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ตอน

ลุ่มน�้ำเลสาบ...สงขลา
จัดท�ำโดย ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เชื่อหรือไม่ว่าในสมัยก่อนไม่มี...
“ทะเลสาบสงขลา”
จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ซงึ่ ได้จากบันทึกการเดินเรือ
ของชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาค้าขายในเมืองสยามในอดีตระบุวา่ ลักษณะ
ภูมิประเทศในสมัยเมื่อ 200-300 ปีก่อนหน้านี้ ยังไม่มีทะเลสาบ
สงขลาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน พื้นที่บริเวณนี้เป็นเพียงร่องน�้ำ
ทะเลระหว่างแผ่นดินใหญ่กับแนวสันทรายยาวเป็นเกาะชื่อ
“แทนทาลัม” หรือ แนวสันทรายระโนด-สทิงพระ ต่อมาภายหลัง
ได้มีการทับถมของโคลนตะกอน และทรายที่เกิดจากการกระท�ำ
ของคลื่นลมมากขึ้นเรื่อยๆ จนท�ำให้เกาะดังกล่าวขยายใหญ่ขึ้น
มีแผ่นดินยืน่ ไปเชือ่ มกับแผ่นดินใหญ่ทอี่ ยูท่ างตอนบนจนกลายเป็น
ทะเลปิดที่เกือบจะปิดที่เรียกว่า “ทะเลสาบ”
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ภาพจาก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Editorial
บทบรรณาธิการ

แสนต�ำนาน หมืน่ เรือ่ งเล่า ของลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบ
สงขลา มรดกโลกที่เล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบัน ที่เพียบพร้อมไปด้วยผืนดิน ผืนป่า ผืนน�้ำ
อันอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยังชีวิตแก่คนลุ่มน�้ำให้อยู่เย็นและเป็นสุข กระทั่ง
ปัจจุบนั อาจมีบางสิง่ บางอย่างเปลีย่ นแปลง ถดถอย
ไปตามกาลเวลา หากแต่ คุณค่ า ของมัน มิอ าจ
เลือนหาย
สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช 3 จังหวัด
พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ฯ มีความแตกต่างของบริบท ความมีเสน่ห์
ของแต่ละพื้นที่ล้วนแตกต่างกันออกไป
แลวิจัยใน...เลสาบ วารสารชุดความรู้ที่หยิบ
เอางานวิจยั บางชิน้ บางตอนมาร้อยเรียงเพือ่ ประกอบ
ข้อมูลเชิงลึกให้ได้เชือ่ มโยง และเอือ้ ต่อการรับรูซ้ งึ่ กัน
และกัน ทั้งตัวอักษรและภาพที่ปรากฏอยู่ในเล่มทั้ง
4 เล่ม แน่นอนว่าล้วนแต่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา คงน�ำมาเล่ากันไม่จบไม่สิ้น

4 วารสารชุด แลวิจัยใน...เลสาบ

5
วารสารชุด แลวิจัยใน...เลสาบ

• ลุ่มน�้ำทะเลสาบ...สงขลา7
• ทะเลสามน�้ำ10

• ประวัติศาสตร์ลุ่มน�้ำ14
• โครงการวิจัยเรื่อง “วิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของระบบชุมชนชาวนา
ในลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา (อ�ำเภอเมืองควนขนุน
เขาชัยสน และบางแก้ว จังหวัดพัทลุง)”16
• โครงการวิจัย “วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์
ที่ดินและป่าไม้บริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา”18

สารบัญ
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• การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปลูกป่าชายเลน
บริเวณทะเลสาบสงขลา20
• โครงการ “การส�ำรวจพรรณปลาน�้ำจืด
ในล�ำน�้ำสาขาลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา”22

ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบ...สงขลา

เป็นระบบนิเวศผสมผสาน ทั้งป่าดิบชื้นซึ่งเป็นป่า
ต้นน�้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ แหล่งน�้ำจืด และทะเลสาบ
ในส่วนที่เป็นทะเลสาบมีทั้งน�้ำจืด น�้ำกร่อย และน�้ำเค็ม
พื้ นที่ ป ่ า ต้ นน�้ ำ ที่ ส� ำ คั ญ ของทะเลสาบสงขลา
ส่วนใหญ่อยู่ในแนวเทือกเขา 2 เทือกเขาที่ส�ำคัญ คือ
แนวเทือกเขาบรรทัดกับแนวเขาเตี้ยๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งทั้งสองเทือกเขามีพื้นที่เป็นป่าดิบชื้น

พื้นที่ภูเขาส่วนใหญ่จัดเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า หรือ
อุทยานแห่งชาติ ถัดจากพื้นที่ป่าต้นน�ำ้ เป็นบริเวณชายเขา
และทีร่ าบลุม่ ซึง่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของ “คนลุม่ น�ำ้ ” และท�ำการ
เกษตร มีล�ำคลองหลายสายไหลผ่านลงสู่ทะเลสาบสงขลา
บริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลามีทั้งแหล่งชุมชนชนบท
และแหล่งชุมชนเมือง พื้นที่พรุ พื้นที่การเกษตร พื้นที่
อุตสาหกรรมและป่าชายเลน
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ทะเล
สามน�้ำ
“ทะเลสาบสงขลา” ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา พัทลุง และ
นครศรี ธ รรมราช เป็ นทะเลสาบที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะแห่ ง เดี ย ว
ของประเทศไทย ที่มีน�้ำจืดจากล�ำคลองหลายสาย และน�้ำจาก
แผ่นดินไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา จึงท�ำหน้าที่เป็นแหล่งรับน�ำ้ น�ำ้ จืด
จากแผ่นดินก่อนที่จะไหลออกสู่อ่าวไทย และมีน�้ำเค็มจากทะเลไหล
เข้ามาผสมผสานท�ำให้มีลักษณะเป็นระบบทะเลสาบแบบลากูน
(Lagoon) ขนาดใหญ่ การทีท่ ะเลสาบสงขลาได้รบั ทัง้ น�้ำจืดและน�ำ้ เค็ม
ท�ำให้ความเค็มของน�้ำในทะเลสาบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่
กับฤดูกาลและแตกต่างกันไป ระหว่างบริเวณต่างๆ ของทะเลสาบ
สงขลาที่มีปริมาณของน�้ำจืดและน�้ำเค็มผสมกันในสัดส่วนต่างกัน
จึงมีการกล่าวขานกันว่า ทะเลสาบสงขลาเป็น “ทะเลสาบสามน�้ำ”
คือ มีทั้งน�้ำจืด น�้ำกร่อย และน�้ำเค็ม
ความเป็นทะเลสาบสามน�้ำมีความผันแปรขึ้นอยู่กับฤดูกาล
ในฤดูแล้งที่มีน�้ำจืดไหลลงสู่ทะเลสาบน้อย มีน�้ำเค็มจากในทะเล
รุกเข้ามา น�ำ้ ในทะเลสาบจะเป็นสามน�ำ้ อย่างชัดเจน คือ ตอนบนเป็น
น�ำ้ จืด ตอนกลางเป็นน�ำ้ จืดถึงกร่อย และตอนล่างเป็นน�ำ้ กร่อยถึงเค็ม
ส่วนในฤดูฝนน�้ำท่ามีมากจึงดันน�้ำเค็มออกจากทะเลสาบจนเกือบ
หมด น�้ำจึงเป็นน�้ำจืดเกือบทั่วทะเลสาบ ยกเว้นที่ใกล้ปากทะเลสาบ
เท่านั้นที่ยังเป็นน�้ำกร่อยอยู่
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ทะเลสาบสงขลา : 4 ตอน 3 น�้ำ
ทะเลสาบสงขลาเป็นที่รับน�ำ้ จากต้นน�ำ้ แม่นำ�้ และ
ล�ำคลองต่างๆ แล้วไหลไปออกทะเลอ่าวไทย สภาพทาง
กายภาพของทะเลสาบซึง่ คลอบคลุมพืน้ ทีจ่ �ำนวนมาก และ
เชือ่ มต่อกับทะเลนี้ ท�ำให้มคี วามแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ
โดยเฉพาะสภาพทีม่ ลี กั ษณะเป็น “ทะเลสาบ” จึงสามารถ
แบ่งออกได้ เป็น 4 ตอนใหญ่ๆ คือ

ทะเลน้อย

เป็นส่วนที่เล็กที่สุด และอยู่ทางตอนบนสุดของ
ทะเลสาบ มีพื้นที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ความลึก
เฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร เป็นทะเลสาบน�้ำจืดที่แยกส่วน
ค่อนข้างชัดเจนกับทะเลสาบส่วนอืน่ ๆ โดยมีคลองนางเรียม
คลองบ้านกลาง และคลองยวนเชื่อมต่อระหว่างทะเลน้อย
กับทะเลหลวง

ทะเลหลวง (ทะเลสาบตอนบน)

เป็นส่วนทีอ่ ยูถ่ ดั จากทะเลน้อยลงมาจนถึงเกาะใหญ่
อ�ำเภอกระแสสินธุ์ เป็นห้วงน�ำ้ ทีก่ ว้างใหญ่ทสี่ ดุ มีพนื้ ที่ 458.80
ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร น�้ำใน
บริเวณนี้ปกติเป็นน�้ำจืด แต่ในบางปีที่มีการรุกตัวของ
น�้ำเค็มค่อนข้างสูงในช่วงฤดูแล้งท�ำให้ระดับความเค็มของ
น�้ำสูงได้
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ทะเลสาบ (ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง)
อยู่ถัดจากทะเลหลวงลงมา ตั้งแต่บริเวณแนว
เกาะใหญ่ทางใต้ไปบรรจบกับเขตอ�ำเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุงทางด้านตะวันตก และตั้งแต่อ�ำเภอสทิงพระ จนถึง
บริเวณปากรอ อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาทางด้าน
ตะวันออก มีพื้นที่ 377.2 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย
ประมาณ 2 เมตร เป็นส่วนของทะเลสาบที่มีเกาะอยู่หลาย
เกาะ เช่น เกาะสี่ เกาะห้า ฯลฯ พืน้ ทีส่ ่วนนีม้ กี ารผสมผสาน
ของน�้ำเค็ม น�้ำจืด และน�้ำกร่อย ผันแปรตามฤดูกาล

ทะเลสาบสงขลา (ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง)

เป็นส่วนของทะเลสาบตอนนอกสุดที่เชื่อมต่อกับ
อ่าวไทย มีพนื้ ที่ 182 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลีย่ ประมาณ
1.5 เมตร ยกเว้นบริเวณช่องแคบที่ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
ซึง่ เป็นช่องเดินเรือมีความลึกประมาณ 12-14 เมตร ทะเลสาบ
ส่วนนี้เป็นบริเวณที่เป็นน�้ำเค็มเสียส่วนใหญ่ แต่บางช่วง
ในฤดูฝนจะเป็นน�้ำกร่อย และได้รับผลจากน�้ำขึ้น - น�้ำลง
อย่างมาก
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ประวัติศาสตร์ลุ่มน�้ำ
แหล่งชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
กว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่เริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา ด้านตะวันตกของทะเลสาบมีคนเข้ามาอาศัยทั้งในพื้นที่สูงและ
พื้นที่ราบ โดยพบหลักฐานกระดูกมนุษย์ เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ และพบขวานหิน
ขัดสมัยหินใหม่ไม่ต�่ำกว่า 100 ชิน้ ตามภูเขาและถ�้ำหินปูนในจังหวัดพัทลุง หลักฐาน
ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า เกิ ด ชุ ม ชนสมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ได้ แ ก่
เศษเครื่องปั้นดินเผาจ�ำนวนมากที่พบในถ�้ำล่องลมเขาชัยสน อ�ำเภอเขาชัยสน และ
ถ�้ำล�ำเลียง ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอศรีนครินทร์ พื้นที่ทางฝั่งตะวันออก และทางตอนใต้
ของลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบสงขลา (จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน) พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นกันในหลายพื้นที่ มีหลักฐานพบตามป่า
และภูเขาในจังหวัดสงขลา เช่น พบภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา ภาชนะดินเผา
ลายเชือกทาบ ขวานหินขัด รวมถึงโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ในสมัยหินใหม่
ฝังอยู่ในถ�้ำ และเพิงทางทิศเหนือของเขารักเกียรติ อ�ำเภอรัตภูมิ พบภาชนะดินเผา
ลายเชือกทาบสมัยหินใหม่จ�ำนวนมากทีถ่ ำ�้ เขารูปช้าง อ�ำเภอสะเดา พบขวานหินขัด
ที่บ้านสวนตูล และคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งน่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานยุคแรก ใช้ชีวิต
ด้วยการล่าสัตว์และหาของป่า ต่อมาในช่วงระหว่าง 5,000-3,000 ปีมาแล้ว ได้มีการ
อพยพมายังที่ราบและชายฝั่ง ใช้ชีวิตด้วยการเพาะปลูกและจับสัตว์น�้ำ ได้มีการ
ติดต่อกับภายนอก โดยเฉพาะชาวอินเดียและจีน เมื่อประมาณ 32,000-23,000 ปี
มาแล้ว
ในสมัยกึง่ ก่อนประวัตศิ าสตร์ ชุมชนในลุม่ น�้ำทะเลสาบสงขลาได้มกี ารพัฒนา
จนเจริญรุง่ เรืองเป็นชุมชนเมืองโบราณบริเวณคาบสมุทรสทิงพระในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 12-18 มีหลักฐานการเป็นเมืองส�ำคัญ ทั้งคูน�้ำ คันดิน และก�ำแพงเมืองโบราณ
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จนกระทั่งย้ายมาอยู่ตรงเมืองพัทลุงและสงขลาในปัจจุบัน
ในปลายพุทธศตวรรษที่ 24 และต้นพุทธศตวรรษที่ 25
มีหลักฐานของความเจริญรุ่งเรืองในยุคนี้มากมายทั้งที่เป็นวัด
(เช่น วัดเขียนบางแก้ว วัดจะทิ้งพระ เป็นต้น) ซากเมือง (เช่น
โคกเมืองบางแก้ว ก�ำแพงเมืองสงขลาที่เขาแดง ก�ำแพงเมือง
พัทลุง ที่เขาชัยบุรี เป็นต้น) พระพุทธรูป เนินดิน สระน�้ำ ฯลฯ
การตัง้ ถิน่ ฐานของประชาชนในลุม่ น�้ำในปัจจุบนั กระจัดกระจาย
เป็นกลุ่มตามบริเวณพื้นที่ราบรอบๆ ทะเลสาบสงขลา ได้แก่
การตั้งถิ่นฐานเป็นเมือง หรือชุมชนใหญ่ โดยเฉพาะเทศบาล
นครสงขลา นครหาดใหญ่ และเมืองพัทลุง ฯลฯ ชุมชนที่อยู่
ชานเมืองใหญ่ๆ ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานตามเส้นทางคมนาคม
สายส�ำคัญๆ และการตั้งถิ่นฐานที่มีมาแต่เดิม ซึ่งต้องพึ่งพิง
ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรในลุ่มน�้ำ เช่น กลุ่มชาวประมง
พื้นบ้านในชุมชนต่างๆ ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา
มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติทั้งจีน อินเดีย และอาหรับ
ชุมชนโบราณที่สำ� คัญ ได้แก่ ชุมชนโบราณปะโอ อ�ำเภอ
สิงหนคร ชุมชนโบราณสทิงพระ บริเวณเขาคูหา-เขาพะโคะ
อ�ำเภอสทิงพระ และชุมชนโบราณสีหยัง อ�ำเภอระโนด
ทัง้ หมดอยูใ่ นจังหวัดสงขลา การตัง้ ถิน่ ฐานในยุคประวัตศิ าสตร์
จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ดินแดน
บริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาได้พัฒนาจนเจริญรุ่งเรือง
อย่างรวดเร็วทัง้ ด้านฝัง่ ตะวันตก ซึง่ มีศนู ย์กลางทีเ่ มืองพัทลุง
และฝั่งตะวันออกมีศูนย์กลางที่เมืองสงขลา เหตุการณ์
ทางการเมืองในสมัยนั้นท�ำให้มีการโยกย้ายเมืองหลายครั้ง
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โครงการวิจัยเรื่อง
“วิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์
ของระบบชุมชนชาวนา
ในลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา”
(อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอควนขนุน
อ�ำเภอเขาชัยสน และอ�ำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง)
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การศึกษาวิจัยถึงวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบ
ชุมชนชาวนาในลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา เป็นการศึกษาประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่น ได้กำ� หนดกรอบแนวคิดในการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงเวลา
ได้แก่ ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์และประวัตศิ าสตร์ยคุ โบราณ (ยุคก่อน
ประวัตศิ าสตร์ ยุคแรกเริม่ ประวัตศิ าสตร์ ยุคประวัตศิ าสตร์รฐั โบราณ
และยุคอาณาจักรสุโขทัย) ยุคจารีต (อาณาจักรศรีอยุธยา-ทศวรรษ
2430) และยุคสมัยใหม่ (ยุคเส้นทางน�้ ำและทางเท้า ยุคเส้น
ทางรถไฟ เรือเมล์ และยุคทางรถยนต์) การศึกษาวิจัยใช้เทคนิค
วิจยั เชิงคุณภาพโดยวิธกี ารพรรณนาวิเคราะห์ (วิเคราะห์เชิงพรรณนา)
จากข้อมูลเอกสาร โบราณวัตถุ โบราณสถาน การสังเกต และ
การบอกเล่า ท�ำให้มองเห็นถึงวิวัฒนาการของระบบชุมชนชาวนา
ในลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา ตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ซงึ่ เป็นมนุษย์
โบราณ 2 กลุ่ม คือ ชุมชนชาวถ�ำ้ ที่อาศัยอยู่ในถ�ำ้ บริเวณหินปูน
เช่น ถ�ำ้ เขาชัยสน ถ�ำ้ พระเขาชัยบุรี และถ�ำ้ คูหาสวรรค์ ด�ำรงชีวิต
ด้วยการล่าสัตว์ เก็บพืชผลไม้ ขุดเผือกและมัน เป็นอาหาร
กลุ่มชนชาวถ�้ำและชาวน�้ำ มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในพื้นที่ราบ
เริม่ รูจ้ กั การเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ รับเอาวัฒนธรรมจากภายนอก
ได้แก่ อินเดีย จีน และอาหรับ มีการคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การประกอบอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และล่าสัตว์ เป็นชุมชน
กสิกรรม (ปลูกข้าว) และโลหะกรรม มีพฒ
ั นาของระบบชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องเกิดเป็นชุมชนใหม่ขึ้น 3 ชุมชน คือ ชุมชนเมือง ชุมชนเผ่า
พัฒนา และชุมชนเผ่าชาวป่า ชุมชนทั้ง 3 กลุ่มได้มีพัฒนาการ
อย่างต่อเนือ่ งเข้าสูช่ มุ ชนยุคประวัตศิ าสตร์รฐั โบราณ ได้แก่ อาณาจักร
ตามพรลิงค์ ซึง่ มีศนู ย์กลางการปกครองอยู่ทเี่ มืองนครศรีธรรมราช
ในปัจจุบนั ขยายอ�ำนาจการปกครองครอบคลุมพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบ
สงขลา ส่งผลให้ระบบชุมชนเผ่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็นชุมชน

เมืองทีม่ อี าชีพติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างประเทศ และ
พัฒนาการมาสู่ยคุ อาณาจักรสุโขทัย ระบบชุมชนบ้านและ
ชุมชนเมืองในบริเวณลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบสงขลามีการติดต่อ
ค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น ชุมชนบ้านเริ่มน�ำข้าว
ไปขายให้แก่ชุมชนเมืองและพ่อค้าชาวต่างชาติ แต่ยังมี
เพียงบางกลุ่มเท่านั้น จนกระทั่งพัฒนาการเข้าสู่ยุคจารีต
ชุมชนในบริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาถูกปกครองจาก
ศูนย์กลางของอาณาจักรศรีอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ชุมชนบ้านได้พัฒนาการเกิดเป็นชุมชนเกษตรกรรม หรือ
ชุมชนชาวนา 3 กลุม่ คือ ชุมชนชายฝัง่ ได้แก่ พืน้ ทีร่ มิ คลอง
ริมทะเลสาบ และบนเกาะ เช่น ชุมชนวัดตะเขียน วัดสะทัง ฯลฯ
ชุมชนพื้นที่ราบ ได้แก่ พื้นที่ที่เป็นพื้นราบเหมาะสมกับการ
ท�ำนา เป็นชุมชนชาวนาทีพ่ ฒ
ั นาการมาจากชุมชนยุคโบราณ
เช่น ชุมชนบริเวณรอบเขาชัยสน และชุมชนที่ราบเชิงเขา
เช่น ชุมชนกงหรา ชุมชนตะโหมด ฯลฯ มีการท�ำนาเพื่อ
ไว้กนิ และมีการท�ำนาเพือ่ ขาย ระบบการผลิตเพือ่ การด�ำรงชีพ
เพื่อการส่งส่วยอากร และเพื่อเป็นข้าพระ โยมสงฆ์ ระบบ
การท�ำนาน�ำไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ การปฏิรูปการ
ปกครองเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาและ
ผลกระทบต่อชุมชนชาวนาในลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบสงขลาเป็น
3 ช่วงเวลา คือ ยุคเส้นทางน�้ำ และทางเท้า ชุมชนชาวนา
ยังคงตั้งถิ่นฐานและมีชีวิตอยู่ในระบบชุมชนเดิม มีระบบ
การผลิตแบบ “ผลผลิตเพื่อกิน เพื่อใช้ เพื่อให้ และ
ท�ำบุญ ที่เหลืออาจขายบ้าง” มีลักษณะทางสังคมและ
วั ฒ นธรรมแบบ “ช่ ว ยเหลื อ และเปลี่ ย นแรงงาน
แบ่งปันผลผลิต” เป็นยุคที่บุกเบิกกิจกรรมการผลิต

เพื่อขาย ยุคเส้นทางรถไฟและเรือเมล์ เป็นช่วงของการ
เปลี่ยนผ่านก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบชุมชน หรือ
สังคม ความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม
การผลิต พิธกี รรม วิธคี ดิ ศิลปะและการละเล่นถูกกระทบ
โดยการหลัง่ ไหลเข้ามาของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมต่าง
ถิน่ ซึง่ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่จนเกิดการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเป็นแบบ
“ผลิตเพือ่ กิน เพือ่ ใช้และเพือ่ ขาย” ลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมเป็นแบบ “ออกปากกินวาน ซื้อขอให้
แจกแถม” เกิดชุมชนใหม่เป็นชุมชนพ่อค้าชาวจีนขึ้น
บริเวณสถานีรถไฟ และท่าน�้ำ ในที่สุดชุมชนชาวนาจ�ำ
ต้องปรับเปลี่ยนมาสู่ยุคเส้นทางรถยนต์ ซึ่งพัฒนาการ
อย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน มีการย้ายถิ่นฐานบ้านเรือน
จากเดิมมาอยู่ริมถนนด�ำ (เส้นทางรถยนต์) ในขณะที่จะ
ต้องเดินทางไปท�ำนาในพื้นที่เดิม มีการใช้เครื่องจักรช่วย
ในการผลิตแทนแรงงานคนและสัตว์ พื้นที่ทำ� นาบางส่วน
ถูกปรับเปลีย่ นไปท�ำสวนยางพารา สวนผลไม้ ท�ำไร่นาสวน
ผสม และท�ำนากุง้ มีการเคลือ่ นย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรม
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนมาเป็น
“ผลิตเพื่อขาย เหลือจากขายไว้ใช้กิน” ในระยะแรก
และเปลี่ยนมาเป็น “ผลผลิตเพื่อขายและซื้อใช้กิน”
ระยะต่อมา และในทีส่ ดุ ปัจจุบนั เป็นแบบ “ออกปากจ้าง
วาน สร้างทุนก�ำไร” กล่าวได้ว่ายุคปัจจุบันระบบชุมชน
ชาวนาในลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาที่เป็นแบบเศรษฐกิจ
ชุมชนมาแต่เดิมได้ปรับเปลีย่ นมาเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
อ้างอิง : ประสิทธิ์ บัวงาม,วิชิต ปัญโญ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์
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โครงการวิจัย
“วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์
ที่ดินและป่าไม้ บริเวณลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา”
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ในบริเวณลุม่ น�้ำทะเลสาบสงขลาปัจจุบนั (พ.ศ.2543)
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ (75.51%) ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ การเกษตร
คือ ท�ำสวนยางพารา (42.22%) ท�ำนา (27.34%) พื้นที่
ป่าไม้ (17.97%) ไม้ผล (4.45%) และเลีย้ งกุง้ กุลาด�ำ (1.24%)
โดยพื้นที่สวนยางพารา สวนไม้ผล และป่าไม้ อยู่ในเขต
ภูเขาและควนทางฝั่งตะวันตกฯ พื้นที่ท�ำนาจะอยู่ในเขต
ทีร่ าบตอนกลางและทีร่ าบชายฝัง่ ทะเล พืน้ ทีเ่ ลีย้ งกุง้ กุลาด�ำ
อยู่ในบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ทีส่ �ำคัญของพืน้ ทีใ่ นช่วง 100 ปีทผี่ ่านมา คือ
การบุกเบิกพืน้ ทีป่ ่าไม้เป็นสวนยางพารา บุกเบิกป่าในทีล่ ่มุ
เป็นที่ท�ำนา เปลี่ยนจากพื้นที่สวนยางพาราเป็นสวนผลไม้
และจากพื้นที่ท�ำนาเป็นการเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ ระหว่างปี
พ.ศ.2542 - สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2489) ในภาพรวม
ของลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ของชุมนชนพึง่ พา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก เพราะทรัพยากรฯ ในขณะนัน้
อุดมสมบูรณ์มาก การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักของชุมชน
ยังคงเป็นพื้นที่ป่าไม้ ท�ำนา ท�ำสวนยาง สวนไม้ผลและ
ไม้ยนื ต้น การบุกเบิกและการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากประชากรยังมีน้อย เป็นอยู่
อย่างเรียบง่ายและพอเพียงจากทรัพยากร ใช้วิธีการผลิต
แบบดั้งเดิม การเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบตลาดมีข้อจ�ำกัด
แม้ว่าจะมีการผลิตข้าวและยางเพื่อขาย แต่เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ใช้เพื่อช่วยพัฒนาการผลิต และใช้ทรัพยากร
มีน้อย การคมนาคมขนส่งจากชนบทสู่เมือง หรือสถานี
รถไฟยังล�ำบากมาก นโยบายรัฐทีส่ นับสนุนการจับจองทีด่ นิ
เพื่อการเพาะปลูก และปัจจัยด้านการตลาดยางและข้าว
ที่จูงใจ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในยุคนีค้ อ่ นข้างมาก การทีร่ ฐั สนับสนุนให้นายทุนจีนบุกเบิก
ทีด่ นิ เพือ่ สกัดกัน้ อิทธิพลของนายทุนตะวันตก ท�ำให้ชาวจีน

จ�ำนวนมากบุกเบิกที่ดินเพื่อท�ำนาและสวนยางขนาดใหญ่
จากการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในยุคนี้มีค่อนข้างน้อย
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ชุมชน
ลุ่มน�้ำทะเลสาบมีประสบการณ์เรื่องข้าวยากหมากแพง
ประกอบกับราคายางดีมาก กระตุ้นให้มีการบุกเบิกพื้นที่
เพือ่ ท�ำนาและสวนยางมากขึน้ แต่ในช่วงแรกวิธกี ารบุกเบิก
และการผลิตยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่ ใช้แรงงานในครัวเรือน
หลังปี 2505 เป็นต้นมา รูปแบบการเข้าไปใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
เริ่มเปลี่ยนไป มีปัจจัยภายนอกเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินมากขึ้น รัฐปรับปรุงการคมนาคม และมี
นโยบายส่งเสริมด้านการเพาะปลูก ท�ำให้มกี ารใช้เทคโนโลยี
มากขึ้น ชาวนาเริ่มใช้รถแทรกเตอร์ไถนาและรถไถเดินตาม
การชลประทานของรัฐขยายเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ.2513
รัฐส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยและ
ยาก�ำจัดศัตรูข้าว ท�ำให้ชาวนาต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
มากขึ้น เมื่อราคาข้าวไม่ดี ชาวนาเริ่มประสบภาวะขาดทุน
อาการเช่นนี้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2520 โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่ท�ำนาได้ปีละครั้ง พื้นที่ถือครองขนาดเล็ก แต่ในพื้นที่เขต
ชลประทานที่ทำ� นาได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีพื้นที่ถือ
ครองขนาดใหญ่ ชาวนายังคงท�ำนาต่อไปได้โดยไม่มปี ญ
ั หา
มากนัก การใช้ประโยชน์ที่ดินในการท�ำสวนยางในช่วง 50
ปีทผี่ า่ นมานี้ เพิม่ ขึน้ อย่างมหาศาล โดยในปี 2543 มีมากกว่า
2 ล้านไร่ บริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา หรือเท่ากับ 1 ใน 6
ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการขยายพืน้ ทีป่ ลูกยางมาก นอกจาก
ด้านการตลาดยางแล้ว คือ นโยบายรัฐทีป่ ระกาศใช้ พ.ร.บ.
กองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง สนับสนุนให้ชาวสวนยาง

ใช้ยางพันธุ์ดีและการดูแลรักษาที่ดี นอกจากนี้ในช่วงปี
พ.ศ.2525-2527 รัฐประกาศให้สทิ ธิแก่ราษฎรทีบ่ กุ เบิกพืน้ ที่
ป่าฯ โดยการออกเอกสารสิทธิท�ำกิน สทก.) ท�ำให้มีการ
บุกรุกป่าเพื่อปลูกยางเพิ่มขึ้น และขยายไปถึงป่า ต้นน�้ำ
ล�ำธาร ประมาณปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา ด้วยปัจจัยที่
เปลีย่ นแปลงไปทัง้ ภายในและภายนอกชุมชนลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบ
การประกอบอาชีพท�ำนาและท�ำสวนยางมีปัญหามากขึ้น
ประชากรเพิ่มมากขึ้น การเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบตลาด
มีมากขึ้น ทัศนคติการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ให้ความส�ำคัญ
กับเงินตรามากขึ้น การละ/ใช้ประโยชน์ที่ดินเริ่มเปลี่ยนไป
เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าว มีสวนยางจ�ำนวนมาก
เปลีย่ นเป็นสวนผลไม้ พืน้ ทีท่ �ำนาเปลีย่ นเป็นไร่นาสวนผสม
และ/หรือเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ โดยหวังว่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เหล่านัน้ จะมีรายได้เพิม่ มากขึน้ จนถึงปัจจุบนั การท�ำลายป่า
และการเปลี่ยนแปลงจากการท�ำนาเป็นที่เลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ
ได้ส่งผลกระทบทางด้านลบอย่างมหาศาลต่อชุมชนและ
ระบบนิเวศน์โดยรวม
อ้างอิง : สุธัญญา ทองรักษ์
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
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การวิจัยและพัฒนาเทคนิค
การปลูกป่าชายเลน
บริเวณทะเลสาบสงขลา
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การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปลูกป่าชายเลน
บริเวณทะเลสาบสงขลา ได้ดำ� เนินการโดยทดลองปลูกกล้า
ไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิดในเขตพืน้ ทีอ่ �ำเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา ความหนาแน่น 400 ต้น/ไร่ บนแนวคันดิน
ทีถ่ กู ถมจากการขุดลอกทะเลสาบ ความยาวคันละประมาณ
400 เมตร กว้าง 5 เมตร และยื่นออกไปในทะเลสาบ
แนวต่างกัน 4 แนว รวมทั้งได้ทดลองปลูกกล้าไม้บางส่วน
บนฝั่งหลังแนวคันดิน และทดลองปลูกต้นจากในพื้นที่ดินพรุ
ทางทิศเหนือของทะเลหลวงใกล้ทะเลน้อยในอ�ำเภอระโนด
ความหนาแน่น 200 กล้า/ไร่ จ�ำนวน 14 ไร่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ผลการศึกษา
พบว่า การปลูกพืชป่าชายเลนบนแนวคันดินกล้าไม้สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี รอดพ้นจากการท�ำลายของเพรียง แต่หาก
คันดินที่ยกขึ้นมามีดินเลนน้อย หรือมีทรายปนมากแล้ว
ไม้จะไม่เจริญ หรือมักเหี่ยวเฉาเมื่อขาดน�้ำ นอกจากนี้
การปลูกไม้ฝาด หรือล�ำพู ในการทดลองนี้มีความสมบูรณ์
และเจริญเติบโตดีกว่าการปลูกไม้โกงกาง ส�ำหรับการปลูก
กล้าไม้รอดตาย ร้อยละ 85 ล�ำพูรอดตาย ร้อยละ 70
ในขณะทีก่ ารปลูกบนคันดินรอดตายน้อยกว่า ทัง้ นีอ้ าจเป็น
เพราะพืชทีอ่ ยูบ่ นแนวคันดินได้รบั น�ำ้ หล่อเลีย้ งไม่สม�ำ่ เสมอ
เช่น ขาดน�้ำในฤดูแล้งท�ำให้กล้าตาย ดังนั้นความสูงของ
แนวคันดินทีป่ ลูกจึงไม่ควรสูงเกินระดับน�ำ้ ทีส่ ามารถแทรกซึม
ไปถึงได้ แต่กลุม่ ทีป่ ลูกแนวชายฝัง่ ได้รบั อิทธิพลจากน�ำ้ ทะเล
ขึ้นลงสม�่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม กล้าล�ำพูที่ปลูกโดยใช้วัสดุปลูก
(Rock wool) น่าจะช่วยเรื่องการรักษาความชื้นให้กล้าไม้ได้
การปลูกโดยมีการยกแนวคันดินนี้ มักประสบปัญหาจากมี
หนอนกินใบล� ำพูท�ำให้กล้าไม้ชะงักการเจริญเติบโต
ระยะหนึง่ แต่เมือ่ หมดฤดูของหนอน การแตกใบแตกกิง่ ใหม่
จะปรากฏอีกครั้ง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
ทดลอง คือ การปลูกป่าชายเลนบริเวณทะเลสาบ ควรเน้น
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ โดยเฉพาะการเลือกพืช
หลายชนิดที่ขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพราะต้องการฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์ (Ecological Restoration) ไม่ใช่เพียงการปลูก
ต้นโกงกางอย่างเดียว ซึง่ จากการทดลองครัง้ นีพ้ บว่า โอกาส
รอดตายและการเจริญเติบโตของล�ำพู ไม้ฝาด และต้นจาก
มีสูงกว่าโกงกางมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการท่วมขังของน�้ำ
ในฤดูนำ�้ หลากบริเวณทะเลสาบสงขลา กล้าไม้ทนี่ �ำมาปลูก
ควรมีความสูงมากกว่า 1 เมตร เพราะพบว่ากล้าล�ำพูและ
ไม้ฝาดที่รอดตายนั้นใช้กล้าสูงกว่าระดับที่น�้ำท่วม แต่พวก
ที่ใช้ฝักและมีน�้ำท่วมขังจะตายหมด ยกเว้นพังกาหัวสุมใน
แปลงที่ 3 ซึ่งมีระดับคันดินสูง และมีน�้ำท่วมระยะสั้นๆ
มีกล้าไม้รอดตาย ร้อยละ 53 ส่วนการทดลองปลูกต้นจาก
บริเวณดินพรุระหว่างทะเลหลวงกับทะเลน้อยในอ�ำเภอ
ระโนด พบว่า มีศักยภาพที่จะปลูกต้นจากเป็นพื้นที่
ขนาดใหญ่ได้หากน�ำ้ ไม่ทว่ มขัง การปลูกโดยใช้ผลร่วงดีกว่า
และลึกกว่าใช้ต้นกล้าที่รากงอกแบบคดเคี้ยวในถุงช�ำ
จากการศึกษายังมีข้อเสนอแนะว่า ควรหลีกเลี่ยงการท่วม
ของน�้ำในฤดูน�้ำหลาก หรือควรใช้กล้าที่มีความสูงเลย

ระดับน�้ำท่วม นอกจากนี้ศัตรูที่ส�ำคัญของการปลูกจากบริเวณนี้
คือสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ฝูงควายที่มีอยู่มากมายในพื้นที่
ดังนัน้ การขุดคูรอบพืน้ ทีแ่ ล้วปลูกต้นจากบนคันร่อง
อาจช่วยได้แต่ตอ้ งแก้ไขเรือ่ งค่ากรด-ด่างของดิน การทดลอง
ใส่ปูนขาวแล้วเติมแม่ปุ๋ย หรือปุ๋ยอินทรีย์ เชื่อว่าจะประสบ
ผลส�ำเร็จ
อ้างอิง : นพรัตน์ บ�ำรุงรัตน์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
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โครงการ “การส�ำรวจพรรณปลาน�้ำจืด
ในล�ำน�้ำสาขาลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา”
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การส�ำรวจและรวบรวมพันธุป์ ลาน�้ำจืดในล�ำน�ำ้ สาขา
ของลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาระหว่างเดือนตุลาคม 2547 และ
พฤษภาคม 2549 โดยใช้เครื่องมือแห อวนทับตลิ่งขนาดเล็ก
สวิง ข่าย ยอขนาดเล็ก ตั้งแต่พื้นที่ลุ่มน�ำ้ ตอนบนจนถึงที่ราบลุ่ม
ตอนล่าง และพื้นที่ชุ่มน�ำ้ บริเวณใกล้เคียงท�ำการถ่ายภาพ
บันทึก และรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ปลาในแต่ละสถานที่เก็บ
ตัวอย่างแล้วเก็บรักษาตัวอย่างในฟอร์มาลีนเป็นกลาง
เข้มข้น 10% เพือ่ น�ำมาศึกษาทางอนุกรมวิธานในห้องปฏิบตั กิ าร
จ�ำแนกตัวอย่างทุกตัวจนถึงระดับสปีชีส์ แล้วท�ำการเลือก
ตัวอย่างที่สมบูรณ์เพื่อเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้
ในการอ้างอิง นอกจากนี้ยังได้เก็บตัวอย่างจากบางล�ำน�้ำ
สาขาเพือ่ ตรวจสอบอิทธิพลของความผันแปรของช่วงเวลา
และสถานที่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
สิง่ มีชวี ติ และความคงทีข่ องระดับความชุกชุมของพันธุป์ ลา
น�้ำจืดในล�ำน�ำ้ สาขาของลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
จากการส�ำรวจพบพันธุ์ปลาทั้งหมดในล�ำน�้ำสาขา
ของลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาระหว่างเดือนตุลาคม 2547 และ
พฤษภาคม 2549 รวมทั้งสิ้น 83 สถานีส�ำรวจ จ�ำนวน

219 ตัวอย่าง สามารถจ�ำแนกพันธุ์ปลาตามหลักอนุกรม
วิธานได้ทั้งสิ้น 12 อันดับ 31 วงศ์ รวมทั้งสิ้น 120 สปีชี่ส์
ปลาในวงศ์ปลาตะเพียนเป็นวงศ์ที่มีลักษณะหลากหลาย
ของสปีชสี ส์ งู ทีส่ ดุ และมีจำ� นวนตัวอย่างทีร่ วบรวมได้สงู ทีส่ ดุ
ความผันแปรของความหลากหลายของพันธุ์ปลาในล�ำน�้ำ
สาขาของลุ่มน�้ำทะเลสาบ เป็นผลเนื่องจากความแตกต่าง
ล�ำน�้ำสาขาซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากขนาดลักษณะสภาพ
ความซับซ้อนของพืน้ ทีข่ องล�ำน�ำ้ สาขาทีเ่ ก็บตัวอย่างบริเวณ

ที่เก็บตัวอย่าง เช่น พื้นที่ตอนบนของลุ่มน�ำ้ ตอนกลางลุ่มน�ำ้
และตอนปลายล�ำน�้ำ ตลอดถึงช่วงระยะเวลาในรอบปีใน
ช่วงฤดู โดยปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของพันธุ์ปลา แต่ปลาส่วนใหญ่จะมีขนาด
ประชากรหรือความชุกชุมไม่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล
ยกเว้นปลาบางชนิดทีม่ ฤี ดูการสืบพันธุแ์ ปรผันไปตามฤดูกาล
อ้างอิง : วชิระ เหล็กนิ่ม, พิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
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ลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลาย
และซับซ้อนทางระบบนิเวศ มีความหนาแน่นประชากรอาศัย
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เวศของลุ ่ ม น�้ ำ ทะเลสาบสงขลา
ทรัพยากรธรรมชาติได้เสื่อมโทรมและร่อยหรอลงอย่างมาก
หากยังไม่มีการแก้ไขโดยใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง
ชัดเจน ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้
จากการวิจยั อย่างเป็นระบบ อาจส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดของลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบสงขลา

