




คำ�นำ�
 เจตจำ�นงอันแนวแน่ ของโครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล�  ที่เปิดโอก�ส
ให้เย�วชนเลือกนำ�เสนอพื้นที่เพื่อก�รเรียนรู้จิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองด้วยตนเอง  
ทำ�ให้กลุ่มเย�วชนหล�ยกลุ่มเลือกทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีอยู่ในชุมชนของตนม�คลี่ออกและ
สร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ขึ้นอย่�งมหัศจรรย์  กลุ่ม Beach For Life ทำ�เรื่องนี้เห็นพวกเร�
เห็นอย่�งชัดเจน !!
 กลุ่มเย�วชน Beach For Life  เริ่มก่อตัวในปี ๒๕๕๕  จ�กเด็กมัธยมศึกษ� 
ตอนปล�ยที่ปกติยุ่งแต่เรื่องเรียนแข่งขันและเตรียมตัวสอบเข้�มห�วิทย�ลัย เข�หันม�สนใจ
เรื่องระบบธรรมช�ติของห�ดทร�ยด้วยเหตุผลอันใด เข�บริห�รจัดก�รเวล�กันอย่�งไร  
เข�เคลื่อนตัวเข้�ห�กันจ�กรุ่นสู่รุ่นม�ได้อย่�งไร  สม�ชิกกลุ่มห�ยไปแล้วกลับม�ต่อยอด
คว�มคิดดี ๆ  ถึงกันอยู่เสมอ  หนังสือเล่มเล็กเล่มนี้จะสะท้อนมุมมองเล็ก ๆ  จ�กสม�ชิกกลุ่ม
ให้เร�ได้เรียนรู้
 น้ำ�นิ่ง หรือ อภิศักดิ์ ทัศนี เป็นแกนนำ�ตรงกล�งที่ประส�นง�นสิบทิศทั้งข�้งบน 
ข้�งล่�ง ตรงกล�งและหัวใจคนเพื่อให้ม�เรียนรู้และสัมผัสห�ดทร�ย พย�ย�มเขียน พย�ย�ม
ถอดบทเรียน
 พย�ย�มห�หนท�งให้คนสงขล�และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องม�ทำ�ง�นร่วมกับ
เย�วชนรุ่นใหม่เหล�่นี้ แม้ย�กแสนย�ก (แต่เข�ยังคงฝันที่จะทำ�อยู่) น้ำ�นิ่งมีเพื่อนรุ่นเดียวกัน
อีกคนหนึ่งคือฝน ซึ่งเมื่อจบมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ฝนได้เลือกเรียนคณะนิติศ�สตร์ มอ.ห�ดใหญ่  
ในขณะทีน่้ำ�นิ่ง เลือกเรียนโปรแกรมวิช�พัฒน�ชุมชน  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�   ทั้งสองคน 
ยังคงมีส�ยใยผูกพันกับเรื่องห�ดทร�ยเพร�ะพบว่�คนไทยมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
ทรัพย�กรธรรมช�ติชนิดนี้น้อยม�ก จึงต้องช่วยกันประส�นง�นเพื่อนต�่งสถ�บันก�รศึกษ�
และคนสงขล�ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รเรียนรู้ครั้งนี้ให้ได้ม�กที่สุด ฝน ได้บุกเบิกสร้�ง
กลุ่มเพื่อน ๆ ที่เรียนกฎหม�ยให้ม�สนใจเรื่องกฎหม�ยคุ้มครองห�ดทร�ยโดยตั้งกลุ่มชื่อ  
“ว่�ที่นักกฎหม�ยอ�ส�” ในขณะท่ีน้ำ�นิ่งพย�ย�มหนุนเสริมให้เพื่อน ๆ ต่�งสถ�บันมีกลุ่ม
เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน อ�ทิ กลุ่ม Sand กลุ่มกอดสน  และมีคณะทำ�ง�นเล็ก ๆ ที่ช่วย
ประส�นได้แก่ เอฟ เกรซ ขลุ่ย เนส เอ้  อ�รัช กำ�ไล บีม ฟ้� โฟ๊ค ลีโอ ต้� พลังคนเล็ก ๆ  
เหล่�นี้ที่ทำ�ให้กลุ่มเข้มแข็งจนถึงปัจจุบัน
 สิ่งหนึ่งที่กลุ่มBeach For Life ให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�รทำ�ง�น คือเพื่อน ๆ 
ทุกคนต้องเข้�ม�ทำ�ง�นกลุ่มอย�่งมีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมเรียนรู้คุณค่�ห�ดทร�ย  เรียนรู้ระบบ
นิเวศห�ดทร�ยที่ละเอียดอ่อน โดยเรียนรู้จ�กนักวิช�ก�รที่ศึกษ�เรื่องนี้อย่�งเป็นระบบ 



อ�่น หนงัสอืและง�นวจิยั      รวมทัง้ตดิต�มสถ�นก�รณก์�รพงัทล�ยของห�ดทร�ยและช�ยฝัง่
อยูเ่สมอ  สิ่งเหล�่นี้ทำ�ให้เกิดเป็นแรงบันด�ลใจให้รับรู้และตระหนักในสิทธิของพลเมือง 
และรู้จักใช้สิทธิในก�รกำ�หนดเจตจำ�นงของตนเพื่อดูแลรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ   
เกิดเป็นโมเดลของ กลุ่ม Beach For Life ในก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ที่มีลักษณะ
เฉพ�ะที่น่�สนใจ  ดังภ�พข้�งล่�งนี้ 



นี่คือเรื่องร�วทั้งหมดของพลังพลเมืองเย�วชนสงขล� กลุ่มBeach For Life  ที่มีมุ่งมั่น
และพ�กเพียรสร�้งกระบวนก�รเรียนรู้เพื่อสร้�งคว�มเป็นพลเมือง จ�กฐ�นง�นห�ดทร�ย 
สมิหล� จนทำ�ให้ขย�ยไปสู่เรื ่องสำ�คัญหล�ยเรื่องในชีวิตของคว�มเป็นพลเมือง อ�ทิ
ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมกับบ�้นเมืองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ก�รศึกษ�
กฎหม�ย ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับ คว�มเห็นที่แตกต�่ง ฯลฯ  
        ขอให้ทุกท่�นที่อ่�นหนังสือเล่มเล็กนี้เกิดคว�มภูมิใจในพลเมืองเย�วชน  
ที่กำ�ลังเติบโตเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ของประเทศ และเกิดแรงบันด�ลใจในก�รเป็นพลเมือง
ที่กล้�ห�ญในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมสร้�งสรรค์ประเทศและโลกที่น�่อยู่ของเร�

        พรรณิภ� โสตถิพันธุ์                                                                    
                ผู้อำ�นวยก�รสงขล�ฟอรั่ม 
            ปี ๒๕๕๘- ๒๕๕๙



ส�รบัญ 
คำ�นำ�
Beach For Life เด็กสงขล�หัวใจเพื่อช�ยห�ด                         ๑
คลื่นพลังพลเมืองก่อตัว                                                    ๒
ธรรมนูญเย�วชนช�ยห�ดแห่งแรก                               ๗
ระบบติดต�มช�ยห�ด                  ๑๐ 
ห�ดสร้�งพลเมืองใหม่                  ๑๔
ท่องค�ถ�“ห้�มกลวง”                    ๑๙ 
คดีคว�มศ�ลปกครอง                   ๒๓
มหัศจรรย์แห่งก�รกัดไม่ปล่อย                  ๒๘
มุ่งหน�้สู่อน�คต                    ๓๑
ประวัติผู้เขียน                    ๓๖
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 ง�น The World Beach Day 
แลเลแลห�ดปีที่ ๖ เมื่อ ๑๐ กรกฎ�คม 
๒๕๕๙  ตัวละครเอกยังนำ�โดยกลุ่ม 
Beach for life
 พวกเข�เป็นกลุ่มเย�วชนแห่ง
เมืองสงขล� ซึ่งได้ม�รวมตัวกันเรียนรู้
ระบบนิเวศห�ดสมิหล�อย่�งต่อเนื่อง
เป็นปีที่ ๓ ออกลุยง�นภ�คสน�ม
ม�พร้อมกับก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้สู่
สังคม สร�้งกลไกก�รมีส่วนร่วม
อนุรักษ์อย่�งยั่งยืน จนกล�ยเป็นแบบ
อย่�งที่ดีกับชุมชนอื่น 

    Beach
      For Life

        เด็กสงขล�
           หัวใจ
เพื่อช�ยห�ด
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คลื่นพลังพลเมืองก่อตัว
 เมื่อปี ๒๕๕๔ โครงก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะ : กรณีก�รใช้ประโยชน์
ห�ดทร�ยอย่�งยั่งยืน คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ (ม.อ.) ออก
ม�ระบุอย่�งชัดเจนว่�ก�รพังทล�ยของห�ดทร�ยภ�คใต้อ่�วไทยตอนล่�งอยู่ในขั้น
วิกฤติ  
 ส�เหตุหลักนั้นม�จ�กก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง อันเป็นผลกระทบม�จ�ก
ก�รก่อสร้�งรุกล้ำ�ห�ดทร�ยที่เกิดจ�กน้ำ�มือมนุษย์ท้ังหล�ยช่วงที่ผ่�นม�นั่นเอง  
ตลกร้�ยของเรื่องนี้มีอยู่ว�่ สิ่งก่อสร้�งเพื่อป้องกันก�รพังทล�ยช�ยห�ดไม่ว�่เขื่อน
กันทร�ย เขื่อนกันคลื่น กำ�แพงช�ยฝั่ง ซึ่งหน่วยร�ชก�รเป็นผู้สร้�งขึ้นเป็นส�เหตุ
หนึ่งของก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งเสียเอง
 โอก�สนั้น รศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ ์ อ�จ�รย์ประจำ�คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 
ม.อ. ผู้เชี่ยวช�ญวิศวกรรมท�งทะเลระดับชั้นนำ�ของภ�คใต้ ยกกรณีช�ยห�ดสมิหล�- 
ชล�ทัศน์ม�เป็นกรณีตัวอย่�งก�รแก้ปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งทะเล โดยวิธีถมหิน
และใช้กระสอบทร�ยม�ป้องกัน ซึ่งพบว่�ยิ่งทำ�ม�กเท่�ไรก็ยิ่งทำ�ล�ยช�ยห�ดกระทบ
แบบลูกโซ่ไร้จุดจบ
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 “ห�ดทร�ยเกิดม�จ�กก�รสภ�วะที่เหม�ะสมลงตัวของธรรมช�ติ 
สิ่งแปลกปลอมต่�ง ๆ ที่ม�รบกวน ย่อมกระทบต่อดุลยภ�พของห�ดทร�ย 
เป็นผลให้เกิดก�รกัดเซ�ะ ถ้�ทำ�อย�่งไม่ถูกต้อง ก�รแก้ปัญห�ที่หนึ่งจะไป
สร้�งปัญห�ใหม่กับที่อื่นอีก” เข�ว่�ต�มหลักวิช�ก�ร ก�รรักษ�ช�ยห�ด
มีวิธีเดียวคือรักษ�สมดุลปริม�ณทร�ยซึ่งเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวล�ในทิศท�ง
ประจำ�
 ในขณะเดียวกัน ผศ.ดร.สมปร�รถน� ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศ�สตร ์
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร ์ ซึ่งทำ�ก�รศึกษ�ช�ยฝั่งทะเลจังหวัดสงขล� 
ม�โดยตลอดตั้งแต่เริ่มมีปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง อ�จ�รย์นำ�เสนอว่� 
“ช�ยห�ดสมิหล�เป็นช�ยห�ดกล�งเมืองสงขล� เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวเป็น 
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ก�รดำ�เนินก�รฟื้นฟูช�ยห�ดสมิหล� แนวท�ง     
เหม�ะสมคือ ก�รเติมทร�ยช�ยห�ด แต่ก�รเติมทร�ยช�ยห�ดนั้นไม่ได้จะ
ทำ�อย่�งไร แบบไหนก็ได้ ก�รเติมทร�ยจำ�เป็นต้องศึกษ� และออกแบบให้
เหม�ะสมต�มหลักวิช�ก�ร เช่น คุณภ�พของทร�ยทั้งขน�ดและสี เทคนิค
ในก�รบดอดัและก�รออกแบบหน�้ตดั 
 ในก�รเลือกแนวท�งในก�ร 
ฟื้นฟูใด ๆ จำ�เป็นต้องทำ�ก�รศึกษ�
อย่�งรอบด้�น เป็นไปต�มหลัก
วิช�ก�ร และสอดคล้องกับก�รใช้
ประโยชน์ของประช�ชนในพื้นที่”
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 ข้อเสนอในก�รฟื้นฟูช�ยห�ดประกอบกับสถ�นก�รณ์ปัญห�ของห�ด 
สมิหล� - ชล�ทัศน์ นับแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นม�นั่นเอง กล�ยเป็นพลังดึงดูดภ�ค
ส่วนต่�ง ๆ ในจังหวัดสงขล� หันหน้�ม�คุยห�ท�งออกกับปัญห� จุดเริ่มต้นเวที 
“The World Beach Day แลเล แลห�ด”  อ�นิสงส์จ�กกิจกรรมนี้ในครั้งที่ ๒  
ปี ๒๕๕๕ จุดประก�ยเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งจ�กโรงเรียนมห�วชิร�วุธ ได้แรง
บันด�ลใจกลับไปก่อตั้งกลุ่มห�ดเพื่อชีวิต หรือ Beach for life 
 ตอนนั้น อภิศักดิ์ ทัศนี หรือ “น้ำ�นิ่ง” แกนนำ�ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มยังเรียน
อยู่ ม.๕  เข�เล�่ถึงคว�มสนใจเรื่องช�ยห�ดสมิหล� - ชล�ทัศน์ ระยะท�ง ๗.๘ 
กิโลเมตรในเขตเทศบ�ลนครสงขล�อย่�งจริงจังครั้งนั้นว่�เพร�ะเห็นถุงบิ๊กแบ๊ค
ที่หน่วยง�นท้องถิ่นนำ�ม�ว�งเรียงเป็นแนวย�วต�มช�ยห�ดเพื่อป้องกันก�ร 
กัดเซ�ะ อย่�งสงสัย 
 “อันนั้นเป็นจุดเริ่ม แต่จู่ๆ ม�ทำ�เรื่องนี้เลยก็คงไม่ใช่เสียทีเดียว  จริงแล้ว 
Beach for life สืบเนื่องจ�กที่ผมเป็นแกนนำ�ชมรมนักวิจัยรุ่นเย�ว์ของโรงเรียน 
คิดทำ�โครงง�นวิทย�ศ�สตร์เพื่อแข่งขันวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ระดับน�น�ช�ติ โดย
มองเรื่องห�ดเป็นโจทย์ม�ก่อน” 
 น้ำ�นิ่งมีถิ่นเกิดริมทะเลจังหวัดชุมพร ต่อม�ครอบครัวย้�ยม�อยู่ตำ�บล
ชะแล้ อำ�เภอสิงหนคร เมื่อเข้�เรียนที่มห�วชิร�วุธ เข�อ�ศัยเช่�หอพักอยู่ข้�ง
โรงเรียน ก�รรวบรวมไพร่พลทำ�ง�นกลุ่มจึงเริ่มจ�กเพื่อนฝูงหอพักเดียวกัน  
ชวนแก๊งค์เพื่อนเรียนรู้ช�ยห�ดในระยะแรกและเป็นอ�ส�สมัครวัดแนวห�ด 
เพ่ือศึกษ�เรื่องก�รเติมทร�ยซึ่งเป็นท�งออกใหม่ในก�รจัดก�รช�ยห�ดกับ 
สงขล�ฟอรั่ม และ ผศ.ดร.สมปร�รถน� ฤทธิ์พริ้ง
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 ขณะเดียวกันสงขล�ฟอรั่มเปิดรับให้เด็กทั่วไปเสนอโครงก�ร พวกเข�จึง
ได้นำ�เสนอก�รศึกษ�ระบบนิเวศห�ดสงขล�จนได้รับก�รอุดหนุนภ�ยใต้โครงก�ร
พลังพลเมืองเย�วชนสงขล� สนับสนุนโดยมูลนิธิสย�มกัมม�จลและสำ�นักง�น
ทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ 
 “มันก็แปลกดี ทั้งที่นักเรียนมห�วชิร�วุธเร� มีไอน้ำ�เค็มเต็มปอด เสียง
ลมเสียงคลื่นติดหัวสมอง ชอบออกไปเดินเล่น ตะโกน ปลดปล่อย ระบ�ยอ�รมณ์
ย�มเบื่อๆ เซ็งๆ บนช�ยห�ด เอ�เข�้จริงกลับไม่รู้เรื่องช�ยห�ดจริงจังกันเลย”
 Beach for life ถูกมองว่�เป็นแค่ชมรมเถื่อนในโรงเรียน แต่ผลง�น
ช�ยห�ดอันโดดเด่น โดยก�รเผยแพร่คว�มรู้ของกลุ่มผ่�นบอร์ดนิทรรศก�รและ
เสียงต�มส�ย จึงถูกยอมรับจ�กทั้งทุกฝ่�ย ในรั้วโรงเรียน 
 เมื่อพวกเข�มองเห็นชุมชนเก้�เส้ง หมู่บ้�นช�วประมงติดช�ยห�ดท่ี  
รับผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงเริ่มออกไปทำ�กิจกรรมค่�ยชวนเด็กเก้�เส้ง 
ม�แต่งนิท�นช�ยห�ด ผลิตนิท�นเล่มเล็ก นำ�ม�ใช้เล่�ให้เพื่อนในชุมชนด้วยกันฟัง 
 ทีมง�นพ�กันลงไปยังชุมชนเก้�เส้งทุกวันอ�ทิตย์ เพื่อร่วมกิจกรรม 
เล�่นิท�น ตกเย็นย้�ยวงนิท�นไปเล่�ต่อที่ถนนคนเดินสงขล� ประเด็นช�ยห�ดจึง
ค่อย ๆ ได้รับคว�มสนใจจ�กประช�ชน หล�ยคนม�ขอเป็นอ�ส�สมัครเครือข่�ย
ทำ�ง�น 
 “อันที่จริงช่วง ม.๖ ผมเองเจอปัญห�ส่วนตัวผ่�นเข้�ม�ม�กม�ย จนไม่
อย�กทำ�โครงก�รฯต่อ แต่เพื่อนยังอย�กทำ� สุดท้�ยตัดสินใจเดินต่อ”  ปี ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๗ นับเป็นระยะที่ ๒ ของโครงก�ร พวกเข�มีบทบ�ทเชื่อมร้อยเครือข่�ยสู่
ก�รสร้�งธรรมนูญเย�วชนอนุรักษ์ห�ดสมิหล�
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 “ที่เชื่อมถึงธรรมนูญได้เพร�ะผมเป็นญ�ติลุงขุนทอง บุณยประวิตร 
อดีตน�ยก อบต.ชะแล้ ผู้ผลักดันธรรมนูญสุขภ�พชุมชน สำ�เร็จเป็นแห่งแรก
ของประเทศไทย แต่ท่�นม�โดนยิงเสียชีวิต”
 ก�รเสียชีวิตของน�ยขุนทองทีน่้ำ�นิ่งกล่�วถึง เคยตกเป็นข่�วโด่งดัง
ทั่วประเทศม�แล้ว  ก�รสูญเสียคนดีของสังคมครั้งนั้น  มันติดอยู่ในคว�มทรง
จำ�ของเด็กน้อยม�ตลอด ตอนเกิดเหตุเข�ยังเป็นนักเรียนชั้น   ป.๔  โรงเรียน
ชะแล้นิมิต และมีส่วนในกระบวนก�รธรรมนูญชุมชนตำ�บลชะแล้ 
 “กลับไปอยู่กับน้�เมธ�น้องลุงขุนทอง ช่วงปิดเทอม ม.๕  นอกจ�ก
ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับก�รต�ยของลุงขุนทอง ยังรับรู้ว่�สิ่งที่ท�่นว�งเอ�ไว้ว่�เป็น
ประโยชน์อย�่งไร ผมยังได้ไปร่วมกิจกรรมสมัชช�สุขภ�พกับช�วชะแล้ และ
ธรรมนูญสุขภ�พของพื้นที่อื่นด้วย”
 ธรรมนูญชุมชนไม่ใช่กฎหม�ย แต่เป็นข้อตกลงร่วม สัญญ�ใจ ยึดโยง
ในก�รทำ�อะไรร่วมกันของผู้คน เข�จึงคิดว่�รูปแบบธรรมนูญชุมชนดังกล่�ว 
น�่จะช่วยขับเคลื่อนก�รอนุรักษ์ช�ยห�ดโดยเย�วชน
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 แม้หล�ยคนต้องเรียนหนัก 
เพร�ะอยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบเข้�
มห�วิทย�ลัย ห�กแต่กลุ่มพลัง 
พลเมืองเย�วชน Beach for life  
ยังขับเคลื่อนกิจกรรม ผ่�น 
กระบวนก�รมี ส่ วนร่ วม กับ เพื่ อน 
เย�วชน ๙ สถ�บันในเมืองสงขล� 
ประกอบด้วย โรงเรียนมห�วชิร�วุธ 
โรงเรียนวรน�รีเฉลิม โรงเรียนแจ้ง 
วิทย� โรงเรียนวชิร�นุกูล โรงเรียน 
เทศบ�ล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
มห�วิทย�ลัยทักษิณ มห�วิทย�ลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร � ช ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� และ 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน 
เขต  ๙ ห�กนับรวมเป้�หม�ยเด็ก 
และเย�วชนเหล่�นี้ มีจำ�นวน 
ทั้งหมด ถึง ๒๐,๐๐๐ คน  
 “เร�เห็นว่�เพื่อนเย�วชน
ล้วนไม่มีคว�มรู้ท�งวิช�ก�รเกี่ยวกับ
ช�ยห�ด จึงเริ่มต้นกิจกรรมทุกครั้ง
ด้วยก�รให้ข้อมูลคว�มรู้”

กระบวนก�รสร้�ง เครือข่�ยและ 
องคค์ว�มรู้ เกี่ยวกับห�ดสมิหล�
ให้คนสงขล�เข้�ใจและตระหนักถึง 
คุ ณ ค่ � ที่ ต้ อ ง ร่ ว ม กั น ดู แ ล 
แบบสอบถ�มในเวทีต่�ง ๆ  หน้�
แรกจึงเน้นให้คว�มรู้ เรื่องช�ยห�ด  
ส่วนหน้�หลังตั้งคำ�ถ�มง่�ย ๆ ว่� 
 ๑. คุณคิดว่�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง
เกิดจ�กอะไร ?
 ๒. ในฐ�นะพลเมืองเย�วชน 
คุณคิดว่�จะช่วยปกป้องห�ดสมิหล� 
อย่�งไร ? 
 คำ�ถ�มง่�ย ๆ ห�กข้อมูล 
ตอบกลับจ�กเวทีต่�ง ๆ ม�กม�ย 
มห�ศ�ล  “ข้อคิดเห็นจ�กคนสองหมื่น 
มันเยอะม�ก แต่ช่วงนั้นผมบ้�พลัง 
ได้ใช้เทคนิค mind map จัดหมวดหมู ่
สรุปประเด็น ประเด็นหลักและรอง 
นำ�ส�ระม�ยกร่�งธรรมนูญก่อนส่ง 
ให้ที มที่ ปรึ กษ�และผู้ ทรงคุณวุฒิ  
ม�ช่วยดู 

ธรรมนูญเยาวชนชายหาดแห่งแรก
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 กว่�จะได้ฉบับสมบูรณ์ใช้เวล�ถึง ๗ เดือนในก�รรวบรวมก�รรับฟังคว�ม
คิดเห็น และเขียนร่�งรัฐธรรมนูญฯ” ส�ระสำ�คัญของธรรมนูญฉบับนี้ระบุถึงก�ร
จัดก�รช�ยห�ดโดยประช�ชนมีสิทธิร่วมในก�รเสนอคว�มคิดเห็น และตัดสินใจ

 จ � ก แ น ว คิ ด เ บื้ อ ง ต้ น  
พวกเข�เพียงต้องก�รประก�ศ
ธรรมนูญใช้ในกลุ่ม แต่ระหว�่งนั้น 
เกิดปัญห�ก�รจัดก�รกัดเซ�ะช�ยห�ด
ปะทุขึ้นม�อีก โดยยังไม่มีท�งออก
เหม�ะสมเช่นเดิม หล�ยคนจึงเห็น
ว่�ควรยกระดับธรรมนูญช�ยห�ด 
ให้มีบทบ�ทโดยตรงต่อก�รแก้ปัญห� 
โดยเห็นช่องท�งสร้�งโอก�สประช�ชน 
ตัดสินใจร่วมกับเทศบ�ล ผู้มีอำ�น�จ
ในก�รอนุญ�ตต่อก�รดำ�เนินก�ร
เกี่ยวกับช�ยห�ด 
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       ผลจึงสรุปว�่เห็นสมควร ต้อง
ชวนเทศบ�ลนครสงขล�ม�มีส่วน
ร่วมกระบวนก�รธรรมนูญช�ยห�ด 
ด้วยเหตุดังกล่�ว ๘ มิถุน�ยน ๒๕๕๗ 
ในง�นแลเลแลห�ด The World 
Beach Day ครั้งที่ ๔ นอกจ�กมี
ก�รเดินขบวนของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษ� เพื่อแสดงพลังปกป้องห�ด
สมิหล� จึงมีก�รเซ็น MOU ขับเคลื่อน
ธรรมนูญเย�วชนอนุรักษ์ห�ดสมิหล�
อย่�งยั่งยืน ฉบับที่ ๑ พุทธศักร�ช 
๒๕๕๗ ระหว่�ง พลเมืองเย�วชน
สงขล�กับเทศบ�ลนครสงขล� โดย
มีเย�วชนและประช�ชนจำ�นวนม�ก
ร่วมเป็นสักขีพย�น 

เนื้ อห�หลั กธรรมนูญช�ยห�ด
ระบุว่�ธรรมนูญชุมชนซึ่งพลเมือง
เย�วชนที่อ�ศัยและศึกษ�อยู่ ใน
เขตจังหวัดสงขล� เป็นผู้มีจิตสำ�นึก 
หน้�ที่และดำ�เนินก�รในรูปแบบ
สภ�พลเมืองเย�วชนร่วมกับรัฐและ
ชุมชนจะเข้�ม�มีส่วนร่วมอนุรักษ์
ห�ดสมิหล�อย่�งยั่งยืน
 ประเด็นน่�สนใจมีหล�ยส่วน 
อย�่งเช่น ระบุถึงก�รจัดตั้งสภ�
พลเมืองเย�วชนขึ้นเพื่อบริห�รจัดก�ร 
ขับเคลื่ อนง�นช�ยห�ดมีสม�ชิก 
เป็นตัวแทนจ�กสถ�บันก�รศึกษ�  
๙ สถ�บัน มีผู้ใหญ่จ�กหน่วยง�น 
ต�่ง ๆ ม�เป็นที่ปรึกษ�  
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 ผลจ�กก�รขับเคลื่อน และ ลงน�ม MOU กับเทศบ�ลนครสงขล� 
เบื้องต้น “ก�รใช้ธรรมนูญไประงับกิจกรรมบ�งอย่�งที่เกี่ยวกับช�ยห�ด แต่
ก็ยังไม่ส�ม�รถไปถึงจุดค�ดหวัง เทศบ�ลนครสงขล�เองก็ไม่ได้หยิบธรรมนูญ
ม�ใช้โดยตรง อย่�งน้อยเทศบ�ลรับรู้ว่� เร�ขับเคลื่อนเรื่องนี้ และเทศบ�ล  
จะทำ�อะไรก็เกรง MOU ที่ทำ�กับเร�”
 น้ำ�นิ่งประเมินผลเชิงปฏิบัติว่�ธรรมนูญช�ยห�ดที่เกิดขึ้น ส�ม�รถ
ส่งผลระงับกิจกรรมบ�งอย่�งที่เกี่ยวกับช�ยห�ดได้ แต่ไม่อ�จถึงจุดค�ดหวัง
สูงสุดเพร�ะในคว�มเป็นจริง เทศบ�ลไม่ได้หยิบธรรมนูญม�ใช้โดยตรง 
 ผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือก�รได้เห็นก�รมีส่วนร่วมของ
เย�วชน ๙ สถ�บันที่ม�ทำ�ง�นเรื่องนี้ด้วยกัน  และก�รได้เครือข่�ยแนวร่วม
กลุ่มเย�วชนเครือข�่ยโครงก�รพลเมืองเย�วชนสงขล� รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดี ทั้ง
นักกฎหม�ย นักวิช�ก�ร ครู อ�จ�รย์ NGOs  นักก�รเมืองท้องถิ่น แม่ค้� 
ช�วประมง นักธุรกิจ ประช�ชนทั่วไป ม�ช่วยทำ�ง�นและขย�ยวงเพิ่มม�กขึ้น
เรื่อย ๆ

ระบบติดตามชายหาด
 บ่�ยวันนั้นสม�ชิก Beach for life ส่วนหนึ่งนัดพบกันที่สำ�นักง�น
สงขล�ฟอรั่ม ถนนนครใน นอกจ�กว�ระประชุมเตรียมง�น ของกลุ่มแล้ว  
ยังใช้โอก�สนี้ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ทำ�ง�นต�มมุมมองแต่ละคน 
  “จ�กก�รขับเคลื่อนธรรมนูญในหมวดก�รมีส่วนร่วม เร�จึงได้ติดต�ม
ช�ยห�ดทั้งระบบต่อเนื่องม�จ�กปี ๒”
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 เพรชเชิซ เอเบเล อีเลชุคก ู
หรือ “เกรซ”นักเรียน ม. ๕ โรงเรียน
มห�วชิร�วุธ  สม�ชิกกลุ่ม เล่�ถึง 
กิจกรรมในระยะที่ ๓ ระหว่�งปี 
๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ภ�ยใต้โครงก�ร
พลังพลเมืองเย�วชนสงขล�จัดโดย
สงขล�ฟอรั่ม สนับสนุนโดยมูลนิธิ
สย�มกัมม�จล และสำ�นักง�นกองทุน
สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ 
(สสส.) ซึ่งมีก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล
ช�ยห�ดทั้งระบบ สร�้งกระบวนก�ร

เรียนรู้ธรรมช�ติของระบบห�ดทร�ยให้แก่คนสงขล�ในรูปแบบ Citizen Science 
ที่เน้นระบบอ�ส�สมัครในท้องถิ่นม�ร่วมเรียนรู้บนพื้นฐ�นเหตุผลท�ง
วิช�ก�ร และกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ม�ห�คำ�ตอบ
 หลังจ�กพวกเข�ร่วมกับสงขล�ฟอรั่มและกลุ่มว่�ที่นักกฎหม�ย
อ�ส� (Law long beach) ช่วยกันจัดเวที The World Beach Day แลเล
แลห�ด ครั้งที่ ๕ ในปี ๒๕๕๘ จึงเกิดก�รพัฒน�เครื่องมือติดต�มช�ยห�ด 
โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�ก ผศ.ดร.สมปร�รถน� ฤทธิ์พริ้ง อ�จ�รย์ประจำ�
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ผ�่นกระบวนก�ร
สำ�คัญกล�่วคือ 
 ๑. สร้�งแกนนำ� Beach for life
 ๒. ค้นห�และสร้�งอ�ส�สมัครคนสงขล�
 ๓. พัฒน�เครื่องมือก�รติดต�มช�ยห�ดและฝึกอบรมก�รใช้
เครื่องมือ
 ๔. ลงพื้นที่ติดต�มสภ�พห�ดสมิหล�ทั้งระบบ
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       “จ�กกระบวนก�รดังกล่�ว เร�จึงได้นัดเครือข่�ยอ�ส�สมัครทุกวัน
อ�ทิตย์แรกของเดือน เพื่อม�ทำ�ฐ�นข้อมูล ๓ มิติประกอบด้วยข้อมูลท�ง
ก�ยภ�พ ระบบนิเวศน์ สิ่งมีชีวิตและก�รใช้ประโยชน์ของห�ด” 
 เ ธ อ บ อ ก ว่ �
ง�นนี้ กลุ่มเด็ก ๆ ทุกคน  
พร้อมเป็นแกนหลักสร้�ง
แรงบันด�ลใจ  ให้คว�มรู้ 
ฝึกฝนก�รใช้อุปกรณ์
วัดห�ดที่ออกแบบโดย 
ผศ.ดร.สมปร�รถน� 
ฤทธิ์พริ้ ง ให้กับอ�ส�
สมัครหน�้ใหม่ที่ม�ร่วม 
 ผศ.ดร.สมปร�รถน� ฤทธิ์พริ้ง และ Beach for Life ออกแบบ
ศึกษ�โดยแบ่งพื้นที่ช�ยห�ดสมิหล� - ชล�ทัศน์ออกเป็น ๑๒ จุด เช่น  
เก้�เส้ง จุดหินทิ้ง หน�้สน�มมวย ล�นดนตรีหน้�ศ�ลเด็ก หน้�ร้�นอ�ห�ร  
ห�งพญ�น�ค น�งเงือก แหลมสนอ่อน เป็นต้น 
 “กระบวนก�รนี้ทำ�ให้เร�เห็นคว�มเปลี่ยนแปลงของช�ยห�ดที่
ไม่เคยรู้ม�ก่อนอย�่งเช่น ย�มมรสุมช�ยห�ดเหลือสั้น ทั้งที่คว�มจริงทร�ย 
แค่ถูกล�กไปกองอีกบริเวณหนึ่ง ครั้นลมสงบช�ยห�ดกลับม�ย�วอีกครั้ง” 
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ชนินทร์ วงษ์บุดด� หรือ “เอฟ” ม.๖ 
โรงเรียนมห�วชิร�วุธสม�ชิก Beach for 
life เล่�ถึงมิติท�งชีวภ�พจ�กก�รติดต�ม
ช�ยห�ด สมิหล�ช่วงที่ผ่�นม�ว่�พบ 
สิ่งมีชีวิตหล�กหล�ย โดยเฉพ�ะปล�ด�ว
จำ�นวนม�ก ต้นไม้ลักษณะเด่นประจำ�ถิ่น 
เช่น ถั่วคล�้ทะเลดอกสีเหลือง ซึ่งห�ได้ย�ก 
กลับม�พบบริเวณแหลมสนอ่อน นอกจ�ก
นั้นมีกล้วยไม้ต�มพื้นทร�ยป่�สน

 ในง�น The World Beach Day แลเล แลห�ด ปีที่ ๖ ที่ผ่�น
ม�ท�งกลุ่มได้นำ�เสนอร�ยง�นก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์และสภ�พห�ด 
สมิหล� - ชล�ทัศน์  จ�กกระบวนก�รติดต�มช�ยห�ด ๑ ปี (เมษ�ยน 
๒๕๕๘- เมษ�ยน ๒๕๕๙) 

  บ ท ส รุ ป ภ � พ ร ว ม
ระบุ ว่ �คว�มพย�ย�มของ
หน่วยง�นเกี่ยวข้องในก�รแก้
ปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งห�ด 
สมิหล�-ชล�ทัศน์ โดยก�ร
ทิ้งวัสดุสังเคร�ะห์ลงบนห�ด  
ด้วยเทคนิควิธีก�รต่�ง ๆ ต�ม
คว�มถนัดของหน่วยง�น
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ที่เข้�ม�ดูแลรับผิดชอบ ยังรบกวนสมดุลและก�รปรับตัวของช�ยห�ดต�ม
กระบวนก�รธรรมช�ติ นอกจ�กไม่เกิดผลในก�รแก้ปัญห�ยังส่งผลกระทบ
ช�ยห�ดส่วนอื่นถูกกัดเซ�ะต่อไปอีก 
 สำ�หรับโครงก�รป้องกันก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งสมิหล� - ชล�ทัศน์ ที่ดำ�เนิน
ก�รโดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสงขล� ร่วมกับสำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขล� (ทส.)  ดำ�เนินก�รถมทร�ยช�ยห�ดที่ถูกกัดเซ�ะ
โดยใช้วิธีดูดทร�ยในทะเลกับแหลมสนอ่อน เพื่อถมในตำ�แหน่งกัดเซ�ะช�ยฝั่ง
รุนแรงที่สุดนั้น ไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�เนื่องจ�กอิทธิพลของรอดักทร�ยที่ขัด
ขว�งก�รเคลื่อนตัวของตะกอนทร�ย ประกอบกับก�รดำ�เนินก�รไม่ถูกหลัก
วิช�ก�ร

 เมื่อม�ร่วมง�นกับ Beach 
for life มุมมองทะเลของ“เกรซ” 
จ�กเด็กที่เคยมองผืนฟ้�สีคร�ม เพียง
ผ�่นๆ ชิวชิว ในมุมสถ�นที่ท่องเที่ยว
แห่งหนึ่งของจังหวัดสงขล� ได้พลิก
กลับอีกด�้น 
 “กล�ยเป็นว่� รู้สึกผูกพันกับ
ทะเลม�กขึ้น  ก่อนนี้ได้ยินข�่วกัดเซ�ะ
อะไรอย่�งนี้  ไม่คิดว่�เกี่ยวกับเร�สัก
เท�่ไร พอม�จับเรื่องนี้จริงจังจึงรู้ว่�
ปัญห�นี้เกี่ยวกับอะไร” 

 กิจกรรมลงพื้นที่ค้นห�คน
รักษ์ห�ดสมิหล�แบบเค�ะประตูบ้�น  
บริเวณชุมชนเก้�เส้งจ�กโครงก�ร  
ปีที่ ๓ เพื่อ สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
เรื่องก�รพังทล�ยของห�ดสมิหล� 
ให้กับช�วบ้�นและค้นห�แกนนำ�ชุมชน 
เกรซได้ประสบก�รณ์ใหม่นอกห้องเรียน  
จ�กก�รพบเจอช�วบ้�นต่�งคว�มคิด 
คว�มเชื่อ องค์คว�มรู้แตกต�่ง

หาดสร้างพลเมืองใหม่
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 เด็กน้อยที่เคยมองโดยใช้คว�มคิดตัวเองเป็นศูนย์กล�ง ค่อยคลี่ใจออก 
“หล�ยอย่�งผิดค�ดไปหมดเคยจินตน�ก�รว่�ลงชุมชนนี้เข�คงไล่เร�ออกม�
พอสัมผัสจริง ๆ กลับเจอคนม�ชวนคุย  อย�กช่วยเหลือ อย�กมีส่วนร่วม 
เข้�ใจและเห็นด้วยกับวิธีคิดของเร�ขณะเดียวกับเจอคนเห็นต่�ง” ไม่ว่�เห็น
ด้วยหรือเห็นต่�ง  ย่อมเป็นโอก�สออกจ�กห้องเรียนไปเรียนรู้โลกกว้�งอย่�ง
แท้จริง   
 “ลงชุมชนช่วงบ่�ยมักได้คุยกับผู้หญิงเพร�ะผู้ช�ยไปละหม�ดที่
มัสยิด เร�เรียนรู้ว่�บ้�นที่เป็นร�้นข�ยของ ห�กเข�ดูกำ�ลังยุ่ง ๆ ไม่ควรเข้�ไป
รบกวน และควรหลีกเลี่ยงคนที่ไม่น่�ไว้ใจ”  

 เก�้เส้งเป็นชุมชนแออัดของช�วประมง อยู่สุดปล�ยห�ดในเขตเทศบ�ล 
นครสงขล� ช�ยห�ดบริเวณหน้�ชุมชนเจอปัญห�ก�รกัดเซ�ะรุนแรงจึงมี 
ก�รทิ้งหินเพื่อกันคลื่น  ช�วบ�้นที่นี่แม้รู้ทั้งรู้ว�่เขื่อนช่วยกันคลื่นและยังเป็นตัว 
ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งเสียเอง แต่ห�กรื้อออกทันทีทันใด บ�้นเข�อ�จถูกคลื่นซัดพัง 
ในพริบต� จึงยอมเห็นด้วยกับก�รแก้ปัญห�ดังกล่�วโดยไม่มีท�งเลือกอื่น
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 เกรซเรียนรู้ว่�วิธีก�รพูดคุยกับคนที่เห็นต่�งนั้น ต้องไม่เถียงกับเข� 
ท�งที่ดีที่สุดคอยนิ่งรับฟังคว�มเห็นในมุมมองของเข� รอจังหวะบอกเล่� 
มุมของตัวเองออกไปให้เข�ฟังบ้�งเมื่อมีโอก�ส 
  “บทเรียนส่วนตัวในก�รทำ�ง�นนี้เร�พบว่�กองทัพต้องเดินด้วยท้อง 
สุดท้�ยไม่มีอะไรแน่นอน สิ่งที่เร�ค�ดไว้อ�จไม่ได้เกิดขึ้นจริง” เธอเล่�มุมส่วนตัว 
น�่รัก ๆ ที่พอเห็นภ�พก�รทำ�ง�นของเด็กที่ยังต้องเรียนรู้อีกหล�ยอย่�งในโลก
กว้�ง
 หลังลงเค�ะประตูบ�้นหล�ยครั้ง  Beach for life กล�ยเป็นที่รู้จักของ
คนเก�้เส้ง สิ่งที่เติบโตงอกง�มในตัวของทีมง�น คือ ก�รรู้วิธีก�รพูดจ�กับผู้คน 
คิดอย่�งเป็นระบบ ส�ม�รถว�งแผนทำ�ง�น มีทักษะแก้ปัญห� พลิกแพลงเข�้
กับสถ�นก�รณ์ ได้เป็นอย�่งดี 
 “เอฟ” พลันเปลี่ยนพูดด้วย
เสียงเครือ น้ำ�ต�คลอหน่วย เมื่อก�ร
พูดคุยลื่นไหล ปะทะเนินทร�ยคว�ม
ทรงจำ�ส่วนตัวบ�งช่วงตอน
 “พ่อแม่อย�กให้ เร�เรียน
อย่�งเดียว ตอนแรกเข้�ชมรมโนร� 
พ่อแม่ให้ล�ออก ไปห�ชุมนุมอื่น 
อย่�งชุมนุมวิทย์-คณิต Beach for 
life เข�บอกว�่ ไม่ต้องไปทำ�เพร�ะ
มันไม่ใช่ก�รเรียน ทะเล�ะกันร้องไห้ 
เสียใจแต่ก็ยังทำ�ต่อ ไม่กลับบ�้น 
จำ�เป็นต้องโกหกแม่ว�่ม�อ�่น

หนังสือ ครูนัดสอนอะไรอย่�งนี ้ ทำ�ม� 
เรื่อย ๆ จนถึงบัดนี้ ตอนนี้พ่อแม่รู้แล้ว 
เข�ก็จะถ�มว่�ตั้งใจเรียนหรือเปล่�...
เรื่องเรียนเร�ไม่มีปัญห�”เอฟ ม�จ�ก
หมู่บ้�นบนช�ยห�ดอำ�เภอระโนด 
คว�มผูกพันลึก ๆ กับช�ยห�ดครั้ง
วัยเย�ว์ยังแจ่มชัด พอม�ทำ�โครงก�ร 
ยิ่งเด่นชัด
 เข�ปั่นจักรย�นผ่�นห�ด   
สมหิล�เป็นประจำ� แต่ก่อนแค่หันมอง 
ผิวเผิน ตอนนี้เข�ชอบคิดและตั้งคำ�ถ�ม 
เวที รั บฟั งคว�มคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ 
ช�ยห�ดหล�ยครั้งที่ผ่�นม�
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เอฟมีบทบ�ทในก�รนำ�เสนอ ประสบก�รณ์เวทีเปลี่ยนเข�เป็นคนใจเย็นพร้อม
รับฟังคนอื่น
 “โตขึ้นเร�อย�กเป็นครู ก�รม�ทำ�ง�นแบบนี้มันจำ�เป็น เพร�ะ
ครูต้องเป็นคนที่อย�กเรียนรู้ที่จะเจอสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้ทำ�ง�นกับกลุ่มและ 
แก้ปัญห�ร่วมกัน”

 สำ�หรับ ธณ�กร  สีดำ�  
หรือ “ขลุ่ย” นักเรียนชั้น ม.๖ 
โรงเรียนมห�วชิร�วุธ เติบโตม�   
ริมห�ดสมิหล� เพร�ะอยู่บ�้นพัก
ตำ�รวจ บริเวณแหลมสนอ่อน
  “ผมออกไปช�ยห�ด
บ่อยครับ เล่นน้ำ�บ�้ง บ�งวัน
ชวนแม่ไปห�หอยเสียบ  ม�ทำ�
โครงก�รจึงรู้ว่�พื้นที่คว�มสุขของ
เร�มันกำ�ลังห�ย”
 ขลุ่ยรู้ ว่�ห�ดทร�ยเป็น
ม�กกว่�พื้นที่คว�มสุขของเข�คน
เดียว แต่เป็นทั้งแหล่งอนุบ�ลสัตวน์้ำ� 
จอดเรือ ที่ทำ�ม�ห�กินของช�วประมง  กระทั่งประกอบพิธีท�งศ�สน� 
 “พอโตขึ้นผมย้�ยไปอยู่ชุมชนสวนตูลห่�งทะเลออกม� แต่ยังต้อง
เดินท�งผ่�นห�ดทร�ยม�โรงเรียนอยู่ทุกวัน ผมมักหันไปดูว่�ห�ดหดลง
หรือเปล่� เข�ทำ�อะไรกับห�ด เกิดอะไรขึ้น”
 ก�รร่วมง�นกับ Beach for life “ขลุ่ย” มองช�ยห�ดต�่งไปจ�กเดิม 
ขณะคว�มเปลี่ยนแปลงส่วนตัว เข�รับผิดชอบ ตรงเวล� ใจเย็น มีสติ ม�กขึ้น 
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 “กิจกรรมกลุ่มครั้งหนึ่งผมรับผิดชอบเรื่องอ�ห�ร ปร�กฏว่�วันนั้น
ข�้วไม่พอ เร�ไม่เคยมีประสบก�รณ์ทำ�ง�น ทำ�อะไรไม่ถูกเลย พอม�นั่งคิด
ทีหลังว่�ถ้�เย็นสักนิดก็จะเห็นท�งออก นี่จึงเป็นก�รเรียนรู้ในชีวิตที่เป็นจริง” 
 เช่นเดียวกับคนอื่น กิจกรรมค้นห�คนรักษ์ห�ดสมิหล�ที่ต้องลงไป
พบช�วบ้�นเก�้เส้ง  ขลุ่ยเคยคิดว่�ชุมชนเก้�เส้ง เป็นพื้นที่โหดร้�ยน่�กลัว 
 “แต่กล�ยเป็นว�่ วันนั้นผมยืนคุยกับผู้ช�ยคนหนึ่งกล�งแดด อยู่ดี ๆ  
มีลุงคนหนึ่งเดินเข้�ม�ชวนเข้�ไปนั่งคุยที่มัสยิด แถมแนะนำ�ให้รู้จักคนที่
ส�ม�รถจะม�เป็นแกนนำ�ทำ�ง�นให้กับเร�ได้” เข�เล่�ว่�หลังจับทิศท�ง
คว�มคิดช�วบ้�นเก้�เส้งส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับก�รสร้�งเขื่อนกันคล่ืน   
จึงเลือกไม่เอ�เรื่องเขื่อนม�คุย เพื่อลดก�รปะทะ
 กรณีลงชุมชนเก้�เส้ง 
แม้ทำ�ให้เด็ก ๆ อึดอัดที ่
ช�วบ้�นคิดต่�งจ�กตัวเอง 
แต่เมื่อเข้�ใจถึงที่ ไปที่ม�  
สิ่งเหล่�นั้นเองสะท้อนกลับ
ม�ปฏิวัติระบบคิดของเด็ก 
ผ่�นก�รเอ�ตัวเองไปคลุก
กับปัญห�จริง ๆ 
 อน�คตอันใกล้ขลุ่ยอย�กเรียนต่อคณะอักษรศ�สตร์ แม้มองว่� 
สิ่งที่เลือกเป็นจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เข�ทำ�ตอนนี้โดยตรง เข�กลับมองว่�ชีวิต
ในอน�คตยังคงเชื่อมโยงกับคำ�ว่�ช�ยห�ดอย่�งแน่นอน 
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 “เร�ได้กระบวนก�รคิดสำ�คัญที่ว�่ แม้เอ�ห�ดกลับม�เหมือนเดิมไม่ได้ 
๑๐๐% แต่ต้องไม่ทำ�ให้มันแย่ลงไปกว�่เดิม อันนี้ไม่เฉพ�ะเรื่องห�ด ยังหม�ยถึง
ทุกเรื่องในสังคมประเทศเร�”

 อ�รัช  ขวัญเจริญ หรือ 
“รัช” เด็กม. ๔ น้องสุดท้องของกลุ่ม
ที่ม�นั่งคุยด้วยในวันนั้นเล�่ว่� บ้�น
เข�อยู่ใกล้ทะเลที่อำ�เภอสิงหนคร 
ฝั่งตรงข้�มกับห�ดสมิหล�  เข�ชอบ
เดินเล่นช�ยห�ด แต่ก็ไม่รู้อะไรเกี่ยว
กับสิ่งใกล้ตัวนี้เลย  เมื่อเข้�ม�ทำ�ง�น
ร่วมกับกลุ่ม นอกจ�กได้รู้จักก�ร
ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น ยังรู้จักช�ยห�ด
ม�กขึ้น เคยมองช�ยห�ดแบบผ่�นๆ 
แค่สิ่งสวยง�ม วันนี้มองเห็นมิติ
เปลี่ยนแปลง

 พรรณิภ� โสตถิพันธุ ์ ผู้อำ�นวยก�รสงขล�ฟอรั่ม กล่�วว่�โครงก�ร
พลังพลเมืองเย�วชน  มีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ ให้เย�วชน
อ�ยุ ๑๔ - ๒๔ ปี ได้มีโอก�สเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง ในประเด็นต�่ง ๆ  
ที่เย�วชนมองเห็นและต้องก�รเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น เริ่มจ�กตัวเองและทีมง�น
ที่ทำ�ง�นร่วมกันเป็นกลุ่ม

ท่องคาถา“ห้ามกลวง”
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 กลุ่ม Beach for life   เป็นหนึ่งในโครงก�รพลังพลเมืองเย�วชน
สงขล� ที่สนับสนุนโดยสงขล�ฟอรั่ม เป็นกลุ่มที่มีคว�มโดดเด่นน�่ภ�คภูมิใจ 
จ�กก�รศึกษ�ติดต�ม ระบบธรรมช�ติของห�ดสมิหล�  
 “พวกเข�มีจุดเด่นในก�รสร้�งกลุ่ม สร้�งกระบวนก�รเรียนรู้จ�ก
พี่สู่น้อง เพื่อนสู่เพื่อน เด็กสู่ผู้ใหญ่ โดยใช้เครื่องมือท�งสังคมหล�กหล�ย 
ไม่ว่�กระบวนก�รพูดคุยด้วยมิตรไมตรี กระบวนก�รธรรมนูญชุมชน  และ
กระบวนก�รศึกษ�และติดต�มห�ดสมิหล�ทั้งระบบ ทั้งหมดทำ�ไปพร้อม
กับกระบวนก�รสร้�งพลเมืองเย�วชน”
 “น้ำ�นิ่ง” เล่�ว�่ย�มว�่งจ�กเรียน เข�มักแวะเข้�ม�ที่สำ�นักง�น
สงขล�ฟอรั่มบ่อยเพร�ะอยู่ไม่ไกลจ�กโรงเรียนม�กนัก ม�ช่วยทำ�ง�น และ
นั่งพูดคุยเรื่องร�วต�่งๆ กับป้�หนู มีคำ�พูดหนึ่งที่ผมชอบม�กที่ป้�หนูเตือน
พวกเร�เสมอคือ ประโยคที่ว�่ “อย่�ทำ�ตัวกลวงนะ” 
 คำ�ว่� “อย่�ทำ�ตัวกลวง” น้ำ�นิ่งเข�้ใจว่� เป็นคำ�เตือนที่ต้องก�รสื่อ
กับคนทำ�ง�นว่�ต้องเก่งด้�นข้อมูลคว�มรู้ เป็นคนชอบเรียนรู้ ตื่นรู้ อยู่ตลอดเวล� ทำ�ให้
เข�หันม�อ่�นหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับช�ยห�ด พร้อมไปกับกระตุ้น
ทีมง�นศึกษ�เรียนรู้จริงจัง ถึงขน�ดจัดทดสอบคว�มรู้เกี่ยวกับช�ยห�ด
ภ�ยในกลุ่ม และเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์อันเกี่ยวเนื่องกับช�ยห�ดเกิดขึ้น
อยู่ตลอดเวล� กระบวนก�รเรียนรู้จ�กก�รลงมือทำ�บนสถ�นก�รณ์จริง 
จึงเดินหน�้ควบคู่กันไป  มีก�รนั่งคุย ห�ท�งออก เรียนรู้ เบื้องลึกเบื้อง
หลัง วิเคร�ะห์ เชื่อมโยงปัญห�หล�กมิติอยู่ตลอดเวล�  
 “เร�พบว่�ทั้งนอกและในห้องเรียนเสริมพลังแก่กันอยู่เสมอ     
ทุกวันนี้ สำ�หรับผมเอ�คว�มรู้จ�ก Beach for life ไปตอบข้อสอบใน
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วิช�เอกพัฒน�ชุมชน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎสงขล� 
ซึ่งผมเป็นนักศึกษ�ปี ๓ จนได้คะแนนเต็ม”  
เข�เล่� 
 ครั้งหนึ่งเข�ไม่เข้�ใจตรีโกณมิติและ
มองว่�เป็นเรื่องน่�เบื่อ  แต่เมื่อจำ�เป็นต้องใช้
ตรีโกณมิติวัดคว�มล�ดชันของช�ยห�ด ทำ�ให้
เริ่มเข้�ใจและสนุกจ�กก�รใช้ง�นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
จึงค้นพบว�่ก�รเรียนแบบลงมือทำ� เป็นก�รเรียน
รู้แท้จริง
 “แต่ห�กมองกลับไปช่วงจัดทำ�ธรรมนูญ
ช�ยห�ด ผมเครียดจนเข้�โรงพย�บ�ลบ่อยม�ก จน
หมอให้นอนพักรักษ�ตัวที่โรงพย�บ�ล”

  นอกเหนือเครียดกับง�น ระหว่�งโครงก�ร Beach for life กำ�ลังขึ้น 
ปี ๒ เด็ก ๆ  ได้สูญเสียผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุน ม�ตลอด คือ   พีระ ตันติเศรณี 
อดีตน�ยกเทศมนตรีนครสงขล�ซึ่งถูกยิงเสียชีวิต 
 “เป็นคว�มรู้สึกที่ย�กจะบอกเพร�ะก่อนหน้�นั้นไม่น�นผมสูญเสีย
ลุง ขุนทอง  บุญยประวิตร ม�แล้ว ทั้งคู่เป็นเหมือนไอดอลของคนดีที่ทำ�อะไร
เพื่อบ้�นเพื่อเมืองที่ต้องม�มีจุดจบเดียวกัน แต่อีกมุมหนึ่งพวกเข�ม�เป็นแรง
บันด�ลใจให้เอ�คว�มคิด คว�มเชื่อของเข�ม�ลองขับเคลื่อนต่อดู” น้ำ�นิ่งเล่�
นูรอ�มีนี ส�และ เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปฏิบัติก�รสงขล�ฟอรั่ม พี่เลี้ยงกลุ่ม 
Beach for life เล่�ว�่วันที่เธอเห็นเด็กกลุ่มนี้ครั้งแรกประเมินว่�คงเป็นเด็ก  
“หน่อมแน้ม” ทั่วไป
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 “เด็ก ม.๕ จะมีอะไร เร�คิดนะ คงเสนอโครงก�รแนวสนุก แต่ลึก ๆ 
เร�สัมผัสได้ว่�พวกเข�เป็นคนแอคชั่น กระตือรือร้น” 
 จ�กมุมมองไร้เดียงส�จนคงเอ�เป็นส่ำ�อะไรไม่ได้ จึงมีก�รท้�ท�ย
เด็กด้วยภ�รกิจม�เป็นลำ�ดับ 
 “พวกเข�เคยท้อกับหล�ยเรื่องร�วแต่ก็ผ่�นม�ได้ คิดว่�จุดเด่นอยู่ที ่
อุดมก�รณ์บ�งอย�่งและผู้นำ�ค่อนข้�งจริงจังกระตือรือร้น” เธอกล่�วว�่ 
สงขล�ฟอรั่มมีหลักก�รที่จะไม่ชี้นำ�เด็ก ห�กท�้ท�ยด้วยคำ�ถ�ม เน้นก�รสนับสนุน 
บทบ�ทพี่เลี้ยงคอยอยู่ข�้ง ๆ พร้อมให้แนวคิด ช่วยมองจุดอ่อน จุดเด่น  
และก�รต่อยอด 
  “ในที่สุดพบว่�เด็กกลุ่มนี้ คิดสร้�งสรรค์อะไรได้เร็วเป็นคนประเภท 
กล้�ถ�ม กล�้คิด กล้�ทำ� กล้�ชน”
 เธอแนะพวกเข�ว่�ก�รพัฒน�ตัวเองอยู่เสมอ ต้องเปิดสมองให้กว้�ง  
ไม่จำ�กัดคว�มรู้อยู่แค่เรื่องช�ยห�ดที่กำ�ลังทำ�  ส่วนเรื่องช�ยห�ด แค่ผิวเผิน
ไม่พอ ต้องมองลึกถึงระดับเชิงคุณค่� ก�รต่อสู้ประเด็นต�่ง ๆ เน้นก�รเตรียม
พร้อมข้อมูล ข้อเท็จจริงท�งวิช�ก�ร
 “ถึงตอนนี้ ก�รตื่นตัว ตื่นคิด ใฝ่รู้ ส�ม�รถคิดเป็นระบบเชื่อมโยง
ท�งสังคม รู้จักก�รประส�นง�นเครือข่�ย มีสำ�นึกพลเมือง ถือว่�ก่อเกิดอยู่ใน
ตัวเด็กกลุ่มนี้  ”
 เธอเชื่อว�่สิ่งดี ๆ เหล่�นี้จะติดต�มทุกคนไป ไม่ว่�วันข้�งหน�้พวก
เข�เติบโตไปอยู่ที่ไหน มีบทบ�ทอย�่งไรในสังคม อน�คตบ�งคนไม่ได้ทำ�ง�น
เรื่องช�ยห�ดโดยตรง แต่มีทักษะชีวิตที่ได้ส�ม�รถเชื่อมต่อได้อย่�งแน่นอน 
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คดีความศาลปกครอง

 ๒๔ สิงห�คม ๒๕๕๘ กลุ่ม 
Beach for life นำ�เครือข่�ยภ�ค
ประช�สังคมสงขล� ฟ้องคดีก�ร
จัดก�รช�ยห�ดของผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัดสงขล� สำ�นักง�นทรัพย�กร-
ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
ก ร ม ท รั พ ย � ก ร ท � ง ท ะ เ ล แ ล ะ
ช�ยฝั่ง กรมเจ�้ท่� และเทศบ�ล
นครสงขล� ต่อศ�ลปกครองสงขล�    
ให้ยุติโครงก�รป้องกันก�รกัดเซ�ะ 
ช�ยห�ดสมิหล� - ชล�ทัศน์  เนื่องจ�ก
เห็นว่�โครงก�รไม่ช่วยแก้ไขปัญห�
อย่�งถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร
          ก่อนหน�้นั้นเครือข่�ยภ�ค
ประช�สังคมเคยเสนอท�งออกกับ
จังหวัดหล�ยครั้ง เพื่อให้ดำ�เนินก�ร 
ปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งที่เหม�ะสม
และยั่งยืน แต่เสียงตอบรับจ�ก
หน่วยง�นรัฐ ซึ่งมีแผนขออนุมัติ
งบประม�ณร�ว ๑๗ ล้�นบ�ทม�
ก่อสร้�งรอดักทร�ย

 ซึ่ ง ง บ ป ร ะ ม � ณ ดั ง ก ล่ � ว
อนุมัติลงม�ยังจังหวัดสงขล�ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๘ แต่ถูกคัดค้�นจ�กภ�ค
ประช�ชน เพร�ะไม่มีก�รศึกษ�ผล 
กระทบท�งสิ่งแวดล้อมที่ เหม�ะสม  
และไม่ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยอนุมัติ
โครงก�รป้องกันก�รกัดเซ�ะโดยผู้ว่�
ในปี ๒๕๕๘ 
 ต่ อ ม � ก ร ม เ จ้ � ท่ � ม อ บ
หม�ยให้ทีมศึกษ�จ�กจุฬ�ลงกรณ์ 
มห�วิทย�ลัย ทำ�ก�รศึกษ�ท�งเลือก
ในก�รแก้ปัญห�ก�รกัดเซ�ะ  
 ข้อมูลวิ ช�ก�รพบว่ �ก�ร 
แก้ ปัญห� โดยก� ร ก่ อสร้ � ง และ 
ใช้ วั สดุ แข็ ง เป็นก�รแก้ปัญห�ได้
ชั่วคร�ว สุดท�้ยคลื่นซัดพนังกั้นหรือ
หินกั้น พังทล�ยได้ง�่ย ๆ  จึงมีข้อเสนอ 
ใหน้ำ�หลกัก�รเตมิทร�ย แทนก�รก่อสร�้ง 
ด้วยวัสดุแข็ง 
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 ท�งเครือข่�ยฯ เสนอให้มีเวทีที่เสถียรภ�พในก�รเจรจ�ก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรช�ยฝั่งที่เน้นอนุรักษ์ธรรมช�ติ ม�กกว่�ก�รก่อสร้�งแบบสมัยใหม่
ซึ่งต้องใช้เวล�และรอผลก�รวิจัย ศึกษ�จ�กทีมผู้เชี่ยวช�ญ แต่เมื่อจังหวัดได้
เร่งรัด ทำ�ให้มีคว�มกังวลว่�ห�ดสมิหล�จะได้รับผลกระทบ จึงยื่นเรื่องให้น�ยก
รัฐมนตรีรับทร�บ แต่เรื่องเงียบ
ห�ยไปอีก จึงตัดสินใจรวบรวม
เอกส�ร ก�รจัดเวทีรับฟังคว�มเห็น 
และก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ ของ
ระดับจังหวัดอันไม่ชอบธรรม  
ยื่นฟ้องต่อศ�ลจังหวัดสงขล�  
ใ ห้ มี คำ � สั่ ง ร ะ งั บ แ ล ะ ย ก เ ลิ ก
โครงก�รดังกล่�ว 
 เข�ได้แต่พกพ�คว�ม
สงสัยดังกล่�วเอ�ไว้ จนเมื่อกลับ
ม�จึงเร่งชักชวนทีมง�น ๔ - ๕ คนลงไปติดต�ม ผ่�นกิจกรรมวัดช�ยห�ดต�ม
เทคนิควิธีที่ทำ�กันม�โดยตลอด พบว�่ บริเวณช�ยห�ดเก้�เส้ง ท�งไซต์ง�นขึ้นเต้นท์ 
มีคนง�นก่อสร�้ง โฟร์แมนคุมพื้นที่ ในทะเลมีเรือดูดทร�ยลอยลำ�ปฏิบัติก�ร 
 “บริเวณนั้นเร�วัดห�ดอยู่เป็นประจำ� ตัดสินใจลงไปวัดช�ยห�ด 
สำ�รวจสิ่งมีชีวิตต�มปกติ  โฟร์แมนตะโกนให้เร�ขึ้นม�ทันที ถ�มว่�พวกมึงม�
ทำ�ไม” 
 เข�เล่�ว่�ท่�ทีโฟร์แมนคนนั้นหน้�ต�ขึงขัง ต่อว�่ด่�ทอด้วยคำ�พูด
หย�บค�ยโดยไม่ฟังเสียง   จนอ�ส�สมัครวัดห�ดต่�งพ�กันหน้�เสีย แม้พย�ย�ม
ชี้แจงว่�ง�นกลุ่ม Beach for life เป็นอย�่งไร  จึงตัดสินใจหยุดวัดช�ยห�ดใน
ตำ�แหน่งดังกล่�วไปก่อน
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 หลังก�รฟ้องร้องคดีช�ยห�ด  น้ำ�นิ่งยังลงไปยังบริเวณที่มีก�รดูด
ทร�ยบ่อย ๆ เพื่อเก็บภ�พคว�มเคลื่อนไหว โดยเฉพ�ะหลังฟ้องคดีไม่กี่วัน 
ศ�ลได้นัดไต่สวนฉุกเฉิน เพร�ะได้รับข้อมูลว่� นอกจ�กดูดทร�ย  ท�งก�ร
กำ�ลังว�งแท่งคอนกรีตบนช�ยห�ด 
ซึ่งก็คือลงโครงสร้�งแข็งอีกครั้ง
หนึ่ง อันเป็นประเด็นที่เครือข่�ย
ช�วสงขล�ผู้ฟ้องเห็นว่�เป็นปัญห�
ม�ตลอด    
 “ฝ่�ยผู้รับผิดชอบบอกว่�
ยังไม่ได้ทำ�ก�รดังกล�่ว  ศ�ลจึง
กำ�หนดลงม�ดูพื้นที่จริงในวันถัดม�” 
 ด้วยข้อมูลที่ไม่ตรงกัน กัน
นั้นน้ำ�นิ่งเด�ว่�ฝ่�ยผู้ดำ�เนินก�ร  
ที่พูดแย้งกับคว�มจริง คงต้องรีบ
ยกแท่งคอนกรีตที่ว�งเอ�ไว้แล้ว
ออกไปก่อน เพื่อไม่ให้มีปัญห�กับ
ศ�ลปกครองและคดีคว�มที่กำ�ลัง
ฟ้องร้องกันอยู่ 
  คืนนั้นเวล�ส�มทุ่มเข�
กำ�ลังจะเข�้นอน เครือข่�ยร�ยง�นว่�กำ�ลังมีก�รรื้อแท่งคอนกรีตออกจริง  
จงึรบีลกุจ�กทีน่อนขบัมอเตอรไ์ซคอ์อกไปด ูหลงัจ�กนัน้ทมีพี ่   ๆ    จ�กสงขล�ฟอรัม่ 
กับ ผศ.ดร.สมปร�รถน� ฤทธิ์พริ้ง ทยอยม�สังเกตก�รณ์ ร่วมกับทีมข่�ว
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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 น้ำ�นิ่งโพสเฟสชบุ๊คส่วนตัวเข�ว่� “คืนนี้ขณะที่ช�วสงขล�กำ�ลังหลับ   
ผู้ว่�ฯ กำ�ลังยกแท่งคอนกรีต” แต่เข�ไม่ได้เล่�เบื้องหลังที่ฝ่�ยก่อสร้�งมีท�่ที
แกล้งคนสังเกตก�รณ์  โดยทำ�ทีใช้เครื่องจักรเขย่�แท่งคอนกรีตทุ่มเข�้ใส่คนบ้�ง 
ส่องไฟสปอร์ตไลท์รบกวนก�รถ่�ยภ�พบ้�ง
 เนื่องจ�กหล�ยคืนก่อนหน้�น้ำ�นิ่งต้องทำ�เอกส�รจำ�นวนม�กเพื่อร้องไปยัง
หน่วยง�นเกี่ยวข้องจนไม่ค่อยมีเวล�พักผ่อน คืนนั้นเข�ยังกลับม�เตรียมข้อมูลและ
ภ�พล่�สุดนำ�เสนอกับศ�ลถึงเช้�อีกวัน หลังนำ�เสนอเสร็จ เข�จึงหน�้มืดเป็นลม
ค�กองแท่งคอนกรีตตรงนั้นเอง  
 คดีดังกล่�ว ๔ พฤษภ�คม ๒๕๕๙ ศ�ลออกนั่งพิจ�รณ�ครั้งแรก   
มีคว�มเห็นยกฟ้องผู้ถูกฟ้องทุกคน เว้น กรมเจ้�ท่� ซึ่งรับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้�ที่ในก�รดูแลห�ดทร�ย  
 กระทั่ง ๕ ตุล�คม ๒๕๕๙ ศ�ลปกครองสงขล� จึงมีคำ�วินิจฉัย  
(คดีปกครองที่ ส.๒/๒๕๕๘) พิพ�กษ�ให้ผู้ฟ้องชนะคดี และวินิจฉัยว�่ผู้ถูกฟ้อง
คดีดำ�เนินก�รมิชอบด้วยกฎหม�ย ซึ่งศ�ลสั่งให้จังหวัดสงขล� และ ทส. ไปคุยกัน
ถึงแนวท�งใหม่แต่ไม่ได้มีผลในท�งอ�ญ�
  เนื่องจ�กก�รแก้ปัญห�ที่ผ่�นม�ด้วยโครงก�รปรับปรุงกัดเซ�ะช�ยห�ด
โดยวิธีก�รว�งโครงสร้�งรอดักทร�ยของโครงสร้�งแท่งริมห�ดสมิหล�ฯ นั้น 
ได้ถูกปรับยกเลิกไปแล้ว ศ�ลจึงไม่ต้องมีคำ�บังคับเพิ่มเติม 
 ส่วนก�รปรับปรุงก�รจัดซื้อทร�ยโดยวิธีก�รขุดลอกทร�ยเพื่อนำ�ไป 
เติมทร�ยช�ยห�ดสมิหล� ห�ดชล�ทัศน์นั้น เป็นโครงก�รที่ต้องมีก�รดูดทร�ย
นอกช�ยฝั่งจึงต้องได้รับอนุญ�ตจ�กกรมเจ้�ท่�ซึ่งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดคนก่อน  
ไม่ได้ขออนุญ�ต เท่�กับผิดกฎหม�ย ไม่มีคำ�สั่ง ศ�ลเรื่องก�รชดใช้ ชดเชย เพร�ะ
ไม่ได้มีคว�มเสียห�ยรุนแรง แต่ให้ชะลอโครงก�รออกไป
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 “ส่วนตัวคิดว่�คำ�พิพ�กษ�น่�พอใจ” หลังคำ�พิพ�กษ� น้ำ�นิ่งในฐ�นะ
ตัวแทนกลุ่ม Beach for life ให้สัมภ�ษณ์กับสำ�นักข่�วแห่งหนึ่ง และว�่แม้ศ�ล
จะมีคำ�พิพ�กษ�ออกม�เป็นผลดีต่อผู้ฟ้องทั้งหมดก็ต�ม แต่ท�งชมรมจะยังคง
เดินหน�้เพื่อปกป้องช�ยห�ดต่อไป เพร�ะแม้โครงก�รใหญ่ก�รสร�้งกำ�แพงกัน
คลื่นจะยุติลงแล้วแต่ก็ยังมีโครงก�รของเทศบ�ลหล�ยส่วนที่อ�จจะส่งผลกระทบ
ต่อช�ยห�ด ห�กพบเกิดคว�มเสียห�ยต่อส่วนรวมและระบบนิเวศเกินควรท�ง
ชมรมอ�จจะมีก�รเคลื่อนไหวต่อไป

  เกี่ยวกับเรื่องนี้ น�งส�ว 
ส.รัตนมณี พลกล้� ทน�ยคว�ม มูลนิธิ
ศูนย์ข้อมูลชุมชน กล่�วว่� นับเป็น
คดีสิ่งแวดล้อมตัวอย่�งที่ดี แม้ศ�ลจะ
ไม่มีคำ�สั่งให้ผู้ถูกฟ้องจ่�ยเงินกองทุน
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ๒๐ ล้�นบ�ทที่ท�ง
ผู้ฟ้องเคยร้องเรียนไปก็ต�ม แต่อย่�ง
น้อยศ�ลก็พิจ�รณ�อย่�งละเอียด และ
คดีนี้ถือเป็นคดีสิ่งแวดล้อมตัวอย่�งที่
ดีเนื่องจ�กเป็นคดีในลักษณะป้องกัน
คว�มเสียห�ยที่ อ�จจะเกิดขึ้ นต่อ
ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม
ของส�ธ�รณะ แม้ยังไม่เกิดขึ้นอย่�ง
รุนแรงก็ต�ม แต่ก�รปกป้องคือ

หนท�งที่ดีที่สุด สิ่งสำ�คัญในคำ�วินิจฉัย 
ระบดุว้ยว�่ แมท้�งจงัหวดั และทส. จะพย�ย�ม 
อย่�งม�กในก�รอ้�งว่�จำ�เป็นต้องป้องกัน 
ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งแต่ส่วนนี้ศ�ลตีคว�มว่� 
โครงก�รก่อสร้�งทุกอย่�งที่ดำ�เนินก�ร 
ไปนั้นไม่ใช่โครงก�ร ป้องกันภัยพิบัต ิ
จึ ง ไ ม่จำ � เป็น ก่อสร้ � ง เร่ งด่ วนและ 
ตัวหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเองก็มีสิทธิ  
มี เวล� ในก�รระดมคว�มคิ ด เห็น  
รวมทั้งมีโอก�สทำ�ร�ยง�นผลกระทบ
ท�งสิ่งแวดล้อมก่อนแต่ไม่ใครปฏิบัติอีก
ประเด็นที่ค่อนข้�งมีเหตุมีผลคือ คดีนี้
ในก�รดำ�เนิน
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โครงก�รที่ผ่�นม�ท�งผู้ดำ�เนินโครงก�รได้พย�ย�มปรับเปลี่ยน ปรับปรุง
แผนป้องกันก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งต่อเนื่อง เช่น มีก�รนำ�แผนก�รดูดทร�ยจ�ก
ที่หนึ่งม�เติมช�ยห�ดอีกที่ ส่วนนี้ศ�ลเห็นว่�แม้จะเป็นก�รดำ�เนินโครงก�ร
ที่พย�ย�มสะท้อนให้เห็นว่�ผู้ดำ�เนินโครงก�รพย�ย�มแก้ไขเพื่อให้เกิดผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่ผู้ดำ�เนินก�รก็ไม่ได้ทำ�ต�มกระบวนก�ร 
ที่ถูกต้องเช่น ไม่มีก�รขออนุญ�ตหน่วยง�นที่ดูแลโดยตรง ซึ่งก็คือ กรมเจ�้ท่� 
ห�กจะดำ�เนินก�รต่อก็ต้องขอ ส่วนนี้ยังสับสนอยู่ ดังนั้นหลังจ�กนี้กรมเจ้�ท่�
เองคงจะต้องมีก�รทบทวนบทบ�ทตัวเองเพิ่มเติมเพร�ะที่ผ่�นม� ยังปฏิบัติ
หน้�ที่ไม่เต็มที่

มหัศจรรย์แห่งการกัดไม่ปล่อย
 Beach for life ในส�ยต�ของ ผศ.ดร.สมปร�รถน� ฤทธิ์พริ้ง อ�จ�รย์
ประจำ� คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ นักวิช�ก�รที่คอย
ดูแลม�ตลอด มองว่�เด็กกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษคือมั่นใจในตัวเองและติดต�ม
ปัญห�แบบกัดไม่ปล่อย
 “เข�เก่งม�ก ทั้งที่เร�ทร�บว่�หล�ยคนท�งบ้�นไม่อนุญ�ตให้ม�ทำ�ง�น 
กับกลุ่ม บ�งคนมีปัญห�สุขภ�พส่วนตัว”  เธอกล่�วว�่ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง  
เป็นประเด็นร้อนระดับจังหวัด  ที่เคลื่อนไหวในทุกมิติอยู่ตลอด ก�รทำ�ง�นนี้
ร่วมกันระยะแรกเด็กทำ�ง�นไม่เป็นเพร�ะง�นส่วนนี้อ�ศัยหลักก�รวิทย�ศ�สตร์  
แต่หล�ยคนไม่มีพื้นฐ�น ซึ่งก็ผ�่นม�ได้โดยก�รร่วมเรียนรู้ในกระบวนก�รกลุ่ม 
ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้กลุ่มเดินกันต่อม�ได้แม้ผ่�นด�่นอุปสรรคม�กม�ย น่�จะม�
จ�กคว�มเป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเดียวกันที่สืบทอดก�รทำ�ง�นจ�กรุ่นสู่รุ่นได้  
ก�รลงติดต�มช�ยห�ด ทำ�ให้เด็ก ๆ เข้�ใจก�รทำ�ง�นเชิงวิทย�ศ�สตร์เพิ่ม
ม�กขึ้น คิดสังเกต ตั้งคำ�ถ�ม  ทำ�ง�นเป็น ถ�่ยทอดก�รทำ�ง�นได้ มีภ�ระง�น
ที่กระจ�ยง�นออกไป
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 “เร�เองพย�ย�มกระตุ้นส่ ง เสริมในสิ่ งที่ เข�ทำ�ว่�มันมี คุณค่�  
อย่�เพิ่งท้อ ขณะที่เห็นว่�คนรอบข�้งมีส่วนสำ�คัญในก�รให้กำ�ลังใจกับคนทำ�ง�น
แบบนี้” ผศ.ดร.สมปร�รถน� ฤทธิ์พริ้ง กล่�วและว่�ห�กมองด้�นข้อจำ�กัด 
มี ๓ ประเด็นหลักกล่�วคือ
 - ครอบครัวพวกเข�อ�จไม่เข�้ใจในสิ่งที่กำ�ลังทำ�
 - ปัญห�งบประม�ณในก�รทำ�ง�น
 - ก�รจัดสรรเวล� เนื่องจ�กเด็กวัยนี้ ต้องใช้เวล�ส่วนใหญ่เตรียมตัว
เข�้มห�วิทย�ลัย 
 “แม้มีข้อจำ�กัด แต่ก�รเติบโตม�ขน�ดนี้ เป็นเรื่องที่น่�สนใจ” เธอว่�
กระบวนก�รเดินต่อน่�จะห� Partner ในก�รทำ�ง�นและแหล่งทุนสนับสนุน 
 “เรื่องท�งบ�้นเร�คงก้�วล่วงไม่ได้ เด็กอ�จจะต้องชวนพ่อแม่ม�ร่วม
กิจกรรมบ้�ง เพื่อให้พ่อแม่เห็นว่�สิ่งที่ทำ�มันน่�ภูมิใจ เครือข่�ยควรให้กำ�ลังใจ 
พวกเข�ว่�สิ่ งที่ทำ�มันมี คุณค่�
จริง ๆ ” ที ่ผ ่�นม�เธอพูด ให้
กำ�ลังใจกับเด็กเสมอว่�สิ่งท่ีพวก
เข�ทำ�มีพลัง ม�กม�ยมห�ศ�ล 
ขน�ดผู้ใหญ่จบดอกเตอร์หรือมี
ประสบก�รณ์ชีวิต ๖๐ ปี บ�งคน 
ยังสู้ไม่ได้ Beach for life เป็น 
กลุ่ม มหัศจรรย์และเข้มแข็ง เป็น
เด็กกลุ่มเดียวของประเทศไทยท่ี
ทำ�กิจกรรมลักษณะอย�่งนี้
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 สุธีร์ ล้วนเส้ง หัวหน้�หน่วยขุดลอกร่องน้ำ�ช�ยฝั่งทะเล กรมเจ้�ท่� 
ซึ่งมีภ�รกิจรักษ�ช�ยฝั่งโดยตรง เล่�ว่�เป็นแฟนคลับ Beach for life ม�ร่วม ๒ ป ี
ด้วยมองเห็นวิธีแก้ปัญห�ของเด็กว่�เป็นกระบวนก�รซ่ึงภ�ครัฐไม่ส�ม�รถทำ�ได ้
จ�กเงื่อนไขและข้อจำ�กัดต่�ง ๆ  
 “ในส�ยต�ผมพวกเข�ทำ�ง�นเป็นระบบ มีทีมพี่เลี้ยงที่แข็งแกร่งคือ
สงขล�ฟอรั่ม เร�จึงได้คว�มรู้จ�กพวกเข�ไปพัฒน�ง�นให้ได้ประโยชน์” สุธีร์
มองว่�จุดเด่นของเด็กกลุ่มนี้คือคว�มรักบ้�นเกิด จ�กจิตสำ�นึกส่วนตัว เสียสละ 
และทำ�ง�นจริงจัง

     “สิ่งที่สัมผัสได้
คือ รู้จักก�รแบ่งง�น
กันทำ�ต�มคว�มถนัด 
วิ ธี ก � รพู ดแบบให้
เกียรติมีีสัมม�ค�รวะ 
รู้จักตั้งคำ�ถ�ม เสนอ
แนะ แสดงคว�มคิด
เห็น” ก�รเข�้ม�ร่วม
กับกลุ่มทำ�ให้ สุธีร์ได้

ข้อมูลไปใช้ในง�นรับผิดชอบโดยตรง  แม้ที่ผ่�นม�ไม่อ�จถึงระดับส่งผลเชิง
นโยบ�ยแต่จ�กก�รติดต�มศึกษ�ช�ยห�ดของกลุ่มเด็กได้เอ�ไปใช้ประโยชน์
จริงในระดับผู้ปฏิบัติก�ร ฝ่�ยง�นออกแบบและฝ่�ยสร้�งง�นวิศวกรรม  
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 “อย่�งเร�จะขุดตะกอนช�ยฝั่ง ส�ม�รถเห็นข้อมูลว่� ตะกอนที่ขุดไป
ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้�ง”
 หัวหน้�หน่วยขุดลอกร่องน้ำ�ช�ยฝั่งทะเล มองว่�ช่องท�งก�รสร�้ง
คุณค่�เพิ่มให้กับง�นของเด็กกลุ่มนี้  จะต้องเพิ่มก�รรับรู้สังคม  วงกว้�งว�่ 
Beach for life กำ�ลังทำ�อะไร และเพื่ออะไร 
 “ผมอย�กให้สังคมม�เรียนรู้เรื่องช�ยห�ด ถ้�ไม่เข้�ม�เรียนรู้ตรงนี้
เท�่กับว�่เร�กำ�ลังสูญเสียโอก�สจ�กงบประม�ณซึ่งก็คือเงินภ�ษีของเร� ที่รัฐ
ได้จ่�ยไปในก�รแก้ปัญห�ช�ยห�ดโดยเร�ไม่รู้ว่�สมเหตุสมผลเพียงใด”

มุ่งหน้าสู่อนาคต
 ก�รทำ�ง�นสืบเนื่อง  ๓-๔  ปีที่ผ่�นม� “น้ำ�นิ่ง” มองว่�สิ่งที่เกิดผล
ชัดเจนเชิงรูปธรรมประกอบด้วย 
 - ข้อมูลพื้นฐ�นจ�กก�รติดต�ม
ช�ยห�ดทั้งระบบ 
 - อ�ส�สมัคร ม�ช่วยทำ�ง�น 
๘๐ คน 
 - กระบวนก�รเรียนรู้ของคน 
ที่ม�ติดต�มช�ยห�ด  
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 หลั งจ�กได้ ข้ อมู ลคว�ม
เปลี่ยนแปลงช�ยห�ดครบรอบ
วงจรหนึ่งปี ซึ่งเป็นปร�กฏก�รณ์
ใหม่ของประเทศไทยที่ไม่มีใคร
ทำ�ม�ก่อน ได้มีก�รผลักดันข้อมูล
ดังกล่�วเข้�สู่ชมรมสิ่งแวดล้อม 
ของสถ�บันก�รศึกษ�รอบพื้นที่ี่  
ห � ด ส มิ ห ล � ไ ม่ ว่ � ช ม ร ม 
สิ่งแวดล้อม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎ  
มห�วิทย�ลัยทักษิณ มห�วิทย�ลัย 
เทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
และโรง เรี ยนมห�วชิ ร�วุ ธ  
เป็นยุทธศ�สตร์สอดคล้อง
กับก�รระดมอ�ส�สมัครออก
ม�วัดช�ยห�ดเป็นประจำ�ทุก
เดือนนั่นเอง 
 “แผนง�นของเร�อยู่ ท่ี   
๗ ปี ผมมองว่�แกนนำ�ยังต้อง

เป็นเด็กนักเรียนมห�วชิร�วุธที่ต้องสร้�งคนม�รับผิดชอบต่อ  ผมจะมีบทบ�ท
ประส�นง�นเครือข�่ย ๙ สถ�บัน ทำ�ง�นสืบเนื่องจ�กธรรมนูญช�ยห�ดที่ว�ง
เอ�ไว้” 
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 เข�เผยว่� Beach for life เครือข�่ย ๙ สถ�บัน และสงขล�ฟอรั่ม 
ยังมีแนวคิดใช้ฐ�นข้อมูลที่ได้ม�เพื่อจัดตั้ง coastal zone manegment หรือ
แผนก�รจัดก�รช�ยห�ดสมิหล� เพื่อแสดงก�รจัดก�รช�ยฝั่งโดยเย�วชน  
และต้องก�รก�รขย�ยพื้นที่ก�รทำ�ง�นออกไป ล่�สุดไปที่ช�ยห�ดสวนกง 
อำ�เภอจะนะซึ่งกำ�ลังมีปัญห�ก�รจัดก�รช�ยห�ดจ�กก�รสร�้งท่�เทียบเรือ 
 ประเด็นนี้ รุ่งเรือง ระหมันยะ น�ยกสม�คมรักษ์ทะเลจะนะ     
เล่�ว่� Beach for life  ลงไปที่สวนกงหล�ยครั้งแล้วมีก�รแลกเปลี่ยน
คว�มรู้กับช�วบ้�น โดยเด็กได้คว�มรู้จ�กที่เรียนม�กับใช้เครื่องมือใน 
ก�รศึกษ�ช�ยห�ดแบบใหม่ ๆ ที่ช�วบ�้นไม่รู้ม�ก่อน ม�อธิบ�ยให้ช�วบ้�น 
ฟังแบบเข้�ใจง�่ย ๆ ในก�รปลุกจิตสำ�นึก แนวท�งในก�รอนุรักษ์ดูแลช�ยห�ด
“เด็กกลุ่มนี้ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นคนมีอัธย�ศัยดี มีสัมม�ค�รวะ ช่วยช�วบ้�น
รู้จักตนเอง รู้คุณค่�ทรัพย�กร ผมทำ�ง�นชุมชนม�น�นไม่เคยเห็นเด็กกลุ่มอื่น
ที่กล้�ทำ�อย่�งพวกเข�” 
 อลิส� บินดุส๊ะ หรือ “ฝน” แกนนำ�กลุ่ม Beach for life      
ตั้งแต่ต้น ม�ถึงวันนี้เป็นนักศึกษ�คณะนิติศ�สตร์ ม.อ.  แกนนำ�ก่อตั้งกลุ่ม
ขับเคลื่อนช�ยห�ดด้�นกฏหม�ย ในคณะนิติศ�สตร์ ม.อ.ใช้ชื่อว่�กลุ่ม  
Law long beach “ตอนทำ�โครงก�รช�ยห�ดยังอยู่ ม.๕ ไม่เคยคิดเลือก
เรียนกฎหม�ย จนเห็นว่�ประเด็นปัญห�ของก�รจัดก�รช�ยห�ดมันเกี่ยว
กับกฎหม�ย ที่แต่ละหน่วยง�นมักอ้�งว่�ทำ�ถูกกฎหม�ยของเข�” 
 นอกจ�กเรียนนิติศ�สตร์ เธอจึงเป็นแกนนำ�ตั้งกลุ่ม Law long beach 
ว่�ที่นักกฎหม�ยอ�ส�ดูแลรักษ�ห�ดแบบยั่งยืน กลุ่มอิสระของนักศึกษ�
คณะนิติศ�สตร์ ที่มีสม�ชิกก่อตั้ง ๔๐ คน 
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 “ เ ป้ � หม �ยขอ งกลุ่ ม อ ย �ก ใ ห้ มี
กฎหม�ยคุ้มครองช�ยห�ดเป็นก�รเฉพ�ะ 
แต่ม�ถึงตอนนี้ปร�กฎว�่มี พ.ร.บ.ส่งเสริม
ทรัพย�กรธรรมช�ติท�งทะเลและช�ยฝ่ังเกิดขึ้น 
เร�จึงเน้นตรงก�รติดต�มดูกฏหม�ยฉบับนี้ว่�
ใช้แล้วเป็นอย�่งไร ซึ่งง่�ยกว่�ยื่นอะไรใหม่”
 ที่ผ่�นม�กลุ่ม Law long beach  
มีบทบ�ทรวบรวมกฎหม�ยช�ยห�ด เป็นเอกส�ร
เล่มหนึ่ง เสนอให้กับ Beach for life เพื่อใช้
เป็นข้อมูลคว�มรู้ในกิจกรรมเคลื่อนไหวปกป้อง
ช�ยห�ด  
 “ไม่ว�่ส่วนไหน ไม่มีใครทำ�ง�นโดดเดี่ยว  ต้องประส�นกันอยู่ตลอดเวล�   
กลุ่มนักกฎหม�ยไม่ได้นั่งคิดเรื่องตัวบทกฏหม�ยอย�่งเดียว ยังลงพื้นที่เรียนรู้  
เก็บข้อมูล สภ�พคว�มเป็นจริง เพื่อนำ�กฏหม�ยเกี่ยวข้องช�ยห�ดม�พูดคุย 
วิเคร�ะห์ ออกแบบภ�ษ�กฏหม�ยให้ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ เพื่อสร้�งก�รมี
ส่วนร่วมกับทุกภ�คส่วนในก�รม�ทำ�เรื่องนี้”
 เธอว�่ด้วยกระบวนก�รดังกล่�ว ทีมนักกฎหม�ยอ�ส�ฯ ได้พบข้อดี 
ข้อเสีย และแนวท�งชัดเจนในก�รนำ� พ.ร.บ.ทรัพย�กรธรรมช�ติท�งทะเลและ
ช�ยฝั่งที่รัฐกำ�หนดขึ้นม�ใช้
 “เร�ยังเคลื่อนต่อไปจนมีจะระเบียบอะไรสักอย่�ง ที่นำ�ม�ใช้แก้ไข
ปัญห�ห�ดสงขล� และเป็นแบบอย่�งให้ที่อื่น โดยใช้ที่นี่เป็นบรรทัดฐ�นท�งกฏหม�ย”
 เธอเล�่ว่�ท�งกลุ่มได้รับก�รสนับสนุนจ�กอ�จ�รย์ ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 
อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์ ม.อ. และคณ�จ�รย์อีกหล�ยคนให้คว�มช่วยเหลือ
และเป็นที่ปรึกษ�อย่�งเปิดกว้�ง
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 “ก�รได้ร่วมกิจกรรมกับสงขล�ฟอรั่ม ช่วยพัฒน�ระบบคิด ก�รจัดก�ร 
ก�รพูด ในฐ�นะนักกฎหม�ยที่ต้องเชื่อมกับมิติท�งสังคมหล�กหล�ย ทำ�ให้เร�
เข้�ใจว่�ก�รนำ�กฏหม�ยไปใช้จริงมีปัญห�ม�กม�ยจะดูที่ตัวบทหรือตัวหนังสือ
อย่�งเดียวไม่ได้”
 นอกจ�กLaw long beach กลุ่มที่เติบโตไปจ�ก Beach for life ยังมี
กลุ่ม Art Beachโรงเรียนแจ้งวิทย� ขับเคลื่อนดูแลช�ยห�ดโดยใช้พลังของศิลปะ  
กลุ่ม The sand โรงเรียนเทศบ�ล ๕  และกลุ่มกอดสน เป็นต้น กลุ่มต่�ง ๆ เหล่�นี ้
ทำ�ง�น แบบมีเวทีกล�งเชื่อมโยง มีกิจกรรมและเป้�หม�ยร่วม ล้วนเป็นพลังที่
ช่วยกันปกป้องช�ยห�ดคนละไม้คนละมือ 
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ประวัติผู้เขียน
ถนอม ขุนเพ็ชร์

 ถนอม ขุนเพ็ชร ์ ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ จบก�รศึกษ� 
ระดับปริญญ�ตรี คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  
อดีต ผู้สื่อข่�ว หนังสือพิมพ์ผู้จัดก�รร�ยวัน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเคยทำ�หน้�ที่
บรรณ�ธิก�รข่�ว/ส�รคดี  หนังสือพิมพ์โฟกัสภ�คใต้

ร�งวัลท�งวรรณกรรม
 - เรื่องสั้นขน�ดสั้นดีเด่น ในโอก�ส 50 ปี นิตยส�รสกุลไทย จ�ก 
เรื่องสั้น “ฟ�ร์มมดแดง”
 -  ร�งวัลชมเชย พ�นแว่นฟ้� ประจำ�ปี 2549 จ�กเรื่องสั้น “จัดฉ�ก”
 -  ร�งวัลชนะเลิศจุดประก�ยอวอร์ด ประจำ�ปี 2553 จ�กส�รคด ี
ชุด “เพียงผีเสื้อขยับปีก”
 -  ร�งวัลชมเชยพ�นแว่นฟ้� ประจำ�ปี 2554 จ�กเรื่องสั้น“ละครหลัง
ตอนจบ” 
 - ร�งวัลเรื่องสั้น “ช้�งแคระสุดขอบฟ้�” ปี 2556 และเรื่องสั้น  
“บ้�นของเร�” ปี 2557 จ�กสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 -  ร�งวัล “สุภ�ว์ เทวกุล”  ประจำ�ปี  2556  จ�กเรื่องสั้น 
“สถ�นก�รณ์บ้�นเกิด” 
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ผลง�นหนังสือเล่มที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว  
 - ชีวิตที่ไม่ได้เลือก, สำ�นักพิมพ์เมฆข�ว
 - 106 ศพ คว�มต�ยมีชีวิต  ใช้น�มป�กก� ภูมิบุตร�,สำ�นัก
พิมพ์เขียนแผ่นดิน
 - ครูเคล้� คช�ฉัตร ครูของรัฐบุรุษ, สำ�นักพิมพ์จุดประก�ย
กรุงเทพธุรกิจ
 - จ�ตุรนต์บนท�งดับไฟใต้, สำ�นักพิมพ์มติชน 
 - หนังสือชุดเพียงผีเสื้อขยับปีก 
 - นวนิย�ยเย�วชน หมู่บ้�นก่อก�รสุข 
 นอกจ�กนี้ยังมีหนังสืออีกหล�ยเล่ม เช่น วิถีชุมชนคนบ้�น
ข�ว, สวรรค์บ�้นใต้, หอมกลิ่นแผ่นดินใต้ ดอกไม้ใต้ไฟ, ดอกไม้ใต้
ชุมชน, ปักษ์ใต้ดอกไม้บ�น เป็นต้น

      …........
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  อภิศักดิ์   ทัศนี

ภ�พถ่�ย และศิลปกรรมโดย
  กมล�   รัตนอุบล
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สงขล�ฟอรั่ม
 สงขล�ฟอรั่ม ก่อตัวขึ้นต�มแนวคิดของคว�มเป็นประช�สังคม และก�รรวมตัวของ
อ�ส�สมัครท�งสังคม หล�กหล�ยอ�ชีพ 
 ระยะแรก (๒๕๓๖-๒๕๔๐) : สนใจกิจกรรมด้�นก�รพูดคุยอย่�งพินิจไตร่ตรอง ทั้งใน
รูปแบบผ่�นสื่อได้แก่ร�ยก�รสงขล�สนทน� ห�ดใหญ่สนทน� และวงเสวน�เพื่อยกระดับท�ง
คว�มคิดในประเด็นเมืองสงขล�น่�อยู่และยั่งยืน เวทีสิ่งแวดล้อม “โลกสดใสในบ้�นเกิด” และ
กองทุนรักบ้�นเกิด
    : จัดเวทีสงขล�ฟอรั่มเพื่อพลเมืองสงขล� ร่วมกับมูลนิธิ   ฟรีดริชเน�มัน
 ระยะที่สอง (๒๕๔๐ - ๒๕๕๐) : ติดต�มเรื่องก�รปฏิรูปสื่อ วิทยุชุมชน วิทยุเพื่อเด็ก
และเย�วชน กิจกรรมสร้�งสรรค์เด็กและเย�วชน ประช�คมพลเมืองเด็กและก�รรู้เท่�ทันสื่อ 
กระบวนก�รสื่อมวลชนศึกษ� 
  - โครงก�รพัฒน�ทักษะชีวิตเย�วชนภ�คใต้ ร่วมกับสภ�องค์ก�รเด็กและเย�วชน 
(สอดย.) ในพระร�ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� 
   มิ.ย.  : ทำ�ง�นเพื่อเด็กและเย�วชนก้�วพล�ดชื่อ โครงก�รสะพ�น
ชีวิต ร่วมกับองค์ก�รยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเย�วชนเขต ๙ สงขล�
    : ก่อตั้งกลุ่ม SOS ห�ดสงขล�
 - ร่วมง�นเครือข่�ยเฝ้�ระวังรักษ�ห�ดทร�ย (BWN)
 - ร่วมง�นโครงก�รวิจัยก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะฯ : กรณีก�รใช้ประโยชน์ 
ห�ดทร�ยและก�รอนุรักษ์ คณะเศรษฐศ�สตร์ ม.อ. 
    : สรุปบทเรียนโครงก�รนำ�ร่องเพื่อจัดตั้งศูนย์บริก�รระงับกรณี
พิพ�ทของเด็กและเย�วชน (โดยกระบวนก�รยุติธรรมเชิงสม�นฉันท์  ) ร่วมกับสถ�นพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเย�วชน จังหวัดสงขล�
มิ.ย. ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน :
 - โครงก�รพลังพลเมืองเย�วชน (The o ng Citizen by Song hla For m)
 - โครงก�รศึกษ�และตรวจสอบก�รเติมทร�ยช�ยห�ดสมิหล� (โครงก�รคว�มร่วมมือ 
และส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของเย�วชนและประช�ชนสงขล�) โดยเทศบ�ลนครสงขล�  
สงขล�ฟอรั่ม และ ผศ.ดร.สมปร�รถน� ฤทธิ์พริ้ง มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
 - ก�รศึกษ�และสำ�รวจป่�สนธรรมช�ติ แหลมสนอ่อน โดยเครือข่�ยพลเมืองเย�วชน
สงขล�
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