การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าในทะเลสาบสงขลาตอนล่างกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมและด้ารงอยู่อย่างยั่งยืน
หลักการและเหตุผล
แผนวิจัยนี้เป็นแผนที่ต่อเนื่องจากแผน “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต เพื่อความ
ยั่งยืนของระบบนิเวศและชุมชนในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง” ซึ่งได้รับอนุมตั ิในปีงบประมาณ 2562 และได้ปรับเปลี่ยนชื่อ
และเนื้อหาเล็กน้อย เพื่อให้มจี ุดเน้นที่ชัดเจนขึ้น
ดังได้อธิบายแล้วในข้อเสนอแผนวิจัย ปีงบประมาณ 2562 ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่ทสี่ ุดของ
ประเทศไทย เป็นแหล่งน้้าที่มีเอกลักษณ์พิเศษ คือ มีระบบนิเวศ 3 น้้า ที่มีการผสมผสานของทั้งน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม ท้าให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ให้บริการทางนิเวศ (Ecosystem service) ที่หลากหลาย พื้นที่ลุ่มน้้าก็เป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ สัตว์น้า รังนก ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นฐานการด้ารงชีวิต
และการผลิตทางเศรษฐกิจของประชาชนลุ่มน้้าฯ มายาวนาน ซึ่งปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ในลุม่ น้้าฯ ประมาณ 1.7 ล้านคน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดระยะเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมา ได้มีการน้าทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ใน
ลุ่มน้้าฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างมาก ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้้าฯ มีแนวโน้มที่
จะเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว แม้หน่วยงานรัฐได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในลุ่มน้้าฯ มาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าปัญหาต่างๆใน
ลุ่มน้้าฯ ยังมิได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร ซ้้ายังมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ที่ท้าหน้าที่เป็นฐานทรัพยากรเพื่อรองรับการด้ารงอยู่ของชีวิตคนและสัตว์ในลุ่ มน้้าฯ; การบุกรุกป่าและพื้นที่ชุ่มน้้า ที่เป็น
แหล่งบริการทางนิเวศที่หาค่ามิได้; การตื้นเขินของทะเลสาบและคลอง; คุณภาพน้้าเสื่อมโทรม ปัญหาขยะ น้้าเสีย; ปัญหาเครื่องมือ
ประมงที่มีมากจนเกินขีดความสามารถของทะเลสาบ; ปัญหาเครื่องมือประมงแบบท้าลายล้าง; ปริมาณสัตว์น้าลดลง; ปัญหา
สิ่งก่อสร้างรุกล้้าทะเลสาบ; ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความ
ไม่ยั่งยืนของลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
คณะผู้วิจัยจึงได้น้าเสนอแผนวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้างต้น ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดว่าได้รับอนุมัติและจะ
ด้าเนินการในปีนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและให้เกิดจุดเน้น (Focus) นี้ชัดเจนขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 และ 3 ปีข้างหน้า จึงใคร่
ขอน้าเสนอแผน “การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าในทะเลสาบสงขลาตอนล่างกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมและด้ารงอยู่อย่างยั่ง ยืน”
โดยที่เห็นว่าทรัพยากรสัตว์น้าเป็นตัวชี้วัดหลัก ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลา ตลอดจนความมั่นคงของการ
ท้ามาหากินของชุมชน และเพื่อให้มีจุดเน้นในเชิงพื้นที่ จึงได้ก้าหนดกรอบแผนวิจัยนี้ในอยู่ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่างและ
พื้นที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องในเชิงนิเวศ
แผนงานวิจัยนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจาก 5 มหาวิทยาลัยในลุ่มน้้าฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ร่วมกันเพื่อศึกษาวิจัยเสาะแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาตอนล่างดังกล่าว
ข้างต้น พร้อมๆไปกับการส่งเสริมศักยภาพของระบบนิเวศของลุ่มน้้าฯ แผนงานนี้ยังก่อให้เกิดผลพลอยได้ อันได้แก่การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักวิจัยในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาอีกด้วย

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ ซึ่งอิงหลักการของ Drivers - Pressures - States - Impacts - Responses
(DPSIR) ซึ่ ง จากหลั ก ฐานที่ ป รากฏ พบว่ า นโยบาย แผน และมาตรการต่ า งๆ ของภาครั ฐ ไม่ ส ามารถใช้ บ ริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับในเชิงวิชาการ ที่พบว่าได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของทะเลสาบสงขลากันมากพอสมควร และมีข้อมูลมากพอ
ส้าหรับการวางแผนในการบริหารจัดการ แต่เมื่อได้ทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียด พบว่าหากต้องการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าใน
ทะเลสาบสงขลาตอนล่างกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมและด้ารงอยู่อย่างยั่งยืน ก็ยังจ้าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยในรายละเอียด
เพิ่มขึ้นอีกและควรเป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายหลักของแผนวิจัยนี้ได้แก่การเติมเต็มข้อมูลและองค์ความรู้ที่ยังขาด เพื่อ
น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น้าในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง โดยเห็นว่าจะต้องมีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่จ้าเป็น ได้แก่
 คุณค่าของระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
 ปัญหามลพิษในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
 ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย และจิตส้านึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 การจัดการข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพื้นฐานส้าคัญบางประเด็นที่จ้าเป็นอย่างมาก
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบสงขลาที่เหมาะสม
 การปรับตัวและรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
 ฯลฯ
ซึ่งในแผนวิจัยในปีงบประมาณ 2563 นี้ จะด้าเนินการเฉพาะประเด็นที่มีความเร่งด่วน 5 ประเด็นแรกก่อน โดยจัดเป็น 5
ชุดวิจัย และจะทยอยด้าเนินการในรายละเอียดของประเด็นเหล่านี้ ตลอดจนด้าเนินการประเด็นอื่นๆ (รูปที่ 2) ในปีงบประมาณ
ต่อๆไป

Drivers การเพิ่มของประชากร; การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม; การตลาด; Climate change
Pressures Resource overuse; การบุกรุกป่าและพื้นที่ชุ่มน้้า; การใช้เครื่องมือประมงที่มากจนเกินขีดความสามารถ
ของทะเลสาบ; การใช้เครื่องมือประมงแบบท้าลายล้าง; ปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้้าทะเลสาบ; ฯลฯ
States
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเสื่อมโทรม; ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง; ทะเลสาบและคลองตื้น
เขิน; คุณภาพน้้าเสื่อมโทรม; ปัญหาขยะ น้้าเสีย; ปริมาณสัตว์นา้ ลดลง
Impacts ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวิถีชวี ิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความไม่ยั่งยืน
ของลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
Responses นโยบายรัฐ แผนแม่บท แผนชุมชน เครือข่าย/การเคลื่อนไหว ของชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

Environment

เป้าหมายแผนวิจยั เพือ่ เติมเต็มข้อมูลและองค์ความรู้ที่ยังขาด เพื่อน้าไปสู่
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น้าในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
Sustainable
Fishery in Lower
Songkhla Lake

Economy

Community/
Livelihood

แนวทางการวิจยั – เป็นงานวิจัยบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ ที่ใช้ศาสตร์หลายสาขา และทีมงานวิจยั ที่ประกอบด้วย
นักวิชาการในศาสตร์เชิงลึก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และภาค
ประชาชน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 2 ตัวอย่างชุดวิจัย

ค้าถามวิจัยหลัก (Research Question):
RQ:
ท้าอย่างไร ที่จะสามารถฟื้นฟูให้ทรัพยากรสัตว์น้าในทะเลสาบสงขลาตอนล่างกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และด้ารงอยู่
อย่างยั่งยืน ตลอดไป ?
ค้าถามวิจัยย่อย (Sub Research Questions):
SRQ-1: ท้าอย่างไร ที่จะสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาตอนล่างกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และด้ารงอยู่อย่างยั่งยืน
ตลอดไป?
SRQ-2: ท้าอย่างไร ที่จะให้ประชากรในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีจิตส้านึก หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม?
SRQ-3: ท้าอย่างไร ที่จะให้มีการจัดการมลพิษทางน้้า ขยะมูลฝอย ในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง อย่างมีประสิทธิภาพ?
SRQ-4: ท้าอย่างไร ข้อมูลต่างๆทีม่ ีอยู่ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้้า และมี
ข้อมูลใดบ้างที่จ้าเป็นต้องหาเพิ่มเติม?
SRQ-4: ท้าอย่างไร ที่จะให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุม่ น้้าทะเลสาบสงขลาตอนล่างที่มี
ประสิทธิภาพ?
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