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“เขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ํา” 
การอนุรักษฟนฟูสัตวน้ําขององคกรชุมชนบานแหลมจองถนน 

 
โดย โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต1 

 
สภาพทัว่ไปของทะเลสาบสงขลา 
 ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลสาบแหงเดียวของประเทศไทยและเปนหนึง่ในสามแหงของทะเลสาบเปด
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ต้ังอยูบนชายฝงดานตะวนัออกของภาคใต  ครอบคลุมพื้นที ่  3 จงัหวัด  
คือ จังหวัดสงขลา  พัทลุงและนครศรีธรรมราช บริเวณที่เปนพืน้ที่ลุมน้าํครอบคลุมเขตจังหวดัพัทลุงทัง้
จังหวัด  จังหวดัสงขลา  10  อําเภอกับ 2 กิง่อําเภอ  คือ  อ.หาดใหญ        อ.รัตภูมิ  อ.ควนเนียง  อ.สะเดา  
อ.สิงหนคร      อ.ระโนด  อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ อ.นาหมอม กิง่ อ.บางกลํ่า และกิ่งอ. คลองหอยโขง และ
จังหวัดนครศรีธรรมราชอีก 2 อําเภอ คือ อ.ชะอวด และ อ.หวัไทร 

กายภาพของทะเลสาบสงขลา 
แบงทะเลสาบ  ออกไดเปน  3 ตอน ดวยกนั คือ   
สวนที่ 1  ทะเลนอย   หรือทะเลสาบตอนบน  ซ่ึงเปนทะเลสาบเล็กๆ ดานทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของทะเลสาบ  โดยมีคลองนางเรยีมเชือ่มทะเลนอยกับทะเลหลวง และมีพื้นที ่ 18,750  
ไร ความลึกโดยเฉลี่ย  1-1.3  เมตร และมีพรุควนเคร็งซ่ึงเปนพื้นที่ชุมน้ําที่สําคัญ  ทางทิศเหนือ
และทิศตะวนัออกของทะเลสาบน้าํจดื ทําใหมีพชืน้ํา  เชน บัวอยูทั่วไป  นอกจากนี้ยังมนีกนํ้า
อาศัยอยูหลายชนิด   
 สวนท่ี  2  ทะเลหลวง  หรือทะเลสาบตอนกลาง มีพื้นที่ 485,500  ไร  ความลึกโดยเฉล่ีย  1.3-2.4  
เมตร  สามารถแบงออกไดเปน  2 ตอน คือ ทะเลหลวงและทะเลสาบตอนกลาง ดานลางทางทิศใตของทะเล
หลวง คุณสมบัติของนํ้าในทะเลสาบตอนบนมีสภาพเปนน้ําจืดและคอยๆเปนน้ํากรอยในตอนลาง   
 สวนท่ี  3 ทะเลสาบตอนลาง  หรือทะเลสาบสงขลามีพื้นที่  137,500  ไร  ความลึกโดยเฉล่ีย 1-1.5 
เมตร  คุณสมบัติของนํ้าในทะเลสาบมีท้ังน้ําเค็มและน้ํากรอย  มีอาณาเขตต้ังแตชวงปากทะเลสาบ (หัวเขา
แดง)  ไปจนถึงชองแคบปากรอ 
 ดวยลักษณะพิเศษของทะเลสาบท่ีมีท้ัง  น้ําจืด  น้ําเค็มและน้ํากรอย  เนื่องจากมีน้ําทะเลจากอาวไทย  
สามารถผานเขาออกไดตามคลองตางๆ และจากชองแคบปากรอ  ดานตะวันออกเฉียงใตของทะเลสาบ  
รวมท้ังเปนพืน้ท่ีรับน้ําจืดขนาดใหญ  จากตนน้ําลําธารของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ทางทิศตะวนัตก   ทิศ
เหนือและทิศใตของทะเลสาบ  จึงทําใหน้ําในทะเลสาบมีสภาพเปนน้ําจืด  น้ํากรอยและน้ําเค็ม ทะเลสาบ
สงขลาเคยเปนแหลงน้ําท่ีมีพนัธุสัตวน้ํามากกวา 700 ชนิด และเปนแหลงทํามาหากินของชาวประมงซ่ึงต้ัง

                                                  
1 คณะทํางานขอมูลประกอบดวยเจาหนาที่ที่ทํางานในพืน้ที่รวมกับชุมชนชาวประมงทะเลสาบสงขลา ไดแก เบญจวรรณ เพ็งหนู 
พิศพร ไชยภักดี และสุพรรณี ชนะชัย สุนันทา นิลเพชรและ ประเสริฐศักด์ิ สัมปชาโน เจาหนาที่ฝายขอมูล-วิจัยและรณรงคเผยแพร  
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ถ่ินฐานรอบทะเลสาบไมต่ํากวา 168 หมูบาน  และเปนแหลงทํามากินของประชากรกวา 85,000 คน โดยป
หนึ่งๆ ชาวประมงพ้ืนบานเหลานี้สามารถจับสัตวน้ําไดถึงปละ 12,000 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 360 ลาน
บาท นอกจากนี้ยังมีประชากรท่ีตั้งถ่ินฐานในเขตลุมน้ําอีก กวา 1.2 ลานคน ในเขตจังหวัดพัทลุง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช  

ชาวประมงทะเลสาบสงขลา 
 อาชีพประมงเปนอาชีพดั้งเดมิของชุมชนรอบทะเลสาบ  จากการสํารวจขอมูล กชช.2 ค ป 2543 ท่ี
ไดสํารวจจํานวนชุมชนชาวประมงท่ีอยูรอบทะเลสาบ ในเขต จังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช 
จํานวน  168 หมูบาน  ประชากรกวา 85,000 คน มีรายไดหลักของครอบครัวมาจากอาชีพการทําประมง การ
ทําประมงพ้ืนบานนับเปนอาชีพท่ีไดเรียนรูและพัฒนาทักษะสืบทอดกนัมาแตบรรพบุรุษ ชาวประมงพ้ืนบาน
สวนใหญมีถ่ินฐานอยูชายฝงในพื้นท่ีทะเลสาบ สวนใหญเปนชาวประมงท่ีทําประมงแบบพื้นบานใช
เคร่ืองมือจับปลาพ้ืนบานแบบงาย เชน อวนลอย แห ไซตู เปดราว เปนตน ใชเรือลําเล็กๆ ในการทําประมง 
เชน เรือแจว เรือหางยาว ซ่ึงมีเคร่ืองยนตขนาด ประมาณ 5 แรงมา เปนพาหนะออกไปหากินใกลๆ ชายฝง  
 การสํารวจรายไดและรายจายของครัวเรือนชาวประมงขนาดเล็ก ของสํานักสถิติแหงชาติในป 2535  
พบวารายไดเฉล่ียของครัวเรือนท้ังประเทศมีคาเทากับ 58,778 บาท/ ป และครัวเรือนหนึ่งจะมีสมาชิกใน
ครอบครัวประมาณ 5-6 คน โดยรายไดรอยละ 80.2 ของครอบครัวมาจากการประมง 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในทะเลสาบสงขลา 
1. การปดปากระวะ (ป พ.ศ.2499-2510)ปากระวะเปนเสนทางเช่ือมตอระหวางทะเลอาวไทยกับ

ทะเลสาบสงขลาตอนบน  เพื่อปองกันน้ําเค็มเขาสูทะเลสาบตอนบนและนําน้ําจดืในทะเลสาบ
ไปใชในการทาํนาปรังบริเวณทุงระโนด  

แตการปดปากระวะดังกลาว เสมือนกับเปนการตัดเสนทางของสัตวน้าํวัยออน เชน กุง
หัวมนั  กุงหัวแข็ง โดยธรรมชาติสัตวน้ําจะเขามาเจริญเติบโตในทะเลสาบตอนบนสงผลให
ปริมาณสัตวน้าํลดลง (ความเหน็จากชาวประมงรอบทะเลสาบ เชน ทะเลนอย แหลมจองถนน 
เกาะหมาก คูขุด ฯลฯ)  

สภาพน้าํจืดอยางถาวรซ่ึงเกดิจากการปดกั้นไมใหน้ําเค็มเขามาผสมในทะเลสาบทํา
ใหเกิดวัชพืชน้าํ เชน ผักตบชวา เหมือนทีท่ะเลนอยประสบปญหาอยูขณะนี้ นอกจากนีย้ังทํา
ใหเกิดการต้ืนเขินในบริเวณทะเลนอย และทะเลสาบตอนกลาง เพราะกระแสน้าํไมสามารถ
ไหลเวียนได ทาํใหเกิดการทบัถมของตะกอนเปนจํานวนมาก 

2. การลดลงของชนิดและปริมาณพันธุสัตวน้าํ 
 
ดวยทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณไปดวยกุงปลานานาชนิดผลัดเปล่ียนไปตามฤดูกาล  

สามารถจับไดเปนลําๆ เรือ  สัตวน้ําท่ีสําคัญไดแก กุงกามกราม  กุงหวัมัน กุงหัวแข็ง ปลาตรับ 
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ปลาโคบ เปนตน  ชาวประมงมีรายไดดี  มีอาหารการกินเหลือเฟอ  ผูคนเปนอยูอยางสงบสุข  แต
ปจจุบันกุงปลาหายากมากข้ึน  ชาวประมงสวนใหญมีรายไดเฉล่ียวันละ 50-150  

3. การถายเทน้ําเสียลงสูทะเลสาบ 
ซึ่งมาจากชุมชนขนาดใหญ ซึ่งต้ังอยูรายรอบทะเลสาบสงขลา น้าํเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม นากุง และสารเคมีจากการทําการเกษตรเมืองหาดใหญ สงขลา นับเปนแหลงน้าํ
เสียขนาดใหญที่มีการถายเทน้าํเสียเปนปริมาณมากทีสุ่ด ลงสูทะเลสาบตอนลางโดยผาน
คลองอูตะเภา  คลองพะวง  คลองขวาง  คลองสําโรง ปริมาณ 180,000 ลบ.ม./วัน (ที่มา : 
อุตสาหกรรมจงัหวัดสงขลา)นอกจากนีย้ังมีชุมชนขนาดใหญอ่ืนๆ อีกเชน เมืองพัทลุง ถายเท
น้ําเสียผานคลองลําปา ลงสูทะเลสาบตอนกลางอําเภอระโนด ผานทางคลองระโนด และจาก
ชุมชนอําเภอปากพะยนูซึ่งอยูติดกับทะเลสาบ 

4. ผลกระทบจากการทาํนากุงรอบทะเลสาบ 
การทาํนากุงบริเวณทะเลสาบตอนกลางและตอนลาง มีอยูปริมาณ 10,329 ไร ทัง้ใน

เขตพัทลุง สงขลา มกีารถายเทน้ําทิง้ปริมาณมากทุกวนัและยงัมีการทิง้ข้ีเลนจากบอลงสู
ทะเลสาบ สวนสารเคมีเกิดจากการเกษตรที่ปนเปอนมาจากปุยและยาปราบศัตรูพืชมีการใชอยู
รอบบริเวณลุมน้ําทะเลสาบก็มีการชะลางลงมาสะสมในทะเลสาบถึงแมวาในขณะนีย้ังไมมีบริ
มาณมากจนถงึข้ันทีเ่ปนอันตราย แตสารพวกนี้ก็จะเกิดการสะสมมากขึ้นในอนาคต 

5. การใชเคร่ืองมปีระมงที่ผิดกฎหมาย คือการทําประมงทีใ่ชเรืออวนรุนเปนเคร่ืองมือทีผิ่ด
กฎหมายในบริเวณทะเลสาบตอนลางซ่ึงจะเปนการทาํลายพนัธุสัตวน้าํวัยออน(ประมาณรอย
ละ 50-75  ของปริมาณสัตวน้ําที่จับได) แลวยังทําลายเคร่ืองมือประมงประเภทอ่ืนของชาวบาน
ที่ทาํการประมงอยูบริเวณเดียวกนั แมวาในป พ.ศ. 2540  หลายฝายจะรวมมือกนัแกไขปญหา
เรืออวนรุน  จนเหลือ 53 ลํา  (ขนาดใหญ 3 ลํา  ขนาดเล็ก  50 ลํา) ปจจุบันยงัคงมีเรืออวนรุน
ในทะเลสาบเพิ่มมากข้ึน  ขนาดใหญ  2  ลํา  ขนาดเล็ก 137 ลํา  

นอกจากนีย้ังมีเคร่ืองมือที่ผิดกฎหมายอ่ืนๆ  อีก  เชน  โพงพาง   การใชยาเบ่ือ  และ
การทาํไซตูนอกเขตอนุญาต 

6. ความต้ืนเขินของทะเลสาบ 
ความต้ืนเขินของทะเลสาบเกิดข้ึนมากในชวงทะเลสาบตอนกลาง  ซึง่ครอบคลุมพืน้ที่

ประมาณรอยละ  76  ของทะเลสาบ  โดยเฉพาะบริเวณหนา  หมู 2-8  ต. คูขุด  อ.สทิงพระ  จ.
สงขลา  บางจุดต้ืนเขินถึงปละ  10 เซนติเมตร  ทําใหสัตวน้าํลดนอยลงเพราะน้ํารอนไม
เหมาะสมกับการวางไขและอยูอาศัยของสัตวน้ํา   

 
7. น้ําในทะเลสาบมีความเค็มเพิ่มข้ึนบางชวง (มากกวาปกติ)  
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อันเกิดจากการใชน้ําในการเกษตรเพิ่มข้ึน  โดยการสรางฝายเก็บน้ําในเขต จ.พัทลุง  
การสูบน้าํจากทะเลสาบไปทาํนากุง และโครงการชลประทานหัวปาที ่อ.ระโนด  อีกทั้งการขุด
ลอกรองน้าํบริเวณปากอาวสงขลา  อันทาํใหน้ําทะเลเค็มรุกตัวเขาสูทะเลสาบมากข้ึน และใน
บางปเกิดปญหาฝนแลงยาวนาน การรุกตัวของน้าํเค็มที่เขามามากและนานเกินไปทําใหวงจร
ชีวิตสัตวน้าํของทะเลสาบเปล่ียนแปลงไปดวย   

 
สภาพทัว่ไปของบานแหลมจองถนน 

บานแหลมจองถนน  ตั้งอยูหมูท่ี 1 ตําบลจองถนน   อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  ทางทิศเหนอื  
ทิศตะวนัออก และทิศตะวันตกจดทะเลสาบสงขลา   ทิศใตติดกับบานปากพล หมู 9 ตําบลนาปะขอ อําเภอ
บางแกว จังหวัดพัทลุง  บานแหลมจองถนนเปนพืน้ท่ีแหลมยืน่ลงไปในทะเลสาบ พื้นที่ท้ังสามดานติดกับ
ทะเลสาบ เปนชายฝงยาว บริเวณชายฝงจึงเปนพืน้ท่ีสําหรับจอดเรือ และเปนท่ีตั้งอาศัยของคนในชุมชน มี
พื้นที่หมูบาน 1,312  ไร ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีชาวบานเขามาจับจองอาศัยอยูเปนเวลานานแลว    

บริเวณพ้ืนท่ีบานแหลมจองถนนแบงเปนพื้นท่ีทํานาขาวและพื้นท่ีทําไร  ชาวบานมีท่ีดินท่ีมีท่ีดนิทํา
กินเปนของตัวเอง  150  ครอบครัว  (รอยละ 66)  เชาท่ีดนิทํากิน 22 ครอบครัว (รอยละ 9.69)  และไมมีท่ีดิน
ทํากิน  55  ครอบครัว  (รอยละ24.22)  ซ่ึงจะเหน็วาชาวบานท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตัวเองโดยสวนใหญ
แลวแตละครอบครัวมีท่ีดินเพียงเล็กนอย  ซ่ึงพื้นท่ีดังกลาว  จะเปนท้ังพื้นท่ีทํากินและปลูกสรางบานท่ีอยู
อาศัยในพื้นท่ีเดียวกันจึงมีพืน้ท่ีเหลือนอยสําหรับไวเปนท่ีทํากิน  สําหรับคนท่ีมีพืน้ท่ีทํานาและพ้ืนที่ทําไร 
แยกออกจากบริเวณบานจะมีจํานวนนอย  พื้นที่อาศัยสรางบานเรือนของคนในชุมชนจะไมอาศัยอยูเฉพาะ
บริเวณชายฝง  แตจะกระจัดกระจายไปท่ัวทุกพื้นท่ีของหมูบาน 

 
ปจจุบันบานแหลมจองถนนมีประชากร 227 ครัวเรือน หรือ  1,120  คน(ชาย 556 คน หญิง 554 

คน)  ประชากรท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ   มีอาชีพหลักคือทําการประมง   92 ครัวเรือน  (รอยละ40.52)  
นอกจากนี้มีอาชีพอ่ืน  ซ่ึงโดยสวนใหญจะทําในชวงเวลาท่ีไมสามารถออกทําการประมงได เชน  ทํานา 90 
ครัวเรือน (รอยละ32.49)  ทําสวน 20 ครัวเรือน (รอยละ 8.81) เล้ียงสัตว 10 ครัวเรือ (รอยละ4.40)  รับจาง  
59 ครัวเรือน (รอยละ 25.99)  และรับราชการ 5 ครัวเรือน (รอยละ 1.8)     

การทําประมงเปนอาชีพหลักของหมูบานท่ีสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ   การออกทะเลของชาวประมง
บานแหลมจองถนนในแตวนั จะออกทะเลตั้งแต รุงเชา(เวลา  05.00-06.00 น.)และกลับเขาฝงในตอนเท่ียง
ของวันเดยีวกนั  หรือบางคนออกทะเลในชวงเชาแลว  ก็สามารถออกไปในตอนกลางคืนอีกก็ได  ซ่ึงข้ีนอยู
กับคล่ืนลมและความขยนัของแตละคน   

เคร่ืองมือทําการประมงของชาวบาน จะข้ึนอยูกับชนดิและฤดูกาลของสัตวน้ํา  การทําประมงของ
ชาวบานแหลมจองถนนสามารถทําไดตลอดท้ังป  เคร่ืองมือประมงท่ีใชอยูเปนประจําและเปนเคร่ืองมือหลัก 
คือ อวนลอยและแห  ซ่ึงจะมีเคร่ืองมืออ่ืนๆอีก แตจะมีนอย  มีเฉพาะบางคน เชน เบ็ดราว ไซเล็ก ไซซอม 
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ปจจุบันหมูบานแหลมจองถนน  มเีรือประมง 97 ลํา เปนเรือหางยาว  92 ลํา เรือซ่ึงใชในการทําการ
ประมงใกลฝง 5 ลํา   ซึง่การออกเรือทําการประมงจะออกทั้งผูหญิงและผูชาย หรือบางคร้ังกม็ีลูกๆ ไปดวย  
และเม่ือกลับเขาฝงมา  ทัง้หญิงและชายหรือพวกลูกๆ ดวยกันกจ็ะชวยกนัปลดปลาออกจากอวน หรือบาง
วันถาไดปลามากๆ  ปลดไมทันก็จะวาจางเพื่อนบานมาชวยปลดดวย  หรือเพื่อนบานบางคนก็มาชวยปลด 
โดยไมคิดคาจางเจาของเรือก็จะใหปลาตอบแทนเปนสินน้าํใจ 

 

เขตอนุรักษพชืพันธุสัตวน้ํา : การอนุรักษฟนฟูสัตวน้าํบานแหลมจองถนน 
 เปนทีท่ราบกนัทัว่ไปวา เขตอนุรักษพืชพนัธุสัตวน้าํในทะเลสาบสงขลาเกิดข้ึนมาจากภูมิปญญาของ
ชาวบาน ตอมาไดรับการสนับสนนุจากหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชน   และหนวยงานราชการตามมา
ภายหลัง จนกลายเปนที่ยอมรับอยางเปนทางการของชุมชนและของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของดวย  
ปจจุบันมีเขตอนุรักษแบบนีห้ลายพืน้ทีห่ลายเขต ที่เปนการจัดการรวมกันระหวางชมุชนกับเจาหนาที่
ราชการในทองถิ่น แตก็มีบางพืน้ทีท่ี่ชุมชนชวยกนัรักษาดูแลกันเอง ในหลายๆพืน้ทีเ่ขตอนุรักษฯในทะเลสาบ
สงขลาทีม่ีข้ึนมานี ้ เขตอนุรักษฯบานแหลมจองถนนเปนแหงหนึ่งในจาํนวนกวา 20 เขตที่มีอยูในขณะนี้ และ
ถือวาเปนการทํางานขององคกรชุมชนที่คอนขางเหน็ผลสําเร็จที่เปนทีย่อมรับอยางเห็นไดชัดเจน 
  
 กําเนิดเขตอนุรักษพชืพันธุสัตวน้ําบานแหลมจองถนน  
  
 ยอนกลับไปในสมัยอดีตที่ผานมา ตอนตนปพทุธศักราช 2500 บานแหลมจองถนนในสมยันัน้ก็
เหมือนกับชุมชนชาวประมงทั่วๆไปแถวรอบทะเลสาบสงขลา ที่มีสภาพทรัพยากรธรรมชาติสัตวน้าํยังคง
สมบูรณอยูอยางมาก เปนชมุชนเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมที่ดําเนินชพีดวยการทํานาขาวกับจับสัตวน้ําตามลํา
คลอง หวัทา/ริมฝงทะเลสาบเปนปจจัยหลักในการดํารงชีพ  

 ความสัมพนัธของชุมชนบานแหลมจองถนนกับการออกจับสัตวน้าํในทะเลสาบเปนวิถีปฏิบัติที่ทาํ
กันมานาน สมัยกอนโนนปลาชุกชุม หากินกนัแถวหนาบาน แถวทุงนา วางไซ ตกเบ็ด ทอดแห รุนกุงเคย 
โดยเฉพาะการใชสุมเดินจับปลาในทุงนาและชายฝงเปนเคร่ืองมือหากนิทีท่ํากันมาก ฝูงปลาและสัตวน้ํา
อ่ืนๆเปนเร่ืองปรกติที่ชาวบานพบเหน็กนับอยคร้ัง  สัตวน้าํมีหลายรอยชนิด ตัวอยางเชนที่เคยเหน็กนัมากๆ
และชาวบานยงัคงจํากันได เชน ปลาชอน ปลาข้ีขม ปลาโสด ปลาตรับ ปลาลําปา ปลาฉลาด ปลาชะโอน 
ปลาชะโด ปลาดุกนา ปลาพรหม ปลาตุม ปลาหมอ ปลาข้ีตัง ปลาโคบมัน ปลากระทิง ปลากระบอก ปลา
ดาบ ปลาพรก ปลาทราย ปลาฝกพรา ปลายอดมวง ปลากระพงหิน ปลากรด ปลาแกมช้ํา ปลาบูทอง ปลาบู
จาก ปูดํา กุงกามกราม กุงหวัแข็ง กุงเข็บหางแดง และมีจระเขจํานวนมาก เปนตน   

หลังจากป พ.ศ.2515 สัตวน้ําตางๆเร่ิมลดนอยลง เพราะวามีคนหากินมากข้ึน มกีารใชเคร่ืองมอืที่
จับสัตวน้าํที่จบัไดทีละมาก และกลายเปนเคร่ืองมอืหลักของชาวบานแหลมจองถนนและชาวบานชุมชน
ใกลเคียง  และที่เปนเคร่ืองมือที่ผิดกฎหมายหามทาํดวยก็คือ การทําอวนลอมจับ เคร่ืองมือนีส้ามารถจับ
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สัตวน้ําไดทกุชนิด และจับสัตวน้ําไดทกุขนาดตั้งแตตัวเล็กถึงตัวใหญ ที่ชาวบานทําไดก็เพราะขออนุญาต
จากเจาหนาทีแ่ละใหทาํได (อวนลอมเปนอวนดายยอมสีเปลือกไม ผืนอวนมีความยาว 1,000 เมตร ความ
ลึกอวน 2.5 เมตร ขอบริมผืนอวนดานบนรอยดวยทุน ดานลางรอยลูกตะก่ัว เปนระยะ ใชเรือ 3 ลําในการ
ลากชักลอมอวนใหเปนวงกลม ใชแรงงาน 15 คน ใชเวลาจับปลาตอนกลางวนัเกือบทั้งวัน ขนาดตาอวนช้ัน
บนมีความกวาง 3 เซนติเมตร ชั้นลางสุดที่เปนกนถุง 0.5 เซนติเมตร จับปลาไดเปนพันกโิลกรัม) ในสมัยนั้น 
มีชาวบานแหลมจองถนนทาํกัน 6 ราย และเปนชาวบานที่อ่ืนดวยรวมแลวเกือบ 30 รายทีท่ํากนั และในป 
พ.ศ.2518 การใชอวนลอมหามมีการทําและหมดไปในปนี้เอง อวนลอมจับจึงเปนสาเหตุหลักๆในสมัยนัน้ที่
ทําใหสัตวน้าํในทะเลสาบแถบน้ีนอยลง  ในชวงหลังจากนั้นมา มีปลาที่หายไป เชน ปลาพรหม ปลาตุม ปลา
ฝกพรา ปลาควาย ปลาเหลียบ ปลาโคบมนั ปลาทราย สวนกุงชนิดตางๆพอยังมีบางแตลดนอยลง  สาเหตุ
หนึง่ชาวบานสังเกตกนัวามาจากการปดปากคลองดวยเข่ือนที่ปากระวะเม่ือประมาณ 50 ปที่แลว และสงผล
กระทบในภายหลังที่ทาํใหทะเลสาบต้ืนเขินและสภาพน้าํในทะเลสาบเปล่ียนแปลงไป เมื่อกอนทะเลหนา
บานน้ําลึก 2-3 เมตร เด๋ียวนี้แค 1-2 เมตร 

สาเหตุที่ทาํลายสัตวน้าํในชวงหลังที่อวนลอมหมดไป แตกลับมีการใชเคร่ืองมือทาํลายดวยวิธกีาร
อ่ืนเขามาแทนที่สรางความเดือดรอนใหกบัหมูบานตอมามาก ดวยการทําประมงทีใ่ชไฟฟาช็อรตปลา และ
ใชยาเบ่ือ มาจากคนภายนอกจากอําเภอเมืองและทะเลนอย อําเภอควนขนนุ เขามาทําประมงดวยเคร่ืองมือ
แบบนี้ในบริเวณอาวจงเกในเขตหนาหมูบานแหลมจองถนนและบานจงเก บางรายอพยพเขามาอยูใน
หมูบานช่ัวคราวเพื่อทาํอาชีพนี้โดยเฉพาะ ทําใหคนในหมูบานแหลมจองถนนทําเอาเยี่ยงยาง ทํากนัเร่ือยมา
หลายปจนสรางปญหาใหกบัชาวบานมาก  ในป พ.ศ. 2535  นายจรูญ จีนนุย ในฐานะเปนที่ปรึกษา
กรรมการหมูบานในสมัยนั้น มองเห็นปญหาการทาํลายและความขัดแยงที่จะเกิดข้ึนในหมูบานรุนแรงมาก
ข้ึน จึงไดปรึกษาหารือกบักรรมการหมูบานและชาวบานในการจัดการแกปญหาการทาํลายสัตวน้าํในเขต
หนาบาน จึงเกิดแนวความคิดการทําเขตอนุรักษหนาบาน  โดยชาวบานไดรวมมือกันตัดไมไผมาทําเปนเสา
หลักปกเปนเขตอนุรักษข้ึนมาเปนคร้ังแรกในพืน้ที ่ 321 ไร ในบริเวณอาวจงเกที่เปนพื้นที่ของบานแหลมจอง
ถนนและบานจงเก วัตถุประสงคก็คือเพื่อเปนเขตปองกนัคนนอกที่ใชเคร่ืองมือไฟฟาช็อรตและยาเบื่อเขามา
ใชเคร่ืองมือนี้ในหมูบาน 

เมื่อมีเขตอนุรักษบานแหลมจองถนนเกิดข้ึนในตอนแรก ผลที่เกิดข้ึนตามมาสรางความขัดแยงของ
คนภายหมูลบานกนัเองและหมูบานละแวกใกลเคียง ชาวบานในชุมชนแตกแยกเปนสองฝายคือ ฝายที่
อนุรักษที่ไมตองการใหมีการใชเคร่ืองมือทําลาย และกลุมที่ไมเหน็ดวยกับคนอนรัุกษคือพวกที่เปนผูทาํลาย  
ปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนนี้ กรรมการหมูบานแหลมจองถนนไดประชุมปรึกษาหารือกนับอยคร้ังที่จะ
หาทางแกปญหาใหได  จนกระทั่งไดมีการเสนอเร่ืองเขตอนุรักษนี้ใหสภาตําบลทราบเร่ือง เพือ่ตองการให
สภาตําบลยอมรับเขตอนุรักษอยางเปนทางการและเพื่อใหเกิดการแกปญหา  สภาตําบลแนะนาํใหเสนอ
เร่ืองไปที่ประมงอําเภอ ประมงอําเภอไมสามารถตัดสินใจได โดยใหเหตุผลวา เร่ืองนี้เปนเร่ืองของสวนรวม
ของชุมชน เสนอใหกรรมการหมูบานจัดประชมุชาวบานใหชาวบานตัดสินใจกันเองทัง้สองหมูบานวาจะ



 7 

ยอมรับเขตอนรัุกษนีห้รือไม และยังไดเสนอมติตอชุมชนดวยวาจะตองมีมติการยอมรับของชาวบาน 90 
เปอรเซ็นตข้ึนไป จงึสามารถจัดต้ังเปนเขตอนุรักษอยางเปนทางการได  ตอจากนั้นมา เปนเวลา 2 ป ที่
กรรมการหมูบานและกลุมผูนําชาวบานไดรวมมือกนัดําเนินการตามขอเสนอของทางราชการไดสําเร็จ  
จนถงึป พ.ศ.2538 ทางหนวยงานราชการ คือกรมประมงไดยอมรับและอนุมัติใหเปนเขตอนุรักษพืชพนัธุ
สัตวน้ําอยางถาวรและเปนทางการเกิดข้ึนมาได 

 
เขตอนุรักษฯกับการมีสวนรวมของชุมชนและสิ่งที่เกิดขึ้น 
  
การทาํงานผลักดันของชุมชนใหมีเขตอนุรักษฯของชมุชน และสามารถทําใหราชการยอมรับไดเปน

ความภาคภูมใิจของชุมชน  การทาํงานของกลุมแกนนาํและคณะกรรมการหมูบานเปนไปอยางไดผลดีข้ึน 
และสวนชาวบานก็ใหความรวมมือเปนอยางดีดวย ทาํใหกิจกรรมเขตอนุรักษฯของชุมชนเปนงานทีท่ําใหเกิด
การเช่ือมโยงถึงงานของชุมชนในดานอ่ืนๆตามมาที่ชุมชนดวยกันถือเปนบทบาทหนาที่รวมกนัที่จะตองทาํ
รวมกัน  กิจกรรมเขตอนุรักษฯจึงเปนงานหลักของหมูบานซ่ึงมีกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี ้

 
การจัดการและดูแลรกัษาเขตอนุรักษฯ 
การจัดการและดูแลรักษาเขตอนุรักษฯเปนภารกิจโดยตรงของชาวบานที่ตองชวยกนัในดานตางๆ 

ต้ังแตการจัดทาํแนวเขต  การดูแลรักษาซอมแซมเขต และการตรวจตราปองกนัการใชเคร่ืองมือประมงใน
เขตอนุรักษ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนงานหลักของชุมชนที่ตองรับผิดชอบดวยความเต็มใจที่มาจากขอกําหนด
และการตกลงกันเอาเองของชุมชน  

 
(1) การจัดการเขตอนุรักษฯ 
ป พ.ศ.2535  จัดทาํแนวเขตเปนเขตไมไผ ชาวบานชวยกันตัดไมไผทําเปนเสาหลักปกในพื้นทีห่นา

หมูบานเปนอาณาเขตกวาง 321 ไร งบประมาณชุมชนชวยเหลือกันเอง  
ป พ.ศ.2542   เขตไมไผเกาผุพงั ตัวแทนชาวบานแหลมจองถนนและกรรมการชมรมชาวประมง

อําเภอเขาชัยสนเสนอโครงการขอใชงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมซอมแซมเขตอนรัุกษฯจากโครงการการ
จัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต เพื่อจัดทาํเสาหลักเขตถาวรจํานวนหนึ่งเสริมหลักเขตเกา เปนเสาปูนซีเมนต 
15 ตน และปายปกแสดงเขตอีก 15 ปาย   

ป พ.ศ.2543  ของบประมาณจากโครงการการจัดการทรัพยากรอีกเชนเดิม ซื้อเสาปูนซอมแซมเสา
ที่เสียหาย และงบประมาณสวนหนึง่ไดจากกองทุนพัฒนาสังคม (SIF) เปนเงิน 25,000 บาท 
จัดทําเสาเขตและปาย 
 การมีสวนรวมของผูที่เกีย่วของในการจัดการทําเขตอนุรักษ มีองคประกอบ ดังนี้คือ กรรมการชมรม
ฯเปนตัวหลักในการวางแผนกิจกรรม  ชาวบานเขารวมในกิจกรรมจัดทําเขตแตละคร้ัง เจาหนาที่ประมง
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สนับสนนุพนัธุสัตวน้ําปลอยในเขต และตรวจตราดูแลเขตรวมกับชาวบานที่เปนประมงอาสา และสนับสนุน
กิจกรรมกองทนุหมนุเวียนอาชีพชาวประมง เชน การเพาะเล้ียงกุงกามกราม และปลาทับทิม ซึง่เปนกิจกรรม
ที่เกิดข้ึนมาภายหลัง เปนงบประมาณจากแผนแกไขความเส่ือมโทรมทะเลสาบสงขลา ( ป พ.ศ.2543-2544) 
  

(2) การรกัษาดูแลเขตอนุรกัษฯ 
ชุมชนไดกําหนดกฎระเบียบเขตอนุรักษข้ึนเมื่อป พ.ศ.2538 ตอนท่ีไดเขตอยางเปนทางการ การ

กําหนดกฎระเบียบข้ึนมาโดยยึดเอาโครงสรางของคณะกรรมการหมูบานที่มีฝายปองกันปราบปรามของ
หมูบานที่มีอยูแลว เปนฝายที่รับผิดชอบดูแลรักษาเขตอนุรักษฯไปดวย  ซึ่งมีองคประกอบผูรับผิดชอบ 4 คน 
มาจากฝายเหลานี้ คือ ฝายปกครอง 2 คน (ผูใหญบาน เปนประธาน และผูชวยผูใหญบาน)  และฝาย
ปองกันปราบปราม 2 คน 

การกําหนดกฎระเบียบมาจากขอตกลงรวมกันของชาวบานกบัคณะกรรมการหมูบาน มกีารวาง
กฎระเบียบของเขตข้ึน คือ 

1) หามทําการประมงในเขตอนรัุกษดวยเคร่ืองมือทกุชนิด 
2) หามปลกูสรางโรงเรือนในเขตอนุรักษ 
3) หามทําคอกเล้ียงปลาในเขตอนุรักษ 
4) หามทํากระชังเล้ียงปลา และซ้ังจับปลาในเขตอนุรักษ 
 
(3) คณะทํางานดูแลรักษาเขตอนุรักษฯ 
บทบาทหนาทีข่องคณะทํางานหรือกรรมการดูแลรักษาเขตอนุรักษฯรับผิดชอบการตรวจตราเฝา

ระวังเขตหามไมใหมีการทาํประมงดวยเคร่ืองมือทุกชนดิ และกิจกรรมอ่ืนๆที่ระบุไวในกฎระเบียบของชุมชน  
ในคร้ังแรกนัน้การแตงต้ังคณะกรรมการยังเปนชุดเดิมที่มาจากคณะกรรมการหมูบาน 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) เจาหนาทีห่นวยอนุรักษทรัพยากรน้าํจืดจงัหวัดพทัลุง 
4) เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจในพ้ืนที ่
 
วิธีการทํางาน  คณะทํางานทัง้หมดแบงเปนชุดเฉพาะกิจตรวจการณลาดตระเวนและรับผิดชอบ

ดูแลเขตในจุดตําแหนงทีก่ําหนดของแตละชุดแตละชวงที่แบงความรับผิดชอบกัน  การออกตรวจแตละฝาย
ตองเขารวมทาํงานดวยกนั ชาวบานไมมีสิทธิ์ในการจบักุมผูกระทําผิด มีหนาที่ส่ือสารและแจงเบาะแสและ
เขารวมปฏิบัติการเทานัน้ หนาที่การจับกมุเปนของเจาหนาที่รัฐเทานัน้   
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เคร่ืองมืออุปกรณการปฏิบัติงาน   มีเรือตรวจการณ 2 ลําเปนของประมงอาสา  อาวุธปนและ
เคร่ืองมือส่ือสารเปนของเจาหนาที ่น้ํามนัเรือเปนของหมูบาน   เรือลําหนึง่ๆมี 3 คน สวนใหญชาวบานที่เปน
ประมงอาสาจะเปนผูออกตรวจการณบอยคร้ัง มีบางคร้ังที่เจาหนาที่รวมดวย ประมงอาสาจะมีบัตร
ประจําตัวที่ทางกรมประมงแตงต้ังแสดงตัวทุกคร้ังเมื่อออกปฏิบัติหนาที ่ ดังนั้นบทบาทหนาทีจ่ริงๆของ
ประมงอาสาก็คือ เปนผูชวยพนักงานเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่เทานัน้  

(4) ผลงานความสําเรจ็ที่เกิดขึ้น 
ในปแรกที่เขตอนุรักษฯไดรับการยอมรับอยางเปนทางการในป พ.ศ.2538 ในปนี้ สามารถจับกมุ

ผูกระทําความผิดได 43 ราย  หลังจากนัน้ในปตอๆมาการจับกุมนอยลง เพราะวาเปนที่รับรูกนัทัว่ไปวาเปน
เขตอนุรักษฯของทางราชการและมีการปฏิบัติงานอยางจริงจัง ทําใหการลักลอบเขามาทาํประมงในเขตนี้ลด
นอยลง แตยงัพอมีบางไมกีร่ายและเปนคนจากนอกหมูบานทั้งหมดทีเ่ขามาทําประมง เชนมาจากอําเภอ
เมือง บานทะเลนอยที่อําเภอควนขนนุ 

การมีสวนรวมของชุมชนในทองถิน่ เปนผลสําเร็จอยางหนึ่งที่เกิดข้ึนที่คนในชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการทํากจิกรรมที่จัดข้ึนทกุคร้ังในการจัดทําเขตอนุรักษ การเขารวมของชุมชนถือวาเปนส่ิงยิ่งใหญสําคัญ
ของกิจกรรมนี ้ถือเปนกิจกรรมประจําปของหมูบานที่จะตองจัดข้ึน เพราะทุกคร้ังที่จดัข้ึน นอกจากจัดทําเขต
แลวยังมกีารปลอยพันธุสัตวน้ําถือเปนประเพณีของชุมชนที่ตองทาํรวมกันทั้งชุมชนที่มีชาวบาน วัดและ
โรงเรียนเขามารวมดวย และการไดรับความรวมมืออยางดีจากหนวยงานราชการในพื้นที่ในการรวมงานและ
ชวยเหลือสนบัสนุนพันธุสัตวน้าํ   ในปนี ้ (พ.ศ.2544) บทบาทของอบต.ในพืน้ที่เขามามีสวนรวมดวย ดวย
การผลักดันเสนอของกรรมการหมูบานและกรรมการชมรมฯที่พยายามเสนอเร่ืองเขตอนุรักษฯใหอบต.
รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะในเร่ืองการตรวจตราดูแลเขต ส่ิงที่เกิดข้ึนไดแคการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําปของสภาตําบลสนับสนุนเขตอนุรักษ 30,000 บาท/ป 

ในป พ.ศ.2543 การจัดทาํเขตอนุรักษฯคร้ังลาสุดนี้ ไดมีการขยายเขตอนุรักษฯออกไปยังพืน้ที่หนา
หมูบานบางขวน บานสะทงั บานแหลมดิน และบานหาดไขเตา ที่เปนพื้นที่ติดตอกันออกไปอีกรวมเปนพืน้ที่
ทั้งหมด 467 ไร  โดยทีห่มูบานเหลานีส้นใจและมาดูงานที่บานแหลมจองถนนแลวกลับไปทาํที่บานตนเอง 
ซึ่งโครงการขยายเขตอนุรักษคร้ังนี ้ เปนการทํางานรวมกนั 4 ฝาย คือ โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝง
ภาคใต  ชมรมชาวประมงอําเภอเขาชัยสน ชาวบานในชุมชนตางๆและเจาหนาที่ประมง  เปาหมายตอไปก็
คือ ตองขยายพื้นที่เขตอนุรักษฯใหได 10 เปอรเซ็นต ของพืน้ทีท่ะเลสาบที่มีอยู 6 หมื่นกวาไร (เปาหมายนี้
เปนขอเสนอของหมูบานรวมกับสมาพนัธชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลาที่เปนแผนงานของสมาพันธใน
โอกาสขางหนา) 

(5) คุณประโยชนของเขตอนรุักษ 
ผลประโยชนทีเ่กิดข้ึนในทางสังคมของหมูบานและชุมชนในแถบนั้น เปนส่ิงที่ชุมชนมีความตระหนัก

เปนอยางดีถงึส่ิงที่เกิดข้ึนมาหลังจากที่มีเขตอนุรักษฯ พอจําแนกได ดังนี ้
1) ความสมบูรณของสัตวน้าํ 
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สัตวน้ําและพชืน้ําเพิ่มข้ึนมากมาย สัตวน้าํที่เพิ่มข้ึนชาวบานแยกออกเปน 2 ประเภท คือ สัตวน้าํที่
เพิ่มข้ึนในเขตอนุรักษมหีลายชนิด ไดแก ปลาฉลาด ปลาตะเพยีน ปลากรด ปลาข้ีขม ปลาชะโด ปลาชอน  
ปลาลําปา ปลาชอนไช ปลาสลิด  ปลาไน ปลายี่สก ปลานิล ปลาโสด และ กุงกามกราม เปนตน สัตวน้าํ
นอกเขตที่มากขึ้น กุงกามกราม ปลาคันหลาว ปลาแมว ปลาหวัออน ปลาโคบ ปลากระบอก ปลากรด ปลา
ชะโด ปลาพรหม ปลาชะโอน ปลากระทงิ และปลาอ่ืนๆอีกหลายชนิด สวนพืชน้าํทีเ่พิ่มข้ึนเปนพวกสาหราย
ทั้งในทะเลสาบและแถบริมฝง ซึง่พืชน้ํานีจ้ะเปนที่อยูอาศัย แหลงเพาะพันธุและหลบภัยของสัตวน้ําไดอยาง
ดี 

2) รายไดเศรษฐกิจดีขึ้น 
การเพิม่ข้ึนของสัตวน้าํ ทาํใหคนในหมูบานที่เคยอพยพไปอยูขางนอกกลับเขามา เชน จากที่เคยไป

อยูที่ดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี สตูล และหาดใหญ กลับเขามาอยูในหมูบานอีกคร้ังถึง 30 ราย ที่เขามา
ต้ังครัวเรือนเมือ่ป พ.ศ.2543 และตนป 2544 นีเ่อง 

การเพิม่ข้ึนของสัตวน้าํที่สงผลดีตอรายไดเศรษฐกิจของชุมชน ชาวบานสังเกตวา ชวงเวลาที่ผานมา 
3 ป หลังจากป พ.ศ.2540 เปนตนมา ชาวบานออกทะเลมีรายไดเฉล่ียแตละวัน 300 บาท จากเมื่อกอนทีเ่คย
ไดกันแครอยกวาบาท และไมตองออกหากินไกลจากหมูบาน 

3) ความเขมแขง็ขององคกรชาวบาน 
กิจกรรมเขตอนุรักษฯถือวาเปนสาเหตุหรือปจจัยหนึ่งทีท่าํใหองคกรชาวบานทัง้ทีเ่ปนทางการคือ

คณะกรรมการหมูบาน และองคกรชาวบานที่เกิดข้ึนมาแบบธรรมชาติ อยางเชน ชมรมชาวประมงอําเภอเขา
ชัยสน หรือกลุมกิจกรรมอ่ืนๆ เชน กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ กลุมประมงอาสา องคกรชาวบานทั้งสองแบบ
สามารถทํางานรวมกนัไดดี จากที่กลาวแลววา กิจกรรมเขตอนุรักษฯเปนกิจกรรมแรกเร่ิมที่ทาํใหการทํางาน
ขององคกรชาวบานเหลานีม้พีัฒนาการทาํงานที่เขมแข็งและขยายฐานชุมชนในการเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชนมากข้ึน และเกิดความรวมมือจากหลายหนวยงานตามมา โดยสาเหตุที่สําคัญก็มาจากเงื่อนไขของ
กจิกรรมเขตอนุรักษฯของชุมชน  ความเขมแข็งขององคกรชาวบานมพีัฒนาการเรียนรูในการทํางานในระดับ
ตางๆและจากกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย  โดยเฉพาะในข้ันตอนการทาํงานขององคกรชาวบานในการ
ฟนฟูเขตอนุรักษฯ ไดดําเนนิการดังนี ้

(1) ชมรมฯมีการประชุมประจําเดือน เพื่อสรุปผลการดําเนนิงานของชมรมฯ มีการเชญิเจาหนาที่
ประมงเขารวมประชุมดวยและพูดถึงมาตรการ  ขอตกลงรวมในการจัดการและดูแลเขต
อนุรักษ เชน การปลอยพนัธุสัตวน้ํา การดูแลเขตอนุรักษฯ 

(2) ตัวแทนชมรมฯประชุมรวมกบัตัวแทนหนวยงานรัฐในระดับจังหวัด 3 เดือน/คร้ัง เพื่อจัดทาํ
แผนการดําเนนิงานรวม และติดตามผลการดําเนนิงานบางเปนคร้ังคราว รวมกับตัวแทนชมรม
ฯอีก 4 ชมรมฯในทะเลสาบ ในนามของสมาพันธชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลา 

(3) ประสานงานกับหนวยงานระดับกลาง เชน กรมปาไม กรมประมง เพือ่จัดทําแผนงานรวมใน
การจัดการทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา เชน แผนฟนฟูทะเลสาบ (ผลที่เกิดข้ึนที่เกีย่วกับ
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กิจกรรมเขตอนุรักษฯ คือ แผนงานการปลอยพันธุสัตวน้ํา แผนงานดูแลเขตอนรัุกษฯ และ
แผนงานการสงเสริมอาชีพทางเลือกของชาวประมง) 

4) การอนุรกัษองคความรูชุมชน 
ในอดีตทะเลสาบสงขลามีพนัธุสัตวน้ํา 700 กวาชนิด แตปจจุบันการศึกษาของนักวิชาการดานการ

ประมง สถาบันเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงสงขลา บอกวา สัตวน้าํในทะเลสาบสงขลานอยลงดวยสาเหตุตางๆ 
มีเหลือประมาณ 400 กวาชนิด  การที่ในทะเลสาบสงขลามีเขตอนุรักษฯเกิดข้ึนหลายแหง จงึเปนบอเกิดที่
ใหพนัธุสัตวน้าํพนัธุพชืที่เคยหมดลงหรือใกลจะสูญพนัธุไดกลับมามีอยางเดิม คนรุนหลังไดเรียนรูไดรูจัก
ประเภท/ชนิด/ถิ่นที่อยูอาศัยสัตวน้ําแหลงพืชพนัธุ ที่มีความสําคัญและสัมพันธกับชุมชนชาวประมงรอบ
ทะเลสาบสงขลา ซึง่เปนภูมิปญญาองคความรูของชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงถึงความสัมพันธของคนแตละ
รุนจากอดีตสูอนาคตได ถาหากวาฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนยังคงมีความสมบูรณ 
 

บทเรียนชุมชนจากเขตอนรุักษฯ 
 
การมีเขตอนุรักษฯของบานแหลมจองถนน ที่เร่ิมมีเขตคร้ังแรกในป พ.ศ.2535 จนถึงเด๋ียวนี้เปน

เวลาเกือบสิบป กิจกรรมเขตอนุรักษฯของชุมชนไดสะทอนเร่ืองราวดานตางๆทีท่าํใหมองเหน็  ถึงความ
เปล่ียนแปลงของชุมชนและส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดข้ึนทัง้ในดานดีและไมดี และเร่ืองราวการ
เกิดข้ึนของเขตอนุรักษฯ ยงัทําใหเกิดมีการเรียนรูที่เปนบทเรียนของชุมชนข้ึนมา โดยเฉพาะบทเรียนของกลุม
คนที่มีบทบาทโดยตรงในความรับผิดชอบตอเขตอนุรักษที่เปนตัวแทนชาวบาน ทีพ่วกเขาถูกเรียกวา 
“ประมงอาสา” 

“ประมงอาสา” เปนชื่อที่ชาวบานเรียกชาวบานที่อาสาสมัครเขาดูแลรับผิดชอบเขตอนุรักษฯต้ังแต
เร่ิมแรกมีเขตอนุรักษเกิดข้ึน ตอมาเมื่อมีการยอมรับเขตอนุรักษฯ ของบานแหลมจองถนนเปนเขตอนุรักษพืช
พันธุสัตวน้าํอยางเปนทางการของหนวยงานรัฐ เมื่อป พ.ศ.2538 กลุมประมงอาสานี้กถ็ูกเสนอใหเขารวม
เปนคณะทาํงานดวยในเวลาตอมา  ประมงอาสาแตละชุดมีวาระการทํางาน 5 ป ชดุละ 15 คน ประมงอาสา
จะมีบัตรประจําตัวทีท่างกรมประมงอนุญาต การเปนประมงอาสามาจากการคัดเลือกของชาวบานกันเองใน
หมูบาน สวนใหญคนทีเ่ปนประมงอาสาทาํหนาที่เปนกรรมการชมรมฯดวย  ในป พ.ศ.2542 ทางสมาพนัธ
ชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลาไดเสนอแผนงานโครงการฟนฟทูะเลสาบสงขลา ใหมีการฝกอบรมใหความรู
แกประมงอาสาในการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งสมาพนัธฯก็ไดมีขอเสนอเรียกรองประมงอาสาตอหนวยงาน
ราชการ/กรมประมง 3 ขอ คือ 

1. เร่ืองสวัสดิการแกประมงอาสา ประมงอาสาควรไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที ่
2. ใหกรมประมงมอบเคร่ืองมือสื่อสารแกประมงอาสา ใชในการปฏิบัติหนาที ่
3. ประมงอาสามีสิทธิในการจับกุมผูกระทําความผิดอยางถกูตองตามกฎหมาย 
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ขอเสนอของชุมชนไมสามารถถูกยอมรับไดทั้งหมด  ส่ิงทีท่างกรมประมงเห็นดวยนั้นก็คือ เร่ือง
สวัสดิการ คาตอบแทนไมมีให แตจะรับผิดชอบไดแคการรักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนจากอุบัติเหตุในระหวาง
การปฏิบัติหนาที่  การใชเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบัติหนาที่ ทางราชการก็ไมสามารถใหได รวมทัง้ขอเสนอ
ขอสุดทาย การใหสิทธิประมงอาสาจับกุมผูกระทําความผิดก็ไมสามารถเปนไปตามความประสงคของ
องคกรชุมชนที่ตองการ  

บทเรียนของชุมชนไดเรียนรูวา การทาํงานรวมกับองคกรหรือเจาหนาที่ของรัฐคอนขางมีปญหา
อุปสรรคในการทํางานรวมกนั โดยเฉพาะอยางยิง่ในกิจกรรมการตรวจตราแนวเขตอนุรักษฯจนทําให
ชาวบานและประมงอาสาเขาใจกันดีวา ประมงอาสาคือตัวหลักในการทํางานรับผิดชอบในบทบาทหนาทีน่ี้ 
ส่ิงที่เปนอุปสรรคอยูเสมอของหนวยงานราชการคือ ความจาํกัดในงบประมาณ และบุคลากรเจาหนาที ่
ตลอดถึงการติดตอประสานงานที่จะทําใหเกิดความรวมมือที่ดีสุดนัน้คอนขางมีปญหา ภารกิจหลักจึงข้ึนอยู
กับองคกรชุมชนและกลุมประมงอาสา ทีจ่ะตองเปนผูจดัการเสียเองเกือบทั้งหมดทัง้การทําเขตและการดูแล
รักษาตรวจตราแนวเขต “บทบาทหนาทีข่องประมงอาสาที่ระบุวาเปนผูชวยพนักงานเจาหนาที่รัฐ จงึไม
สอดคลองกับความเปนจริงในบทบาทหนาที่จริงของประมงอาสาที่เกดิข้ึน” 

บทเรียนอีกดานหนึ่งที่ชุมชนไดรวมมือกันมาทกุคร้ัง เพราะมองเหน็วาเขตอนุรักษฯเปนเร่ืองของ
ผลประโยชนของชุมชนที่เหน็ไดชัดเจน และเปนเร่ืองทีย่อมรับกันไดทั่วไป ต้ังแตคนในหมูบาน หมูบาน
ขางเคียง ไปจนถงึหนวยงานราชการอ่ืนๆ ดังนั้นความสําคัญของเขตอนุรักษฯกย็งัตองทาํกนัตอไป ซึ่งเปน
เร่ืองที่ชุมชนและองคกรชุมชนเหน็รวมกันอยางนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนที่ทะเลสาบสงขลา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

N 

อาวไทย 
ปากระวะ 

� อ.ระโนด 

� อ.กะแสสินธุ 

อ.สทิงพระ   

�  

อ.สิงหนคร 

  � อ.ควนเนียง � อ.หาดใหญ 

ทะเลสาบตอนลาง 

ทะเลนอย 

เกาะใหญ 

เกาะยอ 

อ.ปากพะยูน 

�  

ทะเลสาบตอนกลาง � อ.เขาชัยสน 

จ.พัทลุง 

เรืออวนรุน 

ทะเลสาบสงขลา 

จุดสรางเข่ือน 

น้ําเสีย 

จ.นครศรีธรรมราช � 

� 
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จ.สงขลา  

 
 

แผนที่ ที่ต้ังบานแหลมจองถนน 

หมูที่ 1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

N

 
 

ชมรมชาวประมงทะเลสาบอําเภอเขาชัยสน-บางแกว 
ความเปนมา 
 ชมรมชาวประมงฯอําเภอเขาชัยสน-บางแกว กอต้ังเม่ือ 16 กันยายน 2540  ซึ่งประกอบดวยตัวแทน
ชาวบานที่ประกอบอาชีพประมง ในพื้นที่ อําเภอเขาชัยสนและอําเภอบางแกว รวมตัวกอต้ังเปนชมรมฯ เพื่อ
แกปญหาและฟนฟูทะเลสาบเนื่องจากการลดลงของพันธุสัตวน้ํา ซึ่งเปนอาชีพ  รายไดหลักของชาวประมง 
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ปจจุบันชาวประมง อําเภอเขาชัยสน-บางแกว ประกอบดวยสมาชิก  2 อําเภอ 4 หมูบาน      มี

จํานวนสมาชิก 350 คน   มคีณะกรรมการจํานวน 15 คน  นายจรูญ  จีนนุย เปนประธาน  ซึง่คณะกรรมการ
มีวาระการทาํงาน 1 ป และมีการประชุมชมรมฯ ทกุๆ วันที ่ 27 ของเดือน โดยมีคณะกรรมการและสมาชิก
เขารวมประชมุเพื่อปรึกษาหารือและสรุปผลการดําเนินงานของชมรมฯ     รวมถงึการวางแผนการ
ดําเนนิงานของชมรมฯ ควบคูไปดวยซ่ึงในการประชุมไดมีตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ประมงอําเภอ/
ประมงจังหวัด เขารวมประชมุ 

 
การดําเนินงานของชมรมฯ 
 ชมรมฯ อ.เขาชัยสน-บางแกว ซ่ึงมีเปาหมายในการอนุรักษและฟนฟูทะเลสาบ จากการดําเนินงานท่ี
ผานมาจากป 2540 จนถึงปจจุบัน สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การจัดต้ังแนวเขตอนุรักษพชืพันธุสัตวน้ํา เม่ือป 2538  ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี ม.1 อาวจงเก หมู 2 จอง
ถนน มีพื้นที ่321 ไร  ขณะนี้จากการทํากจิกรรมเขตอนุรักษพืชพนัธุสัตวน้ํา ซ่ึงหลายๆ ฝายได
ยอมรับวาสามารถแกปญหาการลดลงของพันธุสัตวน้ําได ปจจุบันทางชมรมไดขยายพืน้ท่ีเขต
อนุรักษเปน 467 ไร  ซ่ึงเปนความตองการของชาวบานในพื้นท่ี 

 
2. การปลอยพันธุสัตวน้ํา  ซ่ึงไดรับความรวมมือจากประมงอําเภอ และหนวยงานที่เกีย่วของ โดยมี

การปลอยปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ลานตัว มีประมงอาสาท่ีมาจากการคัดเลือกของชาวบาน
รับผิดชอบดูแลและตรวจตราเขตอนุรักษ คืนละ 6 คน  

3. การปลูกปาชายเลน  เพื่อเปนท่ีหลบซอนและวางไข ซ่ึงท่ีผานมาไดมีการปลูกปาจํานวน 2 คร้ัง 
ๆ ละ 5,000 ตน พันธุไมท่ีปลูก ไดแก ตนจาก,ตนลําพ,ูตนโกงกาง ฯลฯ 

 
4. กองทุนหมุนเวียนสหกรณรานคาเคร่ืองมือประมง  เร่ิมดําเนินการเมื่อเดือน เมษายน 2544  

ปจจุบันมีสมาชิก  44 คน 
5. กลุมเสริมอาชีพทําขาวสารซอมมือ ปจจุบันมีสมาชิก  20 คน 
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N 

อาวไทย 
ทะเลนอย 



จ.นครศรีธรรมราช � 
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แผนที่แสดงพื้นที่เขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ําในทะเลสาบสงขลา 

 



ประเภทของเขต 
เขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ํา พื้นที่ เนื้อที่ (ไร) 

ประกาศเขต เขตทดลอง 
ขอกําหนดของเขต 

หมู 1, 2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  639 ป 2536 - 1.  ทะเลนอย หามทําการประมงทุกชนิด 
หมู 7,8  ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง 678 ป 2536 - 2.  ลําปา หามทําการประมงทุกชนิด 
หมู 10  ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง 325 ป 2538 - 3.  บานคลองขุด 

หมู 8 ต.หารโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
หามทําการประมงทุกชนิด 

หมู 4,7 ต.หารโพธิ์  อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 459 - ป 2542 4.  บานสะทัง หามทําการประมงทุกชนิด 
หมู 2 ต.หารโพธิ์  อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 389 - ป 2542 5.  บานแหลมดิน หามทําการประมงทุกชนิด 
หมู 1,3 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 321 ป 2538  6.  บานแหลมจองถนน หามทําการประมงทุกชนิด 
หมู 6 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 100 - เขตทดลอง 7. บานบางขวน หามทําการประมงทุกชนิด 
หมู 1 ต.นาปะขอ อ.บางแกว จ.พัทลุง 230 - ป 2537 8.  บานหาดไขเตา หามทําการประมงทุกชนิด 
หมู 3 ต.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน       จ.พัทลุง 569 ป 2538 - 9.  บานบางเตง หามทําการประมงทุกชนิด 
หมู 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 215 - ป 2543 10. บานชองฟน  หามลอมกระทุงน้ํา 
หมู 3 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 415 - ป 2544 11. บานแหลมกรวด หามลอมกระทุงน้ํา 
หมู 7 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 310 - ป 2544 12. บานเขาชัน หามลอมกระทุงน้ํา 
หมู 3 ต.คลองรี  อ.สทิงพระ จ.สงขลา 120 ป 2536 - 13. บานเกาะตําเหียง หามทําการประมงทุกชนิด 
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ประเภทของเขต 
เขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ํา พื้นที่ เนื้อที่ (ไร) 

ประกาศเขต เขตทดลอง 
ขอกําหนดของเขต 

14. บานคลองหนัง หมู 8 ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 500 - ป 2537 หามทําการประมงทุกชนิด 
15. เกาะโคบ หมู 4 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 320 ป 2538  หามทําการประมงทุกชนิด 
16. คูขุด หมู 3,4,5,6และ 7 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.พัทลุง 933 ป 2536 - หามทําการประมงทุกชนิด 
17. บานน้ําบอหมาก หมู 9 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 412 - ป 2544 หามลอมกระทุงน้ํา 
18. อาวทายาง หมู 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 546 ป 2538 - หามทําการประมงทุกชนิด 
19. บานระฆัง หมู 1 ต.ทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา - - ป  2541 หามทําการประมงทุกชนิด 
20. เกาะหมาก หมู 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 170 ป  2538 - หามทําการประมงทุกชนิด 
21. อาวคอก หมู 12 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 700 ป 2538 - หามทําการประมงทุกชนิด 
22. อาวกุน หมู 3 ต.คูเตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 2,000 ป  2537 - หามทําการประมงทุกชนิด 
23. เกาะยอ หมู 8 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 800 - ป2540 หามทําการประมงทุกชนิด 
24. สทิงหมอ หมู 1,2 ต.สทิ้งหมอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 500 ป  2540 - หามทําการประมงทุกชนิด 
                  รวมพื้นที่เขตอนุรักษ 11,651  
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