“เขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ํา”
การอนุรักษฟนฟูสัตวน้ําขององคกรชุมชนบานแหลมจองถนน
โดย โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต 1
สภาพทัว่ ไปของทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลสาบแหงเดียวของประเทศไทยและเปนหนึง่ ในสามแหงของทะเลสาบเปด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตัง้ อยูบ นชายฝงดานตะวันออกของภาคใต ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด
คือ จังหวัดสงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราช บริเวณที่เปนพืน้ ที่ลุมน้าํ ครอบคลุมเขตจังหวัดพัทลุงทัง้
จังหวัด จังหวัดสงขลา 10 อําเภอกับ 2 กิง่ อําเภอ คือ อ.หาดใหญ
อ.รัตภูมิ อ.ควนเนียง อ.สะเดา
อ.สิงหนคร อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ อ.นาหมอม กิง่ อ.บางกล่าํ และกิ่งอ. คลองหอยโขง และ
จังหวัดนครศรีธรรมราชอีก 2 อําเภอ คือ อ.ชะอวด และ อ.หัวไทร
กายภาพของทะเลสาบสงขลา
แบงทะเลสาบ ออกไดเปน 3 ตอน ดวยกัน คือ
สวนที่ 1 ทะเลนอย หรือทะเลสาบตอนบน ซึ่งเปนทะเลสาบเล็กๆ ดานทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของทะเลสาบ โดยมีคลองนางเรียมเชือ่ มทะเลนอยกับทะเลหลวง และมีพื้นที่ 18,750
ไร ความลึกโดยเฉลี่ย 1-1.3 เมตร และมีพรุควนเคร็งซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ําที่สําคัญ ทางทิศเหนือ
และทิศตะวันออกของทะเลสาบน้าํ จืด ทําใหมีพชื น้ํา เชน บัวอยูทั่วไป นอกจากนี้ยังมีนกน้าํ
อาศัยอยูหลายชนิด
สวนที่ 2 ทะเลหลวง หรือทะเลสาบตอนกลาง มีพื้นที่ 485,500 ไร ความลึกโดยเฉลี่ย 1.3-2.4
เมตร สามารถแบงออกไดเปน 2 ตอน คือ ทะเลหลวงและทะเลสาบตอนกลาง ดานลางทางทิศใตของทะเล
หลวง คุณสมบัติของน้ําในทะเลสาบตอนบนมีสภาพเปนน้ําจืดและคอยๆเปนน้ํากรอยในตอนลาง
สวนที่ 3 ทะเลสาบตอนลาง หรือทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ 137,500 ไร ความลึกโดยเฉลี่ย 1-1.5
เมตร คุณสมบัติของน้ําในทะเลสาบมีทั้งน้ําเค็มและน้ํากรอย มีอาณาเขตตั้งแตชวงปากทะเลสาบ (หัวเขา
แดง) ไปจนถึงชองแคบปากรอ
ดวยลักษณะพิเศษของทะเลสาบที่มีทั้ง น้ําจืด น้ําเค็มและน้ํากรอย เนื่องจากมีน้ําทะเลจากอาวไทย
สามารถผานเขาออกไดตามคลองตางๆ และจากชองแคบปากรอ
ดานตะวันออกเฉียงใตของทะเลสาบ
รวมทั้งเปนพืน้ ที่รับน้ําจืดขนาดใหญ จากตนน้ําลําธารของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ทางทิศตะวันตก ทิศ
เหนือและทิศใตของทะเลสาบ จึงทําใหน้ําในทะเลสาบมีสภาพเปนน้ําจืด น้ํากรอยและน้ําเค็ม ทะเลสาบ
สงขลาเคยเปนแหลงน้ําที่มีพนั ธุสัตวน้ํามากกวา 700 ชนิด และเปนแหลงทํามาหากินของชาวประมงซึ่งตั้ง
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คณะทํางานขอมูลประกอบดวยเจาหนาที่ที่ทํางานในพืน้ ที่รวมกับชุมชนชาวประมงทะเลสาบสงขลา ไดแก เบญจวรรณ เพ็งหนู
พิศพร ไชยภักดี และสุพรรณี ชนะชัย สุนันทา นิลเพชรและ ประเสริฐศักดิ์ สัมปชาโน เจาหนาที่ฝายขอมูล-วิจัยและรณรงคเผยแพร
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ถิ่นฐานรอบทะเลสาบไมต่ํากวา 168 หมูบาน และเปนแหลงทํามากินของประชากรกวา 85,000 คน โดยป
หนึ่งๆ ชาวประมงพื้นบานเหลานี้สามารถจับสัตวน้ําไดถึงปละ 12,000 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 360 ลาน
บาท นอกจากนี้ยังมีประชากรที่ตั้งถิ่นฐานในเขตลุมน้ําอีก กวา 1.2 ลานคน ในเขตจังหวัดพัทลุง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช
ชาวประมงทะเลสาบสงขลา
อาชีพประมงเปนอาชีพดั้งเดิมของชุมชนรอบทะเลสาบ จากการสํารวจขอมูล กชช.2 ค ป 2543 ที่
ไดสํารวจจํานวนชุมชนชาวประมงที่อยูรอบทะเลสาบ ในเขต จังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช
จํานวน 168 หมูบาน ประชากรกวา 85,000 คน มีรายไดหลักของครอบครัวมาจากอาชีพการทําประมง การ
ทําประมงพื้นบานนับเปนอาชีพที่ไดเรียนรูและพัฒนาทักษะสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษ ชาวประมงพื้นบาน
สวนใหญมีถิ่นฐานอยูชายฝงในพื้นที่ทะเลสาบ
สวนใหญเปนชาวประมงที่ทาํ ประมงแบบพื้นบานใช
เครื่องมือจับปลาพื้นบานแบบงาย เชน อวนลอย แห ไซตู เปดราว เปนตน ใชเรือลําเล็กๆ ในการทําประมง
เชน เรือแจว เรือหางยาว ซึ่งมีเครื่องยนตขนาด ประมาณ 5 แรงมา เปนพาหนะออกไปหากินใกลๆ ชายฝง
การสํารวจรายไดและรายจายของครัวเรือนชาวประมงขนาดเล็ก ของสํานักสถิติแหงชาติในป 2535
พบวารายไดเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งประเทศมีคาเทากับ 58,778 บาท/ ป และครัวเรือนหนึ่งจะมีสมาชิกใน
ครอบครัวประมาณ 5-6 คน โดยรายไดรอยละ 80.2 ของครอบครัวมาจากการประมง
ปญหาที่เกิดขึ้นในทะเลสาบสงขลา
1. การปดปากระวะ (ป พ.ศ.2499-2510)ปากระวะเปนเสนทางเชื่อมตอระหวางทะเลอาวไทยกับ
ทะเลสาบสงขลาตอนบน เพื่อปองกันน้ําเค็มเขาสูทะเลสาบตอนบนและนําน้ําจืดในทะเลสาบ
ไปใชในการทํานาปรังบริเวณทุงระโนด
แตการปดปากระวะดังกลาว เสมือนกับเปนการตัดเสนทางของสัตวนา้ํ วัยออน เชน กุง
หัวมัน กุง หัวแข็ง โดยธรรมชาติสัตวน้ําจะเขามาเจริญเติบโตในทะเลสาบตอนบนสงผลให
ปริมาณสัตวนา้ํ ลดลง (ความเห็นจากชาวประมงรอบทะเลสาบ เชน ทะเลนอย แหลมจองถนน
เกาะหมาก คูขุด ฯลฯ)
สภาพน้าํ จืดอยางถาวรซึ่งเกิดจากการปดกั้นไมใหน้ําเค็มเขามาผสมในทะเลสาบทํา
ใหเกิดวัชพืชน้าํ เชน ผักตบชวา เหมือนทีท่ ะเลนอยประสบปญหาอยูข ณะนี้ นอกจากนีย้ ังทํา
ใหเกิดการตื้นเขินในบริเวณทะเลนอย และทะเลสาบตอนกลาง เพราะกระแสน้าํ ไมสามารถ
ไหลเวียนได ทําใหเกิดการทับถมของตะกอนเปนจํานวนมาก
2. การลดลงของชนิดและปริมาณพันธุสัตวนา้ํ
ดวยทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณไปดวยกุงปลานานาชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
สามารถจับไดเปนลําๆ เรือ สัตวน้ําที่สําคัญไดแก กุงกามกราม กุงหัวมัน กุงหัวแข็ง ปลาตรับ
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3.

4.

5.

6.

ปลาโคบ เปนตน ชาวประมงมีรายไดดี มีอาหารการกินเหลือเฟอ ผูคนเปนอยูอยางสงบสุข แต
ปจจุบันกุงปลาหายากมากขึน้ ชาวประมงสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยวันละ 50-150
การถายเทน้ําเสียลงสูทะเลสาบ
ซึ่งมาจากชุมชนขนาดใหญ ซึ่งตัง้ อยูรายรอบทะเลสาบสงขลา น้าํ เสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นากุง และสารเคมีจากการทําการเกษตรเมืองหาดใหญ สงขลา นับเปนแหลงน้าํ
เสียขนาดใหญที่มีการถายเทน้าํ เสียเปนปริมาณมากทีส่ ุด
ลงสูท ะเลสาบตอนลางโดยผาน
คลองอูตะเภา คลองพะวง คลองขวาง คลองสําโรง ปริมาณ 180,000 ลบ.ม./วัน (ที่มา :
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา)นอกจากนีย้ ังมีชุมชนขนาดใหญอื่นๆ อีกเชน เมืองพัทลุง ถายเท
น้ําเสียผานคลองลําปา ลงสูท ะเลสาบตอนกลางอําเภอระโนด ผานทางคลองระโนด และจาก
ชุมชนอําเภอปากพะยูนซึ่งอยูติดกับทะเลสาบ
ผลกระทบจากการทํานากุง รอบทะเลสาบ
การทํานากุง บริเวณทะเลสาบตอนกลางและตอนลาง มีอยูปริมาณ 10,329 ไร ทัง้ ใน
เขตพัทลุง สงขลา มีการถายเทน้ําทิง้ ปริมาณมากทุกวันและยังมีการทิง้ ขี้เลนจากบอลงสู
ทะเลสาบ สวนสารเคมีเกิดจากการเกษตรที่ปนเปอนมาจากปุย และยาปราบศัตรูพืชมีการใชอยู
รอบบริเวณลุมน้ําทะเลสาบก็มีการชะลางลงมาสะสมในทะเลสาบถึงแมวาในขณะนีย้ ังไมมีบริ
มาณมากจนถึงขั้นทีเ่ ปนอันตราย แตสารพวกนี้ก็จะเกิดการสะสมมากขึ้นในอนาคต
การใชเครื่องมีประมงที่ผิดกฎหมาย
คือการทําประมงทีใ่ ชเรืออวนรุนเปนเครื่องมือทีผ่ ิด
กฎหมายในบริเวณทะเลสาบตอนลางซึ่งจะเปนการทําลายพันธุสัตวนา้ํ วัยออน(ประมาณรอย
ละ 50-75 ของปริมาณสัตวน้ําที่จับได) แลวยังทําลายเครื่องมือประมงประเภทอืน่ ของชาวบาน
ที่ทาํ การประมงอยูบริเวณเดียวกัน แมวา ในป พ.ศ. 2540 หลายฝายจะรวมมือกันแกไขปญหา
เรืออวนรุน จนเหลือ 53 ลํา (ขนาดใหญ 3 ลํา ขนาดเล็ก 50 ลํา) ปจจุบันยังคงมีเรืออวนรุน
ในทะเลสาบเพิ่มมากขึ้น ขนาดใหญ 2 ลํา ขนาดเล็ก 137 ลํา
นอกจากนีย้ ังมีเครื่องมือที่ผดิ กฎหมายอื่นๆ อีก เชน โพงพาง การใชยาเบื่อ และ
การทําไซตูนอกเขตอนุญาต
ความตื้นเขินของทะเลสาบ
ความตื้นเขินของทะเลสาบเกิดขึ้นมากในชวงทะเลสาบตอนกลาง ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ที่
ประมาณรอยละ 76 ของทะเลสาบ โดยเฉพาะบริเวณหนา หมู 2-8 ต. คูขุด อ.สทิงพระ จ.
สงขลา บางจุดตื้นเขินถึงปละ 10 เซนติเมตร ทําใหสัตวนา้ํ ลดนอยลงเพราะน้ํารอนไม
เหมาะสมกับการวางไขและอยูอาศัยของสัตวน้ํา

7. น้ําในทะเลสาบมีความเค็มเพิ่มขึ้นบางชวง (มากกวาปกติ)

3

อันเกิดจากการใชน้ําในการเกษตรเพิ่มขึน้ โดยการสรางฝายเก็บน้ําในเขต จ.พัทลุง
การสูบน้าํ จากทะเลสาบไปทํานากุง และโครงการชลประทานหัวปาที่ อ.ระโนด อีกทั้งการขุด
ลอกรองน้าํ บริเวณปากอาวสงขลา อันทําใหน้ําทะเลเค็มรุกตัวเขาสูท ะเลสาบมากขึ้น และใน
บางปเกิดปญหาฝนแลงยาวนาน การรุกตัวของน้าํ เค็มที่เขามามากและนานเกินไปทําใหวงจร
ชีวิตสัตวนา้ํ ของทะเลสาบเปลี่ยนแปลงไปดวย
สภาพทัว่ ไปของบานแหลมจองถนน
บานแหลมจองถนน ตั้งอยูห มูที่ 1 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ทางทิศเหนือ
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกจดทะเลสาบสงขลา ทิศใตติดกับบานปากพล หมู 9 ตําบลนาปะขอ อําเภอ
บางแกว จังหวัดพัทลุง บานแหลมจองถนนเปนพืน้ ทีแ่ หลมยืน่ ลงไปในทะเลสาบ พื้นที่ทั้งสามดานติดกับ
ทะเลสาบ เปนชายฝงยาว บริเวณชายฝงจึงเปนพืน้ ที่สําหรับจอดเรือ และเปนที่ตั้งอาศัยของคนในชุมชน มี
พื้นที่หมูบาน 1,312 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ชาวบานเขามาจับจองอาศัยอยูเปนเวลานานแลว
บริเวณพืน้ ที่บา นแหลมจองถนนแบงเปนพื้นที่ทํานาขาวและพื้นที่ทําไร ชาวบานมีที่ดินที่มีที่ดนิ ทํา
กินเปนของตัวเอง 150 ครอบครัว (รอยละ 66) เชาที่ดนิ ทํากิน 22 ครอบครัว (รอยละ 9.69) และไมมีที่ดิน
ทํากิน 55 ครอบครัว (รอยละ24.22) ซึ่งจะเห็นวาชาวบานที่มที ี่ดินทํากินเปนของตัวเองโดยสวนใหญ
แลวแตละครอบครัวมีที่ดินเพียงเล็กนอย ซึ่งพื้นที่ดังกลาว จะเปนทั้งพื้นที่ทํากินและปลูกสรางบานที่อยู
อาศัยในพื้นที่เดียวกันจึงมีพนื้ ที่เหลือนอยสําหรับไวเปนที่ทํากิน สําหรับคนที่มีพนื้ ที่ทํานาและพื้นที่ทําไร
แยกออกจากบริเวณบานจะมีจํานวนนอย พื้นที่อาศัยสรางบานเรือนของคนในชุมชนจะไมอาศัยอยูเฉพาะ
บริเวณชายฝง แตจะกระจัดกระจายไปทัว่ ทุกพื้นที่ของหมูบาน
ปจจุบันบานแหลมจองถนนมีประชากร 227 ครัวเรือน หรือ 1,120 คน(ชาย 556 คน หญิง 554
คน) ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพหลักคือทําการประมง 92 ครัวเรือน (รอยละ40.52)
นอกจากนี้มีอาชีพอื่น ซึ่งโดยสวนใหญจะทําในชวงเวลาที่ไมสามารถออกทําการประมงได เชน ทํานา 90
ครัวเรือน (รอยละ32.49) ทําสวน 20 ครัวเรือน (รอยละ 8.81) เลี้ยงสัตว 10 ครัวเรือ (รอยละ4.40) รับจาง
59 ครัวเรือน (รอยละ 25.99) และรับราชการ 5 ครัวเรือน (รอยละ 1.8)
การทําประมงเปนอาชีพหลักของหมูบานทีส่ ืบทอดมาแตบรรพบุรุษ การออกทะเลของชาวประมง
บานแหลมจองถนนในแตวนั จะออกทะเลตั้งแต รุงเชา(เวลา 05.00-06.00 น.)และกลับเขาฝงในตอนเที่ยง
ของวันเดียวกัน หรือบางคนออกทะเลในชวงเชาแลว ก็สามารถออกไปในตอนกลางคืนอีกก็ได ซึ่งขี้นอยู
กับคลื่นลมและความขยันของแตละคน
เครื่องมือทําการประมงของชาวบาน จะขึ้นอยูกับชนิดและฤดูกาลของสัตวน้ํา การทําประมงของ
ชาวบานแหลมจองถนนสามารถทําไดตลอดทั้งป เครื่องมือประมงที่ใชอยูเปนประจําและเปนเครื่องมือหลัก
คือ อวนลอยและแห ซึ่งจะมีเครื่องมืออื่นๆอีก แตจะมีนอย มีเฉพาะบางคน เชน เบ็ดราว ไซเล็ก ไซซอม
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ปจจุบันหมูบานแหลมจองถนน มีเรือประมง 97 ลํา เปนเรือหางยาว 92 ลํา เรือซึง่ ใชในการทําการ
ประมงใกลฝง 5 ลํา ซึง่ การออกเรือทําการประมงจะออกทั้งผูห ญิงและผูชาย หรือบางครั้งก็มีลกู ๆ ไปดวย
และเมื่อกลับเขาฝงมา ทัง้ หญิงและชายหรือพวกลูกๆ ดวยกันก็จะชวยกันปลดปลาออกจากอวน หรือบาง
วันถาไดปลามากๆ ปลดไมทันก็จะวาจางเพื่อนบานมาชวยปลดดวย หรือเพื่อนบานบางคนก็มาชวยปลด
โดยไมคิดคาจางเจาของเรือก็จะใหปลาตอบแทนเปนสินน้าํ ใจ
เขตอนุรักษพชื พันธุสตั วน้ํา : การอนุรักษฟนฟูสัตวนา้ํ บานแหลมจองถนน
เปนทีท่ ราบกันทัว่ ไปวา เขตอนุรักษพืชพันธุสัตวนา้ํ ในทะเลสาบสงขลาเกิดขึ้นมาจากภูมิปญญาของ
ชาวบาน ตอมาไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชน
และหนวยงานราชการตามมา
ภายหลัง
จนกลายเปนที่ยอมรับอยางเปนทางการของชุมชนและของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของดวย
ปจจุบันมีเขตอนุรักษแบบนีห้ ลายพืน้ ทีห่ ลายเขต
ที่เปนการจัดการรวมกันระหวางชุมชนกับเจาหนาที่
ราชการในทองถิ่น แตก็มีบางพืน้ ทีท่ ี่ชุมชนชวยกันรักษาดูแลกันเอง ในหลายๆพืน้ ทีเ่ ขตอนุรักษฯในทะเลสาบ
สงขลาทีม่ ีขึ้นมานี้ เขตอนุรกั ษฯบานแหลมจองถนนเปนแหงหนึ่งในจํานวนกวา 20 เขตที่มีอยูในขณะนี้ และ
ถือวาเปนการทํางานขององคกรชุมชนที่คอนขางเห็นผลสําเร็จที่เปนทีย่ อมรับอยางเห็นไดชัดเจน
กําเนิดเขตอนุรักษพชื พันธุสัตวน้ําบานแหลมจองถนน
ยอนกลับไปในสมัยอดีตที่ผา นมา ตอนตนปพทุ ธศักราช 2500 บานแหลมจองถนนในสมัยนัน้ ก็
เหมือนกับชุมชนชาวประมงทั่วๆไปแถวรอบทะเลสาบสงขลา ที่มีสภาพทรัพยากรธรรมชาติสัตวนา้ํ ยังคง
สมบูรณอยูอยางมาก เปนชุมชนเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ดําเนินชีพดวยการทํานาขาวกับจับสัตวน้ําตามลํา
คลอง หัวทา/ริมฝงทะเลสาบเปนปจจัยหลักในการดํารงชีพ
ความสัมพันธของชุมชนบานแหลมจองถนนกับการออกจับสัตวนา้ํ ในทะเลสาบเปนวิถีปฏิบัตทิ ี่ทาํ
กันมานาน สมัยกอนโนนปลาชุกชุม หากินกันแถวหนาบาน แถวทุงนา วางไซ ตกเบ็ด ทอดแห รุนกุง เคย
โดยเฉพาะการใชสุมเดินจับปลาในทุงนาและชายฝง เปนเครื่องมือหากินทีท่ ํากันมาก ฝูงปลาและสัตวน้ํา
อื่นๆเปนเรื่องปรกติที่ชาวบานพบเห็นกันบอยครั้ง สัตวนา้ํ มีหลายรอยชนิด ตัวอยางเชนที่เคยเห็นกันมากๆ
และชาวบานยังคงจํากันได เชน ปลาชอน ปลาขี้ขม ปลาโสด ปลาตรับ ปลาลําปา ปลาฉลาด ปลาชะโอน
ปลาชะโด ปลาดุกนา ปลาพรหม ปลาตุม ปลาหมอ ปลาขี้ตัง ปลาโคบมัน ปลากระทิง ปลากระบอก ปลา
ดาบ ปลาพรก ปลาทราย ปลาฝกพรา ปลายอดมวง ปลากระพงหิน ปลากรด ปลาแกมช้ํา ปลาบูทอง ปลาบู
จาก ปูดาํ กุงกามกราม กุง หัวแข็ง กุง เข็บหางแดง และมีจระเขจํานวนมาก เปนตน
หลังจากป พ.ศ.2515 สัตวน้ําตางๆเริ่มลดนอยลง เพราะวามีคนหากินมากขึ้น มีการใชเครื่องมือที่
จับสัตวนา้ํ ที่จบั ไดทีละมาก และกลายเปนเครื่องมือหลักของชาวบานแหลมจองถนนและชาวบานชุมชน
ใกลเคียง และที่เปนเครื่องมือที่ผิดกฎหมายหามทําดวยก็คือ การทําอวนลอมจับ เครื่องมือนีส้ ามารถจับ
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สัตวน้ําไดทกุ ชนิด และจับสัตวน้ําไดทกุ ขนาดตั้งแตตัวเล็กถึงตัวใหญ ที่ชาวบานทําไดก็เพราะขออนุญาต
จากเจาหนาทีแ่ ละใหทาํ ได (อวนลอมเปนอวนดายยอมสีเปลือกไม ผืนอวนมีความยาว 1,000 เมตร ความ
ลึกอวน 2.5 เมตร ขอบริมผืนอวนดานบนรอยดวยทุน ดานลางรอยลูกตะกั่ว เปนระยะ ใชเรือ 3 ลําในการ
ลากชักลอมอวนใหเปนวงกลม ใชแรงงาน 15 คน ใชเวลาจับปลาตอนกลางวันเกือบทั้งวัน ขนาดตาอวนชัน้
บนมีความกวาง 3 เซนติเมตร ชั้นลางสุดที่เปนกนถุง 0.5 เซนติเมตร จับปลาไดเปนพันกิโลกรัม) ในสมัยนั้น
มีชาวบานแหลมจองถนนทํากัน 6 ราย และเปนชาวบานที่อื่นดวยรวมแลวเกือบ 30 รายทีท่ ํากัน และในป
พ.ศ.2518 การใชอวนลอมหามมีการทําและหมดไปในปนี้เอง อวนลอมจับจึงเปนสาเหตุหลักๆในสมัยนัน้ ที่
ทําใหสัตวนา้ํ ในทะเลสาบแถบนี้นอยลง ในชวงหลังจากนั้นมา มีปลาที่หายไป เชน ปลาพรหม ปลาตุม ปลา
ฝกพรา ปลาควาย ปลาเหลียบ ปลาโคบมัน ปลาทราย สวนกุง ชนิดตางๆพอยังมีบา งแตลดนอยลง สาเหตุ
หนึง่ ชาวบานสังเกตกันวามาจากการปดปากคลองดวยเขื่อนที่ปากระวะเมื่อประมาณ 50 ปที่แลว และสงผล
กระทบในภายหลังที่ทาํ ใหทะเลสาบตื้นเขินและสภาพน้าํ ในทะเลสาบเปลี่ยนแปลงไป เมื่อกอนทะเลหนา
บานน้ําลึก 2-3 เมตร เดี๋ยวนี้แค 1-2 เมตร
สาเหตุที่ทาํ ลายสัตวนา้ํ ในชวงหลังที่อวนลอมหมดไป แตกลับมีการใชเครื่องมือทําลายดวยวิธกี าร
อื่นเขามาแทนที่สรางความเดือดรอนใหกบั หมูบานตอมามาก ดวยการทําประมงทีใ่ ชไฟฟาช็อรตปลา และ
ใชยาเบื่อ มาจากคนภายนอกจากอําเภอเมืองและทะเลนอย อําเภอควนขนุน เขามาทําประมงดวยเครื่องมือ
แบบนี้ในบริเวณอาวจงเกในเขตหนาหมูบา นแหลมจองถนนและบานจงเก
บางรายอพยพเขามาอยูใน
หมูบานชัว่ คราวเพื่อทําอาชีพนี้โดยเฉพาะ ทําใหคนในหมูบานแหลมจองถนนทําเอาเยี่ยงยาง ทํากันเรื่อยมา
หลายปจนสรางปญหาใหกบั ชาวบานมาก ในป พ.ศ. 2535 นายจรูญ จีนนุย ในฐานะเปนที่ปรึกษา
กรรมการหมูบา นในสมัยนั้น มองเห็นปญหาการทําลายและความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในหมูบานรุนแรงมาก
ขึ้น จึงไดปรึกษาหารือกับกรรมการหมูบ านและชาวบานในการจัดการแกปญหาการทําลายสัตวนา้ํ ในเขต
หนาบาน จึงเกิดแนวความคิดการทําเขตอนุรักษหนาบาน โดยชาวบานไดรวมมือกันตัดไมไผมาทําเปนเสา
หลักปกเปนเขตอนุรักษขึ้นมาเปนครั้งแรกในพืน้ ที่ 321 ไร ในบริเวณอาวจงเกที่เปนพื้นที่ของบานแหลมจอง
ถนนและบานจงเก วัตถุประสงคก็คือเพื่อเปนเขตปองกันคนนอกที่ใชเครื่องมือไฟฟาช็อรตและยาเบื่อเขามา
ใชเครื่องมือนี้ในหมูบ าน
เมื่อมีเขตอนุรกั ษบานแหลมจองถนนเกิดขึ้นในตอนแรก ผลที่เกิดขึ้นตามมาสรางความขัดแยงของ
คนภายหมูลบานกันเองและหมูบานละแวกใกลเคียง ชาวบานในชุมชนแตกแยกเปนสองฝายคือ ฝายที่
อนุรักษที่ไมตองการใหมีการใชเครื่องมือทําลาย และกลุมที่ไมเห็นดวยกับคนอนุรักษคือพวกที่เปนผูทาํ ลาย
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นนี้
กรรมการหมูบา นแหลมจองถนนไดประชุมปรึกษาหารือกันบอยครั้งที่จะ
หาทางแกปญหาใหได จนกระทั่งไดมีการเสนอเรื่องเขตอนุรักษนี้ใหสภาตําบลทราบเรื่อง เพือ่ ตองการให
สภาตําบลยอมรับเขตอนุรักษอยางเปนทางการและเพื่อใหเกิดการแกปญ
 หา สภาตําบลแนะนําใหเสนอ
เรื่องไปที่ประมงอําเภอ ประมงอําเภอไมสามารถตัดสินใจได โดยใหเหตุผลวา เรื่องนี้เปนเรื่องของสวนรวม
ของชุมชน เสนอใหกรรมการหมูบา นจัดประชุมชาวบานใหชาวบานตัดสินใจกันเองทัง้ สองหมูบา นวาจะ
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ยอมรับเขตอนุรักษนหี้ รือไม และยังไดเสนอมติตอชุมชนดวยวาจะตองมีมติการยอมรับของชาวบาน 90
เปอรเซ็นตขึ้นไป จึงสามารถจัดตั้งเปนเขตอนุรักษอยางเปนทางการได ตอจากนั้นมา เปนเวลา 2 ป ที่
กรรมการหมูบา นและกลุม ผูน ําชาวบานไดรวมมือกันดําเนินการตามขอเสนอของทางราชการไดสําเร็จ
จนถึงป พ.ศ.2538 ทางหนวยงานราชการ คือกรมประมงไดยอมรับและอนุมัติใหเปนเขตอนุรักษพืชพันธุ
สัตวน้ําอยางถาวรและเปนทางการเกิดขึ้นมาได
เขตอนุรักษฯกับการมีสว นรวมของชุมชนและสิ่งที่เกิดขึ้น
การทํางานผลักดันของชุมชนใหมีเขตอนุรักษฯของชุมชน และสามารถทําใหราชการยอมรับไดเปน
ความภาคภูมใิ จของชุมชน การทํางานของกลุมแกนนําและคณะกรรมการหมูบา นเปนไปอยางไดผลดีขึ้น
และสวนชาวบานก็ใหความรวมมือเปนอยางดีดวย ทําใหกิจกรรมเขตอนุรักษฯของชุมชนเปนงานทีท่ ําใหเกิด
การเชื่อมโยงถึงงานของชุมชนในดานอืน่ ๆตามมาที่ชุมชนดวยกันถือเปนบทบาทหนาที่รวมกันที่จะตองทํา
รวมกัน กิจกรรมเขตอนุรักษฯจึงเปนงานหลักของหมูบ านซึ่งมีกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน ดังนี้
การจัดการและดูแลรักษาเขตอนุรักษฯ
การจัดการและดูแลรักษาเขตอนุรักษฯเปนภารกิจโดยตรงของชาวบานที่ตองชวยกันในดานตางๆ
ตั้งแตการจัดทําแนวเขต การดูแลรักษาซอมแซมเขต และการตรวจตราปองกันการใชเครื่องมือประมงใน
เขตอนุรักษ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนงานหลักของชุมชนที่ตองรับผิดชอบดวยความเต็มใจที่มาจากขอกําหนด
และการตกลงกันเอาเองของชุมชน
(1) การจัดการเขตอนุรักษฯ
ป พ.ศ.2535 จัดทําแนวเขตเปนเขตไมไผ ชาวบานชวยกันตัดไมไผทําเปนเสาหลักปกในพื้นทีห่ นา
หมูบานเปนอาณาเขตกวาง 321 ไร งบประมาณชุมชนชวยเหลือกันเอง
ป พ.ศ.2542 เขตไมไผเกาผุพงั ตัวแทนชาวบานแหลมจองถนนและกรรมการชมรมชาวประมง
อําเภอเขาชัยสนเสนอโครงการขอใชงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมซอมแซมเขตอนุรักษฯจากโครงการการ
จัดการทรัพยากรชายฝง ภาคใต เพื่อจัดทําเสาหลักเขตถาวรจํานวนหนึ่งเสริมหลักเขตเกา เปนเสาปูนซีเมนต
15 ตน และปายปกแสดงเขตอีก 15 ปาย
ป พ.ศ.2543 ของบประมาณจากโครงการการจัดการทรัพยากรอีกเชนเดิม ซื้อเสาปูนซอมแซมเสา
ที่เสียหาย และงบประมาณสวนหนึง่ ไดจากกองทุนพัฒนาสังคม (SIF) เปนเงิน 25,000 บาท
จัดทําเสาเขตและปาย
การมีสวนรวมของผูที่เกีย่ วของในการจัดการทําเขตอนุรักษ มีองคประกอบ ดังนี้คือ กรรมการชมรม
ฯเปนตัวหลักในการวางแผนกิจกรรม ชาวบานเขารวมในกิจกรรมจัดทําเขตแตละครั้ง เจาหนาที่ประมง
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สนับสนุนพันธุส ัตวน้ําปลอยในเขต และตรวจตราดูแลเขตรวมกับชาวบานที่เปนประมงอาสา และสนับสนุน
กิจกรรมกองทุนหมุนเวียนอาชีพชาวประมง เชน การเพาะเลี้ยงกุงกามกราม และปลาทับทิม ซึง่ เปนกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นมาภายหลัง เปนงบประมาณจากแผนแกไขความเสื่อมโทรมทะเลสาบสงขลา ( ป พ.ศ.2543-2544)
(2) การรักษาดูแลเขตอนุรกั ษฯ
ชุมชนไดกําหนดกฎระเบียบเขตอนุรักษขึ้นเมื่อป พ.ศ.2538 ตอนทีไ่ ดเขตอยางเปนทางการ การ
กําหนดกฎระเบียบขึ้นมาโดยยึดเอาโครงสรางของคณะกรรมการหมูบา นที่มีฝายปองกันปราบปรามของ
หมูบานที่มีอยูแ ลว เปนฝายที่รับผิดชอบดูแลรักษาเขตอนุรักษฯไปดวย ซึ่งมีองคประกอบผูรับผิดชอบ 4 คน
มาจากฝายเหลานี้ คือ ฝายปกครอง 2 คน (ผูใหญบาน เปนประธาน และผูช วยผูใหญบาน) และฝาย
ปองกันปราบปราม 2 คน
การกําหนดกฎระเบียบมาจากขอตกลงรวมกันของชาวบานกับคณะกรรมการหมูบา น มีการวาง
กฎระเบียบของเขตขึ้น คือ
1) หามทําการประมงในเขตอนุรักษดวยเครื่องมือทุกชนิด
2) หามปลูกสรางโรงเรือนในเขตอนุรักษ
3) หามทําคอกเลีย้ งปลาในเขตอนุรักษ
4) หามทํากระชังเลี้ยงปลา และซั้งจับปลาในเขตอนุรักษ
(3) คณะทํางานดูแลรักษาเขตอนุรักษฯ
บทบาทหนาทีข่ องคณะทํางานหรือกรรมการดูแลรักษาเขตอนุรักษฯรับผิดชอบการตรวจตราเฝา
ระวังเขตหามไมใหมีการทําประมงดวยเครื่องมือทุกชนิด และกิจกรรมอื่นๆที่ระบุไวในกฎระเบียบของชุมชน
ในครั้งแรกนัน้ การแตงตั้งคณะกรรมการยังเปนชุดเดิมที่มาจากคณะกรรมการหมูบา น 4 คน ตอมามีการ
พัฒนากรรมการชุดเดิม ใหมีหลายฝายเขามารวมดวย โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 1) กรรมการชุดเดิมที่มี
อยูแลว 4 คน
2) มีตัวแทนชาวบานเขามาเปนประมงอาสา 15 คน (คนกลุมนี้เปนกรรมการชมรมฯดวย มา
จากตัวแทนชาวบานบานจงเก 5 คน และจองถนน 10 คน)
3) เจาหนาทีห่ นวยอนุรักษทรัพยากรน้าํ จืดจังหวัดพัทลุง
4) เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจในพืน้ ที่
วิธีการทํางาน คณะทํางานทัง้ หมดแบงเปนชุดเฉพาะกิจตรวจการณลาดตระเวนและรับผิดชอบ
ดูแลเขตในจุดตําแหนงทีก่ ําหนดของแตละชุดแตละชวงที่แบงความรับผิดชอบกัน การออกตรวจแตละฝาย
ตองเขารวมทํางานดวยกัน ชาวบานไมมีสิทธิ์ในการจับกุมผูกระทําผิด มีหนาที่สอื่ สารและแจงเบาะแสและ
เขารวมปฏิบัติการเทานัน้ หนาที่การจับกุมเปนของเจาหนาที่รัฐเทานัน้
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เครื่องมืออุปกรณการปฏิบัติงาน มีเรือตรวจการณ 2 ลําเปนของประมงอาสา อาวุธปนและ
เครื่องมือสื่อสารเปนของเจาหนาที่ น้ํามันเรือเปนของหมูบ าน เรือลําหนึง่ ๆมี 3 คน สวนใหญชาวบานที่เปน
ประมงอาสาจะเปนผูออกตรวจการณบอยครั้ง มีบางครั้งที่เจาหนาที่รวมดวย ประมงอาสาจะมีบัตร
ประจําตัวที่ทางกรมประมงแตงตั้งแสดงตัวทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติหนาที่
ดังนั้นบทบาทหนาทีจ่ ริงๆของ
ประมงอาสาก็คือ เปนผูชว ยพนักงานเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่เทานัน้
(4) ผลงานความสําเร็จที่เกิดขึ้น
ในปแรกที่เขตอนุรักษฯไดรับการยอมรับอยางเปนทางการในป พ.ศ.2538 ในปนี้ สามารถจับกุม
ผูกระทําความผิดได 43 ราย หลังจากนัน้ ในปตอๆมาการจับกุมนอยลง เพราะวาเปนที่รับรูกนั ทัว่ ไปวาเปน
เขตอนุรักษฯของทางราชการและมีการปฏิบัติงานอยางจริงจัง ทําใหการลักลอบเขามาทําประมงในเขตนี้ลด
นอยลง แตยงั พอมีบา งไมกรี่ ายและเปนคนจากนอกหมูบ านทั้งหมดทีเ่ ขามาทําประมง เชนมาจากอําเภอ
เมือง บานทะเลนอยที่อาํ เภอควนขนุน
การมีสวนรวมของชุมชนในทองถิน่ เปนผลสําเร็จอยางหนึ่งที่เกิดขึน้ ที่คนในชุมชนเขามามีสว นรวม
ในการทํากิจกรรมที่จัดขึ้นทุกครั้งในการจัดทําเขตอนุรักษ การเขารวมของชุมชนถือวาเปนสิ่งยิ่งใหญสําคัญ
ของกิจกรรมนี้ ถือเปนกิจกรรมประจําปของหมูบา นที่จะตองจัดขึ้น เพราะทุกครัง้ ที่จดั ขึ้น นอกจากจัดทําเขต
แลวยังมีการปลอยพันธุสัตวน้ําถือเปนประเพณีของชุมชนที่ตองทํารวมกันทั้งชุมชนที่มีชาวบาน
วัดและ
โรงเรียนเขามารวมดวย และการไดรับความรวมมืออยางดีจากหนวยงานราชการในพื้นที่ในการรวมงานและ
ชวยเหลือสนับสนุนพันธุสัตวนา้ํ ในปนี้ (พ.ศ.2544) บทบาทของอบต.ในพืน้ ที่เขามามีสวนรวมดวย ดวย
การผลักดันเสนอของกรรมการหมูบา นและกรรมการชมรมฯที่พยายามเสนอเรื่องเขตอนุรักษฯใหอบต.
รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจตราดูแลเขต สิ่งที่เกิดขึ้นไดแคการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําปของสภาตําบลสนับสนุนเขตอนุรกั ษ 30,000 บาท/ป
ในป พ.ศ.2543 การจัดทําเขตอนุรักษฯครั้งลาสุดนี้ ไดมีการขยายเขตอนุรักษฯออกไปยังพืน้ ที่หนา
หมูบานบางขวน บานสะทัง บานแหลมดิน และบานหาดไขเตา ที่เปนพื้นที่ติดตอกันออกไปอีกรวมเปนพืน้ ที่
ทั้งหมด 467 ไร โดยทีห่ มูบานเหลานีส้ นใจและมาดูงานที่บา นแหลมจองถนนแลวกลับไปทําที่บานตนเอง
ซึ่งโครงการขยายเขตอนุรักษครั้งนี้ เปนการทํางานรวมกัน 4 ฝาย คือ โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝง
ภาคใต ชมรมชาวประมงอําเภอเขาชัยสน ชาวบานในชุมชนตางๆและเจาหนาที่ประมง เปาหมายตอไปก็
คือ ตองขยายพื้นที่เขตอนุรกั ษฯใหได 10 เปอรเซ็นต ของพืน้ ทีท่ ะเลสาบที่มีอยู 6 หมื่นกวาไร (เปาหมายนี้
เปนขอเสนอของหมูบา นรวมกับสมาพันธชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลาที่เปนแผนงานของสมาพันธใน
โอกาสขางหนา)
(5) คุณประโยชนของเขตอนุรักษ
ผลประโยชนทเี่ กิดขึ้นในทางสังคมของหมูบ านและชุมชนในแถบนั้น เปนสิ่งที่ชุมชนมีความตระหนัก
เปนอยางดีถงึ สิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่มีเขตอนุรักษฯ พอจําแนกได ดังนี้
1) ความสมบูรณของสัตวนา้ํ
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สัตวน้ําและพืชน้ําเพิ่มขึน้ มากมาย สัตวนา้ํ ที่เพิ่มขึ้นชาวบานแยกออกเปน 2 ประเภท คือ สัตวนา้ํ ที่
เพิ่มขึ้นในเขตอนุรักษมหี ลายชนิด ไดแก ปลาฉลาด ปลาตะเพียน ปลากรด ปลาขี้ขม ปลาชะโด ปลาชอน
ปลาลําปา ปลาชอนไช ปลาสลิด ปลาไน ปลายี่สก ปลานิล ปลาโสด และ กุงกามกราม เปนตน สัตวนาํ้
นอกเขตที่มากขึ้น กุง กามกราม ปลาคันหลาว ปลาแมว ปลาหัวออน ปลาโคบ ปลากระบอก ปลากรด ปลา
ชะโด ปลาพรหม ปลาชะโอน ปลากระทิง และปลาอื่นๆอีกหลายชนิด สวนพืชน้าํ ทีเ่ พิ่มขึ้นเปนพวกสาหราย
ทั้งในทะเลสาบและแถบริมฝง ซึง่ พืชน้ํานีจ้ ะเปนที่อยูอาศัย แหลงเพาะพันธุและหลบภัยของสัตวน้ําไดอยาง
ดี
2) รายไดเศรษฐกิจดีขึ้น
การเพิม่ ขึ้นของสัตวนา้ํ ทําใหคนในหมูบา นที่เคยอพยพไปอยูขางนอกกลับเขามา เชน จากที่เคยไป
อยูที่ดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี สตูล และหาดใหญ กลับเขามาอยูในหมูบานอีกครั้งถึง 30 ราย ที่เขามา
ตั้งครัวเรือนเมือ่ ป พ.ศ.2543 และตนป 2544 นีเ่ อง
การเพิม่ ขึ้นของสัตวนา้ํ ที่สงผลดีตอรายไดเศรษฐกิจของชุมชน ชาวบานสังเกตวา ชวงเวลาที่ผานมา
3 ป หลังจากป พ.ศ.2540 เปนตนมา ชาวบานออกทะเลมีรายไดเฉลี่ยแตละวัน 300 บาท จากเมื่อกอนทีเ่ คย
ไดกันแครอยกวาบาท และไมตองออกหากินไกลจากหมูบาน
3) ความเขมแข็งขององคกรชาวบาน
กิจกรรมเขตอนุรักษฯถือวาเปนสาเหตุหรือปจจัยหนึ่งทีท่ าํ ใหองคกรชาวบานทัง้ ทีเ่ ปนทางการคือ
คณะกรรมการหมูบาน และองคกรชาวบานที่เกิดขึ้นมาแบบธรรมชาติ อยางเชน ชมรมชาวประมงอําเภอเขา
ชัยสน หรือกลุม กิจกรรมอื่นๆ เชน กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ กลุมประมงอาสา องคกรชาวบานทั้งสองแบบ
สามารถทํางานรวมกันไดดี จากที่กลาวแลววา กิจกรรมเขตอนุรักษฯเปนกิจกรรมแรกเริ่มที่ทาํ ใหการทํางาน
ขององคกรชาวบานเหลานีม้ พี ัฒนาการทํางานที่เขมแข็งและขยายฐานชุมชนในการเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชนมากขึน้ และเกิดความรวมมือจากหลายหนวยงานตามมา โดยสาเหตุที่สําคัญก็มาจากเงื่อนไขของ
กิจกรรมเขตอนุรักษฯของชุมชน ความเขมแข็งขององคกรชาวบานมีพัฒนาการเรียนรูในการทํางานในระดับ
ตางๆและจากกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย โดยเฉพาะในขัน้ ตอนการทํางานขององคกรชาวบานในการ
ฟนฟูเขตอนุรกั ษฯ ไดดําเนินการดังนี้
(1) ชมรมฯมีการประชุมประจําเดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของชมรมฯ มีการเชิญเจาหนาที่
ประมงเขารวมประชุมดวยและพูดถึงมาตรการ
ขอตกลงรวมในการจัดการและดูแลเขต
อนุรักษ เชน การปลอยพันธุส ัตวน้ํา การดูแลเขตอนุรักษฯ
(2) ตัวแทนชมรมฯประชุมรวมกับตัวแทนหนวยงานรัฐในระดับจังหวัด 3 เดือน/ครั้ง เพื่อจัดทํา
แผนการดําเนินงานรวม และติดตามผลการดําเนินงานบางเปนครั้งคราว รวมกับตัวแทนชมรม
ฯอีก 4 ชมรมฯในทะเลสาบ ในนามของสมาพันธชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลา
(3) ประสานงานกับหนวยงานระดับกลาง เชน กรมปาไม กรมประมง เพือ่ จัดทําแผนงานรวมใน
การจัดการทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา เชน แผนฟนฟูทะเลสาบ (ผลที่เกิดขึ้นที่เกีย่ วกับ
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กิจกรรมเขตอนุรักษฯ คือ แผนงานการปลอยพันธุสตั วน้ํา แผนงานดูแลเขตอนุรักษฯ และ
แผนงานการสงเสริมอาชีพทางเลือกของชาวประมง)
4) การอนุรกั ษองคความรูชุมชน
ในอดีตทะเลสาบสงขลามีพนั ธุสัตวน้ํา 700 กวาชนิด แตปจจุบันการศึกษาของนักวิชาการดานการ
ประมง สถาบันเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง สงขลา บอกวา สัตวนา้ํ ในทะเลสาบสงขลานอยลงดวยสาเหตุตางๆ
มีเหลือประมาณ 400 กวาชนิด การที่ในทะเลสาบสงขลามีเขตอนุรักษฯเกิดขึ้นหลายแหง จึงเปนบอเกิดที่
ใหพนั ธุสัตวนา้ํ พันธุพชื ที่เคยหมดลงหรือใกลจะสูญพันธุไ ดกลับมามีอยางเดิม คนรุนหลังไดเรียนรูไดรูจัก
ประเภท/ชนิด/ถิ่นที่อยูอาศัยสัตวน้ําแหลงพืชพันธุ ที่มีความสําคัญและสัมพันธกับชุมชนชาวประมงรอบ
ทะเลสาบสงขลา ซึง่ เปนภูมิปญญาองคความรูของชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงถึงความสัมพันธของคนแตละ
รุนจากอดีตสูอ นาคตได ถาหากวาฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนยังคงมีความสมบูรณ
บทเรียนชุมชนจากเขตอนุรักษฯ
การมีเขตอนุรกั ษฯของบานแหลมจองถนน ที่เริ่มมีเขตครั้งแรกในป พ.ศ.2535 จนถึงเดี๋ยวนี้เปน
เวลาเกือบสิบป กิจกรรมเขตอนุรักษฯของชุมชนไดสะทอนเรื่องราวดานตางๆทีท่ าํ ใหมองเห็น ถึงความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึน้ ทัง้ ในดานดีและไมดี และเรื่องราวการ
เกิดขึ้นของเขตอนุรักษฯ ยังทําใหเกิดมีการเรียนรูที่เปนบทเรียนของชุมชนขึ้นมา โดยเฉพาะบทเรียนของกลุม
คนที่มีบทบาทโดยตรงในความรับผิดชอบตอเขตอนุรักษที่เปนตัวแทนชาวบาน
ทีพ่ วกเขาถูกเรียกวา
“ประมงอาสา”
“ประมงอาสา” เปนชื่อที่ชาวบานเรียกชาวบานที่อาสาสมัครเขาดูแลรับผิดชอบเขตอนุรักษฯตัง้ แต
เริ่มแรกมีเขตอนุรักษเกิดขึ้น ตอมาเมื่อมีการยอมรับเขตอนุรักษฯ ของบานแหลมจองถนนเปนเขตอนุรักษพืช
พันธุสัตวนา้ํ อยางเปนทางการของหนวยงานรัฐ เมื่อป พ.ศ.2538 กลุมประมงอาสานี้กถ็ ูกเสนอใหเขารวม
เปนคณะทํางานดวยในเวลาตอมา ประมงอาสาแตละชุดมีวาระการทํางาน 5 ป ชุดละ 15 คน ประมงอาสา
จะมีบัตรประจําตัวทีท่ างกรมประมงอนุญาต การเปนประมงอาสามาจากการคัดเลือกของชาวบานกันเองใน
หมูบาน สวนใหญคนทีเ่ ปนประมงอาสาทําหนาที่เปนกรรมการชมรมฯดวย ในป พ.ศ.2542 ทางสมาพันธ
ชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลาไดเสนอแผนงานโครงการฟนฟูทะเลสาบสงขลา ใหมีการฝกอบรมใหความรู
แกประมงอาสาในการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งสมาพันธฯก็ไดมีขอเสนอเรียกรองประมงอาสาตอหนวยงาน
ราชการ/กรมประมง 3 ขอ คือ
1. เรื่องสวัสดิการแกประมงอาสา ประมงอาสาควรไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่
2. ใหกรมประมงมอบเครื่องมือสื่อสารแกประมงอาสา ใชในการปฏิบัติหนาที่
3. ประมงอาสามีสิทธิในการจับกุมผูกระทําความผิดอยางถูกตองตามกฎหมาย

11

ขอเสนอของชุมชนไมสามารถถูกยอมรับไดทั้งหมด สิ่งทีท่ างกรมประมงเห็นดวยนั้นก็คือ เรื่อง
สวัสดิการ คาตอบแทนไมมีให แตจะรับผิดชอบไดแคการรักษาพยาบาลที่เกิดขึน้ จากอุบัติเหตุในระหวาง
การปฏิบัติหนาที่ การใชเครือ่ งมือสื่อสารในการปฏิบัติหนาที่ ทางราชการก็ไมสามารถใหได รวมทัง้ ขอเสนอ
ขอสุดทาย
การใหสิทธิประมงอาสาจับกุมผูก ระทําความผิดก็ไมสามารถเปนไปตามความประสงคของ
องคกรชุมชนที่ตองการ
บทเรียนของชุมชนไดเรียนรูว า
การทํางานรวมกับองคกรหรือเจาหนาที่ของรัฐคอนขางมีปญหา
อุปสรรคในการทํางานรวมกัน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกิจกรรมการตรวจตราแนวเขตอนุรักษฯจนทําให
ชาวบานและประมงอาสาเขาใจกันดีวา ประมงอาสาคือตัวหลักในการทํางานรับผิดชอบในบทบาทหนาทีน่ ี้
สิ่งที่เปนอุปสรรคอยูเสมอของหนวยงานราชการคือ ความจํากัดในงบประมาณ และบุคลากรเจาหนาที่
ตลอดถึงการติดตอประสานงานที่จะทําใหเกิดความรวมมือที่ดีสุดนัน้ คอนขางมีปญหา ภารกิจหลักจึงขึ้นอยู
กับองคกรชุมชนและกลุมประมงอาสา ทีจ่ ะตองเปนผูจดั การเสียเองเกือบทั้งหมดทัง้ การทําเขตและการดูแล
รักษาตรวจตราแนวเขต “บทบาทหนาทีข่ องประมงอาสาที่ระบุวาเปนผูชวยพนักงานเจาหนาที่รฐั จึงไม
สอดคลองกับความเปนจริงในบทบาทหนาที่จริงของประมงอาสาที่เกิดขึ้น”
บทเรียนอีกดานหนึ่งที่ชุมชนไดรวมมือกันมาทุกครั้ง เพราะมองเห็นวาเขตอนุรักษฯเปนเรือ่ งของ
ผลประโยชนของชุมชนที่เห็นไดชัดเจน และเปนเรื่องทีย่ อมรับกันไดทั่วไป ตั้งแตคนในหมูบาน หมูบาน
ขางเคียง ไปจนถึงหนวยงานราชการอื่นๆ ดังนั้นความสําคัญของเขตอนุรักษฯก็ยงั ตองทํากันตอไป ซึ่งเปน
เรื่องที่ชุมชนและองคกรชุมชนเห็นรวมกันอยางนี้
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แผนที่ทะเลสาบสงขลา
จ.นครศรีธรรมราช

N

ทะเลนอย

ปากระวะ

ทะเลสาบสงขลา

อาวไทย

อ.ระโนด

จ.พัทลุง
จุดสรางเขื่อน

อ.กะแสสินธุ
เกาะใหญ
อ.สทิงพระ

อ.เขาชัยสน

ทะเลสาบตอนกลาง

น้ําเสีย

อ.ปากพะยูน

ทะเลสาบตอนลาง

อ.สิงหนคร

เรืออวนรุน
เกาะยอ
อ.ควนเนียง

อ.หาดใหญ
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N
จ.สงขลา
แผนที่ ที่ตั้งบานแหลมจองถนน
หมูที่ 1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ชมรมชาวประมงทะเลสาบอําเภอเขาชัยสน-บางแกว
ความเปนมา
ชมรมชาวประมงฯอําเภอเขาชัยสน-บางแกว กอตั้งเมื่อ 16 กันยายน 2540 ซึ่งประกอบดวยตัวแทน
ชาวบานที่ประกอบอาชีพประมง ในพื้นที่ อําเภอเขาชัยสนและอําเภอบางแกว รวมตัวกอตั้งเปนชมรมฯ เพื่อ
แกปญหาและฟนฟูทะเลสาบเนื่องจากการลดลงของพันธุสัตวน้ํา ซึ่งเปนอาชีพ รายไดหลักของชาวประมง
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ปจจุบันชาวประมง อําเภอเขาชัยสน-บางแกว ประกอบดวยสมาชิก 2 อําเภอ 4 หมูบาน
มี
จํานวนสมาชิก 350 คน มีคณะกรรมการจํานวน 15 คน นายจรูญ จีนนุย เปนประธาน ซึง่ คณะกรรมการ
มีวาระการทํางาน 1 ป และมีการประชุมชมรมฯ ทุกๆ วันที่ 27 ของเดือน โดยมีคณะกรรมการและสมาชิก
เขารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและสรุปผลการดําเนินงานของชมรมฯ
รวมถึงการวางแผนการ
ดําเนินงานของชมรมฯ ควบคูไปดวยซึ่งในการประชุมไดมีตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ประมงอําเภอ/
ประมงจังหวัด
เขารวมประชุม
การดําเนินงานของชมรมฯ
ชมรมฯ อ.เขาชัยสน-บางแกว ซึ่งมีเปาหมายในการอนุรกั ษและฟนฟูทะเลสาบ จากการดําเนินงานที่
ผานมาจากป 2540 จนถึงปจจุบัน สามารถสรุปไดดังนี้
1. การจัดตั้งแนวเขตอนุรักษพชื พันธุสัตวน้ํา เมื่อป 2538 ซึ่งอยูในพืน้ ที่ ม.1 อาวจงเก หมู 2 จอง
ถนน มีพื้นที่ 321 ไร ขณะนี้จากการทํากิจกรรมเขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ํา ซึ่งหลายๆ ฝายได
ยอมรับวาสามารถแกปญหาการลดลงของพันธุสัตวน้ําได ปจจุบันทางชมรมไดขยายพืน้ ที่เขต
อนุรักษเปน 467 ไร ซึ่งเปนความตองการของชาวบานในพื้นที่
2. การปลอยพันธุสัตวน้ํา ซึ่งไดรับความรวมมือจากประมงอําเภอ และหนวยงานที่เกีย่ วของ โดยมี
การปลอยปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ลานตัว มีประมงอาสาที่มาจากการคัดเลือกของชาวบาน
รับผิดชอบดูแลและตรวจตราเขตอนุรักษ คืนละ 6 คน
3. การปลูกปาชายเลน เพื่อเปนที่หลบซอนและวางไข ซึ่งที่ผานมาไดมกี ารปลูกปาจํานวน 2 ครั้ง
ๆ ละ 5,000 ตน พันธุไมที่ปลูก ไดแก ตนจาก,ตนลําพู,ตนโกงกาง ฯลฯ
4. กองทุนหมุนเวียนสหกรณรา นคาเครื่องมือประมง เริ่มดําเนินการเมื่อเดือน เมษายน 2544
ปจจุบันมีสมาชิก 44 คน
5. กลุมเสริมอาชีพทําขาวสารซอมมือ ปจจุบนั มีสมาชิก 20 คน
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จ.นครศรีธรรมราช

N


ทะเลนอย

16
อาวไทย

แผนที่แสดงพื้นที่เขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ําในทะเลสาบสงขลา
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เขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ํา
1. ทะเลนอย
2. ลําปา
3. บานคลองขุด
4. บานสะทัง
5. บานแหลมดิน
6. บานแหลมจองถนน
7. บานบางขวน
8. บานหาดไขเตา
9. บานบางเตง
10. บานชองฟน
11. บานแหลมกรวด
12. บานเขาชัน
13. บานเกาะตําเหียง

พื้นที่

เนื้อที่ (ไร)
639
678
325

หมู 1, 2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
หมู 7,8 ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง
หมู 10 ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง
หมู 8 ต.หารโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
หมู 4,7 ต.หารโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
หมู 2 ต.หารโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
หมู 1,3 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
หมู 6 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมู 1 ต.นาปะขอ อ.บางแกว จ.พัทลุง
หมู 3 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมู 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมู 3 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมู 7 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมู 3 ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา

459
389
321
100
230
569
215
415
310
120

ประเภทของเขต
ประกาศเขต
เขตทดลอง
ป 2536
ป 2536
ป 2538
ป 2538
ป 2538
ป 2536

ป 2542
ป 2542
เขตทดลอง
ป 2537
ป 2543
ป 2544
ป 2544
-

ขอกําหนดของเขต
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามลอมกระทุงน้ํา
หามลอมกระทุงน้ํา
หามลอมกระทุงน้ํา
หามทําการประมงทุกชนิด
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เขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ํา
14. บานคลองหนัง
15. เกาะโคบ
16. คูขุด
17. บานน้ําบอหมาก
18. อาวทายาง
19. บานระฆัง
20. เกาะหมาก
21. อาวคอก
22. อาวกุน
23. เกาะยอ
24. สทิงหมอ
รวมพื้นที่เขตอนุรักษ

พื้นที่
หมู 8 ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา
หมู 4 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมู 3,4,5,6และ 7 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.พัทลุง
หมู 9 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมู 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมู 1 ต.ทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
หมู 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมู 12 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
หมู 3 ต.คูเตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
หมู 8 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
หมู 1,2 ต.สทิ้งหมอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

เนื้อที่ (ไร)
500
320
933
412
546
170
700
2,000
800
500
11,651

ประเภทของเขต
ประกาศเขต
เขตทดลอง
ป 2537
ป 2538
ป 2536
ป 2544
ป 2538
ป 2541
ป 2538
ป 2538
ป 2537
ป2540
ป 2540

ขอกําหนดของเขต

หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด

หามลอมกระทุงน้ํา
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
หามทําการประมงทุกชนิด
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