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บทคัดย่อ
การศึกษาการท้าการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัด
พัทลุง ได้ท้าการส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมง
จ้านวน 111 ครัวเรือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงกันยายน 2553
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวประมงที่ไปสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.6) เป็นเพศชาย
มีอายุเฉลี่ย 46 ± 11 ปี มีประสบการณ์ในการท้าการประมงฉลี่ย 19±12 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.9)
จบระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธและอิสลามในสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 50.5 และ 49.5
ตามล้าดับ เครื่ องมือท้าการประมงที่นิยมใช้มี 5 ชนิด คือ ข่าย แห ลอบ (ไซ) เบ็ดราว และอวนล้อม สัดส่วน
ร้อยละ 56.5, 22.4, 18.1, 1.5 และ 1.5 ตามล้าดับ กลุ่มตัวอย่างชาวประมงมีรายได้เฉลี่ย 6,966.97 ± 3,514.55
บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.0) มีรายได้จากการท้าการประมงเป็นรายได้ หลักของครัวเรือน สัตว์น้าที่
จับได้ทั้งหมดส่วนใหญ่ขายให้กับผู้รวบรวมภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 80 ปัญหาอุปสรรคในการท้าการประมง
ในทะเลสาบสงขลา คือ คลื่นลมแรง ท้าให้สัตว์น้าจืดอพยพหนีไปอยู่บริเวณอื่นซึ่งเป็นน้้าจืด
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงเกี่ยวกับ ระดับความ คาดหวังต่อความคงอยู่ของ
ทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.6) มีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบในแต่ละพื้นที่พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยกลุ่มตัวอย่างชาวประมง
บริเวณตอนบนมีระดับความคาดหวัง สูงสุด ระดับความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.5) มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละพื้นที่
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยกลุ่มตัวอย่างบริเวณตอนล่างมีระดับความคาดหวัง ต่อ
แนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงสูงสุด
คาสาคัญ : การท้าการประมง เศรษฐกิจสังคม ทะเลสาบสงขลา
*ผู้รับผิดชอบ : หมูท่ ี่ ๔ ต.ล้าปา อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐โทร. o – ๗๔๖๐-๔๕๓๓
e-mail : s_suparp@yahoo.com

Fishery Activities and Socio-economics of Fishers in Songkhla Lake,
Phatthalung Province
Suparp Sangkhapaitoon1* Vichai Vatanakul1 Pitsanu Na Anan2 and Yongyuth Limpanich3
1
Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center
2
Surat Thani Inland Fisheries Research and Development Center
3
Phatthalung Provincial Fisheries Office
Abstract
A study on fishery activities and socio-economics of fisher in Songkhla Lake, Phatthalung
Province was conducted by using questionnaires to interviewed from 111 fishers households during
October 2009 to September 2010.
The results showed that most of informants were male (85.6%), the average age 46 ± 11 years
old. Average 19±12 years experience in fishing. Their education were primary level (73.9%) Buddhism
and Islam were nearly the same propotion was 50.0% and 49.5%, respectively. There were 5 main types of
fishing gears used namely the gill net, cast net, trap, long line and surrounding net (56.5%, 22.4%, 18.1%,
1.5% and 1.5%, respectively). Average income was 6,966.97±3,514.55 Baht/household/month.
The informants who earning income from capture fishery were 91.0%. Most commom captured (80%)
were sold to local wholesellers. . Problem for capture were rage and seawater backing, making of
freshwater were immigrants fleeing.
Most of informants (58.6%) were expectation for presistance of fishery resources at the
medium level, and were different significant in each area (p<0.05), who lived in the upper part were expect
the highest level. Most of informants (59.5%) were expectation for fisheries management at the medium
level, and were different significant in each area (p<0.05), who lived in the lower part were expect the
highest level.
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