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คำานำา

           ความตั้งใจในการจัดงาน The World Beach Day  แลเล แลหาด ในทุกป ี

ก็คือการนำ า เรื่ องราวและความรู้ เกี่ ยวกับหาดทรายมาสื่ อสารกับสาธารณะ  

ด้วยความมุ่งหวังว่า ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของหาดทรายสำาคัญต่อความมั่นคง 

ในที่อยู่อาศัยของมนุษยชาติและสรรพชีวิตต่างๆมากมายเพียงไร  ในแต่ละปีกลุ่มพลเมือง

เยาวชนสงขลาและนักวิชาการได้ศึกษา และปฏิบัติในการดูแลหาดทรายในหลาย ๆ มิต ิ

ที่ควรค่าต่อการเรียนรู้และช่วยกันสานต่อ

           ปีนี้ 2560 นับเป็นการจัดงาน The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งที่ 7               

ที่พลเมืองเยาวชนสงขลา สองกลุ่มหลักคือกลุ่ม Beach for Life และกลุ่มนักกฎหมายอาสา 

ได้แสดงเจตจำานงชัดเจนในการเป็นเจ้าภาพหลัก และได้พยายามถอดบทเรียนกระบวน 

การเรียนรู้ในการทำางานออกมาให้เห็นเป็นรูปแบบที่ชัดเจนชื่อว่า กระบวนการเรียนรู ้

เพื่อกำาหนดเจตจำานงแห่งตนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีหาดสมิหลา  เพื่อเป็น 

ต้นแบบให้กลุ่มเยาวชน หรือชุมชนที่อยู่ริมหาดหรือชายฝั่งได้นำาไปศึกษาและขยายผล 

ในสามเรื ่องใหญ่    ๆ          คือ            การเรียนรู ้ระบบธรรมชาติของหาดทราย  การเรียนรู ้และ 

แสดงสิทธิชุมชนเพื่อการดูแลและปกป้องหาดทราย และการสร้างสำานึกพลเมืองได้

          ปีนี้งานแลเล แลหาด  ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสื่อสร้างสุขภาวะเด็ก

และเยาวชน (สสย.) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ในการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีบทบาทในการออกแบบกิจกรรม และสร้างพลังการมีส่วนร่วม 

ของเด็กและเยาวชนในภาคใต้ที่ทำางานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติการจริง ! ในกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดงาน  

โดยใช้พื้นที่จริงและสถานการณ์จริงกรณีหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ ในประเด็นสำาคัญ 

ต่อไปนี้มาเป็นโจทย์คือ การศึกษาการเติมทรายที่แรกของประเทศไทย การศึกษา

ระบบธรรมชาติป่าสนเมืองสงขลา การติดตามสภาพหาดสมิหลาทั้งระบบ การฟื้นฟู

ทะเลหน้าบ้านของกลุ่มประมงพื้นบ้านเก้าเส้ง และสิทธิชุมชนชายฝั่งที่เรานิยามเอง  

โดยกลุ่มพลเมืองเยาวชนสงขลาได้เชิญนักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ทั้งในส่วนกลาง 

และในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรกระบวนการ และนอกจากนั้นกลุ่มพลเมืองเยาวชนสงขลา 

สองกลุ่มนี้ยังได้ร่วมกันเปิดเวทีเสวนา “ส่องสิทธิในการกำาหนดชะตากรรมตนเองผ่าน 

คดีชลาทัศน์” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เยาวชนเป็นโจทย์ฟ้องหน่วยงานภาครัฐ 
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 ซึ่งถือได้ว่าเป็นประสบการณ์การศึกษาและเรียนรู้ด้านกฏหมายรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  

และนอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการ และการจัดทำาหนังสือเล่มเล็กในเรื่องต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาอย่างเต็มที่

 ขอบคุณผู้ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน The World Beach Day แลเล 

แลหาดครั ้งที ่ 7 อันได้แก่ สถาบันสื ่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.)  

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิศูนย ์

ข้อมูลชุมชน  มูลนิธิสยามกัมมาจล สงขลาฟอรั่ม กลุ่มBeach for Life  กลุ่มนักกฎหมาย

อาสา สภาพลเมืองเยาวชนสงขลา สหกรณ์ประมงพื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน

             หาดทราย เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่งของมนุษย์และสรรพชีวิต  ปัจจุบัน 

พูดได้ว่ามนุษย์เรายังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธรรมชาติของหาดทราย 

น้อยนัก น้อยจนน่าใจหายว่า หาดทรายจะถูกทำาลายไปหมดสิ้นจากประเทศไทยใน 

ไม่ช้า การช่วยกันปลุกใจเมือง ปลุกใจคนให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าหาดทราย เป็นภารกิจที่สำาคัญมาก 

เราต้องช่วยกันส่งเสียงให้ดังไปถึงคนไทยทุกคน และชาวโลกทุกคนด้วย

                                                              พรรณิภา โสตถิพันธุ์

                                                            และทีมงานสงขลาฟอรั่ม



หนังสือ The World Beach Day แลแล แลหาด ครั้งที่ 756

สารบัญ

สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน มิใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย 1   

ชุมชน กับการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน 3

Beach for life : เยาวชนสงขลา เพื่อหาดสมิหลา 7

กลุ่มนักกฎหมายอาสา – Law Long Beach 14

ถอดบทเรียนการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องชายหาดสมิหลา 22

การทำางานของกลุ่ม Beach for life และกลุ่มนักกฎหมายอาสาสู ่

    กระบวนการเรียนรู้เพื่อกำาหนดเจตจำานงแห่งตนบนฐานทรัพยากร   

    กรณี ชายหาดสมิหลา  30

การเติมทราย ที่แรกของประเทศไทย 33

การติดตามสภาพหาดสมิหลาท้ังระบบ  35

สิทธิชุมชนชายฝั่ง…ที่เรานิยามเอง 38

การศึกษาระบบนิเวศป่าสนเมืองสงขลา  40

การฟื้นฟูทะเลหน้าบ้าน ของชุมชนประมงพื้นบ้านเก้าเส้ง  43



57หนังสือ The World Beach Day แลแล แลหาด ครั้งที่ 7

“สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน  

คือ สิทธิที่ทำาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมมีสิทธิในความเป็นมนุษย์

เมื่อเป็นชุมชน สิทธิของชุมชนย่อมเกิดขึ้นเช่นกัน”
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สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน มิใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย

 สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน หรือ สิทธิในการกำาหนดชะตากรรมตนเอง               

ถ้อยคำานี้ดูจะเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย แต่แท้จริงแล้วการกำาหนดชะตากรรมตนเองเป็นเรื่อง   

ที่เกิดและมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างยาวนานแล้ว สังเกตได้จากการที่ในยุคปัจจุบันเราทุกคน

สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะดำาเนินชีวิตหรือกำาหนดตนเองว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไร เช่น           

เราเลือกได้ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไร ประกอบอาชีพอะไร เลือกพรรคการเมืองไหน  

ซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้รับการยอมรับโดยกฎหมาย

 สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน คือ สิทธิของประชาชนที่จะกำาหนดอนาคต

ตนเอง สิทธิของประชาชนที่จะมีอิสระ ที่จะตัดสินใจเลือกสถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน ได้ปรากฏขึ้นใน 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ ICCPR และ                   

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  หรือ ICESCR ว่า 

“ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกำาหนดเจตจำานงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชน

จะกำาหนดสถานะทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทั้งดำาเนินการอย่างเสรีในการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทั้งปวงอาจจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี..” โดยถูกกำาหนดไว้ให้เป็นข้อ 1 ของกติการะหว่าง

ประเทศทั้งสองฉบับ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญแก่สิทธินี้ว่า “สิทธิในการกำาหนด

เจตจำานงแห่งตนคือสิทธิพื้นฐานที่ทำาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” ซึ่งกติการะหว่างประเทศ

ทั้งสองฉบับดังกล่าวนี้รัฐไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี นั้นหมายถึงเป็นพันธะสัญญาที่รัฐไทย 

ต้องปฏิบัติตาม โดยสาระสำาคัญของกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับคือ การให้ความ

สำาคัญกับการกำาหนดเจตจำานงแห่งตนไว้อย่างชัดเจน 
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เมื่อรัฐไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี และในฐานะที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติต้องปฏิบัติ

ตาม รัฐไทยจึงต้องส่งเสริมให้สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงของตนเองมีผลจริงจัง และจะต้อง 

เคารพสิทธิน้ันทำาให้รัฐไทยต้องนำาหลักการเหล่านี้มาตราเป็นกฎหมายภายในประเทศ  

ซึ่งคือ รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการกำาหนดชะตากรรมตนเองของชุมชนในมิติของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประชาชนจะสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ของตนได้อย่างเสร ี                         ในอดตีจากแนวคดิทีว่่า “ทรพัยากรทัง้หลายลว้นเปน็ของรฐั”       กไ็ดเ้ริม่ให ้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี  2540   

บัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไว้ว่า   “ชุมชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  เพื่อการดำารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี” และมีพัฒนาการของ 

สิทธิดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 

จนถึงปัจจุบัน ประชาชนได้ลุกขึ้นมาใช้       สิทธิของตนเองและชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                       และกำาหนดชะตากรรมของชมุชนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 

เกิดเป็นรูปธรรมของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน เช่น การอนุรักษ์พื้นที่หญ้าทะเล 

ในจังหวัดตรัง การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ� การฟื้นฟูทะเลร้างให้มีชีวิตของ ชุมชนสวนกง หรือการฟื้นฟ ู

ชายหาดสมิหลา โดยสงขลาฟอรั่มและพลเมืองเยาวชน เป็นต้น 

นั้นหมายความว่า การที่ชุมชนได้ลุกขึ้นมาตัดสินใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม หรือกำาหนดชะตากรรมของชุมชน เป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถทำาได้โดยชอบธรรม 

ด้วยเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนมีมาแต่กำาเนิด    ยืนยันได้ด้วยมีรัฐธรรมนูญและกติกา 

ระหว่างประเทศรับรองไว้ และสิทธินี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง

ประเทศและถือเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเด็ดขาด  ที่มีลักษณะเป็นการผูกพันโดยทั่วไป  

ซึง่ศาลโลก          ไดรั้บรองสทิธขิองประชาชนในการกำาหนดอนาคตตนเองวา่เปน็หลกัการทีส่ำาคญัยิง่  

อันเปรียบเสมือน สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงของชุมชน ถือว่าเป็นที่ยอมรับกันของ 

สากลโลก
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ชุมชน กับการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน

ชุมชน ในนิยามความหมายใหม่ คงไม่ใช่ชุมชนที่ยึดติดเพียงเเต่ “คน” กับ “พื้นที่” 

แต่หมายถึง การที่คนจำานวนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน พยายามที่จะทำาอะไรบางอย่าง

ด้วยกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  องค์ประกอบเช่นนี้ ถือว่าเป็นชุมชน เมื่อเกิดชุมชน  

ชุมชนย่อมมีสิทธิของชุมชน ซึ่งนั้นหมายรวมถึงสิทธิในการกำาหนดเจตจำานงเเห่งตน

ถงึแม้ว่า   “การกำาหนดเจตจำานงแห่งตน” (Self-determination)   จะมรัีฐธรรมนูญไทย 

และกติการะหว่างประเทศรับรองสิทธิในการกำาหนดเจตจำานงไว้ ก็ยังคงมีคำาถามเกิดขึ้นว่า 

ทำาไมชุมชนต้องมีการกำาหนดชะตากรรมตนเอง หากการพิจารณาลักษณะของการกำาหนด

ชะตากรรมตนเอง(Self-determination) โดยเฉพาะในมิติของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

จะพบว่ามี 2 ลักษณะ คือ การกำาหนดชะตากรรมตนเองโดยธรรมชาติ  เพื่อยืนหยัด

เจตจำานงของชุมชน และการกำาหนดชะตากรรมตนเองจากการเรียนรู้และความรู้สึก

เป็นเจ้าของในทรัพยากรธรรมชาติ   

 การกำาหนดชะตากรรมตนเองโดยธรรมชาต ิ ชุมชนได้กำาหนดเจตจำานงแห่งตน 

หรือกำาหนดชะตากรรมตนเองไปโดยธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนผ่านวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ

ชุมชน ตามบริบทของแต่ละชุมชน แต่เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในชุมชนซึ่งสิ่งแปลกปลอม 

หรือโครงการ นโยบายนั้น มาจากคนภายนอก ชุมชนก็จะลุกขึ้นมายืนหยัดในวิถีชีวิต

ของชุมชน ยกตัวอย่าง เช่น กรณีชาวบ้านสวนกง อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชน

ชายฝั่ง ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลัก ชุมชนใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพประมง

พื้นบ้านเช่นนี้มาอย่างช้านาน ชุมชนสวนกงชุมชนเดียวมีรายได้กว่า 22 ล้านบาทต่อป ี

จากการประกอบอาชีพริมประมงชายฝั่ง แต่เมื่อการกำาหนดนโยบายกำาหนดให้มีการสร้างท่าเรือน้ำ�ลึก 

สงขลา แห่งที่ 2 ในบนพื้นที่บ้านสวนกง อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชุมชน 

อย่างร้ายแรง ทำาให้ชุมชนสวนกงลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรในชุมชนของตนเอง  ผ่านวิธีการต่าง ๆ  

ทั้งการจัดทำาการศึกษาทรัพยากรในชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของ 

ท้องทะเลสวนกง และได้ประกาศเจตนารมณ์ของชุมชนในการปกป้องทะเลจะนะให้

เป็นแหล่งผลิตอาหารของคนอาเซียน ปฏิเสธการเกิดขึ้นของท่าเรือน้ำาลึกสงขลา แห่งที่ 2   
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การกำาหนดชะตากรรมตนเองจากการการเรียนรู้ในทรัพยากรจนเกิดความรู้สึก

ร่วมอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรท่ีชุมชนสนใจ  

ชุมชนอาจจะพบเจอปัญหาทรัพยากร อันเป็นปัจจัยที่ทำาให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็น

ชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ในฐานทรัพยากรที่ตนสนใจ  และมีส่วนร่วมกำาหนดแนวใน

การดูแล ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรนั้น  ล้วนเป็นลักษณะของ การกำาหนดชะตากรรมตนเอง

จากการเรียนรู้และความรู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพยากรธรรมชาติ   
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การพังทลายชายหาดสมิหลาสู่การทำางานของพลเมืองเยาวชน

ชายหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ เป็นชายหาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่สำาคัญของเมืองสงขลา ใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดสงขลาต้องแวะมาเที่ยว เยี่ยมเยือน

ชายหาดแห่งนี้ เป็นพื้นที่แห่งความสุขและพื้นที่ชีวิตของคนสงขลา นอกจากนั้น 

หาดสมิหลา - ชลาทัศน์ ยังเป็นแนวกันชนตามธรรมชาติ ค่อยปกป้องเมืองสงขลา 

จากคลื่นลมแรงทำาหน้าที่ในการปกป้องเมืองสงขลามาอย่างช้านาน แต่เมื่อช่วงเวลา

กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ชายหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ เผชิญกับการพังทลายของชายหาดจาก

การสร้างโครงสร้างแข็งรูปแบบต่างๆบนชายหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ นับตั้งแต่การสร้าง 

สถานีสูบน้ำ�เสียบริเวณเก้าเส้ง ในปี 2555 ส่งผลทำาให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงบริเวณ 

ด้านเหนือของโครงสร้างสถานีสูบน้ำ�เสีย  ทำาให้ปี 2546 มีการสร้างรอดักทรายจำานวน  

3 ตัว บริเวณพื้นที่กัดเซาะ แต่ความพยายามในครั้งนั้น ได้เป็นฉนวนสำาคัญทำาให้เกิดการ

พังทลายของชายหาดอย่างต่อเนื่อง มีความพยายามแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

หาดสมิหลา - ชลาทัศน์ ด้วยโครงสร้างแข็งรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  แกลเบี้ยน กำาแพงหินทิ้ง 

กระสอบทราย เป็นต้น จนสุดท้ายชายหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ พังทลายไปกว่า 2 กิโลเมตร 

สืบเนื่องจากการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยโครงสร้างแข็ง ของหน่วยงานภาครัฐ 

  

ภาพ การสร้างรอดักทราย บริเวณหาดเก้าเก้ง เมื่อปี 2545
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ภาพ กระสอบทรายที่ใช้ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา-ชลาทัศน์

ภาพ กำาแพงกันคลื่นประเภทหินทิ้ง บริเวณริมชายหาดชลาทัศน์

ทรัพยากรชายหาดมีความสัมพันธ์ ยึดโยงต่อชีวิตของเยาวชนสงขลา และคนสงขลา  

ฐานะที่เป็นพื้นที่แห่งความสุข เยาวนสงขลาและคนสงขลาจึงต้องลุกขึ้นมาให้สิทธิ ในการกำาหนด 

เจตจำานงแห่งตน เพื่อจัดการกับทรัพยากรชายหาดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมของชุมชน 

 จากสถานการณ์ชายหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ มีกรณีศึกษาของกลุ่มชุมชน ที่ลุกขึ้นมา 

ใช้สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงแห่งตนที่น่าสนใจสองกลุ่มดังนี้ กลุ่ม Beach for Life  

และกลุ่มนักกฎหมายอาสา 
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Beach for life : เยาวชนสงขลา เพื่อหาดสมิหลา

“…โรงเรียนและชีวิตของเราอยู่ใกล้ชายหาดสมิหลา 

เราจึงรักและผูกพันกับหาดทรายมาก หาดทรายเป็นพื้นที่แห่งความสุขสำาหรับเรา 

เมื่อเกิดปัญหาการพังทลายของหาดสมิหลาคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า 

หาดทรายพังต้องรีบสร้างเขื่อนสร้างโครงสร้างแข็ง 

การเข้าใจผิดเช่นนี้ทำาให้หาดทรายถูกทำาลายทั้งระบบ 

เราจึงต้องรวมตัวกันศึกษาทำาความเข้าใจระบบนิเวศหาดทราย 

และมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจนี้สู่สังคม”

สถานการณ์ชายหาดสมิหลาได้จุดประกายให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

คนสงขลา นักวิชาการ ภายใต้โครงการนโยบายสาธารณะ : กรณีการใช้ประโยชน์              

หาดทรายอย่างยั่งยืน และเยาวชนสงขลาร่วมเรียนรู้ พูดคุยปรึกษาหารือบนพื้นฐานข้อมูล 

ทางวิชาการ เพราะเชื่อว่า “องค์ความรู้เรื่องระบบธรรมชาติของหาดทรายและ การพังทลาย 

ของชายหาดยังเป็นองค์ความรู้ที่คนสงขลาและคนไทยรู้น้อยมาก !!” และพยายามสื่อสาร               

สร้างความรู้ ความเข้าใจการพังทลายของหาดสมิหลาให้กับคนสงขลา ผ่านงาน The World 

Beach Day แลเล แลหาด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี และในงาน The World Beach Day 

แลเล แลหาด ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555) แกนนำา Beach for life ในยุคบุกเบิกจำานวน 5 คน 

ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ทัศนี นายกิติศักดิ์ สุวรรณกานต์ นางสาวพนิดา สุกเอียด นางสาวอลิสา บินดุส๊ะ 

นายอณากร สีดำา  แกนนำาทั้ง 5 คนนี้ ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในงานแลเล แลหาด และพบว่า 

“ชายหาดสมิหลากำาลังจะพังทลายจากการสร้างโครงสร้างแข็ง” ประกอบกับเยาวชน 

ทั้ง 5 คน มีช่วงชีวิตในวัยเด็กที่ผูกพันกับชายหาดสมิหลา บางคนพ่อแม่เคยพามาริม 

ชายหาดสมิหลาทุก ๆ เย็น หรือบางคนก็ใช้หาดสมิหลาในการเป็นที่ผ่อนคลายความเครียด

จากการเรียนหนังสือ แกนนำาทั้ง 5 คน มีชีวิตที่ผูกพัน ยึดโยงกับชายหาดเป็นอย่างมาก 

จนชายหาดสมิหลา กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขของพวกเขา 

 ความผูกพันกับชายหาดสมิหลาประกอบกับการได้รับรู้ความจริงที่ว่า  “หาดสมิหลา 

กำาลังพังทลายทั้งระบบจากการสร้างโครงสร้างแข็ง” ทำาให้แกนนำาทั้ง 5 คนรวมกลุ่มกัน

ขึ้นมาในนามของ Beach for life แกนนำากลุ่ม Beach for life ได้ทบทวนสถานการณ์ 
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ทีเ่กดิขึน้พบวา่   “การพงัทลายของชายหาดสมหิลาท่ีเกดิขึน้คนสงขลารู ้เขา้ใจระบบนเิวศชายหาด  

ไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการพังทลายชายหาด รวมถึงเมื่อจะมีการฟื้นฟู ดูแลชายหาด 

เยาวชนสงขลาเองแทบจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใด ๆ  ในกรณีชายหาดสมิหลา” จากค้นพบนี ้

นำามาสู่การตั้งเป้าหมายของ กลุ่ม Beach for life คือ “สร้างความรู้ ความเข้าใจใน

ระบบนิเวศหาดทรายและ การพังทลายของหาดสมิหลาให้แก่คนสงขลา และสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนสงขลาในการอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน” จากนั้น 

กลุ่ม Beach for life ได้เสนอโครงการศึกษาระบบนิเวศหาดสงขลา มายังโครงการ 

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา จัดโดยสงขลาฟอรั่ม สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล และ

สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้เรียนรู้จากเหตุการณ์จริง สถานการณ์จริง 

ที่เกิดขึ้นกับหาดสมิหลาในกรณีต่าง ๆ ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการ โดยมี รศ.ดร.สมบูรณ์  

พรพพิเนตรพงศ์และ ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง เช่น กรณีการวางกระสอบทราย 

การเติมทรายของเทศบาลนครสงขลา เป็นต้น และกลุ่ม Beach for life ได้พยายาม

การจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศให้กับกลุ่มเพ่ือนนักเรียนโรงเรียน 

มหาวชิราวุธ กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับหาดทราย 

ผ่านการจัดบอร์ดความรู้ การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และค่ายเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

ภาพ การดำาเนินกิจกรรมของกลุ่ม Beach for life
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ต่อมาช่วงปี 2556 - 2557 แกนนำา Beach for life ได้ศึกษารูปแบบการจัดทำา 

ธรรมนูญสุขภาพ ตำาบลชะแล้ อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทำาให้เกิดแนวคิดใน                 

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวบรวมพลังความคิดของเยาวชนสงขลาในการจัดทำา

ธรรมนูญเพื่ออนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายพลเมืองเยาวชนสงขลาทั้ง 

9 สถาบันการศึกษา ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อร่วมกันจัดทำาธรรมนูญเยาวชน               

อนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน จนมาสู่ ปี 2557 กลุ่ม Beach for life ได้ศึกษา 

กระบวนการทำาธรรมนูญชุมชน จากเทศบาลตำาบลชะแล้ อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

และนำากระบวนการมาปรับใช้เป็นธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน  

ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา จัดโดยสงขลาฟอรั่ม สนับสนุนโดย มูลนิธ ิ

สยามกัมมาจล ร่วมกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  Beach for life  เดินสาย 

เปิดเวทีรับความคิดเห็นเยาวชนสงขลา 9 สถาบัน กว่า 11 เวที มีเยาวชนสงขลา 

ร่วมแสดงความคิดเห็น 24,637 คน

จากความคิดเห็นเยาวชนสงขลาในการอนุรักษ์หาดสมิหลานำาไปสู่เวทียกร่างธรรมนูญ 

เยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลา อย่างยั่งยืนร่วมกับนักวิชาการด้านกฎหมาย จนนำาไปสู่การ 

ประกาศใช้ และร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างพลเมืองเยาวชนสงขลา กับ 

เทศบาลนครสงขลา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2557 (อ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสืองาน 

 The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งที่ 4) 

โดยหวัใจสำาคญัหรอืปรชัญาแนวคดิของธรรมนญูฯ ฉบบันี ้คือ  เยาวชนสงขลาทกุคน 

ที่มีจิตสำานึก รัก เห็นคุณค่าและหวงแหนหาดสมิหลา ได้ใช้สิทธิและหน้าที่ที่มีในการเรียนรู ้

และมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการร่วมกันบำารุงรักษาหาดสมิหลา เพื่อมิให้ถูกคุกคาม 

แทรกแซง ทำาลายหรือให้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเพื่อธำารงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์

และความสุขตามวิถีชีวิตคนสงขลา โดยอาศัยสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน 

ในการบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้มีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ของบุคคล เพื่ออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติของคนสงขลาที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษให้คง 

อยู่คู่เมืองสงขลา หาดสมิหลาต้องเป็นพื้นที่แห่งความสุขและเป็นมรดกทางธรรมชาติของ

คนสงขลาทุกคนที่ยังคงมีอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน (อ้างอิง เอกสารธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์

หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ฉบับที่ 1) 
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ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืนได้ถูกรับรองโดยพลเมืองเยาวชน

สงขลาจากทั้ง 9 สถาบันที่ได้ร่วมกันจัดทำาธรรมนูญฯนี้ และถูกรับรองโดย MOU ระหว่าง

พลเมืองเยาวชนสงขลากับเทศบาลนครสงขลา 

ภายหลังจากการร่วมกันจัดทำาธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน 

สงขลาฟอรั่ม กลุ่ม Beach for life และเครือข่ายพลเมืองเยาวชนสงขลา ได้ยืนยัดในแนวทาง

การฟื้นฟูชายหาดสมิหลา ซึ่งในขณะนั้นทางกรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างให้สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ� 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ได้ทำาการศกึษาและออกแบบแนวทางในการปอ้งกนัชายหาดสมหิลา - 

ชลาทัศน์ ซึ่งทางสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ�จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดเวทีรับฟังความคิด

เห็นประชาชนสงขลา ในการออกแบบการสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งหาดสมิหลา -  

ชลาทัศน์ โดยเสนอแนวทางการป้องกันชายหาด 7 ทางเลือก ซึ่งทางเลือกตั้งแต่ 3 - 7 นั้นล้วน 

มีโครงสร้างแข็ง ซึ่งขัดต่อข้อเสนอของเยาวชนสงขลาที่ระบุไว้ในธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์ 

หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า “ให้ยุติการสร้างโครงสร้างแข็ง และเสนอให้ม ี

การเติมทรายชายฝั่งตามหลักวิชาการ” และบทเรียนของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

หาดสมหิลา - ชลาทศัน ์เปน็บทเรยีนเชงิประจกัษ์ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่  “โครงสรา้งแขง็ไมส่ามารถ 

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดสมิหลาได้”ทำาให้กลุุ่่มพลเมืองเยาวชนสงขลา 

โดยสงขลาฟอรั่ม กลุ่ม Beach for life และเครือข่ายนักวิชาการ เสนอแนวทางเลือกที่ ๘ 

“การรื้อถอน โครงสร้างแข็งริมหาดออกและการเติมทรายชายฝั่ง” ด้วยเหตุผลทางวิชาการ  

ต่อการรับฟัง ความคิดเห็นโครงการสำารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

หาดสมิหลา - ชลาทัศน์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมเจ้าท่า จนท้ายที่สุดทาง

เลือกที่ ๘ ได้นำามาศึกษาและนำาไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางเลือกนี้ (ปฏิบัติการเติมทราย  
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ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ� จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาไว้ กรมเจ้าท่าได้นำาผลการ

การศึกษาและออกแบบ นั้นมาปฏิบัติการ ซึ่งกำาลังดำาเนินการอยู่ในขณะนี้)

 หลังจากประกาศใช้ธรรมนูญเยาวชนฯ และสถานการณ์ที่กรมเจ้าท่าว่าจ้าง

ทางสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ� จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ออกแบบโครงสร้างป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ กลุ่ม   Beach   for  life ได้เริ่มทบทวนการทำางาน 

ที่ผ่านมาร่วมกับนักวิชาการ และทางสงขลาฟอรั่มอย่างจริงจัง เพื่อออกแบบการทำางานที่จะ

สร้างความรู้แก่คนสงขลาผ่านการสัมผัสชายหาด และทำาให้เมืองสงขลามีฐานข้อมูลชายหาด 

สมิหลาทั้งระบบ เพราะที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2545 ที่เกิดการพังทลายของหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ หน่วยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง ไม่เคยมีฐานข้อมูลระบบนิเวศชายหาดสมิหลาเลย แม้แต่การติดตามผลกระทบ 

จากการสร้างโครงสร้างแข็งก็ไม่มี ทำาให้กลุ่ม Beach for life คิดที่จะติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงชายหาดสมิหลาทั้งระบบ โดยการมีส่วนร่วมของพลเมืองเยาวชนสงขลา 

ซึ่งในการติดตามสภาพชายหาดสมิหลาทั้งระบบนี้ มีเป้าหมายคือการให้คนสงขลาได้เรียนรู้ 

สัมผัสชายหาดสมิหลา ในแนวลึก และสร้างฐานข้อมูลระบบนิเวศชายหาดสมิหลาทั้งระบบ

โดยพลเมืองเยาวชนสงขลา 

ในการติดตามสภาพชายหาดสมิหลาทั้งระบบ โดยการมีส่วนร่วมของพลเมือง

สงขลากลุ่ม Beach for life ได้พัฒนากระบวนการต่าง ๆ ขึ้นมา ระบบอาสาสมัครติดตาม

สภาพชายหาด เครื่องมือในการตรวจวัดติดตามสภาพชายหาดและระบบพัฒนาอาสาสมัคร 

กระบวนการติดตามสภาพชายหาดอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการสื่อสารสาธารณะทั้งนี ้

กระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาเกิดจากการพัฒนากับทางสงขลาฟอรั่ม และ ผศ.ดร.สมปรารถนา 

ฤทธิ์พริ้ง อาจารย์ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเราหวังว่า 

จะให้เป็นแบบอย่างของชุมชนริมชายฝั่งต่าง ๆ  ได้ใช้โมเดล และกระบวนการน้ำ�ในการติดตาม 

ตรวจสอบชายหาดหน้าบ้านของตนเอง 
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กระบวนการติ ดตามสภาพ

ชายหาด โดย การมีส่วนร่วมของพลเมือง 

เยาวชนสงขลา เรามีเป้าหมายปฏิบัติ

การติดตามอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

แรกของเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่   

เม่ื่อเริ่มดำาเนินการไปเรื่อย ๆ จากการ 

ตั้งเป้าหมายหนึ่งปีก็ ขยายออกไป เป็นการ

ต้องทำาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำ า เสมอ 

เพราะชายหาดสมิหลาเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาจากปัจจัยทางธรรมชาติและ

การแทรกแซงโดยมนุษย์ การจัดทำาข้อมูล

ไว้จะเป็นประโยชน์หากจะต่อชายหาด 

สมิหลาและคนสงขลาในอนาคต 

แต่ขณะที่พลเมืองสงขลาร่วม

กันติดตามสภาพชายหาดสมิหลาใน เดือน

มิถุนายน   ๒๕๕๘   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

ได้อนุมัติงบประมาณในการดำาเนินการ

ป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ โดยสร้างรอดักทรายด้วยแท่นคอนกรีต และ 

เติมทรายชายหาด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำาให้ชายหาดพังทลายตลอดทั้งแนวชายฝั่ง สงขลา

ฟอรั่ม กลุ่ม Beach for life กลุ่มนักกฎหมายอาสา (เดิมชื่อกลุ่มว่าที่นักกฎหมายอาสา) และ

สหกรณป์ระมงพื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ได้ร่วมกันยื่นหนังสือให้มีการระงับและ

ทบทวนโครงการดังกล่าว เพราะโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายหาด

อย่างรุนแรง

เนื่องจากการติดตามสภาพชายหาดสมิหลาทั้งระบบ และองค์ความรู้ของ กลุ่ม 

Beach for life ที่ได้ศึกษาชายหาดสมิหลาชลาทัศน์ไม่เหมาะต่อการสร้างโครงสร้างแข็ง 

และการดำาเนินโครงการดังกล่าวนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการไม่ประเมินผลกระทบต่อ

ภาพการติดตามสภาพชายหาดสมิหลา
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สิ่งแวดล้อม และการไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการยืนหนังสือร้องเรียน 

ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แต่ไม่เป็นผลทำาให้ สงขลาฟอรั่ม กลุ่ม Beach for life  

กลุ่มนักกฎหมายอาสา และสหกรณ์ประมงพื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ได้ร่วมกันยื่น

ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา เพื่อให้ยุติการดำาเนินโครงการดังกล่าว และศาลปกครอง

สงขลาได้มีคำาสั่งพิพากษาคดีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 

ภาพ การนำาเสนอข้อมูลชายหาดให้แก่อาสาสมัคร

“….การดำาเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่ม Beach for life มีเป้าหมายเพื่อ

ทำาให้คนสงขลาได้เรียนรู้และเข้าใจชายหาดธรรมชาติของหาดทราย 

และทำาให้การฟื้นฟู อนุรักษ์ชายหาดสมิหลา จำาเป็นที่ต้องให้เยาวชนประชาชนสงขลา

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นแรกของกระบวนการ  

และการดำาเนินการนั้นต้องอยู่บนหลักวิชาการ  

ทั้งนี้เพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ชายหาดสมิหลาจะเป็นแบบอย่างของการฟื้นฟูชายหาด

ที่ตั้งอยู่บนเจตจำานงของชุมชน อยู่บนหลักการวิชาการ …”
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กลุ่มนักกฎหมายอาสา – Law Long Beach

 กลุ่มนักกฎหมายอาสา (เดิมชื่อ กลุ่มว่าที่นักกฎหมายอาสาฯ) เป็นกลุ่มนักศึกษา       

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่รวมกลุ่มกัน เพื่อนำา

ความรู้วิชากฎหมายมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จากการทำางานศึกษา สร้างความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหาด เพื่อใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์

ทรัพยากรหาด แล้วขยายไปเป็นการสร้างนักกฎหมายของชุมชน สังคม โดยรวมเอา

นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆมาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ด้วยเจตนารมณ์ร่วมของกลุ่มคือการใช้

กฎหมายปกป้องสิทธิชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติหาดทราย

 โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 6 คนที่ล้วนเป็นคน 

จังหวัดสงขลา    จากการริเริ่มชักชวนจากแกนนำาคนหนึ่งในกลุ่มที่เคยเป็นสมาชิกของ          

กลุ่ม Beach for life  (กลุ่มหาดเพื่อชีวิต – กลุ่มเยาวชนสงขลาในโรงเรียนมหาวชิราวุธที่รวม

ตัวกันเพื่อศึกษาสร้างความรู้เรื่อง การพังทลายของหาดให้แก่คนสงขลา) มาเรียนรู้เรื่อง  

ระบบนิเวศหาดรวมถึงการพังทลายของชายหาด ผ่านการฟังบรรยายจากวิทยากรกลุ่ม 

Beach for life การลงพื้นที่สัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนหาด พูดคุยกับคนที่มาใช้ประโยชน์

จากหาด และคนในชุมชนเก้าเส้งซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนหาดสงขลา ทำาให้แกนนำามีความรู ้

ความเข้าใจในระบบนิเวศหาด เข้าใจปัญหาการพังทลายของหาดที่กำาลังมีแนวโน้มว่า 

จะพังทลายลงเรื่อย ๆ รู้สึกถึงคุณค่าความสำาคัญของหาดที่มีต่อชีวิต เกิดความรู้สึกที่อยาก

จะทำาอะไรเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรหาดไว้ 

ซึ่งจากความรู้ ความเข้าใจในทรัพยากรหาด ส่งผลทำาให้แกนนำาทั้ง 6 คน  

เกิดความสนใจในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะทรัพยากรหาด  

ซึ่งเป็นทรัพยากรสำาคัญที่มีอยู่ในจังหวัดสงขลา ทั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย และเกิด

ความรู้สึกของแต่ละคนที่อยากจะปกป้องอนุรักษ์ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำาหนด

อนาคตของหาดขึ้นอย่างชัดเจน 

  เริ่มรวมกลุ่มเยาวชนที่สนใจ (สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องหาดเพื่อให้เห็นคุณค่า 
หรือเข้าใจประเด็นที่เป็นปัญหาในทรัพยากรนั้น) เกิดเจตจำานงแห่งตนที่เป็นความต้องการ

ของแต่ละคน
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การหาความรู้เรื่องการพังทลายของหาด และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ

กลุ่ม Beach for life ทำาให้เราพบว่า ณ ตอนนั้น (ปี พ.ศ.2558) ประเทศไทยยังไม่มี

กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งคุ้มครองหาดโดยตรง ยังไม่มีกฎหมายใดที่จะใช้คุ้มครอง

หาดทรายได้อย่างเพียงพอ ทั้งที่หาดทรายก็นับเป็นทรัพยากรที่มีความสำาคัญต่อชีวิต และ

กำาลังเกิดปัญหาการพังทลายอยู่ในหลาย ๆ จังหวัด 

ภาพ สมาชิกกลุ่มนักกฎหมายอาสา

เม่ือมารวมกลุ่มประชุมแลกเปลี่ยนถึงความต้องการในการรวมกลุ่มของแต่ละคน

เพื่อหาความต้องการร่วมของกลุ่ม ก็เป็นอันตรงกันว่า ต้องการที่จะใช้ความรู้ด้านกฎหมาย

เพื่อปกป้องคุ้มครองหาดและเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะเป็นช่องทางให้คนสามารถเข้าไปมี 

ส่วนร่วมในการกำาหนดความเป็นไปของหาดได้

กำาหนดความต้องการของกลุ่ม ได้มาซึ่งเจตจำานงของกลุ่มชุมชน

 จึงเกิดเป็นโครงการ “Law Long Beach ศึกษากฎหมายเพื่อคุ้มครองหาดทราย               

อย่างยั่งยืน” ขึ้น โดยเป็นโครงการหนึ่งในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ได้รับ 

การสนับสนุนโดยสงขลาฟอรั่ม มูลนิธิสยามกัมมาจล 



หนังสือ The World Beach Day แลแล แลหาด ครั้งที่ 716

การทำางานของกลุ่มได้เริ่มต้นขึ้น ..เราเริ่มศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องกฎหมายหาด 

ผ่านการรีวิวเอกสาร การอ่านงานวิจัย การจัดกิจกรรมวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรหาดทราย เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งมีขึ้นในปี 2558 นี้เอง  พระราชบัญญัติ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของเรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ กฎหมาย

ที่เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องการทำา EIA  

เรื่องระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น กฎหมายที่กล่าวถึง

สถานะหาดทราย เช่น มาตรา 1304  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น  กิจกรรม

นี้ทำาให้แกนนำากลุ่มได้มีความรู้ในกฎหมายชายหาด จากการวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มและอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่าน (อาจารย์ธีรวัฒน์  ขวัญใจ 

และอาจารย์อารยา  สุขสม) ที่ทำาให้เห็นถึงปัญหาของกฎหมายที่ส่งผลต่อการคุ้มครองหาด 

ข้อดีข้อบกพร่องของกฎหมายแต่ละฉบับ รวมถึงปัญหาในการบังคับใช้ของกฎหมายนั้น ๆ 

ในมุมมองของกลุ่ม

หลังจากที่กลุ่มได้ทำาการศึกษา

พระราชบัญญัติ ส่ง เสริมการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

พ.ศ.2558 เราได้สังเกตเห็นว่า กฎหมาย 

ฉบับนี้ ต้องการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนชายฝั่ง ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการจัดการดูแลและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ

ชายฝั่ง โดยได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ 2 

ว่าด้วยชุมชนชายฝั่ง และได้ให้ความหมาย 

ของชุมชนชายฝั่ง ไว้ว่า “ชุมชนชายฝั่ง 

หมายความว่า ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 

ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล 

หรือเกาะ”
ภาพการลงพื้นที่ศึกษาสิทธิชุมชนชายฝั่ง
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ซึ่งความเห็นของกลุ่มคิดว่ายังไม่ชัดเจนเพียงพอท่ีจะอธิบายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ 

ได้ว่าใครคือผู้ทรงสิทธิชุมชนชายฝั่ง หรือใครจะเป็นผู้ที่สามารถใช้สิทธิในการจัดการและ 

ใช้ประโยชนท์รัพยากรทะเลและชายฝั่งตามกฎหมายนี้ได้

ประกอบกับสถานการณ์หาดในขณะนั้นมีการฟ้องคดีหาดชลาทัศน์ที่ฟ้องโดย           

สงขลาฟอรั่ม กลุ่ม Beach for life กลุ่มนักกฎหมายอาสา และสหกรณ์ประมงพื้นบ้าน

ชุมชน บาลาเซาะห์เก้าแสน ซึ่งศาลได้สั่งรับฟ้อง จึงเป็นที่น่าสนใจที่ศาลรับรองสิทธิของกลุ่ม 

ภาคประชาสังคมและกลุ่มเยาวชนให้เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีเพ่ือคุ้มครองทรัพยากรหาดได้ด้วย 

จึงสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ชุมชนชายฝั่ง โดยทำาการศึกษาข้อมูลชุมชนที่กลุ่มเดาว่าจะเป็น

ชุมชนชายฝั่ง เพื่อวิเคราะห์ค้นหาหลักเกณฑ์และกำาหนดนิยามชุมชนชายฝั่งให้สามารถ

อธิบายได้ชัดเจนขึ้น ทั้งเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการให้ชุมชนได้เรียนรู้และใช้สิทธิของ

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นด้วยตนเอง 

หาความรู้/ศึกษาข้อมูลทรัพยากรที่สนใจ (ทั้งในข้อเท็จจริง และทางวิชาการ เช่น วิเคราะห์

กฎหมาย วัดหาด ติดตามสภาพหาด วิเคราะห์สร้างนิยามชุมชน สิทธิชุมชนชายฝั่ง)

ภาพ การวิเคราะห์กฎหมาย
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จากการทำางานในปีที่ผ่านมา พวกเราได้มีการทบทวนการทำางานที่เกิดขึ้นกับ

เจตนารมณ์ของกลุ่ม และตรวจสอบความต้องการของกลุ่มที่มีต่อทรัพยากรหาดอีกครั้ง 

เมื่อกลุ่มเชื่อว่ากฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจได้ เราจึงต้องการที่จะทำาให้คน

ทั่วไปสามารถรู้ เข้าใจและใช้สิทธิ ใช้กฎหมายในการปกป้องคุ้มครองหาดได้ ในการทำางาน

คร้ังนี้สมาชิกของกลุ่มได้เปิดรับนักศึกษาจากคณะสาขาวิชาอื่นๆนอกจากคณะนิติศาสตร์

เข้ามาเรียนรู้ร่วมด้วย เช่น คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปะศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

การทำางานศึกษาชุมชนชายฝั่งของกลุ่มครั้งนี้ จึงเป็นการลงพื้นที่ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตจริง

ของชุมชนชายฝั่ง การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชน ควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลจาก

เอกสาร เพื่อให้ทั้งสมาชิกในกลุ่มและคนในชุมชน ทั้งที่เป็นชุมชนและกลุ่มเยาวชนได้มีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้ 

การสรา้งนยิามชมุชนชายฝัง่ของกลุม่    จงึเกดิขึน้จากการทีน่ำาหลกัเกณฑอ์งคป์ระกอบ 

ของชุมชนที่อิงจากกฎหมาย คำาพิพากษา และจากงานวิชาการที่ศึกษา มาผนวกรวมกัน 

กับความเป็นอยู่ของชุมชนหรือกลุ่มเยาวชนจริง ๆ ที่ได้จากการลงไปสัมผัสสถานการณ์จริง 

และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชุมชนจริง

 จึงได้คำาอธิบายนิยามที่จะนำาไปสู่การใช้สิทธิชุมชนในการปกป้องคุ้มครองและ 

ใช้ประโยชน์จากทะเลและชายฝั่งต่อไป ได้ว่า “..ชุมชนชายฝั่ง หมายความว่า กลุ่มคน 

ตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีรวมตัวกันด้วยความสมัครใจเป็นคณะบุคคลหรือกลุ่มชุมชน  

โดยมีเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อส่วนรวม มีประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาที่ม ี

อัตลักษณ์ของตนเองและ มีวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การทำางาน ศาสนา หรือวัฒนธรรม

ของกลุ่มชุมชน ที่ยึดโยงกับทรัพยากรทะเลหรือชายฝั่ง มีความต่อเนื่องสืบทอดวิถีหรือ

เจตนารมณ์ ความเชื่อ สืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงมีการจัดการองค์กรในนามของกลุ่ม

ชุมชนที่แสดงให้สาธารณชนรับรู้ถึงการมีตัวตนของกลุ่มชุมชน และที่ตั้งของชุมชนอยู่ใน

เขตพื้นที่ที่มีชายฝั่งทะเลหรือเกาะ หรือ กลุ่มชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครอง

หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีมีชายฝั่งทะเลหรือเกาะ  

โดยเขตพื้นที่ดังกล่าวอิงตามการแบ่งเขตการปกครองของประเทศไทย เช่น จังหวัด อำาเภอ 

ตำาบล หมู่บ้าน ที่มีชายฝั่งทะเล..”  
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ภาพ ลงพื้นที่ศึกษาสิทธิชุมชนชายฝั่ง

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง (เช่น การติดตามสภาพหาด 

กระบวนการเรียนรู้กฎหมายและสร้างนิยามสิทธิชุมชนชายฝั่ง บนพื้นฐานของการไปเรียนรู ้

ในพื้นที่จริง)

 สองปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการทำางานตามแผนงานที่วางไว้ของกลุ่มแล้ว                       

กลุ่มนักกฎหมายอาสาได้ติดตามและเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานการณ์หาดที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น 

อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามโครงการพัฒนาของรัฐที่จะส่งผลกระทบกับหาดและชุมชน

ชายฝั่ง เช่น การเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเรือขนส่งถ่านหินเทพา การติดตาม 

โครงการท่าเรอืน้ำ�ลึก 2 (ชุมชนสวนกง) หรือการฟ้องคดีหาดชลาทัศน์ หรือโครงการ

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ ดำาเนินการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ร่วมกับสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โดยนำาความรู้ที่ได้จาก

การวิเคราะห์กฎหมาย การศึกษากระบวนการทางกฎหมายจากกิจกรรมที่ผ่านมาใช้ในการ

แสดงความคิดเห็น และเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนอื่น ๆ

การฟ้องคดีหาดชลาทัศน์ ทำาให้เห็นว่า การรวมกลุ่มของสงขลาฟอรั่ม  

กลุ่ม Beach for life กลุ่มนักกฎหมายอาสา และสหกรณ์ประมงพื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์ 

เก้าแสนเข้าไปมีส่วนร่วม แสดงออกซึ่งเจตจำานงของกลุ่มต่อทรัพยากรผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นนีี้ เป็นการใช้สิทธิของชุมชนที่กฎหมายรับรอง และคดีนี้ ทำาให้กลุ่มได้เรียนร้ ู
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เรื่อง สิทธิชุมชนชายฝั่งเพิ่มขึ้น จากการที่คำาพิพากษาของศาลปกครองสงขลา กรณีคดีหาด 

ชลาทัศน์น้ีนอกจากศาลจะรับรองให้ผู้ฟ้องคดีที่เป็นกลุ่มเยาวชนและภาคประชาสังคม 

เป็นชุมชนและศาลยั ง ได้ รับรองให้ผู้ฟ้องคดี เป็นสมาชิกของชุมชนชายฝั่ ง ด้วย 

และที่สำาคัญยังสร้างความม่ันใจต่อการที่จะกล้าลุกขึ้นมาใช้สิทธิของตนในการตัดสินใจ 

เพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มและกลุ่มอื่น ๆ ได้มากขึ้น ด้วยการกำาหนดอนาคตของสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนนี้ สอดรับกับการปกครองที่ถือประชาชนเป็นใหญ่ นั่นคือ 

ระบอบประชาธิปไตยที่สากลโลกกำาลังต้องการและพวกเราซ่ึงเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ 

สามารถสร้างได้นั่นเอง

 การแสดงออกซึง่เจตจำานงของกลุม่ชมุชน ผา่นสถานการณต์า่ง  ๆ   การใชส้ทิธใินการ

กำาหนดเจตจำานงของตนต่อทรัพยากร โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

จริง เช่น การฟ้องคดี การเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อ

ทรัพยากรหาดและชุมชนนั้น 

การเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทำาให้กลุ่มนักกฎหมายอาสา มีความต้องการที่จะ

กำาหนดเจตจำานงของตนต่อทรัพยากรหาดทราย ว่า เราทุกคนต้องสามารถที่จะใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรหาดได้ และการกระทำาใด ๆ  ที่จะเกิดขึ้นและกระทบกับหาดนั้น ต้องตั้งอยู่บน

พื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย และให้ประชาชนได้

มีส่วนร่วมในการที่จะแสดงถึงความต้องการของตนและชุมชนที่มีต่อทรัพยากรนั้น เพื่อกำาหนด 

ความเป็นไปของการกระทำาหรือโครงการที่จะเกิดขึ้นนั้นด้วย
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีการทำากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทำาให้

เกิดความยึดโยงของสมาชิกกลุ่ม Beach for life และกลุ่มนักกฎหมายอาสา ที่มีต่อ

ชายหาดสมิหลา ทั้งความยึดโยงในเชิงความรู้สึก(ความรัก ความผูกพัน ความรู้สึกเป็น

เจ้าของทรัพยากรชายหาด) หรือความยึดโยงเชิงของการปฏิบัติที่เข้าไปใช้พื้นที่ชายหาด  

ใช้ประโยชน์จากชายหาดในแง่ของการเป็นพื้นที่การเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ การเรียนรู้เรื่อง

กฎหมายชายหาด หรือการดำาเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ชายหาดสมิหลา 

 ปฏิสัมพันธ์และความยึดโยงของกลุ่มทั้งสองที่มีต่อชายหาดทำาให้ท้ังสองกลุ่มนี้  

มีความเป็นชุมชน เมื่อกลุ่มทั้งสองรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนแล้วนั้น ย่อมมีสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีสิทธิในการกำาหนดชะตากรรมตนเอง

บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้นหมายความว่า เจตจำานงแห่งตนและ 

การดำาเนินกิจกรรมของ Beach for life และกลุ่มนักกฎหมายอาสาได้กำาหนดไว้นั้น ถูกรับรอง

ไว้ตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและถือว่าเป็นที่ยอมรับของสากลโลก 

ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) 

 ด้วยการที่กลุ่ม Beach for life และกลุ่มนักกฎหมายอาสา เป็นชุมชนที่ลุกขึ้น 

กล้าใช้สิทธิในการกำาหนดชะตากรรมตนเอง และยืนหยัดในสิทธิกำาหนดชะตากรรมตนเอง

ของชุมชน  บนฐานทรัพยากรถือเป็นความกล้าหาญที่จะยืดหยัดในสิทธินี้ให้ปรากฏชัดในสังคมไทย
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ถอดบทเรียนการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องชายหาดสมิหลา

(คำาพิพากษาคดีหมายเลขดำาที่ ส.2/2558 คดีหมายเลขแดงที่ ส.6/2559)

สืบเนื่องจากมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ ที่เกิดขึ้นทุกป ี

ทำาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ทำาสัญญาจ้างกับบริษัท เอ็มเอส 101 จำากัด                            

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้อำานวยการของสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาลงนามร่วมกัน จำานวน 2 ฉบับ คือ สัญญาเลขที่ ทสจ.สข.

511/2558 “โครงการปรับปรุงการกัดเซาะชายฝั่งชายหาดสมิหลา - ชลาทัศน์”    

ใช้งบประมาณ 7,450,000 บาท กำาหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กันยายน 2558 และ

สัญญาเลขที่ ทสจ.สข.512/2558 “โครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา – ชลาทัศน์”  

ใช้งบประมาณ 9,970,000 บาท กำาหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 โดยทั้ง

สองโครงการต่างเป็นการดำาเนินการเสริมทรายชายหาด และฝังแท่งคอนกรีตรูปตัว T เป็น

จำานวนมาก ซึ่งโครงการที่ 1 มีจำานวน 256 แท่ง และโครงการที่ 2 มีจำานวน 288 แท่ง

  หลังจากที่ทราบถึงโครงการ

ดังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

กลุ่ม Beach for life โดย นายอภิศักดิ์  ทัศน ี

กลุ่ม Crescent moon lawyers โดย

นางสาวอลิสา บินดุส๊ะ สภาพลเมือง

เยาวชนสงขลา โดย นายอภิศักดิ์ ทัศนี 

ได้ยื่นหนังสือขอระงับโครงการดังกล่าว 

ต่อกรม ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 

และ ต่อมา วันที่ 19 สิงหาคม 2558  

นายสมพล ดีเยาะ ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีขอให้ชะลอโครงการดังกล่าว ทำาให้ใน 

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

 จึงส่งผลให้โครงการที่ 1 มีการดำาเนินการเติมทราย และฝังแท่นคอนกรีตรูปตัว 

T จำานวน 30 แท่ง ส่วนโครงการที่ 2 ให้ยกเลิกงานวางแท่งคอนกรีตทั้งหมด เหลือแต่เติม

ทรายไม่น้อยกว่า 85,355 ลูกบาศก์เมตร เพียงอย่างเดียว 

ภาพ การหล่อแท่นคอนกรีต



23หนังสือ The World Beach Day แลแล แลหาด ครั้งที่ 7

การฟ้องคดีนี้ เริ่มต้นมาจากหาดสมิหลาเกิดปัญหาการพังทลายของชายหาด             

อย่างรุนแรงบริเวณด้านเหนือชุมชนเก้าเส้งขึ้นมาทางทิศเหนือที่เรียกว่าหาดชลาทัศน์เรื่อยมา           

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน โดยการดำาเนินโครงการนี้เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลา ได้ร่วมกันกับสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ดำาเนินการ 

ทำาโครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ คือ 

โครงการที่ 1 ตามสัญญา ทสจ.สข. 511/2558 ใช้งบกลางจากสำานักนายกซึ่งใช้ในกรณี

ฉุกเฉินหรือจำาเป็น โครงการที่ 2 ทสจ.สข. 512/2558 ใช้งบพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนใต ้

แสดงให้เห็นว่ามีการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องแต่ต้น โดยจะมีการหล่อและวางแท่นคอนกรีต 

จำานวนรวม 588 ท่อน โดยทั้งสองโครงการเริ่มดำาเนินการวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 

และแล้วเสร็จในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและสำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ได้ทำาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหลายครั้ง 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ผู้รับมอบอำานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

ได้ชี้แจงว่า โครงการที่ 1 มีการวางแท่นคอนกรีตตัวไอในใต้ทราย สามารถเคลื่อนย้ายได ้

ตกกลางคืนวันนั้น ได้มีการ ขนย้ายแท่นคอนกรีตขึ้น มาจากการรายงานข่าวของสำานักข่าว

หลายแห่ง

ภาพ แท่นคอนกรีตที่ถูกนำามาฝัง
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ภาพการรื้อแท่นคอนกรีตขึ้นจากทรายในคืนวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

 ครั้งที่  2 วันที่  26 สิงหาคม 2558 วันที่ศาลและคู่กรณีทั้งหมด รวมทั้งประชาชนได้

ดูสถานที่พิพาท ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำาการชี้แจงว่า การวางแท่นคอนกรีต ในลักษณะนั้น 

เป็นเพียงการทดลองเท่านั้น ซึ่งได้มีการแก้ไขสัญญาไว้แล้ว 

ภาพ ศาลและคู่กรณีทั้งหมด รวมทั้งประชาชนได้ดูสถานที่พิพาท

 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2558 ศาลได้นัดไต่สวนคำาร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและ

ไกล่เกลี่ย ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจงว่า จะดำาเนินการฝังแท่นคอนกรีตเพื่อทำาการทดลอง

เพียง 30 ต้นเท่านั้น แต่พอตอนบ่ายกลับชี้แจงว่า จะเปลี่ยนโครงการทั้งหมดเป็นการ

เติมทรายอย่างเดียว โดยการเพิ่มปริมาณทราย
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 แสดงให้เห็นว่าทั้งสองโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา อยู่หลายครั้ง

ด้วยกันตามที่กล่าวมา ซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ทำาให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ  จึงเป็น

สาเหตุให้นำามาสู่การฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แก่ 

  สงขลาฟอรั่ม โดย นางพรรณิภา  โสตถิพันธุ์ ที่ 1 

  ชมรม Beach for life โดย นายอภิศักดิ์  ทัศนี ที่ 2 

  กลุ่ม Crescent moon lawyers โดย นางสาวอลิสา บินดุส๊ะ ที่ 3 

 สหกรณ์ประมงพื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน โดย 

นายสมพล ดีเยาะ ที่ 4 

  นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ที่ 5 

  นายอภิศักดิ์ ทัศนี ที่ 6 

  นางสาวอลิสา บินดุส๊ะ ที่ 7 

  นายสมพล ดีเยาะ ที่ 8 

ทำาการฟ้อง ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ได้แก่ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ 1 

  สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ที่ 2 

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3 

  กรมเจ้าท่า ที่ 4 

  เทศบาลนครสงขลา ที่ 5  

ในประเด็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำาการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องปฏิบัติ และการ 

กระทำาละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำานาจ

ตามกฎหมายและจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องปฏิบัติ
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ภาพ ผู้ฟ้องคดีและทีมทนายความ

 ภายหลังศาลได้มีคำาพิพากษาคดีออกมาว่า 

 “โครงการที่พิพาทไม่ทำาให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม จึงไม่เป็นการกระทำา 

ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปดแต่อย่างใด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จะละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย 

กำาหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่ก็ไม่ทำาให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นการกระทำา

ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปดด้วยเช่นกัน และศาลไม่จำาต้องพิจารณาคำาขอของผู้ฟ้องคดีใน

ส่วนที่ขอให้กำาหนดคำาบังคับสำาหรับแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายอัน

เกิดจากการกระทำาละเมิดแต่อย่างใด  

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ดำาเนินการขออนุญาตต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 

 สำาหรับกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องดำาเนินการตามโครงการที่พิพาท ทั้งในส่วนที่ได้ดำาเนินการแล้ว

และในส่วนที่ยังมิได้ดำาเนินการ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย พ.ศ.2546 

 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ดำาเนินการตามที่มาตรา 7 

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำานาจ พ.ศ.2550 กำาหนดไว้ สำาหรับการมอบอำานาจ 

“เจ้าท่า” ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด” 
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ภาพ การลงพื้นที่เดินเผชิญสืบของศาลปกครอง

ที่มาภาพ : ผู้จัดการออนไลน์ (http://www.manager.co.th)

แต่กระนั้น ก็มีข้อค้นพบที่น่าสนใจของคดีอยู่หลายประการที่ผู้เขียนได้นำามาคิด

วิเคราะห์ต่อไปว่า แท้จริงแล้วกระบวนการศาลปกครองนั้นให้การยอมรับในเรื่องใดบ้าง 

และกระบวนการพิจารณาของศาลได้อาศัยหลักการใดหรือไม่ ที่จะนำามาสู่การพิจารณา

และตัดสินคดีที่ยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย  

ข้อ 1 ศาลให้การยอมรับการฟ้องคดีปกครองแบบกลุ่ม กล่าวคือ สถานะกลุ่ม

ของผู้ฟ้องคดี คือ 

สงขลาฟอรั่ม เป็นคณะบุคคลที่เข้ารวมกลุ่มกัน เพื่อปกป้อง อนุรักษ์ คุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำางานร่วมกันกับชุมชนและเยาวชนใน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม Beach for life เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ใน

จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบหาดทรายและการพังทลายของ 

หาดสมิหลา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองสงขลา
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ส่วนกลุ่ม Crescent Moon lawyers เป็นกลุ่มเยาวชนที่ศึกษากฎหมายจาก

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหาดทราย และจัดทำา 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อปกป้องคุ้มครองชายหาดในจังหวัดสงขลา โดยทำางานร่วมกับ

เยาวชนกลุ่มอื่น ๆ

โดยการรวมตัวของทั้งสามกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ในส่วนของตัวแทนจาก สงขลาฟอรั่ม  กลุ่ม Beach for life และ กลุ่ม 

Crescent Moon lawyers ก็อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของชุมชนที่ได้ใช้สิทธิชุมชนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ประกอบมาตรา 4 รัฐธรรมนูญ

ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 

นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้สิทธิชุมชนชายฝั่ง คดีแรกในการฟ้องคดีตามกฎหมาย

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีเดียวกัน 

เพื่อทั้งสามกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษาชายฝั่ง ซึ่งย่อมได้รับความ

คุ้มครองตามความเหมาะสมที่จะดำารงชีวิตได้อย่างปกติ และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อ

ให้เกิดอันตราย จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยผู้ได้เสีย 

คือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดย 

มิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำาของฝ่ายปกครอง

  ขอ้    2    สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงแหง่ตนของประชาชน (Self-determination) 

คือ หลักที่ว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการกำาหนดชะตาชีวิตของตนเอง กล่าวอย่างเฉพาะ

เจาะจง คือ สิทธิของประชาชนในการมีอิสระที่จะตัดสินใจเลือกสถานะทางการเมืองของ

ตนเองและ กำาหนดรูปแบบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของพวกเขาเอง

  รากฐานความคิดเบื้องหลังหลักสิทธิในการกำาหนดใจตนเอง คือ ความคิดที่ว่า

มนุษย์กำาเนิดมาโดยเสรี ศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์ จึงขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีอิสระใน

การปกครอง ชีวิตตนเองหรือไม่ 

เมื่อนำาคำาพิพากษามาพิเคราะห์ แม้จะพบว่า ศาลไม่ได้กล่าวในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดแจ้ง 

แต่ก็ยังพอเข้าใจได้จากคำาพิพากษาในส่วนที่ศาลได้พิจารณารับฟังให้กลุ่มผู้ฟ้องคดี มีอำานาจ 

ในการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแท้จริงแล้วผู้ฟ้องคดีทั้ง

แปดและประชาชนที่ร่วมกันคัดค้านโครงการต่างสามารถอ้างหลักการดังกล่าวที่เป็นสากล

และให้การยอมรับทั่วโลก ให้ต้องยึดถือและปฏิบัติ  เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่

ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด  
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โดยการแสดงเจตจำานงของประชาชน ก็เป็นสิทธิประการหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปด

และประชาชนต่างออกมาแสดงจุดยืนของตนเองในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขโครงการ และการดำาเนินการในวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมของหาด 

สมิหลา – ชลาทัศน์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็หาได้รับฟังเพื่อพิจารณาและดำาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

ของโครงการในทันทีไม่ โดยผู้ฟ้องคดีและประชาชนได้มีการร้องเรียนในหลายต่อหลายครั้ง  

เมื่อสิทธิที่จะถูกรับฟังดังกล่าวไม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้จึงต้องนำามาสู่การฟ้องร้องเป็นคดีต่อ

ศาลในที่สุด  

ถึงแม้ศาลจะรับฟ้องคดีในแบบกลุ่ม แต่คำาพิพากษาก็ไม่ได้ออกมาตอบสนอง

เจตจำานงของประชาชนและผู้ฟ้องคดีอย่างถึงที่สุด  เพราะศาลเชื่อว่าโครงการดังกล่าว

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จะกระทำาละเลยต่อหน้าที่ก็ตาม แสดงให้

เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะดำาเนินการอย่างไรก็ไม่ผิด ถึงแม้จะผิดแต่ก็ไม่ต้องรับโทษ  

เพียงแค่อ้างว่าทำาเพื่อประโยชน์สาธารณะ การดำาเนินการโดยรัฐต่าง ๆ  ก็สะดวกสบาย ไม่ได้  

เกรงกลัวต่อการถูกดำาเนินคดีแต่อย่างใด ทำาให้การแสดงเจตจำานงด้วยตนเองของประชาชน 

(Self-determination) นั้นถูกละเมิด และถูกมองข้าม ไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ทั้งที ่

หลักการดังกล่าวเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับยึดถือปฏิบัติกันทั่วไป  แต่ศาลก็ยัง 

ไม่ได้ให้ความสำาคัญที่จะนำามากล่าวไว้ในคำาพิพากษาให้ชัดเจน ยังคงยึดถือแต่หลักกฎหมาย

ภายในมากกว่าหลักกฎหมายสากล 

ดังนั้น คงเป็นภารกิจของประชาชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไปที่จะต้องทำาให ้

หลักสิทธิมนุษยชน ว่าด้วย สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน ได้รับการยอมรับอย่าง

แท้จริงทั้งจากฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ในประเทศไทย
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การทำางานของกลุ่ม Beach for life และกลุ่มนักกฎหมายอาสา 

สู่ กระบวนการเรียนรู้เพื่อกำาหนดเจตจำานงแห่งตนบนฐานทรัพยากร 

กรณี ชายหาดสมิหลา 

 ความรัก ความผูกพันของเยาวชนสงขลาที่มีต่อชายหาดสมิหลา ประกอบกับการได ้

เห็นความจริงที่ชายหาดสมิหลาซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความสุขของพวกเขาพังทลายได้กลายเป็น

พลังที่ทำาให้เยาวชนรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน และมีกระบวนการ

ทำางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศหาดสมิหลา กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับชายหาด และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนสงขลา คนสงขลาใน

อนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน นอกเหนือกระบวนการที่กลุ่มทำางานแล้วนั้น  

กลุ่ม Beach for life และกลุ่มนักกฎหมายอาสา ก็ได้ยืนหยัดเจตจำานงของตนเอง

ที่ว่า “หาดสมิหลาต้องเป็นพื้นที่แห่งความสุขและเป็นมรดกทางธรรมชาติของคนสงขลา

ทุกคนที่ยังคงมีอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน มิให้ถูกคุกคาม แทรกแซง ทำาลายหรือให้แสวงหาผล

ประโยชน์โดยมิชอบ และเพื่อธำารงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความสุขตามวิถีชีวิตคนสงขลา” 

อ้างอิงจากธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ฉบับที่ 1 และที่ผ่านมาทั้งสอง

กลุ่มได้ร่วมกับสงขลาฟอรั่ม เครือข่ายนักวิชาการ ยืนหยัดในเจตจำานงนี้มาโดยตลอด จะเห็น 

ได้จากกรณีที่หน่วยงานภาครัฐกำาหนดนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับเจตจำานงของกลุ่ม หรือ

ไม่สอดคล้องกับระบบนิเวศชายหาด กลุ่มพลเมืองเยาวชนได้แสดงสิทธิชุมชนเพื่อปกป้อง

ชายหาด โดยการสื่อสารสาธารณะ ร้องเรียนหน่วยงานราชการ และยกระดับการใช้สิทธิ

ชุมชนในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อให้มีการคุ้มครอง ปกป้องทรัพยากรหาดทราย 
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 ซึ่งกระบวนการที่กลุ่มพลเมืองเยาวชนลุกขึ้นมาใช้สิทธิชุมชนเพื่อกำาหนดเจตจำานง

ของตนเองบนฐานทรัพยากรหาดทราย และยืนหยัดในเจตจำานงแห่งตนนี้มาโดยตลอด  

ถือเป็นกระบวนการที่สำาคัญยิ่ง และหากถอดกระบวนการเรียนรู้ออกมา เราจะพบ

องค์ความรู้ของกระบวนการเรียนรู้สิทธิในการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน และจะพบว่า 

กระบวนการเรียนรู้นี้สามารถสร้างความเป็นพลเมืองได้ 

 สำาหรับงาน The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งที่ 7 นี้ คณะทำางาน

และองค์กรร่วมจัดงานได้หยิบยก กระบวนการเรียนรู้เพื่อกำาหนดเจตจำานงแห่งตนบนฐาน

ทรัพยากร กรณี หาดสมิหลา  ซึ่งเกิดจากการการปฏิบัติงานจริงของกลุ่ม Beach for life 

และกลุ่มนักกฎหมายอาสา เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะปลุกใจคนสงขลาให้ลุกขึ้นมาเรียนรู้

ทรัพยากรหาดทราย เรียนรู้สิทธิชุมชนและเข้าใจสิทธิชุมชนที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยความหวังว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อกำาหนดเจตจำานงแห่งตน 

บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ กรณีชายหาดนี้ จะเป็นพลังในการให้พวกเขาร่วมกันกำาหนด

ชะตากรรมของชุมชนเอง หรือองค์ความรู้ชุดนี้จะเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ได้เอาไป 

ปรับใชต้อ่ไป  เพือ่ปลกุหัวใจเยาวชน ปลกุหวัใจคนเมอืง ใหต้ืน่ขึน้มากำาหนดชะตากรรมตนเอง 

 บนพื้นฐานของความรู้จริงในทรัพยากรนั้น และกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของชุมชน 

ทางคณะทำางานได้ออกแบบห้องเรียน   5   ห้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ กระบวนการ 

เรียนรู้เพื่อกำาหนดเจตจำานงแห่งตนบนฐานทรัพยากร กรณี หาดสมิหลา  ดังนี้
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ซึ่งได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน จำานวน 3 ครั้ง (เริ่มครั้งเเรก 

เมื่อเดือนมิถุนายน 2557) เเละทำาการศึกษา 

ผลกระทบอย่างรอบด้านตามหลักวิชาการ 

จนท้ายสุดความเห็นของคนสงขลา เเละ 

ผลการศึกษาปรากฎว่าหาดสมิหลาจะดำาเนินการ 

เติมทรายชายฝั่ง 

ต่ อ ม าหลั ง จ า กศึ กษ า เ ป็ นที่

เรียบร้อย กรมเจ้าท่าได้อนุมัติงบประมาณกว่า 

200 ล้านบาท เพื่อดำาเนินการเติมทรายชายฝั่ง 

บริเวณหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ตามที่ได ้

ทำาการศึกษาไว้ เเละได้เปิดเวทีประชาสัมพันธ ์

โครงการเติมทราย มีการเปิดวงคุยกับ

ภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ เเละ

ประชาชนทั่วไป 

การเติมทราย เป็นมาตรการในการ

ฟื้นฟูชายหาดท่ีดีเหมาะสมต่อระบบนิเวศ

ชายหาดเน่ืองจากมีผลกระทบต่อชายหาด

น้อยกว่าการสร้างโครงสร้างเเข็ง เหมาะสำาหรับ 

พื้นที่ชายหาดที่มีมูลค่าชายหาดสูง เช่น มีการ

ท่องเที่ยว 

ที่ผ่านมาชายหาดสมิหลา - ชลาทัศน ์

มีการก่อสร้างโครงสร้างเเข็งรูปเเบบต่าง ๆ 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายหาด เเต่โครงสร้าง 

เหล่าน้ันกลับสร้างความเสียหายต่อชายหาด

เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จนกรมเจ้าท่า 

ได้เริ่มให้สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ� มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำาการศึกษาเเละ

ออกเเบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

ริมหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ 

ห้องเรียน การเติมทราย 

ที่แรกของประเทศไทย
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เพื่ออธิบายที่มาของโครงการ รายละเอียดการดำาเนินโครงการ เเละการควบคุม

ผลกระทบสิ่งเเวดล้อมจากโครงการ มีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเเนะจากคนสงขลา 

เเละได้ติดป้ายประกาศการดำาเนินโครงการไว้ตลอดเเนวชายหาด จน ณ ขณะนี้กรมเจ้าท่า

ได้เริ่มให้บริษัท K.P.C Enterprise LTD.  เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างดำาเนินการตามขั้นตอนที่ได้

กำาหนดไว้ ทั้งนี้การเติมทราย มิใช่เพียงเเค่การนำาทรายเข้ามาถมบนชายหาด 

การเติมทรายจำาเป็นต้องมีการศึกษาความเหมาะสม มีการออกเเบบตามหลักวิชาการ 

อย่างรอบคอบเเละรอบด้าน เช่น การออกเเบบหน้าตัดชายหาด  หรือการเลือกวัสดุที่นำามาเติม 

เเละการบำารุงรักษา รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องออกเเบบอย่างรอบด้านเเละอยู่

บนหลักวิชาการ เพื่อให้ชายหาดสามารถเกิดการฟื้นฟูชายหาดอย่างยั่งยืน มาตรการเเก้ไข 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ด้วยการเติมทราย เป็นวิธีการเดียวที่เพิ่มมวลทรายให้กับชายหาด 

หากปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาเเล้ว จะส่งผลกระทบด้านลบน้อยมาก 

สาระสำาคัญที่กล่าวมาของการเติมทรายตามหลักวิชาการนั้น เเต่ความไม่เข้าใจใน

กระบวนการเติมทราย ของคนสงขลาเเละหน่วยงานภาครัฐ ทำาให้การเติมทรายที่จะเกิดขึ้น

โดยกรมเจ้าท่า มีประเด็นที่ทำาให้การเติมทรายนั้นเป็นปัญหา เช่น กรณีการรื้อเเผงป้องกันฝุ่น

เเละเสียงจากการเติมทราย หรือ วาทกรรม ที่ว่าการเติมทรายคือการตำาน้ำ�พริกละลายเเมน่้ำ� 

ซึ่งทั้งหมดนี้คือความไม่เข้าใจของคนสงขลาบางกลุ่ม เเละหน่วยงานภาครัฐ 

การเติมทรายครั้งนี้  ถึงเเม้จะมีการศึกษา ออกเเบบตามหลักวิชาการ เเละ 

ตามข้อปฏิบัติทางกฎหมาย เเต่พลเมืองสงขลาก็ต้องช่วยกันจับตา ติดตามการเติมทราย

อย่างใกล้ชิด เเละควรที่จะทำาความเข้าใจการเติมทรายที่ถูกต้องตามหลักวิชา ช่วยกันวิพากษ ์

วิจารณ์อย่างมีเหตุผลทางวิชาการ
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ห้องเรียน 
การติดตามสภาพหาดสมิหลาท้ังระบบ

Beach         Monitoring    หรอื การตดิตาม 

สภาพชายหาดเป็นกระบวนการที่    Beach    for 

life นำามาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ชายหาดสมิหลา  ทั้งระบบโดยการมีส่วนร่วมของ 

พลเมืองสงขลา และเพื่อสร้างการเรียนรู้ระบบ

นิเวศหาดทรายแก่คนสงขลา
 สถานการณ์ชายหาดสมิหลานับ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ที่ได้มีการสร้างสถานีสูบน้ำ�เสีย
บริเวณหาดเก้าเส้ง ทำาให้มีการกัดเซาะชายฝั่ง
จนต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างรอ
ดักทรายรูปตัวที และโครงสร้างแข็งรูปแบบ
ต่าง ๆ ตั้งแต่กำาแพงหินทิ้ง กำาแพงกระชุหิน 
หรือแม้แต่การวางกระสอบทราย การสร้าง
โครงสร้างแข็งรูปแบบต่าง ๆ มิสามารถแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้

แต่ทำาให้ชายหาดสมิหลาพังทลาย

อย่างต่อเนื่อง การขาดกระบวนการติดตาม

การเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาด และการไม่ข้อมูล 

องค์ความรู้เกี่ยวกับชายหาด ทำาให้การแก้ไข 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง เ ป็นไม่ ถูกวิธี 

กระบวนการติดตามสภาพชายหาดสมิหลา 

ทั้งระบบ หรือ Beach Monitoring จึงเป็น 

กระบวนการที่ Beach for life สงขลาฟอรั่ม 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

ร่วมกันพัฒนาและนำามาใช้ในการติดตาม         

การเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดสมิหลา 

ทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อเฝ้าศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาด โดยระบบอาสา 

สมัครพลเมือง และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ในระบบนิเวศหาดสมิหลาแก่คนสงขลา 
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กระบวนการติดตามสภาพชายหาด 

- การหาอาสาสมัครพลเมืองเยาวชนสงขลา 
Beach for life มีกระบวนการในการหาอาสาสมัครพลเมืองสงขลา ผ่านการลง

ไปพูดคุยตามบ้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา และผ่านทางสื่อออนไลน์ ซึ่งในแต่ละ

เดือนที่มีการติดตามสภาพชายหาด จะมีอาสาสมัครพลเมืองประมาณ 20 คน เข้ามาร่วม

ติดตามสภาพชายหาด

- การพัฒนาเครื่องมือและ ระบบ Training
การติดตามสภาพหาดสมิหลาทั้งระบบ จำาเป็นต้องใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม 

ซ่ึงมีราคาสูงต้องส่ังซ้ือจากกรุงเทพฯ และต้องอาศัยความชำานาญในการใช้เคร่ืองมือน้ัน ๆ  ทำาให้ 

ผศ.ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแกนนำา Beach for life 

ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือในการติดตามสภาพหาดสมิหลาทั้งระบบ เช่น เครื่องวัดความลาดชัน 

เครื่องมือวัดรูปตัดชายหาด เป็นต้น โดยประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

และการคำานวณมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ ทำาให้เครื่องมือเหล่านี้สามารถผลิตขึ้นได ้

จากวัสดุในท้องถิ่นมีต้นทุนต่ำ� และใช้งานง่ายเหมาะสำาหรับอาสาสมัคร

เมื่อมีเครื่องมือในการติดตามชายหาดทั้งระบบแล้ว อาสาสมัครคนสงขลาจะต้อง

ผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือแต่ละชุดจนชำานาญ โดยมี ผศ.ดร สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง                    

เป็นผู้ฝึกสอนการใช้เครื่องมือและวิธีการติดตามสภาพหาดสมิหลาทั้งระบบ  

- ติดตามสภาพชายหาดสมิหลาทั้งระบบ 
ทุก ๆ สัปดาห์แรกของเดือน แกนนำา Beach for life และอาสาสมัครพลเมือง               

จะมารวมตัวกันที่ริมหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ บริเวณรูปปั้นหนูแมว จากนั้นจะร่วมกันติดตาม

สภาพชายหาดสมิหลาทั้งระบบโดยมีจุดติดตามสภาพชายหาด จำานวน 20 จุด กระจาย

ตลอดแนวชายหาดสมิหลา - ชลาทัศน์ โดยอาสาสมัครจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ทีม ทีมละ 4 - 5 คน 

ซึ่งจะมีเครื่องมีในการติดตามสภาพชายหาด คือ เครื่องวัดรูปตัดชายหาด เครื่องวัดความลาดชัน 

เป็นต้น 
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- การเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณะ 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาตลอด 1 ปี จะถูกนำามาวิเคราะห์แปรผล และนำามาย่อยให้

งา่ยเพือ่สือ่สารกบัสาธารณะ โดยในแต่ละป ีทางสงขลาฟอรัม่ Beach for life และองคก์รตา่ง ๆ  

จะร่วมกันจัดงาน The World Beach Day แลเล แลหาด เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารข้อมูล               

องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาตลอด 1 ปี รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์

การติดตาม เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดสมิหลาอย่างต่อเนื่อง 

ทำาให้เห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพของชายหาด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน ์

อย่างยิ่งในการฟื้นฟู หรืออนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน และเป็นกระบวนการติดตาม

สภาพชายหาดสมิหลาทั้งระบบจะทำาให้พลเมืองสงขลาเรียนรู้และเข้าใจระบบนิเวศ

ชายหาดมากขึ้น ผ่านการลงพื้นที่ไปสัมผัสชายหาด เก็บข้อมูล และการที่อาสาสมัคร

พลเมืองได้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ แปรผลการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาด  นอกจากนั้นแล้ว 

กระบวนการติดตามสภาพชายหาดยังเป็นเครื่องมือในการสร้างอาสาสมัครพลเมือง ดังนี้ 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาตินั้น ได้รับการรับรองไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2550 

เรื่องสิทธิชุมชน จนมาปัจจุบัน ในมาตรา 43 แห่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ก็ได้

รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาตินี้ไว้ สะท้อนให้เห็นถึง 

ความสำาคัญของสิทธิชุมชนในการจัดการดูแล 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ในปี 2557 ประเทศไทยมีกฎหมายหาด

ทรายฉบับแรกขึ้น ชื่อว่า พระราชบัญญัติส่งเสริม 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

พ.ศ.2557 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง

คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะ 

และมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 

จัดการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

แต่กฎหมายนี้ ไม่ได้ให้คำานิยามหรืออธิบายที่

ชัดเจนว่า ชุมชน คืออะไร และใครคือชุมชนชายฝั่ง ? 

ที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจเพื่อทะเลและชายฝั่งตาม

กฎหมายนี ้
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติน้ันเป็นเร่ือง

ที่สัมพันธ์ต่อชีวิต การที่เราสามารถที่จะเข้าไป

กำาหนดชะตากรรมหรือความต้องการของเราที่มี

ต่อทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นเรื่องที่สำาคัญ 

การเรียนรู้และทำาความเข้าใจว่า ชุมชนคือใคร 

และใครที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิหรือเป็นเจ้าของสิทธิ

ชุมชน ที่จะมีสิทธิในการกำาหนดเจตจำานงของตนต่อ

ทรัพยากรตามกฎหมาย และสิทธิชุมชนชายฝั่ง ที่จะ 

ช่วยเพิ่มช่องทางให้เราในการเข้าไปตัดสินใจ 

เพื่อทะเลและชายฝั่งได้

‘วิชาสิทธิชุมชนชายฝั่ง’ จึงเป็นเรื่องสำาคัญยิ่ง

เมื่อเป็นคน สิทธิแห่งความเป็นคนย่อมเกิดขึ้น

เมื่อเป็นชุมชน สิทธิของชุมชนเกิดขึ้นเช่นกัน

ห้องเรียน 

‘สิทธิชุมชนชายฝ่ัง…ท่ีเรานิยามเอง
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แว่นส่องมองตน วิเคราะห์ชุมชน

กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนโดยชุมชน ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาทั้งในกฎหมาย 

เอกสารและพื้นที่จริง ของกลุ่มนักกฎหมายอาสาโดยเลือกกลุ่มเยาวชน Beach for Day 

และชุมชนสวนกง อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นกรณีศึกษา ที่ร่วมช่วยกันสรรสร้าง

นิยามชุมชนชายฝั่ง ก่อนที่จะให้ความหมายว่า ชุมชนชายฝั่งคือใคร เราต้องรู้ก่อนว่า อะไร

คือชุมชน ?

 กระบวนการนี้ทำาให้เราทิ้งกรอบความคิดเดิมที่ว่า ชุมชนคือ หมู่บ้านเท่านั้น ด้วยการ 

นำาเกณฑ์องค์ประกอบของชุมชนที่กำาหนดอิงตามสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 

ขึ้นมาใช้  ได้แก่ 1) รวมตัวกันเป็นกลุ่มชุมชนด้วยความสมัครใจ 2) มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ

กลุ่มชุมชนเอง 3) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อส่วนรวม 4)มีการสืบทอดต่อเนื่องของวิถีชีวิต 

จากรุ่นสู่รุ่น 5) การจัดการองค์กรในนามกลุ่มชุมชนที่แสดงให้สาธารณชนรับรู้

เมือ่วเิคราะหแ์ลว้ ทำาให้เราพบวา่   การรวมกลุม่ของเยาวชนหรอื ภาคประชาสงัคม 

ก็เป็นชุมชนได ้ ทั้งแนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับคำาพิพากษาของศาลปกครองสงขลา  

กรณีคดีหาดชลาทัศน์ ที่รับรองให้สงขลาฟอรั่ม กลุ่ม Beach for life  และกลุ่มนักกฎหมายอาสา 

เป็นชุมชนผู้ทรงสิทธิชุมชนอีกด้วย
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ผืนป่าสนชายหาด ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองสงขลา เป็นผืนป่าผืนเดียวที่ยังคง 

เหลืออยู่ค่อยสร้างประโยชน์ให้แก่เมืองทั้งอากาศบริสุทธิ์ รักษาสมดลทางธรรมชาติ  

เป็นแหล่งธรรมชาติที่งดงามของเมืองสงขลา ป่าสนชายหาดได้สร้างคุณประโยชน์มากมาย

แก่เมืองสงขลา แต่คนสงขลาแทบไม่รู้จักป่าสนเลย แม้แต่องค์ความรู้ทางวิชาการของระบบ

นิเวศป่าสนในประเทศไทยก็แทบจะไม่มี และขณะเดียวกันป่าสนชายหาดของเมืองสงขลา 

ก็ถูกบุกรุกคุกคามอยู่ตลอดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และความต้องการให้

พื้นที่ป่าสนกว่า 500 ไร่ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ในช่วงปี 2556 มีความพยายามอย่างยิ่งของทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

ในการพัฒนาป่าสนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสงขลา โดยการสร้างกระเช้าลอยฟ้า 

เชื่อมเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง สู่ หัวเขาแดง โดยมีฐานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสน บริเวณแหลมสนอ่อน 

ซึ่งจะต้องสูญเสียพื้นที่ป่าสนชายหาดที่สมบูรณ์กว่า 200 ไร่ ทำาให้มีการคัดค้านโครงการ 

ดงักลา่วจากทัง้ทางเทศบาลนครสงขลา     ภาคประชาชน   NGO  และเครอืขา่ยนกัวิชาการ       ซึง่ทัง้หมดนี ้

ต้องการให้ป่าสนชายหาด เป็นป่าของเมือง ทำาให้มีการเริ่มศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับป่าสนชายหาด ในช่วงปี 2556 - 2557 และมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์

ป่าสนชายหาดอยู่ตลอดโดยประชาชนสงขลา และสงขลาฟอรั่ม 

 ต่อมาในช่วงปี 2559 - 2560 กลุ่มกอดสน เยาวชนภายใต้โครงการพลังพลเมือง

เยาวชนสงขลา ได้สนใจศึกษาระบบนิเวศป่าสนเชิงลึก โดยใช้กระบวนการศึกษาระบบนิเวศ

ป่าไม้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสำารวจ ศึกษาป่าสน และพบองค์ความรู้ที่สำาคัญ เช่น  

ห้องเรียน  
การศึกษาระบบนิเวศป่าสนเมือง
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 1. พัฒนาการของป่าสนชายหาดเกิดจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปาก

ร่องน้ำ�สงขลา ทำาให้มวลทรายที่เคลื่อนที่ตามแนวชายฝั่งติดอยู่ทางฝั่งด้านใต้ (ปกติเคลื่อน

ตัวสุทธิไปทางทิศเหนือ) ช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ทำาให้แผ่นดินงอกใหม่กว่า 500 ไร่ และ

การขยายตัวของป่าสนเรื่อย ๆ นั้นนำามาซึ่งกระบวนการทดแทนพื้นที่หาดทรายของพืช  

จนกลายเป็นป่าสนชายหาดในปัจจุบัน

 2. กระบวนการทดแทนพื้นที่หาดทรายในป่าสนชายหาดมีลักษณะเฉพาะ นั้นคือ 

เมื่อแผ่นดินเพิ่มขยายขึ้น จากนั้นจะมีกลุ่มพืชบุกเบิก เช่น กก หญ้า ผักบุ้งทะเล ถั่วคล้าทะเล 

จะเริ่มเติบโตและค่อยทำาหน้าที่ยึดทรายให้แน่น ขณะเดียวกันก็ค่อยสะสมอินทรียวัตถุไปในตัว 

เมื่ออินทรียวัตถุมีมากเพียงพอ พืชชนิดอื่น ๆ  เช่น สนทะเล หูกวางทะเล รักทะเล ก็จะค่อย ๆ  

เติบโตต่อไป และพัฒนาการเป็นป่าชั้นที่ 1 และกระบวนการนี้ก็จะวนเวียนเกิดซ้ำ�ไปเรื่อย ๆ  

ตราบที่มีการงอกใหม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกระบวนการทดแทนพื้นที่หาดทรายที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

 3. ในป่าสนชายหาดมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชกว่า 64 ชนิด โดยมีพืช 

ที่มีความโดดเด่นได้ในพื้นที่ได้แก่ สนทะเล ปอทะเล หูกวางทะเล ตาตุ่มทะเล เบญจรงค์ 

กล้วยไม้หมูกลิ้ง กล้วยไม้เอื้อม้าวิ่ง เป็นต้น นอกจากพืชแล้วยังคงพบความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของนกกว่า 24 สายพันธุ์ เช่น เหยี่ยวแดง ขมิ้นท้ายทอยดำา และกินปลีอกเหลือง เป็นต้น  

 

 ภาพ กล้วยไม้หมูกลิ้ง และนกขมิ้นท้ายทอยดำา

นอกจากการค้นพบองค์ความรู้ท่ีเป็นองค์ความรู้เฉพาะของป่าสนชายหาดแล้วนั้น 

ทางกลุ่มได้พยายามสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนสงขลาในการเข้าไปเรียนรู้ระบบนิเวศ

ป่าสนชายหาด เพื่อให้คนสงขลาได้เข้าใจระบบนิเวศแห่งนี้ และเห็นคุณค่าความสำาคัญของ

ระบบนิเวศป่าสนชายหาด 
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หากนำากระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เพื่อกำาหนดเจตจำานงแห่งตนบน

ฐานทรพัยากร กรณี หาดสมหิลา  มาสอ่งมองการทำางานเพือ่อนรุกัษ์ปา่สนชายหาด จะพบวา่ 

การกำาหนดชะตากรรมตนเองของประเด็นป่าสนชายหาดนั้น เกิดจากจากการเรียนรู้ใน

ทรัพยากรจนเกิดความรู้สึกร่วมอยากจะเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือ

ทรัพยากรที่ชุมชนสนใจ  ชุมชนอาจจะพบเจอปัญหาทรัพยากร อันเป็นเป็นปัจจัยที่ทำาให้

ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน เป็นลักษณะของ การกำาหนดชะตากรรมตนเองจากการ

เรียนรู้และความรู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพยากรธรรมชาติ   

และจะพบว่าประชาชนสงขลา ได้กำาหนดเจตจำานงไว้ว่า “จะเก็บรักษาป่าสนชายหาด

ผืนนี้ให้คงไว้อย่างอุดมสมบูรณ์” จากนั้นพยายามที่จะรวบรวมองค์ความรู้ ติดตามสภาพป่า

สนชายหาดอย่างต่อเนื่อง และมีความพยายามที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคน

สงขลาในการเข้าไปเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการตระหนักเห็นในคุณค่าป่าสนชายหาดต่อไป

กระบวนการทำางานเพื่ออนุรักษ์ป่าสนชายหาดของเมืองสงขลา อาจจะไม่ได้เดินทาง 

ไปถึงแนวทางการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูให้เกิดความยั่งยืน เพื่อตอบเจตนารมณ์ร่วมของกลุ่ม  

แต่เราจะเห็นพัฒนาการของกระบวนการทำางานของประชาชนสงขลา ที่เป็นไปตามกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อกำาหนดเจตจำานงแห่งตนบนฐานทรัพยากร กรณี หาดสมิหลา 
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ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลที่เพิ่มขึ้น ปริมาณสัตวน์้ำ�ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลต่อการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านของชาวประมงในชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ทำาให้ชาวประมง 

พื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ได้ร่วมกันหาวิธีการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเริ่ม

จากการประชุมคนในชุมชน ชาวประมง นักวิชาการ และภาคีเครือข่ายของชุมชน โดยมีเป้า

หมายเพื่อการฟื้นฟูทะเลเก้าเส้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นแห่งผลิตอาหารของคนสงขลา 

 ชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ประมงพื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ขึ้นมาเพื่อเป็น

พื้นที่กลางให้ชาวประมงพื้นบ้านชุนบาลาเซาะห์เก้าแสน ได้มาร่วมกันทำากิจกรรมในการฟื้นฟูทะเล 

โดยเริ่มจากการจัดตั้ง ธนาคารปูม้า ซึ่งเป็นการนำาเอาปูม้าไข่นอกกระดองที่ติดอวนมาฝากไว้

กับธนาคารปูม้า จากนั้นก็อนุบาลลูกปูม้าจนแข็งแรง และนำาปล่อยคืนสู่ทะเล รวมถึงการทำา

บ้านปลาด้วยวิธีธรรมชาติ โดยวิธีการนี้เป็นการฟื้นฟูให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ

มีการติดตามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยร่วมกับ Beach for life และสงขลาฟอรั่ม  

ในติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดบริเวณหาดเก้าเส้ง จำานวน 4 จุดติดตาม และติดตาม

ทรัพยากรสัตวน์้ำ�ที่ชาวประมงจับได้ในแต่ละวัน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและเป็นการติดตาม 

การดำาเนินงานเพื่อฟื้นฟูทะเลโดยชุมชน 

 นอกจากการดำาเนินการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว  ชุมชนเก้าเส้ง 

ยังร่วมกับทางสงขลาฟอรั่ม กลุ่ม จช.นำาแสง โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา  

และศูนย์บ่มเพาะวิศวกรรม ในการนำาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพื่อใช้ในธนาคารปูม้า 

ห้องเรียน 

การฟื้นฟูทะเลหน้าบ้าน ของชุมชน
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 ทั้งหมดนี้เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยตรง หากนำา 

กระบวนการทำางานของชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้กระบวนการกำาหนดเจตจำานงแห่งตน 

บนฐานทรัพยากรธรรมชาติเราจะพบว่า ชุมชนได้การกำาหนดชะตากรรมตนเองไปโดย

ธรรมชาต ิ ผ่านวิถีชีวิตและการปฏิบัติตนของสมาชิกในชุมชนที่เลือกดำาเนินชีวิตแบบ

ประมงพื้นบ้าน ซึ่งการดำาเนินชีวิตเช่นนี้ต้องอิงอาศัยฐานทรัพยากร นั้นคือ ทะเล  แต่เมื่อ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรมลง ชุมชนจำาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และร่วมกันฟื้นฟู

ให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม    มิเช่นนั้นชุมชนจะไม่สามารถเลือก 

หรือดำาเนินชีวิตตามเจตจำานงแห่งตนที่ชุมชนได้กำาหนด นั้นคือการทำาประมงชายฝั่งได้ 

 เมื่อชุมชนลุกขึ้นยืดหยัดในเจตจำานงแห่งตน ว่าจะต้องฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง เพื่อให้ชุมชนยังคงดำารงวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านไว้ ก็เกิดกลุ่มของชุมชน ที่เริ่ม 

ปฏิบัติการในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

อย่างแท้จริง มีกระบวนการติดตาม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

และหาวิธีการ แนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ทะเลเก้าเส้งให้กลับ

มาอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นแห่งผลิตอาหารของคนสงขลา 
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หนังสือที่ระลึกงาน The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งที่ 7

กระบวนการเรียนรู้เพื่อกำาหนดเจตจำานงแห่งตนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  

กรณี ชายหาด 

ผู้เขียน/เรียบเรียง  :   อภิศักดิ์     ทัศนี [1]

   อลิสา    บินดุส๊ะ [2]

   เฉลิมศรี     ประเสริฐศรี [3]

   กานต์     ตามี่ [4]

[1] กลุ่ม Beach for life และอาสาสมัครสงขลาฟอรั่ม
[2] กลุ่มนักกฎหมายอาสา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
[3] มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

บรรณาธิการ :  พรรณิภา    โสตถิพันธุ์

   ส.รัตนมณี   พลกล้า 

ออกแบบปก :  อารัช     ขวัญเจริญ

ภาพถ่าย :  กลุ่ม Beach for life 

   กลุ่มนักกฎหมายอาสา

   สงขลาฟอรั่ม 

    

ดำาเนินการจัดพิมพ์โดย : สงขลาฟอรั่ม 

สงขลาฟอรั่ม ที่อยู่ 97 ถนนนครใน ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

สนับสนุนโดย :  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2560 
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กำาหนดการงาน The World Beach Day แลเล แลหาด ปีที่ 7

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณริมชายหาดชลาทัศน์ หน้ามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงแรมบีพีสมิหลาบีช แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 

ภาคเช้า : บริเวณริมชายหาดชลาทัศน์ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

08.30 - 09.00 น.  1. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. 2. เปิดวงเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ พลเมืองรุ่นใหม่ กับสิทธิใน 

การกำาหนดชะตากรรมตนเอง โดยอาจารย์พรรณิภา โสตถิพันธุ ์

ผู้อำานวยการสงขลาฟอรั่ม

10.00 - 12.30 น.  3. ห้องเรียนพลเมืองเยาวชน (Learning Room)

3.1 การเติมทราย ที่แรกของประเทศไทย                          

โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธ์ิพริง้   อาจารยป์ระจำาคณะวศิวกรรมศาสตร ์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ตัวแทนจากกรมเจ้าท่า และนางสาวธันวา 

สิทธิพันธุ์ ตัวแทนกลุ่ม Beach for life

 3.2 การศึกษาระบบนิเวศป่าสนเมืองสงขลา โดย 

คุณวัลลภ หมัดโส๊ะ  ที ่ปรึกษากลุ ่มกอดสน อ.เกื ้อ ฤทธิบูรณ์ 

อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และนางสาวเพรซเชิซ 

เอเบเล อีเลชุคกู ตัวแทนกลุ่ม Beach for life

3.3 การติดตามสภาพหาดสมิหลาท้ังระบบ โดย คุณสุธีร์ 

ล้วนเส้ง เจ้าหน้าท่ีชำานาญการขุดลอก กรมเจ้าท่า /อาสาสมัครติดตาม

สภาพหาดสมิหลาทั้งระบบ คุณนูรอามีนี สาและ เจ้าหน้าที ่

สงขลาฟอรั่ม และนางสาวจันทิรา ศรีรักษ ์ตัวแทนกลุ่ม Beach for life

3.4 การฟื้นฟูทะเลหน้าบ้าน ของชุมชนประมงพื้นบ้าน

เก้าเส้ง โดยนายสมพล ดีเยาะ ประธานสหกรณ์ประมงพื้นบ้าน

ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน และนายอภิศักดิ์ ทัศนี ที่ปรึกษากลุ่ม 

Beach for life

    3.5 สิทธิชุมชนชายฝั่ง…ที่เรานิยามเอง โดยอาจารย์อารยา  

สุขสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา และนางสาวอลิสา บินดุส๊ะ ตัวแทนกลุ่ม 

นักกฎหมายอาสา
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12.30 - 13.30 น.         4. พักรับประทานอาหาร

ภาคบ่าย : ณ ห้องสมิหลา ๒ โรงแรมบีพีสมิหลาบีช แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 

13.30 - 14.30 น. 5. กล่าวเปิดวงเสวนา “ส่องสิทธิในการกำาหนดชะตากรรมตนเอง

ผ่านคดีชลาทัศน์” โดยอาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

14.30 – 16.30 น. 6. วงเสวนา “ส่องสิทธิในการกำาหนดชะตากรรมตนเองผ่าน                    

คดีชลาทัศน์” โดยอาจารย์ธีรวัฒน์ ขวัญใจ อาจารย์ประจำาคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คุณ ส.รัตนมณี พลกล้า 

นักกฎหมายมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน คุณเอกชัย อิสระทะ 

เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ 

และนางสาวอลิสา บินดุส๊ะ ตัวแทนกลุ ่มนักฎหมายอาสา  

ดำาเนินรายการโดย นางสาวเพรซเชิซ เอเบเล อีเลชุคกู ตัวแทนกลุ่ม 

Beach for life และนายอภิศักดิ์ ทัศนี ที่ปรึกษากลุ่ม Beach for life 

16.30 - 17.00 น.  7. กล่าวปิดงาน

หมายเหตุ * กำาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

องค์กรร่วมจัดงาน 

สงขลาฟอรั่ม

 กลุ่ม Beach for life 

 กลุ่มนักกฎหมายอาสา

 สภาพลเมืองเยาวชนสงขลา 

 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 มูลนิธิสยามกัมมาจล 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 สหกรณ์ประมงพื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน 
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คณะทำางาน

งาน The World Beach Day แลแล แลหาด ครั้งที่ 7

คณะที่ปรึกษา
อาจารย์พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำานวยการสงขลาฟอรั่ม
ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง อาจารย์ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์อารยา สุขสม  อาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

อาจารย์ธีรวัฒน์  ขวัญใจ   อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 คุณ ส.รัตนมณี  พลกล้า  มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
คณะทำางานสงขลาฟอรั่ม
 นางสาวนูรอามีนี  สาและ
 นางสาวกรกช  มณีสว่าง
 นางสาวกมลา  รัตนอุบล
 นางสาวอาอีเซาะ  ดือเระ
 นางสาววิลันดา  จิเหลา
 นางสาวพาซีย๊ะห์  ซีแต
กลุ่ม Beach for life 

นางสาวสุวพิชชา  กร้ำ�มาตร 
นางสาวทิชากร   บูเอียด 
นางสาวดรุณี   แก้วเรือง 
นายยศพัทธ์   คงปลอด 
นางสาวชญานุช   สุขสกุล 
นางสาวธันวา   สิทธิพันธุ์ 
นางสาวจันทิรา   ศรีรักษ์ 
นายอารัช   ขวัญเจริญ
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กลุ่ม Beach for life(ต่อ)
นางสาวอริสรา    บินดุส๊ะ
นายอณากร    สีดำา
นางสาวเพรชเชิซ เอเบเล อีเลชุคกู
นายอภิศักดิ์   ทัศนี
นายฐานทัพ  ครองสิน
นายคีตระวี  ไชยโยธา

กลุ่มนักกฎหมายอาสา
นางสาวอลิสา   บินดุส๊ะ 
นายนิดานิศ   หะยีวามิง 
นางสาวพัชรพิมล  เนาวรัตน์ 
นางสาวฐิติรัตน์   วิริต 

 

  สำานักงานสงขลาฟอรั่ม 
97 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Email: Songkhlaforum@hotmail.com 
Facebook: Songkhla Forum
โทรศัพท์: 098-013-8929
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สงขลาฟอรั่ม

 สงขลาฟอรั่ม ก่อตัวขึ้นตามแนวคิดของความเป็นประชาสังคม และการรวมตัวของ

อาสาสมัครทางสังคม หลากหลายอาชีพ 

 ระยะแรก (2536-2540) : สนใจกิจกรรมด้านการพูดคุยอย่างพินิจไตร่ตรอง ทั้ง

ในรูปแบบผ่านสื่อได้แก่รายการสงขลาสนทนา หาดใหญ่สนทนา และวงเสวนาเพื่อยกระดับ

ทางความคิดในประเด็นเมืองสงขลาน่าอยู่และยั่งยืน เวทีสิ่งแวดล้อม “โลกสดใสในบ้านเกิด” 

และกองทุนรักบ้านเกิด

 2537 – 2547 : จัดเวทีสงขลาฟอรั่มเพื่อพลเมืองสงขลา ร่วมกับมูลนิธิ   ฟรีดริช

เนามัน

 ระยะที่สอง (2540 - 2550) : ติดตามเรื่องการปฏิรูปสื่อ วิทยุชุมชน วิทยุเพื่อเด็ก

และเยาวชน กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน ประชาคมพลเมืองเด็กและการรู้เท่าทันสื่อ 

กระบวนการสื่อมวลชนศึกษา 

  - โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนภาคใต้ ร่วมกับสภาองค์การเด็กและเยาวชน 

(สอดย.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

 2551 – มิ.ย. 2555 : ทำางานเพื่อเด็กและเยาวชนก้าวพลาดชื่อ โครงการสะพาน

ชีวิต ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สงขลา

 2553 - 2555 : ก่อตั้งกลุ่ม SOS หาดสงขลา

 - ร่วมงานเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาหาดทราย (BWN)

 - ร่วมงานโครงการวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ : กรณีการใช้ประโยชน์

หาดทรายและการอนุรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. 

 2554 – 2554 : สรุปบทเรียนโครงการนำาร่องเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการระงับกรณี

พิพาทของเด็กและเยาวชน (โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ RJ ) ร่วมกับสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา

มิ.ย. 2555 ถึงปัจจุบัน :

 - โครงการพลังพลเมืองเยาวชน (The Young Citizen by Songkhla Forum)

 - โครงการศึกษาและตรวจสอบการเติมทรายชายหาดสมิหลา (โครงการความร่วม

มือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนสงขลา) โดยเทศบาลนครสงขลา สง

ขลาฟอรั่ม และ ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 - การศึกษาและสำารวจป่าสนธรรมชาติ แหลมสนอ่อน โดยเครือข่ายพลเมือง

เยาวชนสงขลา




