยนอาชีพหันมาทํางานกอสรางบาง ทํางาน
โรงงานบาง เพราะในสวนนี้ไมตองลงทุนอะไร เพียงแคแรงกาย
เทานั้น แตก็พอมีบางที่ทําประมงกัน โดยไดปลาชอน 8-10 กก/
แมคา1 ราย จะวาสัตวน้ําไมมีก็ไมเชิง เพียงแตวาทํางานอื่นคุมคา
กวาที่เปนอยู น้ํามันแพงหยุดจับปลา รอน้ํามันลดราคาคอยจับกัน
ใหม
ทะเลหลวง...ปญ หาแถบนี้ที่ชาวบานรองมาก็คือ แถบ
ลําป ายังมีการลั กลอบใชกัดตาเล็กกัน อยู ก็ ขอวอนผูที่เกี่ยวขอ ง
แถวนั้น ชวยดูแลกัน ดวย (รายละเอียดอยูในคอลัม น คุยคุยขาว)
ส วนสั ตวน้ํ าที่ จับ ได แ ถวตลาดพั ท ลุงและจองถนนจะเป น ปลา
หัวแข็งหนวดออนเยอะมาก

เกร็ดเล็ก..
เกร็ดนอย..
จาก’เลสาบ
สงขลา

โดยไดประมาณวันละ 60-80 กก. และแถบนาปะขอ
ไดปลาโคบวันละ 30-40 กก. ปลาแปนเล็ก 20-30 กก. ปลา
ดุกทะเล 10-20 กก. ปลากระบอก 10-20 กก/วัน และกุง
กามกรามอีกเล็กนอยวันละ 2-3 กก.
ทะเลสาบตอนใน... ไฮไลอีกเรื่องของทะเลสาบตอนใน
นี้คงหนีไมพนกุงกุลาดําที่ทางกรมประมงปลอยกันอยูและคอย
เฝาติดตามผลอยูทุกเดือน ยอดเดือนนี้คงไมหางเทาไหรกับเดือน
ที่แลวนับวาประสบผลสําเร็จมากพอควร ชาวบานแถบนี้หลาย
รายหันมาเริ่มตนใหมกับทะเลสาบเพราะวางอวนไดคืนละ 400500 บาท ดีกวาไปตากแดดทํางานกอสรางเยอะเลย ปากพะยูน
ได กุ ล าดํ า 20-30 กก./แม ค า 1 ราย เกาะนางคํ าได วัน ละ 50-60
กก. คูขุดไดวันละ 60-70 กก. และทาหินไดวันละ 30-40 กก. นับ
วาเปนตัวเลขที่สวยหรูมาก ชาวบานมีความสุขกันถวนหนา เราก็
พลอยมีความสุขไปดวย
ทะเลสาบตอนนอก...แถบนี้ก็ถือวาเศรษฐกิจไมขี้เหร
ซะทีเดียวแตกุลาดําจะไมเจอเลย เพราะสวนใหญจะทําประมง
ดวยไซ ดังนั้นกุงที่ไดจะเปนกุงหัวแข็ง คูเตาชวงนี้ลมมรสุมคอน
ขางแรงเลยเลยไดไมเยอะมาก กุงหัวแข็งเล็กไดวันละ 20-30 กก.
หัวแข็งใหญไดวันละ 5-10 กก. เทานั้น แตคาดวาหากมรสุมสงบ
กวานี้คงไดกันเยอะกวาเดิม สิงหนครจะไดกุงแชบวยวันละ 2030 กก. กุงหัวแข็งเล็ก 50-70 กก. กุงหัวแข็งใหญ 20-30 กก. และ
นี้คือยอดสรุปสัตวน้ํารอบทะเลสาบเดือนนี้ก็นับยังคงทํามาหา
กินกันอยางสนุกสนานอยูแตถาใหดีก็ควรจะตัดพวก วางยาปลา
พวกชอตปลา พวกใชกัดที่ไมไดมาตรฐานออกใหหมดเพื่อจะได
สนุกสนานกับการทําประมงนี้นานๆ และตลอดไป
“โรมาริยา”

ครั้งหนึ่งทะเลสาบสงขลาเคยไดชื่อวาเปนทะเลสาบที่มีความอุดมสมบูรณแหงหนึ่งของโลก มีสัตวน้ํานานาชนิด
ซึ่งเปนเสมือนอูขาวอูน้ําที่หลอเลี้ยงสรรพชีวิตทั้งมวลรอบทะเลสาบสงขลากวา 160 ชุมชน มายาวนานหลายชั่วอายุ
คน ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนสวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับปริมาณของสัตวน้ํ าที่มีอยูในทะเลสาบ ปใดสัตวน้ํ าอุดม
สมบูรณชุมชนก็เขมแข็งและสงบสุขแตปใดขาดแคลนความทุกขยากก็แผขยายไปรอบทะเลสาบ เปนที่นาเสียดาย
อยางยิ่งวาในรอบหลายปที่ผานมานั้น ปริมาณสัตวน้ําในทะเลสาบสงขลาลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากความเปลี่ยน
แปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งที่ทางธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้นนับเปนปรากฎการณที่สําคัญที่สงผลกระทบ
อยางใหญหลวงตอสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบทะเลสาบ
บทความจาก www.sklonline.com
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คุยคุยขาว(ประมง)
โรมาริยา
จากการสํ ารวจเดื อ นนี้ (สิ งหาคม 2548) รอบๆ ทะเล
สาบคอ นข างจะมี ป ญ หามากกวาเดิม ตรงที่ ภัยธรรมชาติ ที่ ไม
สามารถหยุดยั้งได คือ “พายุวาชิ” เพราะนอกจากจะทําลายเครื่อง
มือประมงแลวยัง ทําใหชาวประมงออกทํามาหากินไมไดอีกแต
ในส วนนี้ คงเกิดขึ้น ไมบอ ยนั กเพราะฉะนั้นก็จงทนรอจนพายุ
สงบกอนดีกวาแลวคอยตะลุยกันใหมนะชาวประมงจา...แตเรื่อง
ราวที่จะกลาวตอจากนี้ไมเกี่ยวของกับภัยธรรมชาติเลย จะขึ้นอยู
กับจิตใตสํ านึกและรําลึกถึงบุญ คุณ ของทะเลสาบมากนอยแค
ไหน
ลําปา...ชาวบานแถบนี้เรียกรองมาอีกแลว ทําไมถึงไม
ยอมหมดสักที อาย คุณ คุณ ทั้งหลายที่ยังใชกัดตาขนาดเล็กลัก
ลอบทําประมงปลาหัวแข็งหนวดออน รูนั่นแหละวาคุมคามาก
เพราะกิโลละ 3-5 บาท ไดคืนละ 400-500 กก. คุมจริงๆแตอยา
เห็นแกตัวนักเลยปลอยใหปลาโตบาง นี้อะไรเพิ่งลืมตาดูโลกไม
กี่วันเอง แปลงรางเปนปลาเปดซะแลว ผูที่เกี่ยวของแถวนั้นอยา
มัวแตนับญาติอยูเลยจับๆซะบางเพื่อลูกๆ หลานๆ ของญาติๆ ใน
อนาคตไมใชรูจักชื่อปลาแตในรูปภาพเทานั้นไมเคยเห็นตัวจริง
เลย ก็ชวยๆดูแลกันหนอยนะครับ
เกาะหมาก...นี่เรื่องนี้นับเปนขาวดีและตัวอยางที่ดีมาก
เลย ประมงอาสาคนหนึ่งบอกกับทีมงานสํารวจฯวาเดือนนี้ไมมี
เลยเรื่องลักลอบวางยาปลา ก็ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ดวยที่
ชวยๆกันดูแลทะเลสาบและขอใหเปนอยางนี้ตลอดไป และอีก
อยางเรื่องน้ําเสียโรงงานเดือนนี้ก็ไมมี แตอยาเพิ่งนิ่งนอนใจเด็ด
ขาด เพราะน้ําเสียจากโรงงานเปนนักฉวยโอกาสที่ดีอยางหนึ่ง
วันไหนฝนตกมากๆ ละกอ...เสร็จแน...อีกอยางที่ประมงอาสาขอ
ก็คือ ขอใหประมงอาสามีอํานาจพิจารณาดวยแลวกันครับ...

คูเตา...ชาวบานฟองมาอีกแลววา อวนรุนเริ่มทํางานอีกแลว นี้
เปนลางรายสําหรับสัตวน้ําเลยนะเนี๊ยะ จับ จับ กันบางเถอะ อยาเห็นแก
อะไรเล็ กๆ น อยๆ เลย ไม คุ ม หรอกหากจะแลกกับ ชี วิต สั ตวน้ํ าที่ ถู ก
ทําลายไป นึกถึงอนาคตของลูกหลานทานซิ หากทะเลสาบมีแตน้ําไมมี
สัตวน้ําเลย ลูกหลานทานจะไมเชื่อเด็ดขาดกับคําวา “ในน้ํามีปลา........”
จะกลายเปน วาในน้ํามีอวนรุน มีการวางยาปลา มีการชอ ตปลา ฯลฯ
แลวทานชอบหรือที่ลูกหลานไดอะไรที่ผิดๆไปแนะ...อีกเรื่องหนึ่งที่
แถบนี้ฟองมา คือ การวางยาปลาในกร่ําและมาติดอวนที่ลอมไวรอบๆ
กร่ํา แลวใชหอลูกยาไวผูกติดกับไมจากนั้นก็ไปจุมในกริ่งสัตวน้ําก็จะ
วายออกจากกร่ําและมาติดอวนที่ลอมไว ฉลาดกันจริงๆ อายเรื่องอยาง
นี้แนะแถมยังขโมยวางในกร่ําของเพื่อนอีกผิดสองตอเลยนะเนี๊ย...ผม
จํ าได ว าเดื อ นที่ แ ล ว แถบปากพยู น ก็ ฉ ลาดคล ายๆกั น แต ที่ นั้ น ใช วิ ธี
ละลายยาในเรือแลวสาดลงน้ําทําทีวาวิดน้ําเรือเลยไมมีใครรูวากําลัง
ทําลายสัตวน้ําอยู...ผูที่เกี่ยวของครับเปนอยางนี้แลวอยาเฉยอยูเลย ทํา
อะไรบางเถอะครับ เพื่อทะเลสาบของเรา
คูขุด...ขอชมเชยแมคาคนหนึ่งวา มีสวนชวยทะเลสาบของเรา
ไดเยอะทีเดียวโดยรับซื้อแตกุงตัวโตขนาด 30 ตัว และตั้งราคาซื้อไว
หางมากกับ 40 ตัว/กก. เพื่อใหชาวประมงจับกุงแตตัวโตๆ เพราะจะได
ราคาที่แพงและคุมคากับการออกทําประมงในแตละคืน...(30 ตัว ราคา
170 บาท/40 ตัว ราคา 120 บาท)
ทาคุระ...มีการขโมยอวนกันเยอะมาก ชาวบานออกไปวาง
อวนตองนอนเฝากันทั้งคืน ก็นาเห็นใจอยูอุตสาหลงทุนแลวเพื่อนมา
ขโมยเปนอะไรที่เลวรายมากและที่นาเห็นใจ บางคนตองกูยืมอีกเพื่อมา
ซื้ออวนทําประมง พวกขโมยก็ขโมยกันจริงไมยอมลงทุนเลยเห็นแกตัว
มาก ทั้งๆ ที่ลงทุนแลวทําประมงไดคืนละ 400-500 บาทไมกี่วันก็ตอบ
ทุนคืนหมดแลว เพราะกุลาดําแถบนี้คอนขางมีอยางตอเนื่องดวยโครง
การฟารมทะเล เพราะฉนั้นหันมาลงทุนเถอะมามัวแตจองขโมยของ
เพื่อนอยูเลยไมมีความสุขหรอก เผลอๆ อาจเจอศาลเตี้ยตายไมรูเรื่อง
เลยนะเนี๊ย...

.. “ทรัพยากรสัตวน้ํามีคา อยามัวแตมาคิดทําลาย”
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