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 คนไทยเรานั้นมีความเช่ือถือเร่ืองโชคลาง  ความฝัน และบาปกรรม  กนัมานานแลว้  และเช่ือกนัวา่เม่ือเรามีความ

ทุกข ์ หรือมีเร่ืองเดือดร้อนต่างๆ  ก็เป็นผลมาจากเคราะห์กรรมท่ีไดเ้คยกระทาํกนัมาตั้งแต่อดีตชาติ  หรือในชาติน้ีก็แลว้แต่   

วธีิหน่ึงท่ีจะช่วยบรรเทาส่ิงเลวร้ายต่างๆ  ใหทุ้เลาเบาบางลงไปไดบ้า้ง  ก็คือการไปทาํบุญ  เขา้วดั  เขา้วา  บวชเณร  บวช

พระ  บวชชี   หรือการไปหาหมอดูเพื่อสะเดาะเคราะห์  สาํหรับการสะเดาะเคราะห์นั้น   มีมากมายหลายวธีิท่ีแต่ละคนได้

กระทาํกนั  ตามทีห่มอดูไดแ้นะนาํ หรืออะไรก็แลว้แต่  เช่น  การไถ่ชีวติสัตวใ์หญ่  เช่น  โค  กระบือ  การปล่อยนก  ปล่อย

ปลา  ปล่อยเต่า  ฯลฯ   ซ่ึงตามความเช่ือการปล่อยสัตวช์นิดต่างๆ  นั้น  ถือเป็นการปล่อยเคราะห์  จะเป็นกุศลใหญ่เพราะ

ตั้งใจใหท้านชีวิตสัตว ์   การสะเดาะเคราะห์โดยการปล่อยสัตวแ์ต่ละชนิดนั้นมีความหมายแตกต่างกนัไป  ซ่ึงผูเ้ขียนได้

คน้หามาเพื่อใหผู้อ่้านไดท้ราบ  เพื่อวนัขา้งหนา้มีความทุกข ์ และอยากจะปล่อยสตัวเ์พือ่เป็นศิริมงคล  

 ปล่อยเต่า หมายถึง  ช่วยใหอ้ายยุนืยาว  หากเจบ็ป่วยอยูจ่ะช่วยใหอ้าการเจบ็ป่วยบรรเทาเบาบางลง  

ใหค้นในครอบครัวมีอายยุนื  หายจากอาการป่วยโดยเร็ว 

 ปล่อยปลาไหล  หมายถึง  ช่วยใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข  การเงิน  การงาน  การเรียนจะราบรืน่  การ

เจรจาธุรกิจการคา้คล่องตวั  ล่ืนไหลเหมือนปลาไหล  ปัญหาท่ีประสบอยูก่็สามารถแกไ้ดโ้ดยง่าย 

 ปล่อยปลาหมอ หมายถึง  ช่วยใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง  ป้องกนั

โรคภยัไขเ้จบ็ท่ีกาํลงัจะมาเยือน  ป้องกนัเหตุร้ายเก่ียวกบัสุขภาพ  โรคภยับรรเทาเบาบางลง 

 ปล่อยปลาบู่ หมายถึง  ช่วยใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข  และเพือ่ทดแทนผูมี้พระคุณ  เพื่อใหผู้มี้พระคุณ

อยูเ่ยน็เป็นสุข  อายยุนืยาว  บรรเทาเบาบางเหตุร้ายต่อผูมี้พระคุณ 

 ปล่อยปลาดุก หมายถึง  ช่วยใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข  ช่วยกาํจดัหรือบัน่ทอนศตัรูคู่แข่งใหแ้พพ้า่ย  

ไม่วา่ในการงานการทาํธุรกิจ  ยอ่มมีคู่แข่งเสมอ  หากตอ้งการใหคู้่แข่งแพพ้า่ย  การปล่อยปลาดุกช่วยใหผู้ป้ล่อยมีชยัเหนือ

คู่แข่งเสมอ 



 ปล่อยปลาช่อน หมายถึง  ช่วยใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข  ชอ้นเงินชอ้นทอง  ส่ิงท่ีซ่อนเร้นจะไดพ้บ  ช่วย

ใหมี้ทรัพยสิ์นเพิ่มพนู การเงินดี   จะไดพ้บเงินทอง 

 ปล่อยปลาดุกเผอืก หมายถึง  ช่วยใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข  ปลามงคล ช่วยใหเ้กิดศิริมงคลกบัผู ้

ปล่อย  มกัปล่อยเวลาเร่ิมตน้ทาํส่ิงใหม่ ๆ เพื่อความเป็นศิริมงคล 

 ปล่อยปลาราหู หมายถึง  ช่วยใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข  ขจดัปัดเป่าส่ิงเลวร้ายอปัมงคล 

 ปล่อยกบ หมายถึง  ขออุทิศบุญใหเ้จา้กรรมนายเวร  ขออโหสิกรรมแก่ผูท่ี้ไดล่้วงเกิน  ไม่วา่จะมี

ชีวติอยูห่รือล่วงลบัไปแลว้ก็ตาม 

 ปล่อยหอยขม หมายถึง  ทิ้งความขมข่ืน  จะร่มเยน็เป็นสุข  ความทุกขโ์ศกท่ีมีจะหมดไป 

 ปล่อยหอยโข่ง หมายถึง  หนทางโล่งเป็นผูน้าํ  หนุนนาํเร่ืองหนา้ท่ีการงาน  มีขา้ทาสบริวารมาก   บริวาร

ดี   พึ่งพาอาศยัได ้

 จะเห็นไดว้า่ไม่วา่ปล่อยสัตวช์นิดไหน ก็เป็นมงคลทั้งนั้น  ซ่ึงเม่ือไดก้ระทาํลงไปแลว้  จะส่งผลแก่ผูป้ล่อยอยา่งไร

นั้น  ผูเ้ขียนก็ไม่แน่ใจนกั  แต่ท่ีแน่นอนก็คือ ทาํใหรู้้สึกหายจากวติกกงัวล  คลายจากความกลดักลุม้  กล่าวง่ายๆ คือ  มีผล

ดา้นจิตใจทนัที   แต่ในวนัน้ีผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึง  การสะเดาะเคราะห์โดยการปล่อยเต่า เพราะผูเ้ขียนอยูท่ี่ศนูยว์จิยัและ

พฒันาประมงนํ้าจืดสตูล  ซ่ึงเป็นแหล่งอนุรักษเ์ต่าบกและเต่านํ้าจืดของไทยไวห้ลายชนิด ซ่ึงบ่อยมากท่ีประชาชนพบเจอ

เต่าและไดน้าํเต่ามาบริจาค เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัสตูลนบัถือศาสนาอิสลาม ไม่รับประทานเน้ือเต่า หรือบาง

ท่านก็ไดน้าํเต่ามาปล่อยในบ่อของศูนย ์ฯ  ท่ีเล้ียงเต่าไวแ้ลว้  บางท่านก็ไดน้าํมามอบใหศู้นย ์ฯ อยา่งเป็นทางการ และมีอีก

ส่วนมากท่ีแอบมาปล่อยเองโดยเจา้หนา้ท่ีของศูนย ์ฯ ไม่ทราบ มาเห็นอีกทีทาํไมเต่าตวัน้ี ทาแป้งขาวทั้งตวั แถมขา้งๆตวั ยงั

มีเหรียญบาทบา้ง  เหรียญหา้  เหรียญสิบ  หรือเวลาเจา้หนา้ท่ีของศนูย ์ ฯ ถ่ายนํ้าบ่อเต่า จะพบเหรียญอยูเ่ป็นประจาํ หรือพบ

เต่าบางชนิดตายอยูใ่นบ่อ  ทั้งท่ีผูป้ล่อยหวงัดีอยากใหเ้ต่าปลอดภยัแต่ทาํไมปล่อยไปแลว้เต่าตาย   ซ่ึงหลาย ๆ ท่านท่ีไดไ้ป

ซ้ือเต่าท่ีวางขายตามทอ้งตลาด  หรือวางขายตามวดัวาอารามต่างๆ ก็เหมือนกนั ซ่ึงมีเต่าหลายชนิดใส่รวมอยูใ่นเข่งหรือใน

ถงั  โดยผูป้ล่อยจะเลือกซ้ือเต่าตามท่ีตอ้งการ เพื่อนาํไปปล่อยตรงบริเวณท่านํ้าหรือในสระบริเวณวดั  หรือจะปล่อยตาม

หว้ย  หนอง  คลอง บึง ก็แลว้แต่  ผูป้ล่อยจะรู้สึกสบายใจ  ท่ีไดท้าํบุญโดยการปล่อยเต่าลงนํ้า  คิดวา่เต่าไดก้ลบัไปอยูอ่าศยั

ในธรรมชาติ  หรือเต่ามีชีวิตท่ีปลอดภยัแลว้   ผูป้ล่อยเดินทางกลบับา้นยิม้อยา่งมีความสุข  เพราะเช่ือวา่ปล่อยเต่าทาํใหอ้ายุ

ยนืยาว (มีรายงานบางฉบบักล่าววา่เต่าบางชนิดมีอายมุากกวา่ 100 ปี) แสดงวา่ถา้เราเล้ียงเต่าตวัหน่ึง   เราอาจจะตายก่อนเต่า      

ซ่ึงไม่รู้วา่เต่าท่ีปล่อยไปนั้น จะรอดหรือตาย  ดงันั้นวนัน้ีผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึงเต่าแต่ละชนิด วา่มีลกัษณะและท่ีอยูอ่าศยั

อยา่งไร  เราควรนาํไปปล่อยท่ีไหน 



 เต่าเป็นสตัวเ์ล้ือยคลาน  จาํพวกสตัวเ์ลือดเยน็  ถือเป็นสตัวท่ี์มีอายยุนืแบ่งเป็น  3  ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

       1.   เต่าทะเล  (sea  turtle) จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากเต่าอ่ืนๆ คือขาจะเป็น 

            ลกัษณะใบพายใชส้าํหรับวา่ยนํ้า สามารถอาศยัอยูใ่นทะเลไดต้ลอดเวลา 

          โดยจะไม่ข้ึนมาบนบกเลย   นอกจากการวางไข่เท่านั้น        

                  

                     เต่าทะเล       

 

2. เต่านํ้าจืด   (terrapin)   จะมีผงัผดืระหวา่งน้ิวเทา้  เพื่อช่วยในการวา่ยนํ้า  ผวิหนงัท่ีขาจะเรียบและชุ่มช้ืน  

สามารถอาศยัอยูไ่ดท้ ั้งในนํ้าและบนบก   จะข้ึนมาวางไข่บนบก   เต่านํ้าจืดของไทยท่ีพบมีทั้งหมด  14  ชนิด   ซ่ึงแต่ละ

ชนิดจะมีแหล่งอาศยัท่ีแตกต่างกนั  ดงัน้ี 

 2.1 เต่ากระอาน (Batagur affinis) เป็นเต่านํ้าจืดขนาดใหญ่ โตเตม็ท่ี

นํ้าหนกัประมาณ  60  กิโลกรัม  พบมากในคลองละงู  จงัหวดัสตูล  ชอบอาศยั

อยูใ่นคลองท่ีมีนํ้าไหลลงสู่ทะเล และสามารถอาศยัอยูบ่ริเวณปากนํ้ากร่อยได ้ 

ไม่ชอบอยูบ่นบก   ควรปล่อยลงคลองธรรมชาติท่ีมีนํ้าไหล 

 

        เต่ากระอาน 

 

2.2  เต่าลายตีนเป็ด (Callagur  borneoensis)  มีขนาดเล็กกวา่เต่า

กระอาน  เพศผูช่้วงผสมพนัธ์ุจะมีสีสันสวยงาม  พบในคลองละงู จงัหวดัสตูล  

จงัหวดันราธิวาสและปัตตานี  ชอบอาศยัอยูใ่นคลองท่ีมีนํ้าไหล ข้ึนมาบนบก

เป็นบางคร้ัง  ควรปล่อยลงคลองธรรมชาติท่ีมีนํ้าไหล 

                      เต่าลายตีนเป็ด 

 



2.3  เต่าหวาย  (Heosemys  grandis)  อาศยัอยูไ่ดท้ ั้งบนบกและในนํ้า  

ชอบอยูบ่ริเวณท่ีร่ม ช้ืน  ลงนํ้าเป็นบางคร้ัง สถานท่ีปล่อยควรเป็นแหล่งนํ้าปิด 

มีทั้งท่ีเป็นนํ้าและพื้นดิน ไม่ควรปล่อยลงคลองหรือบริเวณท่ีกระแสนํ้าไหลแรง 

     

          เต่าหวาย 

      

2.4  เต่าจกัร (Heosemys  spinosa)  กระดองหลงัสีนํ้าตาลแดง  ลูกเต่า

จกัร  บริเวณขอบกระดองหลงัจะมีหนามแหลม คลา้ยจกัร  อยูไ่ดท้ ั้งบนบกและ

ในนํ้า  ไม่ชอบอยูใ่นนํ้า  ชอบซุกตวัอยูใ่ตข้อนไมห้รือใบไมส้ถานท่ีปล่อยควรมี

ทั้งท่ีเป็นนํ้าและพื้นดิน ไม่ควรปล่อยลงคลองหรือบริเวณท่ีกระแสนํ้าไหลแรง    

  

                          เต่าจกัร 

 

2.5  เต่าหว้ยคอลาย  (Cyclemys  tcheponensis)  อาศยัอยูไ่ดท้ ั้งบนบก

และในนํ้า  ลกัษณะเด่นคือ  มีลายเส้นหรือแถบนํ้าตาล ตามความยาวคอ   

สถานท่ีปล่อยควรมีทั้งท่ีเป็นนํ้าและพื้นดิน ไม่ควรปล่อยลงคลองหรือบริเวณท่ี

กระแสนํ้าไหลแรง 

                    เต่าหว้ยคอลาย 

 

2.6  เต่าปากเหลือง (Melanochelys  trijugai) )  อาศยัอยูไ่ดท้ ั้งบนบก

และในนํ้า  ริมฝีปากบนและล่างมีสีเหลือง  สถานท่ีปล่อยควรมีทั้งท่ีเป็นนํ้าและ

พื้นดิน ไม่ควรปล่อยลงคลองหรือบริเวณท่ีกระแสนํ้าไหลแรง 

                                       

                     เต่าปากเหลือง 

 



2.7  เต่าจนั (Pyxidea  mouhotii)  กระดองหลงัส่วนบนสุด

แบนมีสนันูน (keel)  เด่นชดัตามยาวขอบหลงัเป็นแฉก ไม่ชอบอยูใ่น

นํ้า สถานท่ีปล่อยควรมีทั้งท่ีเป็นนํ้าและพื้นดิน ไม่ควรปล่อยลงคลอง

หรือบริเวณท่ีกระแสนํ้าไหลแรง 

                          เต่าจนั 

                        

2.8  เต่าดาํ  (Siebenrockiella  crassicollis)  กระดองหลงัสีดาํ

สนิท   กระดองทอ้งสีดาํปนครีม  ขาสีดาํ  อยูไ่ดท้ ั้งบนบกและในนํ้า  

สถานท่ีปล่อยควรมีทั้งท่ีเป็นนํ้าและพื้นดิน ไม่ควรปล่อยลงคลองหรือ

บริเวณท่ีกระแสนํ้าไหลแรง 

                        เต่าดาํ   

                         

2.9  เต่าหบั  (Cuora  amboinensis)  กระดองทอ้งมีลกัษณะ

คลา้ยบานพบั  สังเกตไดง่้าย  เม่ือตกใจ จะหดหวั และขาเขา้ไปอยูใ่น

กระดองหมด  ศตัรูจะทาํร้ายไม่ได ้ อยูไ่ดท้ ั้งบนบกและในนํ้า  สถานท่ี

ปล่อยควรมีทั้งท่ีเป็นนํ้าและพื้นดิน ไม่ควรปล่อยลงคลองหรือบริเวณท่ี

กระแสนํ้าไหลแรง 

          

                                                     

            เต่าหบั             

  

2.10  เต่าแดง หรือเต่าใบไม ้ (Cyclemys dentate)  กระดอง

หลงัสีนํ้าตาลแดง อาศยัอยูใ่นแหล่งนํ้า บริเวณลาํธาร ในป่าและเนินเขา 

ไม่ควรปล่อยลงคลองหรือบริเวณท่ีกระแสนํ้าแรง 

            เต่าแดง 



2.11  เต่านา (Malayemys  subtrijuga)  ส่วนหวั มีลายเส้นสี

เหลีองหรือสีขาว  กระดองหลงัสีนํ้าตาล  ขอบกระดองสีครีมหรือสี

เหลือง อยูใ่นแหล่งนํ้าท่ีมีพชืปกคลุมหนาแน่น  แหล่งนํ้าจืดท่ีไหลชา้

หรือนํ้าน่ิง เช่น หนองนํ้า ทุ่งนาท่ีมีนํ้าท่วมขงั 

                           เต่านา 

 

2.12  เต่าทบัทิม  (Notochelys  platynota) กระดอง ส่วนบน

ของเต่าวยัอ่อนมีสีเหลือง เขียว หรือสีสม้  มีจุดดาํ 2 จุด บนแผน่ เกลด็สัน

หลงั และมีหนามท่ีเห็นเด่นชดั บริเวณขอบดา้นทา้ยกระดอง  กระดอง

ส่วนล่างสามารถเคล่ือนท่ีไดเ้ลก็นอ้ย มีสีเหลืองจนถึงสีส้ม และมี จุดสีดาํ

บนแผน่เกลด็  อยูใ่นแหล่งนํ้า ธารนํ้า และแหล่งนํ้าต้ืนท่ีไหลชา้หรือนํ้า

น่ิง บริเวณท่ีตํ่าป่าดิบช้ืน  

                          เต่าทบัทิม 

 

2.13  เต่าบวั  เต่าบึงหวัเหลือง  เต่าหมอ้  (Hieremys  

annandalii)  กระดองหลงัสีดาํ  หวัสีเหลือง  อยูใ่นแหล่งนํ้า หนองนํ้า 

บ่อนํ้า และแหล่งนํ้าอ่ืน ๆ ท่ีมีนํ้าไหลชา้หรือนํ้าน่ิง  

 

                                                                              
 

                            เต่าบวั 

 

 

 

2.14  เต่าปูลู  (Platysternon  megacephalum)  หวัใหญ่หด

เขา้กระดองไม่ได ้ หางยาวมาก  มีจงอยปากแหลมคลา้ยนกแกว้  อาศยั

อยูใ่นลาํธารบนภูเขา ภาคเหนือของไทย  ในนํ้าไหล และเยน็ 

 

                             เต่าปูลู 

 

  

 



3.  เต่าบก  (tortoise)  เต่ากลุ่มน้ีไม่สามารถวา่ยนํ้าหรือใชชี้วติอยูใ่นนํ้าได ้    จะจมนํ้าตาย  เน่ืองจากมีกระดอง

ขนาดใหญ่ โคง้ และมีนํ้าหนกัมาก รวมทั้งเทา้ท่ีไม่มีพงัผดืระหวา่งน้ิว จึงไม่สามารถวา่ยนํ้าได ้ เม่ือตกนํ้าจะตายทนัที    ทาํ

ใหเ้กิดความสับสนกบัผูป้ล่อยเต่า  จึงควรสังเกตส่วนเทา้  ถา้เทา้ลกัษณะเป็นเกล็ด  ไม่มีน้ิวเทา้ไม่มีผงัผดื ไม่ควรปล่อยลง

นํ้า  เม่ือปล่อยลงนํ้า ก็จะจมนํ้ าหายไป   นึกวา่เต่าวา่ยนํ้าไปแลว้  แต่ท่ีจริง  จมนํ้าตายอยูก่น้สระ  เต่าบกของไทยมีอยู ่4 ชนิด  

ดงัน้ี 

 

3.1  เต่าเหลือง , เต่าเทียน , เต่าข้ีผึ้ง , เต่าแขนง , เต่าเพก็  

(Indotestudo  elongate)   กระดองหลงั   สีเหลือง  มีลายสีดาํ  หวัสี

เหลือง  ขากลมและมีเกลด็ขนาดใหญ่สีเหลือง เทา้แขง็แรงเหมือน

เทา้ชา้ง  เพือ่เดินในป่าหรือบนเนิน 

       
 

             เต่าเหลือง 

 

 

3.2  เต่าหกดาํ  (Manouria  emys  phayrei)   เป็นเต่าบกท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีพบในประเทศไทย ชาวบา้นเรียก  เต่าหก  เน่ืองจากมี

เดือยขนาดใหญ่แขง็แรง อยูร่ะหวา่งโคนขาหลงัและโคนหาง  ดู

เหมือนวา่มีขาเพิ่มมาอีก 1 คู่  เป็น  6  ขา   เดือยน้ีไวช่้วยดนัตวัเวลาเต่า

คลานข้ึนเนินท่ีสูง  เน่ืองจากเต่าตวัใหญ่ มีนํ้าหนกัมาก เดือยจะปักลง

พื้นแลว้เคล่ือนตวัไปเร่ือยๆ  ขามีลกัษณะเป็นเกลด็ใหญ่แขง็แรง 

                          เต่าหกดาํ 

 

 

3.3  เต่าหกเหลือง (Manouria  emys  emys)  คลา้ยเต่าหกดาํ  

แต่กระดองหลงัสีนํ้าตาลเหลือง  กระดองทอ้งสีเขียวเหลือง   เดือยสี

เหลืองเป็นมนัวาว 

 

 

 
                     

                      เต่าหกเหลือง 

 

 

 

 



3.4  เต่าเดือย  (Manouria  impressa)  เป็นเต่าบกท่ีสวยงาม กระดอง

หลงัสีเหลืองส้ม  หวัสีส้ม  ขาสีนํ้าตาลดาํ  มีเดือยรูปกลมแหลมคลา้ยเดือยไก่

ระหวา่งโคนขาหลงัและโคนหาง ขา้งละ  1 เดือย อาศยัอยูใ่นป่าบนภูเขาสูง   

ธรรมชาติค่อนขา้งแหง้แลง้  ไกลจากแหล่งนํ้า  อาศยันํ้าคา้งและนํ้าฝนบนใบไม ้

                        เต่าเดือย 

 

เม่ือท่านผูอ่้านไดท้ราบถึงลกัษณะและท่ีอยูอ่าศยัของเต่าแต่ละชนิดกนัแลว้  การปล่อยเต่า จึงควรปล่อยใหถู้กท่ี

และเหมาะสม  เต่าบกหา้มปล่อยลงนํ้า   หรือเต่านํ้าจืดบางชนิดไม่ชอบอยูใ่นกระแสนํ้าแรง  ก็ควรปล่อยลงแหล่งนํ้าท่ีมี

พื้นดินใหเ้ต่าข้ึนมาพกัได ้ ควรปล่อยบนบกและใหเ้ต่าคลานลงนํ้าเองเพื่อเต่าจะไดป้รับตวัดว้ย หรือเต่าบางชนิดชอบอยูใ่น

คลองท่ีมีกระแสนํ้าไหล เช่น เต่ากระอาน  เต่าลายตีนเป็ด  ก็ควรปล่อยลงแม่นํ้าลาํคลองได ้  หรือถา้ไม่ทราบวา่เป็นเต่าบก  

หรือเต่านํ้าจืด   ใหส้ังเกตทีเ่ทา้ของเต่า  ถา้เป็นเต่าบก  เทา้จะมีลกัษณะเป็นเกล็ด  ไม่มีผงัพืดทีน้ิ่วเทา้   ส่วนเต่านํ้าจืดเทา้จะ

แบนมีผงัผดืช่วยวา่ยนํ้า  นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัอ่ืนอีก  เช่น  แหล่งนํ้าเน่าเสีย  นํ้าเป็นกรด  ทาํใหเ้ต่าติดเช้ือ

โรค  เป็นแผล  ตาบอด  หรือปล่อยในทีค่บัแคบ  อยูก่นัอยา่งแออดั  ทรมาน  อาหารไม่พอ  และตายในทีสุ่ด   หรือปล่อย

แลว้มีชาวบา้นจบัไปกิน  จึงควรมีการรณรงค ์  ประชาสัมพนัธ์  ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจและร่วมกนัรับผดิชอบ  เช่นท่ี

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ้ าจืดสตูล  เม่ือมีการอบรมทุกคร้ัง ก็ไดป้ระชาสัมพนัธ์เร่ืองการอนุรักษเ์ต่าแทรกเขา้ไปดว้ย  

เม่ือมีนกัเรียน  นกัศึกษา   และผูม้าเยีย่มชม ก็ไดป้ระชาสมัพนัธ์เร่ืองการอนุรักษเ์ต่าเขา้ไปดว้ย   ขณะน้ีทาํใหป้ระชาชนใน

จงัหวดัสตูลส่วนมากทราบ    และพบวา่มีประชาชนนาํเต่าท่ีติดเคร่ืองมือประมง  หรือพบเต่าในธรรมชาติ  มาคืนให้ศูนย ์ฯ 

อยูเ่ป็นประจาํ เต่าบางตวัท่ีไดรั้บบาดเจบ็  เช่นกรณีท่ีชาวประมงนาํเต่ากระอานท่ีติดเบ็ด  จาํนวน 2 ตวัมาใหศู้นย ์ฯ   ศนูย์

ไม่สามารถนาํเบด็ออกมาได ้  เพราะอยูลึ่กมาก  จึงไดป้ระสานไปยงัสวนสัตวส์งขลาและนาํไปผา่ตดัสาํเร็จ  ขณะน้ีไดน้าํ

กลบัมาเล้ียงไวท่ี้ศูนย ์ฯ เรียบร้อยแลว้ ฉะนั้น เม่ือไดค้าํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม  ความเหมาะสมดีแลว้  รับรองปล่อยเต่าคร้ัง

น้ี   ไดบุ้ญค่ะ 

 


