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ผ่านไปผ่านมาจะสิ้นปีอีกแล้ว วันเวลาผ่านไปรวดเร็วสาหรับช่วงที่มีความสุข แต่บางครั้งที่มีความทุกข์ วันเวลา
ช่างผ่านไปช้าเหลือเกิน โดยเฉพาะการรอคอยที่จะพบกับโอกาส หรือการรอพบกับความสมหวัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ให้ มุ่งมั่น
ทาหน้าที่ของแต่ละคนให้เต็มที่ตามศักยภาพที่มี สักวันโอกาสและความสาเร็จสมหวังคงมาถึง
พรรณนาเสียนาน มาดูการดาเนินงานทะเลสาบสงขลากันหน่อย ซึ่งจากตามแผนงานต่างๆ ทุกกิจกรรมที่ดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนเกือบทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าก็ครบเข้าเป้าแล้ว รอก็แต่ผลผลิตที่จะมีมากหรือน้อย
หรือให้ผลโดดเด่นช่วงไหน ปีนี้สัตว์น้าหลักที่ปล่อยไปเป็นกุ้งก้ามกรามซะเยอะกว่า ส่วนกุ้งกุลาดาจะปล่อยน้อยช่วงท้ายๆ
งบประมาณ ซึ่งเป็นช่วงที่น้าในทะเลสาบมีความเค็มยาวนาน
นอกจากนี้ ก ารเพิ่ ม ผลผลิตสั ตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาได้ ผลพวงจากการได้ รับจั ดสรรงบประมาณจากจัง หวัด
แผนงานบริ หารงานจั งหวัดและกลุ่ม จัง หวัด โครงการเพิ่ ม ปริ มาณสั ตว์น้าเพื่ อ แก้ ปัญ หาความยากจนของประชาชนใน
คาบสมุทรสทิงพระ ภายใต้การดาเนินงานบูรณาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)
สานักงานประมงจังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดเขต 12 (สงขลา) ได้ร่วมกั นผลิตกุ้งก้ามกราม 25 ล้านตัว ปลาตะกรับ 300,000 ตัว ทั้ ง 4 หน่วยงานกาลั ง
ดาเนินการผลิตและปล่อยไปบ้างแล้วในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทรัพยากรหน้าบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็น แหล่ง
อาหารอย่างยั่งยืนต่อไป

อรัญญา อัศวอารีย์

ความสวยงามของทะเลไทยขึ้นชื่อติดอันดับโลก แต่ในขณะเดียวกันประเทศของเราก็ติดอันดับที่ 6 ของประเทศ
ที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก มากถึง 1 ล้านตันต่อปีแล้วขยะที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลเหล่านี้มาจากไหน?? จากการ
เปิดเผยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้ว่าขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ขวดน้า
พลาสติก ขวดแก้ว โฟม เป็นต้น ถัดมาคือขยะจากการทาการประมง เช่น อวน เชือก เป็นต้น ยังไม่รวมขยะอื่นๆที่พบได้ใน
ทะเล เช่น ถุงพลาสติก ฝาน้า และเศษบุหรี่ไม่เฉพาะแค่การท่องเที่ยว แต่รวมไปถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของ มนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ครัวเรือน อุตสาหกรรม ขยะเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยลงแหล่งน้าต่างๆ จากลาคลองสู่ แม่น้ า
ท้ายที่สุดแล้วก็จะมีขยะส่วนหนึ่งลงสู่ท้องทะเลปัญหาขยะล้นทะเลไทยเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่าบ้านเรา
ยังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและการเติบโตของ
เศรษฐกิจข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษในปี 2556 ซึ่งได้สารวจปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 26.77 ล้านตัน แต่ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้องเพียง 7.2 ล้านตัน มีขยะ
มูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์อยู่ที่ 5.1 ล้านตัน ในขณะที่ขยะมูลฝอยจานวน 6.9 ล้านตันไม่ได้นาไปกาจัดอย่างถูกต้อง
ส่วนอีก 7.6 ล้านตันคือปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าเกินครึ่งของขยะมูลฝอยในประเทศไทยไม่ได้รับ
การจั ด การอย่ า งถู ก วิ ธี ข ยะที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การก าจั ด อย่ า งถู ก วิธี เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ข องการจั ด การขยะของ ไทย (ข้ อ มู ล จาก :
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
ดังนั้น ทางออกในการลดปัญหาขยะที่สามารถทาได้และง่ายที่สุด สามารถเริ่ม
ได้ที่ตัวเราทุกคน นั่นคือ เพียงช่วยกันลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกลง
และรับผิดชอบขยะของแต่ละคน ทิ้งให้ถูกที่ กาจัดให้ถูกวิธี
จานง ถีราวุฒิ

บรรณาธิการ : ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร, ธนาวุฒิ กุลจิตติชนก, ผู้ช่วยบรรณาธิการ : เพ็ญศรี เมืองเยาว์, อรัญญา อัศวอารีย์
กองบรรณาธิการ : จานง ถีราวุฒิ, นรินทร ใหม่วัด, มยุรี พัฒโนทัย, อารัน บังกูสัน
ออกแบบ & งานศิลป์ : เพ็ญศรี เมืองเยาว์, จิราพร ชุมแก้ว
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กรมประมง...ออกโรงเตือน!! เจ้าของเรือที่มีใบอนุญาตทาการประมงหากให้ผู้อื่น “ยืม”หรือ “เช่า”เรือ เมื่อมีการ
กระทาผิดกฎหมาย อ้างไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ ต้องรับโทษด้วย
กรมประมงเตือนผู้ประกอบอาชีพทาการประมงที่มีใบอนุญาตทาการประมงทั้งเรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน โปรด
ระวัง !! หากให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือของตนออกไปทาการประมง และผู้ยืมกระทาความผิดใดๆ ก็ตาม เจ้าของเรือไม่สามารถ
ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ต้องรับโทษตามกฎหมายด้วย
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เนื่องจากพระราชกาหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2560 ได้กาหนดให้ผู้ที่จะทาการประมงในประเทศไทยต้องขออนุญาตทาการประมงตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ และผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตทาการประมงในน่านน้าไทยมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบของตน และต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กาหนดไว้ ซึ่งในกรณีที่ให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือประมงของตนที่มีใบอนุญาตทาการประมง
แล้วออกไปกระทาความผิดตามกฎหมาย เจ้าของเรือย่อมต้องมีความผิดและต้องรับผิดชอบในการกระทาผิดกฎหมายนั้นด้วย
โดยจะอ้างว่าได้ให้ผู้อื่นยืมหรือให้เช่าเรือประมง ซึ่งตนไม่รู้เห็นกับการกระทาความผิดดังกล่าวนั้นไม่ได้ แม้จะนาสัญญาให้เช่า
เรือของทั้งสองฝ่ายมายืนยันก็ตาม
ทั้งนี้ ล่าสุดได้มีกรณีตัวอย่างของคดีในลักษณะนี้แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยศาลปกครอง
เพชรบุรีได้มีคาวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวว่า “การที่เจ้าของเรือยินยอมให้ผู้เช่านาเรือที่ให้เช่าไปทาการประมง โดยให้อาศัย
สิทธิการทาประมง ตามใบอนุญาตของเจ้าของเรือ เพื่อให้ผู้เช่าสามารถนาไปอ้างต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้
เช่นนั้น ย่อมถือได้ว่า เจ้าของเรือยินยอมให้ผู้เช่าเชิดตัวเขาเองเพื่อแสดงว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือเพื่อทาการประมงตาม
ใบอนุญาตของเจ้าของเรือ เจ้าของเรือย่อมต้องรับผิดต่อรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อบุคคลภายนอก เสมือนเป็นตัวการ
โดยถือเสมือนว่าผู้เช่าเรือเป็นตัวแทนของเจ้าเรือตามมาตรา 821 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหากจะถือว่าการ
ทาสัญญาให้เช่าเรือ มีผลทาให้เจ้าของเรือ ไม่ต้องรับผิดในฐานะตัวการ และคณะกรรมการมาตรทางปกครองไม่สามารถ สั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตการทาประมงของเรือได้ ย่อมจะทาให้รัฐไม่สามารถสั่งลงโทษทางปกครอง เพิกถอนใบอนุญาตการทา
ประมงของเรือที่ทาผิดกฎหมายได้เลย เพราะเจ้าของเรือทุกลาจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย ด้วยการทาสัญญาให้เช่าเรือแก่บุคคลอื่นที่
ตนอุ ป โลกน์ ขึ้ น มาให้ เ ป็ น ผู้ เช่ า เรื อ แล้ วหยิ บ ยกเอาสั ญ ญาให้ เ ช่ า เรื อ ดั ง กล่ า วขึ้ น มากล่ า วอ้ า งว่ า ตนไม่ มี ส่ วนรู้ เ ห็ น กั บ
การกระทาความผิดและไม่อาจสั่งลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตทาการประมงของเรือลานั้นได้ บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ลงโทษ
ทางปกครองแก่เรือที่ทาการประมงผิดกฎหมายในกรณีดังกล่าว ย่อมไม่อาจมีผลบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติ และย่อมทาให้การ
แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายไม่อาจบรรลุผลได้ตามหลักการหรือเหตุผลและเจตนารมณ์ของกฎหมายฯ”
อธิบดีกรมประมงกล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลการทาประมงและการบังคับ
ใช้กฎหมายด้านการทาประมงในน่านน้าไทย จึงขอย้าเตือนพี่น้องชาวประมงทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงพาณิชย์หรือกลุ่ม
ประมงพื้นบ้าน โปรดระมัดระวังการให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือประมงของท่าน ซึ่งหากพบว่าเรือที่ให้ยืมหรือเช่านั้น ออกไปทาการ
ประมงในลักษณะที่ผิดกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตทาการประมงได้ (ข้อมูลจาก : กรมประมง)

นรินทร ใหม่วัด
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สิงหาคมนี้ ตลาดชะอวดยังคงเงียบเหงาเหมือนกับ 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา เพราะมีแม่ค้า
ตั้งแผงขายปลาไม่ เกิน 5 ราย ต่างจากโซนอื่นๆ ในทะเลสาบสงขลาไม่ว่าจะเป็นโซนทะเลน้อย ซึ่งช่วงนี้
ปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบขีด ปลาหมอช้างเหยียบ และกุ้งก้ามกรามจะพบมากเป็นพิเศษ ส่วนโซนทะเล
หลวงเดือนนี้ ก็ไม่ผิดหวังครับ ทั้งกุ้งก้ามกราม กุ้งกะต่อม และปลาหัวแข็งหนวดอ่อนมีให้จับกันเป็นกอบ
เป็นกา โซนทะเลสาบตอนในน้าเค็มก็เข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว ทั้งกุ้งทั้งปลาก็เริ่มจับ กันได้มากขึ้น และทะเลสาบ
ตอนนอกช่ ว งนี้ ก็ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสั ต ว์ น้ าหลากหลายชนิ ด อาทิ เ ช่ น กุ้ ง แชบ๊ ว ย กุ้ ง ตะกาด กุ้ ง ตะกาดขาว
ปลาตะกรับ ปลากระบอก ปูดา ปูม้า เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดจะจับได้มากน้อยแตกต่างกันไป มาดูกันเลยครับ
ว่าชนิดและปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ในเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย ปลาตะเพียนขาว 145 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 64 กก. ปลากระสูบขีด
38 กก. ปลาช่อน 55 กก. ปลาสลาด 55 กก. ปลานิลดา 42 กก. ปลากราย 12 กก. ปลาตาแดง 15 กก.
ปลากะสง 5 กก. ปลาบู่ ทราย 15 กก. กุ้ ง ก้ า มกราม 12 กก. ปลาชะโด 15 กก. ปลาสลิ ด 4 กก.
(ปริมาณสัตว์น้ากิโลกรัมต่อวัน)
เกาะใหญ่แ ละโซนทะเลหลวง ปลาหั วแข็ งหนวดอ่อน 730 กก. ปลาหั วอ่ อนหนวดแข็ ง 225 กก.
กุ้งกะต่อม 405 กก. ปลากดคันหลาว 120 กก. กุ้งก้ามกราม 127 กก. ปลานิลดา 105 กก. ปลาหมอ
ช้างเหยียบ 35 กก. ปลาดุกทะเล 27 กก. ปลาสลาด 32 กก. ปลาช่อน 22 กก. ปลากระบอกดา 25 กก.
ปลากระบอกขาว 7 กก. ปลาโคบ 12 กก. ปลาตะกรับ 35 กก. (ปริมาณสัตว์น้ากิโลกรัมต่อวัน)
คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน ปลาดุกทะเล 95 กก. กุ้งกะต่อม 120 กก. กุ้งตะกาด 115 กก.
กุ้งแชบ๊วย 85 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 115 กก. กุ้งตะกาดขาว 125 กก. กุ้งก้า มกราม 81 กก.
ปลากระสูบขีด 110 กก. ปลานิลดา 115 กก. ปูดา 15 กก. ปูม้า 50 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 100 กก.
ปลาช่อน 51 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 42 กก. ปลามะลิ 30 กก. ปลาตะกรับ 15 กก. ปลาแป้นใหญ่
5 กก. ปลาบู่ทอง 32 กก. (ปริมาณสัตว์น้ากิโลกรัมต่อวัน)
โซนทะเลสาบตอนนอก กุ้ งตะกาดขาว 758 กก. กุ้ง ตะกาด 390 กก. ปู ม้า 397 กก. กุ้ง แชบ๊ว ย
125 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 97 กก. กุ้งขาว 54 กก. ปลาดุกทะเล 68 กก. ปลาสลิดหินลายขาว
39 กก. ปูดา 26 กก. กุ้งฝอย 61 กก. ปลากดขี้ลิง 46 กก. ปลากระบอกขาว 35 กก. ปลากระบอกดา
41 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 35 กก. ปลาตะกรับ 45 กก. กั้งตักแตนสันแดง 12 กก. (ปริมาณสัตว์น้า
กิโลกรัมต่อวัน)

อารัน บังกูสนั
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EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง
“ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตกุ้งทะเลที่สาคัญ แต่จากข้อจากัดด้านสิ่งแวดล้อมและโรคระบาด
ในช่วง
ที่ผ่านมาส่งผลให้การผลิตกุ้งทะเลของไทยลดปริมาณลงเป็นอันมาก แต่กระนั้นก็ตามไทยยังคงเป็น
ผู้ส่งออกในระดับต้น ๆ ของโลกที่หลายประเทศให้ความสนใจและจับตามอง
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการแข่งขันทางการค้าของ “กุ้งทะเล”
ที่สูงมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้เมื่อมี “ข่าว” ไม่ว่าในทิศทางใดจะกระตุ้นความสนใจ และพร้อมที่จะ “แชร์”
ต่อไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง จะเห็นได้จากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มี วีดีโอ ที่เผยแพร่ออกมาใน YouTube โดย
องค์กรที่ไม่หวังผลกาไรของประเทศเยอรมัน หัวข้อเรื่อง “The dirty business with the shrimp” ซึ่งงานสารคดีชิ้นนี้
นาเสนอภาพที่เป็นลบกับการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย ที่จะทาให้ผู้บริโภคทั่วโลกเข้าใจผิดต่อภาพลักษณ์กุ้ง ทะเล
ของไทย โดยข้อมูลทั้งหมดเป็น “เรื่องเก่า” ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง แม้แต่
Dr. David Bassett, Program Manager ของ EURASTiP หรือ The European Asian Aquaculture Technology
and Innovation Platform ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้มีความยั่งยืน ยังได้มีคาแถลงในงาน Aquaculture in Thailand:
Challenges and opportunities for Europe เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวีดีโอดังกล่าวว่า “…. วิดีโอที่ทาใหม่เป็น
ภาคภาษาอังกฤษชุดนี้ เป็นชุดเดียวกันกับ “Schmutizge shrimps-dirty shrimp in German” ซึ่งเผยแพร่ในเยอรมัน
เมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมันหมายความว่า นอกจากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเท็จแล้ว วิดีโอการนาเสนอครั้งนี้ยังเป็น
ข้อมูลที่ล้าสมัย โดยเฉพาะประเด็นการกล่าวอ้างว่า พื้นที่ป่าชายเลนของไทยถูกทาลายล้างด้วยฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มีการ
ใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่ผิดวิธี มีการปล่อยน้าทิ้งที่ทาความเสียหายแก่แม่น้าลาคลองและสร้างมลพิษเป็นอันตรายกับ
เด็กที่ไปว่ายน้าบริเวณนั้น รวมทั้งการจ้างแรงงานผิดกฎหมายจากเมียนมาร์ และเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่อง ไม่มีอะไรที่เป็น
เรื่องสร้างสรรค์เลย ไม่มีการพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลไทย รวมทั้งสมาคมกุ้งทะเลต่างๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้พยายาม
ร่วมมือกันมาโดยตลอดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยมีความยั่งยืน …”
และ EURASTiP ยินดีที่ให้ข้อมูลที่จาเป็นที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อต่อต้านข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นเท็จในวิดีโอชุดนี้ Dr. David
Bassett กล่าวทิ้งท้ายและในฐานะประเทศไทย กรมประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอด
สายการผลิต ขอขอบคุณ EURASTiP ผู้นาเข้า และผู้บริโภคทั่วโลกที่เชื่อมั่น “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” ตลอดมา และ
ยืนยันว่า อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ “ความยั่งยืน” และขอความร่วมมือทุกท่านในการหยุดยั้ง
การ “แชร์” วีดีโอที่มีเนื้อหาอันเป็นเท็จชุดนี้ และช่วยกัน “เผยแพร่ ” และ “นาเสนอ” ข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านใด
ต้องการข้อมูลการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ติดต่อประสานขอข้อมูลที่กรมประมงได้ตลอดเวลา
อธิบดีกรมประมงกล่าวทิ้งท้ายในที่สุด (ข้อมูลจาก : กรมประมง)
นรินทร ใหม่วัด

จานง ถีราวุฒิ

