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จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ซึ่งได้จากบนัทกึการเดนิเรอื
ของชาวต่างชาตทิี่เข้ามาค้าขายในเมอืงสยามในอดตีระบวุ่า ลกัษณะ
ภูมิประเทศในสมัยเมื่อ 200-300 ปีก่อนหน้านี้ ยังไม่มีทะเลสาบ
สงขลาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน พื้นที่บริเวณนี้เป็นเพียงร่องน�้า
ทะเลระหว่างแผ่นดินใหญ่กับแนวสันทรายยาวเป็นเกาะชื่อ 
“แทนทาลัม” หรอื แนวสนัทรายระโนด-สทงิพระ ต่อมาภายหลงั
ได้มีการทับถมของโคลนตะกอน และทรายที่เกิดจากการกระท�า
ของคลื่นลมมากขึ้นเรื่อยๆ จนท�าให้เกาะดังกล่าวขยายใหญ่ขึ้น  
มแีผ่นดนิยื่นไปเชื่อมกบัแผ่นดนิใหญ่ที่อยูท่างตอนบนจนกลายเป็น
ทะเลปิดที่เกอืบจะปิดที่เรยีกว่า “ทะเลสาบ”

เชื่อหรือไม่ว่ำในสมัยก่อนไม่มี...
“ทะเลสำบสงขลำ”
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ภาพจาก คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
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บทบรรณาธิการ
Editorial

แสนต�านาน หมื่นเรื่องเล่า ของลุม่น�้าทะเลสาบ
สงขลา มรดกโลกที่เล่าขานกนัมาตั้งแต่อดตีจวบจน
ปัจจุบัน ที่เพียบพร้อมไปด้วยผืนดิน ผืนป่า ผืนน�้า  
อันอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยังชีวิตแก่คนลุ่มน�้าให้อยู่เย็นและเป็นสุข กระทั่ง
ปัจจบุนัอาจมบีางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลง ถดถอย
ไปตามกาลเวลา หากแต่คุณค่าของมันมิอาจ 
เลอืนหาย

สงขลา พทัลงุ และนครศรธีรรมราช 3 จงัหวดั
พื้นที่ลุม่น�้าฯ มคีวามแตกต่างของบรบิท ความมเีสน่ห์
ของแต่ละพื้นที่ล้วนแตกต่างกนัออกไป 

แลวจิยัใน...เลสาบ วารสารชดุความรู้ที่หยบิ
เอางานวจิยับางชิ้น บางตอนมาร้อยเรยีงเพื่อประกอบ
ข้อมลูเชงิลกึให้ได้เชื่อมโยง และเอื้อต่อการรบัรูซ้ึ่งกนั
และกัน ทั้งตัวอักษรและภาพที่ปรากฏอยู่ในเล่มทั้ง 
4 เล่ม แน่นอนว่าล้วนแต่เป็นงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบั
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา คงน�ามาเล่ากนัไม่จบไม่สิ้น
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เป็นระบบนิเวศผสมผสาน ทั้งป่าดิบชื้นซึ่งเป็นป่า
ต้นน�้า ป่าชายเลน ป่าพรุ แหล่งน�้าจืด และทะเลสาบ  
ในส่วนที่เป็นทะเลสาบมทีั้งน�้าจดื น�้ากร่อย และน�้าเคม็ 

พื้นที่ป่าต้นน�้าที่ส�าคัญของทะเลสาบสงขลา  
ส่วนใหญ่อยู่ในแนวเทือกเขา 2 เทือกเขาที่ส�าคัญ คือ  
แนวเทือกเขาบรรทัดกับแนวเขาเตี้ยๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
เทอืกเขาสนักาลาครี ีซึ่งทั้งสองเทอืกเขามพีื้นที่เป็นป่าดบิชื้น 

ลุ่มน�้ำ
ทะเลสำบ...สงขลำ

พื้นที่ภูเขาส่วนใหญ่จัดเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า หรือ
อทุยานแห่งชาต ิถดัจากพื้นที่ป่าต้นน�้าเป็นบรเิวณชายเขา 
และที่ราบลุม่ซึ่งเป็นที่อยูอ่าศยัของ “คนลุม่น�า้” และท�าการ
เกษตร มลี�าคลองหลายสายไหลผ่านลงสูท่ะเลสาบสงขลา 
บริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลามีทั้งแหล่งชุมชนชนบท 
และแหล่งชุมชนเมือง พื้นที่พรุ พื้นที่การเกษตร พื้นที่
อตุสาหกรรมและป่าชายเลน
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“ทะเลสาบสงขลา” ตั้งอยูใ่นพื้นที่จงัหวดัสงขลา พทัลงุ และ
นครศรีธรรมราช เป็นทะเลสาบที่มีลักษณะเฉพาะแห่งเดียว 
ของประเทศไทย ที่มีน�้าจืดจากล�าคลองหลายสาย และน�้าจาก 
แผ่นดนิไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา จงึท�าหน้าที่เป็นแหล่งรบัน�้า น�้าจดื
จากแผ่นดินก่อนที่จะไหลออกสู่อ่าวไทย และมีน�้าเค็มจากทะเลไหล
เข้ามาผสมผสานท�าให้มีลักษณะเป็นระบบทะเลสาบแบบลากูน 
(Lagoon) ขนาดใหญ่ การที่ทะเลสาบสงขลาได้รบัทั้งน�้าจดืและน�้าเคม็ 
ท�าให้ความเค็มของน�้าในทะเลสาบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่
กับฤดูกาลและแตกต่างกันไป ระหว่างบริเวณต่างๆ ของทะเลสาบ
สงขลาที่มีปริมาณของน�้าจืดและน�้าเค็มผสมกันในสัดส่วนต่างกัน  
จงึมกีารกล่าวขานกนัว่า ทะเลสาบสงขลาเป็น “ทะเลสาบสามน�้า” 
คอื มทีั้งน�้าจดื น�้ากร่อย และน�้าเคม็

ความเป็นทะเลสาบสามน�้ามีความผันแปรขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
ในฤดูแล้งที่มีน�้าจืดไหลลงสู่ทะเลสาบน้อย มีน�้าเค็มจากในทะเล 
รกุเข้ามา น�้าในทะเลสาบจะเป็นสามน�้าอย่างชดัเจน คอื ตอนบนเป็น
น�้าจดื ตอนกลางเป็นน�้าจดืถงึกร่อย และตอนล่างเป็นน�้ากร่อยถงึเคม็ 
ส่วนในฤดูฝนน�้าท่ามีมากจึงดันน�้าเค็มออกจากทะเลสาบจนเกือบ
หมด น�้าจงึเป็นน�้าจดืเกอืบทั่วทะเลสาบ ยกเว้นที่ใกล้ปากทะเลสาบ
เท่านั้นที่ยงัเป็นน�้ากร่อยอยู่

ทะเล
สำมน�้ำ

10 วารสารชุด แลวิจัยใน...เลสาบ 



11
วารสารชุด แลวิจัยใน...เลสาบ 



ทะเลสาบสงขลา : 4 ตอน 3 น�้า
ทะเลสาบสงขลาเป็นที่รบัน�้าจากต้นน�้า แม่น�้า และ

ล�าคลองต่างๆ แล้วไหลไปออกทะเลอ่าวไทย สภาพทาง
กายภาพของทะเลสาบซึ่งคลอบคลมุพื้นที่จ�านวนมาก และ
เชื่อมต่อกบัทะเลนี้ ท�าให้มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละบรเิวณ 
โดยเฉพาะสภาพที่มลีกัษณะเป็น “ทะเลสาบ” จงึสามารถ
แบ่งออกได้ เป็น 4 ตอนใหญ่ๆ คอื 

ทะเลน้อย
เป็นส่วนที่เล็กที่สุด และอยู่ทางตอนบนสุดของ

ทะเลสาบ มพีื้นที่ประมาณ 28 ตารางกโิลเมตร ความลกึ
เฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร เป็นทะเลสาบน�้าจืดที่แยกส่วน
ค่อนข้างชดัเจนกบัทะเลสาบส่วนอื่นๆ โดยมคีลองนางเรยีม 
คลองบ้านกลาง และคลองยวนเชื่อมต่อระหว่างทะเลน้อย
กบัทะเลหลวง

ทะเลหลวง (ทะเลสาบตอนบน)
เป็นส่วนที่อยูถ่ดัจากทะเลน้อยลงมาจนถงึเกาะใหญ่ 

อ�าเภอกระแสสนิธุ ์เป็นห้วงน�้าที่กว้างใหญ่ที่สดุมพีื้นที่ 458.80 
ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร น�้าใน
บริเวณนี้ปกติเป็นน�้าจืด แต่ในบางปีที่มีการรุกตัวของ 
น�้าเค็มค่อนข้างสูงในช่วงฤดูแล้งท�าให้ระดับความเค็มของ
น�้าสูงได้ 
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ทะเลสาบ (ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง)
อยู่ถัดจากทะเลหลวงลงมา ตั้งแต่บริเวณแนว 

เกาะใหญ่ทางใต้ไปบรรจบกบัเขตอ�าเภอปากพะยนู จงัหวดั
พทัลงุทางด้านตะวนัตก และตั้งแต่อ�าเภอสทิงพระ จนถงึ
บริเวณปากรอ อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาทางด้าน 
ตะวนัออก มพีื้นที่ 377.2 ตารางกโิลเมตร ความลกึเฉลี่ย
ประมาณ 2 เมตร เป็นส่วนของทะเลสาบที่มเีกาะอยู่หลาย
เกาะ เช่น เกาะสี่ เกาะห้า ฯลฯ พื้นที่ส่วนนี้มกีารผสมผสาน
ของน�้าเคม็ น�้าจดื และน�้ากร่อย ผนัแปรตามฤดูกาล 

ทะเลสาบสงขลา (ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง)
เป็นส่วนของทะเลสาบตอนนอกสุดที่เชื่อมต่อกับ 

อ่าวไทย มพีื้นที่ 182 ตารางกโิลเมตร ความลกึเฉลี่ยประมาณ 
1.5 เมตร ยกเว้นบรเิวณช่องแคบที่ตดิต่อกบัทะเลอ่าวไทย 
ซึ่งเป็นช่องเดนิเรอืมคีวามลกึประมาณ 12-14 เมตร ทะเลสาบ
ส่วนนี้เป็นบริเวณที่เป็นน�้าเค็มเสียส่วนใหญ่ แต่บางช่วง 
ในฤดูฝนจะเป็นน�้ากร่อย และได้รบัผลจากน�้าขึ้น - น�้าลง 
อย่างมาก
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ประวัติศำสตร์ลุ่มน�้ำ
แหล่งชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์

กว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่เริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้า
ทะเลสาบสงขลา ด้านตะวันตกของทะเลสาบมีคนเข้ามาอาศัยทั้งในพื้นที่สูงและ
พื้นที่ราบ โดยพบหลักฐานกระดูกมนุษย์ เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ และพบขวานหิน
ขดัสมยัหนิใหม่ไม่ต�่ากว่า 100 ชิ้น ตามภเูขาและถ�้าหนิปนูในจงัหวดัพทัลงุ หลกัฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าเกิดชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ได้แก่  
เศษเครื่องปั้นดนิเผาจ�านวนมากที่พบในถ�้าล่องลมเขาชยัสน อ�าเภอเขาชยัสน และ
ถ�้าล�าเลยีง ต�าบลบ้านนา อ�าเภอศรนีครนิทร์ พื้นที่ทางฝั่งตะวนัออก และทางตอนใต้
ของลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา (จงัหวดัสงขลาในปัจจบุนั) พบหลกัฐานการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นกันในหลายพื้นที่ มีหลักฐานพบตามป่า
และภูเขาในจงัหวดัสงขลา เช่น พบภาชนะดนิเผาแบบหม้อสามขา ภาชนะดนิเผา
ลายเชือกทาบ ขวานหินขัด รวมถึงโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ในสมัยหินใหม่ 
ฝังอยู่ในถ�้า และเพงิทางทศิเหนอืของเขารกัเกยีรต ิอ�าเภอรตัภูม ิพบภาชนะดนิเผา
ลายเชอืกทาบสมยัหนิใหม่จ�านวนมากที่ถ�้าเขารปูช้าง อ�าเภอสะเดา พบขวานหนิขดั
ที่บ้านสวนตูล และคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งน่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานยุคแรก ใช้ชีวิต
ด้วยการล่าสตัว์และหาของป่า ต่อมาในช่วงระหว่าง 5,000-3,000 ปีมาแล้ว ได้มกีาร
อพยพมายังที่ราบและชายฝั่ง ใช้ชีวิตด้วยการเพาะปลูกและจับสัตว์น�้า ได้มีการ
ตดิต่อกบัภายนอก โดยเฉพาะชาวอนิเดยีและจนี เมื่อประมาณ 32,000-23,000 ปี
มาแล้ว 

ในสมยักึ่งก่อนประวตัศิาสตร์ ชมุชนในลุม่น�้าทะเลสาบสงขลาได้มกีารพฒันา
จนเจรญิรุง่เรอืงเป็นชมุชนเมอืงโบราณบรเิวณคาบสมทุรสทงิพระในช่วงพทุธศตวรรษ
ที่ 12-18 มีหลักฐานการเป็นเมืองส�าคัญ ทั้งคูน�้า คันดิน และก�าแพงเมืองโบราณ  
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มกีารตดิต่อสมัพนัธ์กบัต่างชาตทิั้งจนี อนิเดยี และอาหรบั 
ชุมชนโบราณที่ส�าคัญ ได้แก่ ชุมชนโบราณปะโอ อ�าเภอ
สงิหนคร ชมุชนโบราณสทงิพระ บรเิวณเขาคหูา-เขาพะโคะ 
อ�าเภอสทิงพระ และชุมชนโบราณสีหยัง อ�าเภอระโนด 
ทั้งหมดอยูใ่นจงัหวดัสงขลา การตั้งถิ่นฐานในยคุประวตัศิาสตร์
จนถงึปัจจบุนั ตั้งแต่พทุธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ดนิแดน
บริเวณลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาได้พัฒนาจนเจริญรุ่งเรือง
อย่างรวดเรว็ทั้งด้านฝ่ังตะวนัตก ซึ่งมศีนูย์กลางที่เมอืงพทัลงุ 
และฝั่งตะวันออกมีศูนย์กลางที่เมืองสงขลา เหตุการณ์
ทางการเมอืงในสมยันั้นท�าให้มกีารโยกย้ายเมอืงหลายครั้ง 

จนกระทั่งย้ายมาอยู่ตรงเมืองพัทลุงและสงขลาในปัจจุบัน  
ในปลายพุทธศตวรรษที่ 24 และต้นพุทธศตวรรษที่ 25  
มหีลกัฐานของความเจรญิรุ่งเรอืงในยคุนี้มากมายทั้งที่เป็นวดั 
(เช่น วดัเขยีนบางแก้ว วดัจะทิ้งพระ เป็นต้น) ซากเมอืง (เช่น 
โคกเมอืงบางแก้ว ก�าแพงเมอืงสงขลาที่เขาแดง ก�าแพงเมอืง
พทัลงุ ที่เขาชยับรุ ีเป็นต้น) พระพทุธรูป เนนิดนิ สระน�้า ฯลฯ 
การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในลุม่น�้าในปัจจบุนักระจดักระจาย
เป็นกลุ่มตามบริเวณพื้นที่ราบรอบๆ ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ 
การตั้งถิ่นฐานเป็นเมือง หรือชุมชนใหญ่ โดยเฉพาะเทศบาล
นครสงขลา นครหาดใหญ่ และเมอืงพทัลงุ ฯลฯ ชมุชนที่อยู่
ชานเมืองใหญ่ๆ ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานตามเส้นทางคมนาคม 
สายส�าคัญๆ และการตั้งถิ่นฐานที่มีมาแต่เดิม ซึ่งต้องพึ่งพิง
ทรพัยากรชายฝ่ังและทรพัยากรในลุม่น�้า เช่น กลุม่ชาวประมง
พื้นบ้านในชมุชนต่างๆ รมิชายฝั่งทะเลสาบสงขลา
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การศกึษาวจิยัถงึววิฒันาการทางประวตัศิาสตร์ของระบบ
ชมุชนชาวนาในลุม่น�้าทะเลสาบสงขลา เป็นการศกึษาประวตัศิาสตร์
ท้องถิ่น ได้ก�าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาออกเป็น 3 ช่วงเวลา 
ได้แก่ ยคุก่อนประวตัศิาสตร์และประวตัศิาสตร์ยคุโบราณ (ยคุก่อน
ประวตัศิาสตร์ ยคุแรกเริ่มประวตัศิาสตร์ ยคุประวตัศิาสตร์รฐัโบราณ 
และยคุอาณาจกัรสโุขทยั) ยคุจารตี (อาณาจกัรศรอียธุยา-ทศวรรษ 
2430) และยุคสมัยใหม่ (ยุคเส้นทางน�้าและทางเท้า ยุคเส้น 
ทางรถไฟ เรือเมล์ และยุคทางรถยนต์) การศึกษาวิจัยใช้เทคนิค
วจิยัเชงิคณุภาพโดยวธิกีารพรรณนาวเิคราะห์ (วเิคราะห์เชงิพรรณนา) 
จากข้อมูลเอกสาร โบราณวัตถุ โบราณสถาน การสังเกต และ 
การบอกเล่า ท�าให้มองเหน็ถงึววิฒันาการของระบบชมุชนชาวนา
ในลุม่น�้าทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร์ซึ่งเป็นมนษุย์
โบราณ 2 กลุ่ม คือ ชุมชนชาวถ�้าที่อาศัยอยู่ในถ�้าบริเวณหินปูน 
เช่น ถ�้าเขาชยัสน ถ�้าพระเขาชยับรุ ีและถ�้าคูหาสวรรค์ ด�ารงชวีติ
ด้วยการล่าสัตว์ เก็บพืชผลไม้ ขุดเผือกและมัน เป็นอาหาร  
กลุ่มชนชาวถ�้าและชาวน�้า มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในพื้นที่ราบ  
เริ่มรูจ้กัการเพาะปลกูและเลี้ยงสตัว์ รบัเอาวฒันธรรมจากภายนอก 
ได้แก่ อนิเดยี จนี และอาหรบั มกีารคดิค้นเครื่องมอืเครื่องใช้ใน
การประกอบอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และล่าสัตว์ เป็นชุมชน
กสกิรรม (ปลกูข้าว) และโลหะกรรม มพีฒันาของระบบชมุชนอย่าง
ต่อเนื่องเกดิเป็นชมุชนใหม่ขึ้น 3 ชมุชน คอื ชมุชนเมอืง ชมุชนเผ่า
พัฒนา และชุมชนเผ่าชาวป่า ชุมชนทั้ง 3 กลุ่มได้มีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่องเข้าสูช่มุชนยคุประวตัศิาสตร์รฐัโบราณ ได้แก่ อาณาจกัร
ตามพรลงิค์ ซึ่งมศีนูย์กลางการปกครองอยูท่ี่เมอืงนครศรธีรรมราช
ในปัจจบุนั ขยายอ�านาจการปกครองครอบคลมุพื้นที่ลุม่น�้าทะเลสาบ
สงขลา ส่งผลให้ระบบชมุชนเผ่าพฒันาเปลี่ยนแปลงไปเป็นชมุชน

โครงกำรวิจัยเรื่อง 
“วิวัฒนำกำรทำง
ประวัติศำสตร์ 
ของระบบชุมชนชำวนำ 
ในลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำ”
(อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอควนขนุน  
อ�ำเภอเขำชัยสน และอ�ำเภอบำงแก้ว 
จังหวัดพัทลุง)
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เพื่อขาย ยุคเส้นทางรถไฟและเรือเมล์ เป็นช่วงของการ
เปลี่ยนผ่านก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบชุมชน หรือ
สงัคม ความเข้มแขง็ในความสมัพนัธ์ทางสงัคม วฒันธรรม 
การผลติ พธิกีรรม วธิคีดิ ศลิปะและการละเล่นถกูกระทบ
โดยการหลั่งไหลเข้ามาของเทคโนโลยแีละวฒันธรรมต่าง
ถิ่น ซึ่งถอืว่าเป็นวฒันธรรมสมยัใหม่จนเกดิการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเป็นแบบ  
“ผลติเพือ่กนิ เพือ่ใช้และเพือ่ขาย” ลกัษณะทางสงัคม
และวัฒนธรรมเป็นแบบ “ออกปากกินวาน ซื้อขอให้
แจกแถม” เกิดชุมชนใหม่เป็นชุมชนพ่อค้าชาวจีนขึ้น
บริเวณสถานีรถไฟ และท่าน�้า ในที่สุดชุมชนชาวนาจ�า
ต้องปรับเปลี่ยนมาสู่ยุคเส้นทางรถยนต์ ซึ่งพัฒนาการ
อย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน มีการย้ายถิ่นฐานบ้านเรือน
จากเดมิมาอยู่รมิถนนด�า (เส้นทางรถยนต์) ในขณะที่จะ
ต้องเดนิทางไปท�านาในพื้นที่เดมิ มกีารใช้เครื่องจกัรช่วย
ในการผลติแทนแรงงานคนและสตัว์ พื้นที่ท�านาบางส่วน
ถกูปรบัเปลี่ยนไปท�าสวนยางพารา สวนผลไม้ ท�าไร่นาสวน
ผสม และท�านากุง้ มกีารเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรม
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนมาเป็น 
“ผลิตเพื่อขาย เหลือจากขายไว้ใช้กิน” ในระยะแรก
และเปลี่ยนมาเป็น “ผลผลิตเพื่อขายและซื้อใช้กิน” 
ระยะต่อมา และในที่สดุปัจจบุนัเป็นแบบ “ออกปากจ้าง
วาน สร้างทุนก�าไร” กล่าวได้ว่ายคุปัจจบุนัระบบชมุชน
ชาวนาในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาที่เป็นแบบเศรษฐกิจ
ชมุชนมาแต่เดมิได้ปรบัเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐกจิแบบทนุนยิม

เมอืงที่มอีาชพีตดิต่อค้าขายกบัพ่อค้าชาวต่างประเทศ และ
พฒันาการมาสูย่คุอาณาจกัรสโุขทยั ระบบชมุชนบ้านและ
ชุมชนเมืองในบริเวณลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลามีการติดต่อ
ค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น ชุมชนบ้านเริ่มน�าข้าว 
ไปขายให้แก่ชุมชนเมืองและพ่อค้าชาวต่างชาติ แต่ยังมี
เพียงบางกลุ่มเท่านั้น จนกระทั่งพัฒนาการเข้าสู่ยุคจารีต
ชุมชนในบริเวณลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาถูกปกครองจาก
ศนูย์กลางของอาณาจกัรศรอียธุยา และรตันโกสนิทร์ตอนต้น 
ชุมชนบ้านได้พัฒนาการเกิดเป็นชุมชนเกษตรกรรม หรือ
ชมุชนชาวนา 3 กลุม่ คอื ชมุชนชายฝ่ัง ได้แก่ พื้นที่รมิคลอง
รมิทะเลสาบ และบนเกาะ เช่น ชมุชนวดัตะเขยีน วดัสะทงั ฯลฯ 
ชมุชนพื้นที่ราบ ได้แก่ พื้นที่ที่เป็นพื้นราบเหมาะสมกบัการ
ท�านา เป็นชมุชนชาวนาที่พฒันาการมาจากชมุชนยคุโบราณ 
เช่น ชุมชนบริเวณรอบเขาชัยสน และชุมชนที่ราบเชิงเขา 
เช่น ชุมชนกงหรา ชุมชนตะโหมด ฯลฯ มีการท�านาเพื่อ 
ไว้กนิ และมกีารท�านาเพื่อขาย ระบบการผลติเพื่อการด�ารงชพี
เพื่อการส่งส่วยอากร และเพื่อเป็นข้าพระ โยมสงฆ์ ระบบ
การท�านาน�าไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรมอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ยคุสมยัใหม่ การปฏริูปการ
ปกครองเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาและ
ผลกระทบต่อชุมชนชาวนาในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาเป็น  
3 ช่วงเวลา คอื ยคุเส้นทางน�้า และทางเท้า ชมุชนชาวนา
ยังคงตั้งถิ่นฐานและมีชีวิตอยู่ในระบบชุมชนเดิม มีระบบ
การผลิตแบบ “ผลผลิตเพื่อกิน เพื่อใช้ เพื่อให้ และ
ท�าบุญ ที่เหลืออาจขายบ้าง” มีลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมแบบ “ช่วยเหลือและเปลี่ยนแรงงาน  
แบ่งปันผลผลิต” เป็นยุคที่บุกเบิกกิจกรรมการผลิต 

อ้างองิ : ประสทิธิ์ บวังาม,วชิติ ปัญโญ 
 คณะทรพัยากรธรรมชาต ิม.สงขลานครนิทร์
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ในบรเิวณลุม่น�้าทะเลสาบสงขลาปัจจบุนั (พ.ศ.2543) 
พื้นที่ส่วนใหญ่ (75.51%) ถกูน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
คือ ท�าสวนยางพารา (42.22%) ท�านา (27.34%) พื้นที่ 
ป่าไม้ (17.97%) ไม้ผล (4.45%) และเลี้ยงกุง้กลุาด�า (1.24%) 
โดยพื้นที่สวนยางพารา สวนไม้ผล และป่าไม้ อยู่ในเขต
ภูเขาและควนทางฝั่งตะวันตกฯ พื้นที่ท�านาจะอยู่ในเขต
ที่ราบตอนกลางและที่ราบชายฝ่ังทะเล พื้นที่เลี้ยงกุง้กลุาด�า
อยู่ในบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดนิที่ส�าคญัของพื้นที่ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา คอื 
การบกุเบกิพื้นที่ป่าไม้เป็นสวนยางพารา บกุเบกิป่าในที่ลุม่
เป็นที่ท�านา เปลี่ยนจากพื้นที่สวนยางพาราเป็นสวนผลไม้ 
และจากพื้นที่ท�านาเป็นการเลี้ยงกุ้งกุลาด�า ระหว่างปี  
พ.ศ.2542 - สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2489) ในภาพรวม
ของลุม่น�้าทะเลสาบวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชมุนชนพึ่งพา
ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นหลกั เพราะทรพัยากรฯ ในขณะนั้น
อุดมสมบูรณ์มาก การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักของชุมชน 
ยังคงเป็นพื้นที่ป่าไม้ ท�านา ท�าสวนยาง สวนไม้ผลและ 
ไม้ยนืต้น การบกุเบกิและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดนิค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากประชากรยงัมนี้อย เป็นอยู่
อย่างเรียบง่ายและพอเพียงจากทรัพยากร ใช้วิธีการผลิต
แบบดั้งเดมิ การเข้าไปเกี่ยวข้องกบัระบบตลาดมขี้อจ�ากดั 
แม้ว่าจะมีการผลิตข้าวและยางเพื่อขาย แต่เทคโนโลย ี
สมัยใหม่ที่ใช้เพื่อช่วยพัฒนาการผลิต และใช้ทรัพยากร 
มีน้อย การคมนาคมขนส่งจากชนบทสู่เมือง หรือสถานี
รถไฟยงัล�าบากมาก นโยบายรฐัที่สนบัสนนุการจบัจองที่ดนิ
เพื่อการเพาะปลูก และปัจจัยด้านการตลาดยางและข้าว 
ที่จูงใจ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในยคุนี้ค่อนข้างมาก การที่รฐัสนบัสนนุให้นายทนุจนีบกุเบกิ
ที่ดนิเพื่อสกดักั้นอทิธพิลของนายทนุตะวนัตก ท�าให้ชาวจนี

โครงกำรวิจัย  
“วิวัฒนำกำรของกำรใช้ประโยชน์ 
ที่ดินและป่ำไม้ บริเวณลุ่มน�้ำ
ทะเลสำบสงขลำ”
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ใช้ยางพันธุ์ดีและการดูแลรักษาที่ดี นอกจากนี้ในช่วงปี  
พ.ศ.2525-2527 รฐัประกาศให้สทิธแิก่ราษฎรที่บกุเบกิพื้นที่
ป่าฯ โดยการออกเอกสารสิทธิท�ากิน สทก.) ท�าให้มีการ
บุกรุกป่าเพื่อปลูกยางเพิ่มขึ้น และขยายไปถึงป่า ต้นน�้า
ล�าธาร ประมาณปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา ด้วยปัจจัยที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกชมุชนลุม่น�้าทะเลสาบ  
การประกอบอาชีพท�านาและท�าสวนยางมีปัญหามากขึ้น 
ประชากรเพิ่มมากขึ้น การเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบตลาด
มีมากขึ้น ทัศนคติการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ให้ความส�าคัญ 
กับเงินตรามากขึ้น การละ/ใช้ประโยชน์ที่ดินเริ่มเปลี่ยนไป
เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าว มีสวนยางจ�านวนมาก
เปลี่ยนเป็นสวนผลไม้ พื้นที่ท�านาเปลี่ยนเป็นไร่นาสวนผสม 
และ/หรือเลี้ยงกุ้งกุลาด�า โดยหวังว่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เหล่านั้นจะมรีายได้เพิ่มมากขึ้น จนถงึปัจจบุนัการท�าลายป่า
และการเปลี่ยนแปลงจากการท�านาเป็นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด�า 
ได้ส่งผลกระทบทางด้านลบอย่างมหาศาลต่อชุมชนและ
ระบบนเิวศน์โดยรวม

จ�านวนมากบกุเบกิที่ดินเพื่อท�านาและสวนยางขนาดใหญ่ 
จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิและความขดัแย้ง
เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์ที่ดนิในยคุนี้มคี่อนข้างน้อย

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ชุมชน 
ลุ่มน�้าทะเลสาบมีประสบการณ์เรื่องข้าวยากหมากแพง 
ประกอบกับราคายางดีมาก กระตุ้นให้มีการบุกเบิกพื้นที่
เพื่อท�านาและสวนยางมากขึ้น แต่ในช่วงแรกวธิกีารบกุเบกิ
และการผลติยงัเป็นแบบดั้งเดมิอยู่ ใช้แรงงานในครวัเรอืน 
หลงัปี 2505 เป็นต้นมา รปูแบบการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดนิ
เริ่มเปลี่ยนไป มีปัจจัยภายนอกเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินมากขึ้น รัฐปรับปรุงการคมนาคม และม ี
นโยบายส่งเสรมิด้านการเพาะปลกู ท�าให้มกีารใช้เทคโนโลยี
มากขึ้น ชาวนาเริ่มใช้รถแทรกเตอรไ์ถนาและรถไถเดนิตาม 
การชลประทานของรัฐขยายเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ.2513  
รัฐส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยและ 
ยาก�าจัดศัตรูข้าว ท�าให้ชาวนาต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
มากขึ้น เมื่อราคาข้าวไม่ด ีชาวนาเริ่มประสบภาวะขาดทนุ 
อาการเช่นนี้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2520 โดยเฉพาะในพื้นที่ 
ที่ท�านาได้ปีละครั้ง พื้นที่ถอืครองขนาดเลก็ แต่ในพื้นที่เขต
ชลประทานที่ท�านาได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมพีื้นที่ถอื
ครองขนาดใหญ่ ชาวนายงัคงท�านาต่อไปได้โดยไม่มปัีญหา
มากนกั การใช้ประโยชน์ที่ดนิในการท�าสวนยางในช่วง 50 
ปีที่ผ่านมานี้ เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล โดยในปี 2543 มมีากกว่า 
2 ล้านไร่ บรเิวณลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา หรอืเท่ากบั 1 ใน 6 
ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ 

ปัจจยัที่มผีลต่อการขยายพื้นที่ปลกูยางมาก นอกจาก
ด้านการตลาดยางแล้ว คอื นโยบายรฐัที่ประกาศใช้ พ.ร.บ. 
กองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยาง สนบัสนนุให้ชาวสวนยาง

อ้างองิ : สธุญัญา ทองรกัษ์
 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครนิทร์
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การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปลูกป่าชายเลน
บรเิวณทะเลสาบสงขลา ได้ด�าเนนิการโดยทดลองปลกูกล้า
ไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนดิในเขตพื้นที่อ�าเภอควนเนยีง 
จงัหวดัสงขลา ความหนาแน่น 400 ต้น/ไร่ บนแนวคนัดนิ
ที่ถกูถมจากการขดุลอกทะเลสาบ ความยาวคนัละประมาณ 
400 เมตร กว้าง 5 เมตร และยื่นออกไปในทะเลสาบ 
แนวต่างกนั 4 แนว รวมทั้งได้ทดลองปลูกกล้าไม้บางส่วน
บนฝั่งหลงัแนวคนัดนิ และทดลองปลูกต้นจากในพื้นที่ดนิพรุ
ทางทศิเหนอืของทะเลหลวงใกล้ทะเลน้อยในอ�าเภอระโนด 
ความหนาแน่น 200 กล้า/ไร่ จ�านวน 14 ไร่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกจิ และป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง ผลการศกึษา 
พบว่า การปลกูพชืป่าชายเลนบนแนวคนัดนิกล้าไม้สามารถ
เจรญิเตบิโตได้ด ีรอดพ้นจากการท�าลายของเพรยีง แต่หาก
คันดินที่ยกขึ้นมามีดินเลนน้อย หรือมีทรายปนมากแล้ว  
ไม้จะไม่เจริญ หรือมักเหี่ยวเฉาเมื่อขาดน�้า นอกจากนี้ 
การปลูกไม้ฝาด หรอืล�าพู ในการทดลองนี้มคีวามสมบูรณ์
และเจรญิเตบิโตดกีว่าการปลูกไม้โกงกาง ส�าหรบัการปลูก
กล้าไม้รอดตาย ร้อยละ 85 ล�าพูรอดตาย ร้อยละ 70  
ในขณะที่การปลกูบนคนัดนิรอดตายน้อยกว่า ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะพชืที่อยูบ่นแนวคนัดนิได้รบัน�้าหล่อเลี้ยงไม่สม�่าเสมอ 
เช่น ขาดน�้าในฤดูแล้งท�าให้กล้าตาย ดังนั้นความสูงของ
แนวคนัดนิที่ปลกูจงึไม่ควรสงูเกนิระดบัน�้าที่สามารถแทรกซมึ
ไปถงึได้ แต่กลุม่ที่ปลกูแนวชายฝ่ังได้รบัอทิธพิลจากน�้าทะเล
ขึ้นลงสม�่าเสมอ

กำรวิจัยและพัฒนำเทคนิค
กำรปลูกป่ำชำยเลน 
บริเวณทะเลสำบสงขลำ
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ระดบัน�้าท่วม นอกจากนี้ศตัรูที่ส�าคญัของการปลูกจากบรเิวณนี้ 
คอืสตัว์เลี้ยง ได้แก่ ฝูงควายที่มอียู่มากมายในพื้นที่

ดงันั้น การขดุครูอบพื้นที่แล้วปลกูต้นจากบนคนัร่อง
อาจช่วยได้แต่ต้องแก้ไขเรื่องค่ากรด-ด่างของดนิ การทดลอง
ใส่ปูนขาวแล้วเตมิแม่ปุ๋ย หรอืปุ๋ยอนิทรยี์ เชื่อว่าจะประสบ
ผลส�าเรจ็

อย่างไรก็ตาม กล้าล�าพูที่ปลูกโดยใช้วัสดุปลูก  
(Rock wool) น่าจะช่วยเรื่องการรกัษาความชื้นให้กล้าไม้ได้ 
การปลกูโดยมกีารยกแนวคนัดนินี้ มกัประสบปัญหาจากมี
หนอนกินใบล�าพูท�าให้กล้าไม้ชะงักการเจริญเติบโต 
ระยะหนึ่ง แต่เมื่อหมดฤดขูองหนอน การแตกใบแตกกิ่งใหม่
จะปรากฏอีกครั้ง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
ทดลอง คอื การปลูกป่าชายเลนบรเิวณทะเลสาบ ควรเน้น
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ โดยเฉพาะการเลือกพืช
หลายชนดิที่ขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาต ิเพราะต้องการฟื้นฟู
ระบบนเิวศน์ (Ecological Restoration) ไม่ใช่เพยีงการปลูก
ต้นโกงกางอย่างเดยีว ซึ่งจากการทดลองครั้งนี้พบว่า โอกาส
รอดตายและการเจรญิเตบิโตของล�าพ ูไม้ฝาด และต้นจาก
มีสูงกว่าโกงกางมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการท่วมขังของน�้า 
ในฤดนู�้าหลากบรเิวณทะเลสาบสงขลา กล้าไม้ที่น�ามาปลกู
ควรมคีวามสูงมากกว่า 1 เมตร เพราะพบว่ากล้าล�าพูและ
ไม้ฝาดที่รอดตายนั้นใช้กล้าสูงกว่าระดบัที่น�้าท่วม แต่พวก
ที่ใช้ฝักและมนี�้าท่วมขงัจะตายหมด ยกเว้นพงักาหวัสมุใน
แปลงที่ 3 ซึ่งมีระดับคันดินสูง และมีน�้าท่วมระยะสั้นๆ  
มกีล้าไม้รอดตาย ร้อยละ 53 ส่วนการทดลองปลูกต้นจาก
บริเวณดินพรุระหว่างทะเลหลวงกับทะเลน้อยในอ�าเภอ
ระโนด พบว่า มีศักยภาพที่จะปลูกต้นจากเป็นพื้นที่ 
ขนาดใหญ่ได้หากน�้าไม่ท่วมขงั การปลกูโดยใช้ผลร่วงดกีว่า
และลึกกว่าใช้ต้นกล้าที่รากงอกแบบคดเคี้ยวในถุงช�า  
จากการศกึษายงัมขี้อเสนอแนะว่า ควรหลกีเลี่ยงการท่วม
ของน�้าในฤดูน�้าหลาก หรือควรใช้กล้าที่มีความสูงเลย 

อ้างองิ : นพรตัน์ บ�ารงุรตัน์
 คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครนิทร์
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การส�ารวจและรวบรวมพนัธุป์ลาน�้าจดืในล�าน�้าสาขา
ของลุม่น�้าทะเลสาบสงขลาระหว่างเดอืนตลุาคม 2547 และ
พฤษภาคม 2549 โดยใช้เครื่องมอืแห อวนทบัตลิ่งขนาดเลก็ 
สวงิ ข่าย ยอขนาดเลก็ ตั้งแต่พื้นที่ลุ่มน�้าตอนบนจนถงึที่ราบลุ่ม
ตอนล่าง และพื้นที่ชุ่มน�้าบรเิวณใกล้เคยีงท�าการถ่ายภาพ
บนัทกึ และรวบรวมตวัอย่างพนัธุ์ปลาในแต่ละสถานที่เกบ็
ตัวอย่างแล้วเก็บรักษาตัวอย่างในฟอร์มาลีนเป็นกลาง 
เข้มข้น 10% เพื่อน�ามาศกึษาทางอนกุรมวธิานในห้องปฏบิตักิาร 
จ�าแนกตัวอย่างทุกตัวจนถึงระดับสปีชีส์ แล้วท�าการเลือก
ตัวอย่างที่สมบูรณ์เพื่อเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาตวิทิยา แห่งมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เพื่อใช้
ในการอ้างอิง นอกจากนี้ยังได้เก็บตัวอย่างจากบางล�าน�้า
สาขาเพื่อตรวจสอบอทิธพิลของความผนัแปรของช่วงเวลา
และสถานที่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ 
สิ่งมชีวีติและความคงที่ของระดบัความชกุชมุของพนัธุป์ลา
น�้าจดืในล�าน�้าสาขาของลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

จากการส�ารวจพบพันธุ์ปลาทั้งหมดในล�าน�้าสาขา
ของลุม่น�้าทะเลสาบสงขลาระหว่างเดอืนตลุาคม 2547 และ
พฤษภาคม 2549 รวมทั้งสิ้น 83 สถานีส�ารวจ จ�านวน  

โครงกำร “กำรส�ำรวจพรรณปลำน�้ำจืด
ในล�ำน�้ำสำขำลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำ”
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ที่เกบ็ตวัอย่าง เช่น พื้นที่ตอนบนของลุ่มน�้าตอนกลางลุ่มน�้า
และตอนปลายล�าน�้า ตลอดถึงช่วงระยะเวลาในรอบปีใน
ช่วงฤดู โดยปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของพันธุ์ปลา แต่ปลาส่วนใหญ่จะมีขนาด
ประชากรหรือความชุกชุมไม่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล 
ยกเว้นปลาบางชนดิที่มฤีดกูารสบืพนัธุแ์ปรผนัไปตามฤดกูาล

219 ตัวอย่าง สามารถจ�าแนกพันธุ์ปลาตามหลักอนุกรม
วธิานได้ทั้งสิ้น 12 อนัดบั 31 วงศ์ รวมทั้งสิ้น 120 สปีชี่ส์ 
ปลาในวงศ์ปลาตะเพียนเป็นวงศ์ที่มีลักษณะหลากหลาย
ของสปีชส์ีสงูที่สดุ และมจี�านวนตวัอย่างที่รวบรวมได้สงูที่สดุ 
ความผันแปรของความหลากหลายของพันธุ์ปลาในล�าน�้า
สาขาของลุ่มน�้าทะเลสาบ เป็นผลเนื่องจากความแตกต่าง
ล�าน�้าสาขาซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากขนาดลักษณะสภาพ
ความซบัซ้อนของพื้นที่ของล�าน�้าสาขาที่เกบ็ตวัอย่างบรเิวณ

อ้างองิ : วชริะ เหลก็นิ่ม, พมิลพรรณ ลลีะวฒันากูล
 ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ม.สงขลานครนิทร์
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ลุม่น�้าทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ที่มคีวามหลากหลาย
และซบัซ้อนทางระบบนเิวศ มคีวามหนาแน่นประชากรอาศยั
เป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกดิกจิกรรมต่างๆ มากมาย ก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศของลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 
ทรัพยากรธรรมชาติได้เสื่อมโทรมและร่อยหรอลงอย่างมาก 
หากยังไม่มีการแก้ไขโดยใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง
ชดัเจน ซึ่งจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาวจิยัและการจดัการความรู้
จากการวจิยัอย่างเป็นระบบ อาจส่งผลต่อทรพัยากรธรรมชาติ
ที่มอียู่อย่างจ�ากดัของลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา


