
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 เมื่อครั้งกลุม Beach for life มุงมั่นทํางานเพื่อหาดสมิหลาโดยเนน 

“การมีสวนรวมที่ แทของประชาชนคนสงขลา” เขามามีส วนรวมคิด            

รวมวางแผนการทํางานอยางตอเน่ืองยาวนาน และกิจกรรมเหลานั้นคอยๆเก็บ

สะสมความรู ความเขาใจ ความผูกพันเอาไวในใจ จนเกิดเปนกลุมทํางาน                 

และ มีสายใยความเปนอาสาสมัครของคนวัดหาด ซึ่งเปนกิจกรรมเพิ่มพูน                           

การมีสวนรวมในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับหาดทรายไวไดอยางสม่ําเสมอจนถึงทุก

วันนี้  

 การมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่อยูคูเมือง

สงขลา ดังเชนหาดสมิหลาแหงนี้  จึงมีความหมายมากกวา การมาประชุม             

แบบเร็วๆ สรุปเร็วๆ แตเปนการรวมกันทํางานอยางมีสวนรวมที่คอยๆสะสม

ความรู  ความเขาใจแบบเชื่อมโยงกันและเปนศิลปะของชีวิตที่ สําคัญมาก                    

อยางหน่ึงที่ ก ลุม เยาวชน Beach for life ไดทํ างานให เห็น เชิ งประจักษ                            

นับตั้งแตเยาวชนเดินเขาไปหาหนวยงานภาครัฐ และชุมชน ใหมารวมกัน

ออกแบบจัดการพื้นที่ชายหาดสมิหลา ดวยสายตา และสมองที่มองเห็นศาสตร

หลายศาสตรที่จะดึงเขามามีสวนรวมผสมผสานกัน เพราะปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงและระบบนิเวศชายหาดที่ถูกทําลาย เปนปญหาที่ซับซอนเกินกวาจะแกไข

เพียงมาตรการเดียว การเปดพื้นที่หาดทรายใหเปนพื้นที่สาธารณะ เพื่อมารวมคิด 

รวมทํางานกันอยางตอเน่ือง ดวยการลงไปดูของจริง เหตุการณจริง ชวยกันคิด 

ชวยกันมองอยางมีเหตุผล และที่ สําคัญชวยกันฟงกันและกัน ทําใหคําวา                  

การมีสวนรวมที่แทเกิดขึ้นไดไมยาก และยังมีความมหัศจรรยอีกหลายเรื่อง                   



ที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานของเยาวชนกลุมนี้ ซึ่งอาจารยขวัญสรวง อติโพธิ 

นักวิชาการผังเมืองไดกลาวไว “บานเมือง คําโบราณนี้ดี คําวาบาน คือ สวนตัว 

เมือง คือ ทั้งหมด ดังนั้นเมืองพูดถึงบานเมือง คือ การพูดถึงเรื่องสวนตัวและ

สวนรวมที่มีเราอยูดวย เมื่อเอยถึงบานเมือง คือการอยูดวยกัน มีเราอยูอยูดวย ” 

 ในคําอธิบายเขาใจงายๆนี้ ทําใหคําวาการมีสวนรวมในเรื่องบานเมืองผุด

ขึ้นและแจมชัดในหัวใจ ยิ่งไดติดตามอานการมีสวนรวมที่แทของกลุมเยาวชน 

Beach for life ในหนังสือเลมนี้  คงทําให คําวา การมีสวนรวมในความคิด                     

ของทุกทานเปล่ียนบางไมมากก็นอย  

     
    พรรณิภา โสตถพิันธุ 

    ผูอํานวยการสงขลาฟอรั่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 



กอนเริ่มตน 

"บานที่นาอยู...คือบานที่คนในบานอยูอยางมีความสุข" 

 

อาจไมตองสวยงามหรูหราเหมือนใคร แตเปนที่ที่ทุกคนในบานสามารถใช
ประโยชนรวมกันไดอยางลงตัว แตจะเปนแบบนั้นได ทุกคนในบานตองมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ แบงสรรปนสวนพื้นที่ใชประโยชนของแตละคน จัดสรรเวลาใน
การประกอบกิจกรรมตางๆ มิใหรบกวนกัน เพื่อหลีกเล่ียงการกระทบกระทั่งกัน 
หากจะมีความขัดแยงเกิดขึ้นบางก็อาศัยกฎระเบียบรวมกันของบานเพื่อ
ควบคุมดูแล ทําใหทุกคนไดอยูและทํากิจกรรมในบานหลังเดียวกันไดอยาง              
มีความสุข และเมื่อกาลเวลาเนิ่นนานไป บานยอมเกิดความเส่ือมสภาพ ผูคนใน
บานควรชวยกันตรวจตราความชํารุดทรุดโทรมนั้น รวมกันวางแผน พัฒนา 
ปรับปรุงบานใหกลับมานาอยูไดดังเดิม 

"บานคือเมือง คนในบานก็คือคนในเมือง" จะดีแคไหนถาคนในเมืองสามารถ
รวมกันออกแบบเมืองที่เราอยากอยูอยากเห็นไดเอง รวมดวยชวยกันกําหนด
ทิศทาง และควบคุมการพัฒนาไดดวยตัวเอง  

พื้นที่ตลอดแนวยาวเกือบ 8 กิโลเมตรของหาดสมิหลา-ชลาทัศน ชายหาดใจกลาง
เมืองสงขลา หนึ่งในไมกี่เมืองชายฝงทะเลของประเทศไทยที่มีหาดสวยงามใจกลาง
เมือง  เปรียบเสมือนบานหลังใหญหลังหนึ่ง มีผูคนผานไปผานมาทั้งขาประจําและ
ขาจรมากหนาหลายตา แนนอนวาการถูกใชประโยชนในทรัพยากรชายหาดไมเวน
แตละวันยอมกอใหเกิดความเส่ือมโทรมเปนธรรมดา รวมถึงการใชประโยชนจาก
ผูคนที่หลากหลายอาจกอใหเกิดความขัดแยงในมิติที่แตกตางกัน 

 



เรื่องราวในหนังสือเลมเล็กนี้ ไดบอกเลากระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของ
คนเมืองสงขลา ที่รวมกันวาดภาพฝนถึงเมืองชายฝงที่พวกเขาอยากเห็น                    
รางกฎกติกาการใชประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม ภาพในหัวของชายหาดยาว
เกือบ 8 กิโลเมตรไดถูกถายทอดจากคนเมืองมากกวา 200 คน ดวยกระบวนการ
งายๆแตเต็มไปดวยพลังสรางสรรคและการมีสวนรวมที่แทจริงที่หาไดยากยิ่งใน
บริบทสังคมปจจุบันของไทย โดยมีฐานคิดมาจากขอมูลสํารวจที่ใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรผนวกเขากับกระบวนการเชิงสังคมอยางลงตัวผานกิจกรรม
ติดตามสถานการณชายหาด  นอกจากนั้น ความพยายามเล็กๆในการริเริ่มใช
มาตรการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลถือไดวาเปนตนแบบแรกของเมืองชายฝงทะเล
ในประเทศไทย  

โจทยสําคัญของงานนี้คือจะเดินตอไปอยางไร จะทําใหรางพิมพเขียวในหัวของคน
สงขลาที่ไดมาจากกระบวนการมีสวนรวมโดยแทถูกผลิตออกมาใชจริงไดอยางไร 
จะทําใหมาตรการจัดการพื้นที่ชายฝงเปนจริงไดอยางไร โจทยนี้ถือเปน                       
ความทาทายอยางมาก  

เมื่อไหรที่ทุกอยางลงตัวแบบพิมพเขียวจะถูกหยิบมากอรางสรางเปนบานอยางที่
เจาของบานฝนเอาไว ... เมื่อไหรที่โอกาสเอื้ออํานวย ภาพฝนของคนสงขลาจะ
เปนจริงสักวัน  

 

สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 
มกราคม 2562 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
หากไดลองหันหนาไปรอบๆตัว  
ก็คงจะพอรูไดวาที่สุดของประชาชน             
ในระดับเดียวกับเราน้ัน ก็คือ  

“เหลาพลเมืองคนกลา”  
ทั้งคนดีที่มีความกลา และ  
คนกลาที่จะเปนคนดี  
ความเปนพลเมืองน้ันถือไดวาเปน
การยกระดับจากประชาชนธรรมดา
ทั่วไป มาเปนประชาชนที่มีสวนรวม         
ในการพัฒนาประเทศ  
 
 
จากซีรียญี่ปุน “Change : นายกมือใหมหัวใจ
ประชาชน” 
  



     สงขลาเมืองชายฝง : Songkhla Coastal City 
 

   “นอยเมืองนักที่ จะมีชายหาดอยู ใจกลางเมือง           
เปนแนวปองกันทางธรรมชาติของเมือง เปนพื้นที่แหงความสุขและความรื่นรมย
ของผูคนในเมืองสงขลา”  
 
 

เมืองสงขลา เมืองเล็กๆ ที่มีชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน ตั้งอยูใจกลาง

เมือง เปนหาดทรายขาว งดงามทอดยาวตามแนวเมืองสงขลา 7.8 กิโลเมตร 

ความงดงามของหาดสมิหลา-ชลาทัศน ที่ยังคงมีความเปนธรรมชาติ มีพรรณไม

นานาชนิด มีปาสนและทิวสนทะเลรมรื่นตลอดแนวชายหาด มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย 

สุขสงบงดงามของผูคนทองถิ่นสงขลาที่มาใชประโยชนชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน 

เชน การพักผอนกับครอบครัวในยามเย็น วิ่งออกกําลังกายสูดอากาศในยามเชา 

การเอาวัวมาเดินบนชายหาด วิถีประมงริมชายฝงเล็กๆ ที่ทอดแห ทําอวนทับตล่ิง 

รุนเคย เปนตน ความงดงาม รื่นรมยของธรรมชาติ วิถีชีวิตของผูคนที่เรียบงาย 

และการเปนพื้นที่สาธารณะขนาดใหญที่พลเมืองสามารถใชประโยชนไดอยาง

อิสระ เปนเสนหของหาดสมิหลา-ชลาทัศนแหงนี้  

 ในสายตาคนทั่วไปและนักทองเที่ยว ชายชายหาดแหงนี้ เปนหาดทรายที่

มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา เพราะเรื่องราวและตํานานนางเงือกทองที่ถามา

สงขลาแลวตองมาถายรูป สัมผัสตัวนางเงือก ถือเปนแลนดมารคที่สําคัญของเมือง

สงขลา ที่ดึงดูดผูคนจากทั่วสารทิศใหมาชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน  



 ในความรูสึกของคนสงขลา พื้นที่หาดทรายใจกลางเมืองนี้ คือ พื้นที่แหง

ความทรงจําความผูกพัน และพื้นที่แหงความสุข หาดสมิหลา-ชลาทัศนกับคน

สงขลาใกลชิดกันมาก ชวงในวัยเด็กของคนสงขลาหลายคนคงมีประสบการณ 

หรือ ความทรงจําที่พอแม ครอบครัวพาลูกหลานเอาขาวหอปูเส่ือนั่งกินบน

ชายหาด หรือ เลนน้ํา กอทรายในยามเย็น หาดสมิหลา-ชลาทัศน เปนพื้นที่

พั กผ อน สํ าหรั บครอบครั วและ เร ายั ง เห็ นวิ ถี ก ารพั กผ อนที่ เ รี ยบง า ย                              

เปนพื้นที่ของทุกคนทีจะมารื่นรมยมีความสุขรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………...... 

ในความสําคัญของเมือง หาดสมิหลา 

- ชลาทัศน คือ ปราการทางธรรมชาติ 

ที่คอยสลายพลังงานของคลื่นลมทะเล

ใ น ช ว ง ม ร สุ ม  ทํ า ใ ห เ มื อ ง ส ง ข ล า

ปลอดภัยจากมรสุมมาทุกๆฤดูกาล 

………………………………………………...... 

 

 



   ความเสื่อมโทรมของหาดสมิหลา-ชลาทัศน  

  “…หาดสมิหลา-ชลาทัศน ถึงแมจะสวยงาม คงความเปน

ธรรมชาติหาดทรายไวใหผูคนที่ผานไปมาไดรื่นรมย แตอยางไรก็ตามหาดแหงนี้     

เผชิญปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและส่ิงแวดลอม รวมถึงภัยคุกคาม

จากธรรมชาติและมนุษย ไมตางจากชายหาดอื่นๆทั่วโลก….” 

 

    ภัยคุกคามชายหาด  

 ภัย คุกคามธรรมชาติและภัย คุกคามจากฝมี มนุษยที่ ส งผลตอ               

การเปล่ียนแปลงชายหาดสมิหลา-ชลาทัศนอยางรุนแรงในชวง 10 กวาปที่ผานมา

คือ การกัดเซาะชายฝง การกัดเซาะชายฝง เปนภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ 

เชน มรสุม พายุที่โหมกระหนํ่าทําใหชายหาดเกิดการกัดเซาะอยางรุนแรง           

แตภัยคุกคามทางธรรมชาติที่กลาวมานั้นมีกระทบตอการกัดเซาะชายฝงนอยกวา

ภัยคุกคามจากฝมือมนุษย ดวยการสรางโครงสรางแข็ง ซึ่งโครงสรางแข็ง             

ที่กอสรางบนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศนนั้น ไดเปล่ียนแปลงสภาพชายหาด 

ไปจากหาดทรายถูกแทนที่ดวยโครงสรางแข็งรูปแบบตางๆและเกิดการกัดเซาะ

ชายฝงเปนระยะทางกวา 2.5 กิโลเมตรตลอดแนวชายหาดชลาทัศน  

 ยอนกลับไปเมื่อป 2544  มีการกอสรางสถานีสูบนํ้าเสียบริเวณชายหาด

บานเกาเสง สงผลทําใหคล่ืนกัดเซาะชายหาดชลาทัศนบริเวณดานเหนือของสถานี

สูบนํ้าเสีย ถนนชลาทัศนไดรับความเสียหายกวา 100 เมตร การกัดเซาะชายฝง

อันเปนอิทธิพลจากการกอสรางสถานีสูบน้ําเสีย ตอมาป 2545 มีการกอสราง       

1 



รอดักทรายรูปตัวที จํานวน 3 ตัว เพื่อปองกันถนนชลาทัศนที่ไดรับความเสียหาย

จากการกัดเซาะชายฝง แตการกอสรางรอดักทรายรูปตัวที จํานวน 3 ตัว                

ไดทําใหชายหาดบริเวณดานเหนือรอดักทรายตัวที่ 3 กัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทําใหตองมีการกอสรางโครงสรางปองกัน

ชายฝงรูปแบบตางๆมากมาย เชน กองหินทิ้ง 

กองหินใสตะแกรง กระสอบทรายขนาดเล็ก 

กระสอบทรายขนาดใหญ เปนตน โครงสราง

ปองกันชายฝ งที่กลาวมานี้  กอสรางเพื่อ

ป อ ง กั น ช า ย ห าด สมิ ห ล า  – ช ล าทั ศน                   

แตโครงสรางปองกันชายฝงที่ดําเนินการนั้น        

ไมสามารถปองกันชายฝงได และยังสงผลให

เกิดการกัดเซาะชายฝง หาดสมิหลา-ชลาทัศน

อยางรุนแรงกวา 2 กิโลเมตร  

 

 



 ความเสียหายจากการกอสรางโครงสรางแข็งเพื่อปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงหาดสมิหลา-ชลาทัศน ยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบัน และโครงสรางแข็งบาง

ประเภทเส่ือมสภาพ ไมสามารถปองกันชายฝงได กลายเปนขยะริมชายหาดที่

สงผลตอทัศนยีภาพของหาดธรรมชาติ  

  ความพยายามในการปองกันการกัดเซาะชายฝงหาดสมิหลา-ชลาทัศน 

โดยการใชโครงสรางแข็ง เปนบทเรียนสําคัญของคนสงขลาและหนวยงานภาครัฐ

ทั้งในระดับทองถิ่นและสวนกลางที่ทบทวนวิธีการปองกันชายหาด จนนําไปสู

การศึกษามาตรการปองกันชายฝงดวยการเติมทราย ซึ่งเปนมาตรการในการเพิ่ม

พื้นที่หนาหาดและทําใหชายหาดมีมวลทรายมาใชกับหาดสมิหลา-ชลาทัศน และ

กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน  

 

   ความเส่ือมโทรมของหาดสมิหลา-ชลาทัศน 

 ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่หาดสมิหลา-           

ชลาทัศนเผชิญอยูในเวลานี้ คือ ปญหาน้ําเสีย และขยะทะเล ซึ่งเปนปญหา           

ที่กอใหเกิดมลพิษและความเส่ือมโทรมตอหาดทรายและทะเล  
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 การปกหมุด C-site สํารวจการใช

ประโยชนหาดสมิหลา-ชลาทัศน โดยพลเมือง

สงขลา พบวาริมตลอดแนวชายหาด ระยะทาง 

7.8 กิโลเมตร พบทอระบายนํ้าทิ้งที่ยืนลงไป

บนพื้นที่ชายหาด จํานวน 13 ทอ มีทอนํ้าทิ้ง

จากสถานีสูบน้ําเสียที่ปลอยน้ําสีดําลงสูทะเล 
 



สงผลใหบริเวณหาดเกาเสงมีกล่ินเหม็นและหากลงเลนน้ําจะเกิดอาการคัน และ

ทอที่เหลือจํานวน 12 ทอ เปนทอระบายน้ํารวม คือ ทอระบายน้ําฝนและน้ําเสีย

ปลอยรวมกัน ทอระบายน้ําลักษณะนี้จะปลอยน้ําทิ้งลงสูชายหาด สงผลให        

แนวชายหาดสมิหลา – ชลาทัศน มีทางระบายน้ําทิ้งอยูบนชายหาดและ           

สงกล่ินเหม็น บริเวณปากทอจะพบเศษขยะกระจายอยู   

 ปญหาขยะ เปนส่ิงที่ชายฝงทั่วโลกเผชิญ สําหรับชายหาดสมิหลา-                     

ชลาทัศนก็ประสบปญหาการเกยตื้นของขยะทะเลเชนกัน ขยะริมชายหาด        

สมิหลา-ชลาทัศน สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ ขยะจากนักทองเที่ยวที่มาทิ้ง

บนชายหาด และขยะทะเลที่ลอยมาในชวงมรสุม ขยะทั้งสองสวนนี้ถึงแมจะมีการ

จัดการโดยเทศบาลนครสงขลาโดยการเก็บดวยคน และมีรถตระกุยขยะบนพื้น

ทราย แตก็ยังไม เพียงพอ ในพื้นที่แหลมสนออน ซึ่ง เปนพื้นที่ที่ ไมคอยมี

นักทองเที่ยวและไมมีการจัดการขยะ จะพบขยะทะเลจํานวนมากเกยบนพื้นที่

ชายหาดแหลมสนออน ซึ่งขยะเหลานี้เมื่อไมถูกจัดการเก็บเพื่อไปจัดการตอ จะมี

ผลตอระบบนิเวศขยะพลาสติกบางสวนที่ถูกแดด ลม จะยอยๆเปอยยุย สลายลง

ปะปนกับพื้นทรายและสะสมในระบบนิเวศตอไป  

 

 

 

 

 

 

 



3  หาดสมิหลา กับ ความตองการที่หลากหลาย    

 หาดสมิหลา-ชลาทัศน เปนชายหาดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และ

เปนหาดใจกลางเมืองสงขลา ที่ผูคนในเมือง นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงพื้นที่

ชายหาดไดโดยงาย ในแตละวันกิจกรรม และการใชประโยชนตางๆ(เกิดขึ้นบน

พื้นที่ชายหาด ตลอดแนวชาย 7.8 กิโลเมตร หากเราจําแนกกลุมการใชประโยชน

พื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน จะพบวา มีการใชประโยชน 6 กลุมใหญ ไดแก 

การนันทนาการและการพักผอน การทําประมงริมชายฝ ง  การคาขาย                     

การอยูอาศัย โรงแรม และการใชพื้นที่ชายหาดเพื่อพื้นที่เรียนรู   

 การจําแนกกลุมการใชประโยชนริมชายหาดสมิหลาเราจะพบวา

ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน มีความตองการการใชประโยชนที่หลากหลาย และ

ตองมีส่ิงรองรับหรืออํานวยความสะดวกในการใชประโยชนนั้นๆ แตหลายครั้งที่

ส่ิงอํานวยความสะดวก สรางความปลอดภัยใหกับผูใชหาดไมเพียงพอ หรือ                 

เอื้อใหคนทุกกลุมไดใชประโยชนชายหาดไดอยางทั่วถึงและปลอดภัย  ไดแก   

การมีหองน้ําไมเพียงพอตอผูใชหาด การสํารวจการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิ

หลา-ชลาทัศน  โดยการปกหมุด C-Site โดยพลเมืองสงขลา ทําใหพบวา           

ตลอดแนวชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน 7.8 กิโลเมตร มีหองน้ําจํานวน 13 แหง 

กระจายอยูตลอดแนวชายหาดสมิหลา สวนใหญเปนหองน้ําของรานคาของ 

หองนํ้าสาธารณะ มีเพียง 5 แหง ในขณะที่บางพื้นที่ เชน หาดสมิหลา บริเวณ

ศาลาไทย แตละวันมีนักทองเที่ยวมากกวา 1,500 คน เขามาใชประโยชนพื้นที่

ชายหาดบริเวณดังกลาว แตบริเวณน้ันมีหองนํ้าของเอกชนเพียงจํานวน 3 แหง 

ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว  



 

 

 

 

 

 

การมีที่จอดรถไมเพียงพอและปญหารถติดริมชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน 

ชวงหยุดเสาร-อาทิตย ผูคนตางเขามาพักผอนหยอนใจริมชายหาดสมิหลา-ชลา

ทัศน ทําใหชายหาดในชวงบายถึงเย็นคนจะแนนเต็มตลอดแนวชายหาด ถนนชลา

ทัศน และถนนราชดําเนินสองขางทางจะเต็มไปดวยรถยนตของนักทองเที่ยวที่เขา

มาพักผอนริมหาดสมิหลา-ชลาทัศน การที่คนเขามาพักผอนริมชายหาดสมิหลา-

ชลาทัศนจํานวนมาก สงผลใหพื้นที่จอดรถไมเพียงพอตอความตองการ ทําให

รถยนตจํานวนมากตองจอดบนถนน และมีหลายครั้งที่มีรถยนตจํานวนมากเขาไป

จอดบนชายหาด ซึ่งกระทบตอผูใชประโยชนชายหาด ถนนชลาทัศนที่ฝงหนึ่งเปน

พื้นที่ชายหาด และอีกฝงเปนพื้นที่ทหารและสวนราชการ การขยายพื้นที่จอดรถ

ออกไปในทางซายและขวานั้นเปนไปไดยากมาก เนื่องจากจะกระทบตอระบบ

นิเวศชายหาดและกระทบตอการใชประโยชนพื้นที่ขางเคียง  

 

 

 

เสียงสะทอนเรื่องหองน้ําไมเพียงพอ 

หองนํ้าอยูไกลเกินไป เปนเสียงที่ยังคง

ไดยินอยูทุกครั้งไป  ทั้งๆที่หองน้ําเปน

ส่ิง สํา คัญมากสําหรับ ผูที่ เข ามาให

ประโยชนชายหาด เนื่องจากกิจกรรม

ริมชายหาดบางประเภทตองมีการ

อาบน้ํา เชน การเลนน้ํา กีฬาทางน้ํา  

 หองน้ําถือเปนส่ิงจําเปนและเปนส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นที่ฐานที่สุดสําหรับเมือง

ชายฝง   

 



การที่มีพื้นที่จอดรถไมเพียงพอไมไดมาจากการที่ไมมีพื้นที่จอดรถแต

เพียงอยางเดียว อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่มีรานคาหาบเรและแผงลอย เขามา

จอดขายของริมชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน ซึ่งมีหลายครั้งที่รานหาบเรแพงลอยไม

มีพื้นที่ขายของทําใหตองมาขายบริเวณลานจอดรถริมถนนชลาทัศน  ยิ่งทําให

พื้นที่จอดรถไมเพียงพอ ทําใหเกิดความขัดแยงกันระหวางผูคาหาบเรแผงลอยและ

คนที่ตองการจอดรถ(ขอมูลจากเวทีออกแบบการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิ

หลา-ชลาทัศน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“พ้ืนที่จอดรถที่มีอยูนอย

นิดของริมชายหาด และ

ตองเผชิญกับการแยงพ้ืนที่

จอดรถระหวาง

นักทองเที่ยวกับผูคาหาบ

เรริมชายหาด” 

 



    ทิศทางการพฒันาชายหาดทีไ่มชัดเจน  

 หาดสมิหลา-ชลาทัศน มีสถานะทางกฎหมายเปนสาธารณะสมบัติ

แผนดินที่พลเมืองใชประโยชนรวมกัน ตามมาตร 1304 ของประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และผังเมืองรวมเมืองสงขลาไดกําหนดใหพื้นที่หาดสมิหลา-              

ชลาทัศน รวมถึงแหลมสนออน เปนพื้นที่สีเขียวออน เพื่อการนันทนาการและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

 การที่หาดสมิหลา -ชลาทัศน  ไดถูกกําหนดให เปนพื้นที่ เพื่อการ

นันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้น หมายถึง พื้นที่บริเวณดังกลาว              

มีไวเพื่อการดําเนินกิจกรรมในลักษณะการนันทนาการ และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม หามมิใหมีการกอสรางอาคาร ส่ิงปลูกสราง บานเรือนเปนตน แตทั้งนี้

การบังคับใชกฎหมายผังเมืองในพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศนยังออนมาก และ

ขาดรายละเอียดของการใชประโยชนที่ลึกลงไป เพราะบางพื้นที่มีลักษณะเฉพาะ 

มีการใชประโยชนที่เฉพาะเจาะจง การกําหนดไวอยางกวางๆนั้น มีผลตอการ

บังคับใชและอาจทําใหกิจกรรมบางประเภทเกิดขึ้นริมชายหาดและสงผลตอระบบ

นิเวศหาดทราย เชน การเกิดขึ้นรานบารและรานอาหารริมชายหาด ซึ่งขัดตอ

กฎหมายผังเมืองแตดําเนินการไดในปจจุบัน การปลูกสรางอาคารประกอบ

กิจกรรมทางศาสนาบริเวณเกาเสง การปลูกสรางเพิงพักสําหรับหาปลาในปาสน 

แหลมสนออน เปนตน    

 หาดสมิหลา-ชลาทัศน เปนหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา เมื่อเปน

หาดสวยงาม อยูใจกลางเมือง มีประติมากรรมเงือกทองตั้งตระหงานบนโขดหิน 

เปนแลนดมารค คงปฏิเสธเรื่องการทองเที่ยวไปไมได หาดสมิหลา-ชลาทัศน 
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บริเวณนางเงือก มีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ดังกลาวในชวงเสาร อาทิตย เวลา 

15.30 – 16.30 น. เฉล่ีย 320 คนตอชั่วโมง (สถิติเก็บโดยกลุม Beach for life ป 

2561) เฉล่ียตอวันมีนักทองเที่ยวกวา 1,500 คน เขาใชพื้นที่ชายหาด เมื่อ

นักทองเที่ยวจํานวนมากที่เขามาสูชายหาด การสงเสริมการทองเที่ยวจึงเปน

ภารกิจที่ทองถิ่น อยางเทศบาลนครสงขลา จะดําเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่

ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน เพื่อรองรับการทองเที่ยว เชน การทําปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อการทองเที่ยว การทําปายโฆษณาการทองเที่ยว ฯลฯ แตทั้งนี้การสงเสริมการ

ทองเที่ยวเพียงแคใหนักทองเที่ยวมาถายภาพ ในขณะที่การพัฒนาพื้นที่ชายหาด 

ควรมีมิติการพัฒนาที่หลากหลายมากกวาการทองเที่ยว เชน การพัฒนาพื้นที่เพื่อ

การอนุรักษ การพัฒนาพื้นที่เพื่อนันทนาการของคนเมือง การสงเสริมการ

ทองเที่ยวริมชายหาด ถึงแมจะมีการสงเสริมการทองเที่ยว แตการรองรับการ

ทองเที่ยว ส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานเชนหองน้ํา  พื้นที่จอดรถที่ไมเพียงพอ  

การอํานวยการรักษาความปลอดภัย (Life Guard) 

ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน เปนชายหาดที่หมายตอในการพัฒนาของรัฐ 

มีหลายตอหลายครั้งที่นโยบายจากสวนกลางถูกกําหนดลงมา(Top Down) พื้นที่

ชายหาดแหงน้ี โดยการการมีสวนรวมของประชาชน  เชน การปองกันการกัด

เซาะชายฝงดวยกระสอบทราย การกําหนดพื้นที่สูบบุหรี่ ทั้งนี้บางนโยบายเปน

เรื่องที่เหมาะสม และสมสมัยที่จะดําเนินการนํารองบนพื้นที่ชายหาด แตการ

กําหนดลงมาโดยขาดการมีสวนรวมของชุมชน ยอมขาดพลังของความรวมมือจาก

ชุมชน  

ทั้งหมดที่กลาวมาน้ี ไมใชการกลาวโทษรัฐ หรือพลเมือง  แตเปนเสียง

สะทอนจากผูคนที่รวมเรียนรู ในกระบวนการเก็บขอมูลการใชประโยชน           



ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน  และเปนความจริงที่ควรพิจารณา หากเราทุกคน

มองเห็นเรื่องเหลานี้อยางเขาใจและแจมชัด การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝงทองถิ่น 

พลเมืองรวมกันกอรางสรางขึ้นมาจะเปนจริง ตั้งอยูบนความฐานขอมูล กอเกิด

สมดุลระหวางการพัฒนาและการอนุรักษจะเกิดขึ้น และจะเปนเจตจํานงรวมกันที่

พลเมืองและรัฐจะรวมกันขับเคล่ือนดวยสายตาใหม สายตาที่มองเห็นความเปนไป 

เห็นความจริง สายตาที่ไมกลาวโทษใสกันแตรวมกันทํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

“ไมใชการกลาวโทษใสใคร 

 แตเปนการเห็นความจริงรวมกัน  

ยอบรับ ขับเคลื่อนกันดวยสายตาใหม”  

………………………………… 

 



     การจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลแบบบูรณาการ  
    คือ ทางออก 
 
 

   การจดัการชายฝงทะเลแบบบูรณาการ  

 การจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการ (Integrated Coastal Zone 

Management)  เปนแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลรูปแบบหนึ่ง

ซ่ึงเปนผลมาจากความพยายามแกไข ปญหาการกัดเซาะชายฝงและความเส่ือม

โทรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝงทะเล อันเนื่องจากการเขามาครอบครอง และใช

ประโยชนจากพื้นที่ชายฝงของมนุษยในรูปแบบตางๆ อยางรวดเร็วจนเกินกวาที่

ศักยภาพของพื้นที่ชายฝงทะเลจะรองรับได  

 เดิมการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝง 

โดยมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยวเปนหลัก โดยไมใหความสําคัญ

ในดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากนัก ผลที่ตามมาจากเปาหมายการพัฒนาพื้นที่

เพื่อรองรับเศรษฐกิจและการทองเที่ยว คือ ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง รวมถึงความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน  

  ชวงป 1960  แนวคิดในการจัดการพื้นที่ชายฝงแบบบูรณาการไดถูก

หยิบยกมา และประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศแรกที่มีการจัดการชายฝง

ทะเลแบบบูรณาการอยางเปนทางการ โดยเริ่มในป 1972 และตอมาไดขยายไป

ในอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนา

พื้นที่ชายฝงและการอนุรักษพื้นที่ชายฝงนั้นเกิดความสมดุลและยั่งยืน  
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การจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการจึงเปนการดําเนินการเพื่อบรรเทา

ปญหา ความขัดแยงในการเขาใชพื้นที่ชายหาดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล โดยใชกระบวนการจัดการที่ผสมผสานระหวางรัฐและประชาชน 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูใชประโยชน ทั้งนี้การจัดการชายฝงทะเลนั้น 

พิจารณาเห็นถึงความซับซอนที่ละเอียดออนของระบบนิเวศชายฝงทะเล 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณพื้นที่ชายหาดซึ่งเปนแดนเช่ือมตอระหวาง ผืน

แผนดินกับทะเล ดังนั้นตองอาศัยองคความรูดานตางๆ ทั้งวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร ส่ิงแวดลอม การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร กฎหมาย และผัง

เมืองเขามารวม เพื่อมาวางแผนการพัฒนาพื้นที่ควบคูไปกับการอนุรักษพื้นที่และ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลแบบบูรณาการนั้น 

อาจมีมาตรการที่หลากหลายในการจัดการ ดังนี้  การจัดรูปองคกร การบังคับใช

กฎหมาย การสงเสริมความรู การจัดทําฐานขอมูล การประเมินความเส่ียง        

การประเมินความเปาะบาง การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม การกําหนด

มาตรการทางเศรษฐศาสตร การแบงเขตการใชประโยชนที่ดิน(Beach Zoning) 

และการกําหนดระยะถอยรน  เปนตน  

การจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการนั้น แตละพื้นที่อาจกําหนด

มาตรการในการดําเนินการเพื่อการจัดการชายฝงทะเลที่มีมาตรการแตกตางกัน

ออกไป ตามบริบท สภาพแวดลอม ความพรอมและปญหาของพื้นที่ชายฝงนั้นๆ 

แตทั้งนี้การจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลแบบบูรณาการเปนการผสาน และบูรณาการ

การทํางานของพลเมืองและภาครัฐมารวมกันจัดการพื้นที่ชายฝงทะเล  

  



     เริ่มตนจาก “พลเมืองและรัฐ(ทองถิ่น) ” รวมกันทํา  

 การจัดการพื้นที่ชายฝงทะเล ใหเกิดความยั่งยืน ควรเกิดจากการระดม

ความคิดของคนในทองถิ่นรวมกับหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจหมายถึง 

องคการปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงในพื้นที่นั้นๆ สํานักงานเจาทาสวนภูมิภาค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การเริ่มการจัดการชายฝงในระดับ

ทองถิ่นน้ันมีความหมายและความสําคัญอยางยิ่ง เพราะบริบท สภาพแวดลอม 

ภูมิศาสตร ประชาชน ความตองการ และปญหาของแตละพื้นที่ชายฝงนั้น

แตกตางกันออกไป การที่พลเมือง และรัฐในระดับทองถิ่นรวมกันทํามาตรการ

จัดการพื้นที่ชายฝงทะเลขึ้นมาจากทองถิ่นนั้น จะเปนการตอบสนองความตองการ 

แกไขปญหา และสอดคลองกับบริบทตางๆที่มีไดเปนอยางดี อีกทั้งทองถิ่น        

ซ่ึงหมายถึงองคการปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีอํานาจในการบริหาร ปกครอง

ทองถิ่นที่เปนอิสระ สามารถออกเทศบัญญัติ หรือ กติกาบางอยางในระดับชุมชน

หรือทองถิ่น เพื่อรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน  

ดังน้ันการที่พลเมือง และภาครัฐในระดับทองถิ่น ไดรวมกันออกแบบ

มาตรการตางๆเพื่อใหเกิดการประสานประโยชนระหวางผูกําหนดนโยบายและ

ผูใชประโยชน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย ลดความขัดแยงและสามารถกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาพื้นที่และการอนุรักษพื้นที่ไปไดอยางสมดุลและยั่งยืน อีกทั้งเปน

การทําใหประชาชนไดรูจักกับทองถิ่นปกครองตนเอง(Self-Government) ที่ไมใช

การกําหนดนโยบาย ทิศทางมาจากสวนกลางเพื่อใหทองถิ่นปฏิบัติ แตเปน             

การรวมกันของรัฐทองถิ่นและพลเมืองกําหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาพื้นที่
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ชายฝงทะเลของตนเอง ซึ่งถือเปนหัวใจหนึ่งของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  

สําหรับพื้นที่ชายฝงหาดสมิหลา-ชลาทัศน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

พลเมืองและหนวยงานของรฐัในระดับทองถิ่นได ริเริ่มบุกเบิก 4 มาตรการจัดการ

พื้นที่ชายฝงทะเลแบบบูรณาการ ไดแก มาตรการการแบงเขตการใชประโยชน

ที่ดิน มาตรการสงเสริมความรูแกประชาชน มาตรการการจัดทําฐานขอมูล และ

มาตรการการมีสวนรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการทั้ง 4 มาตรการในการนํามาใชเพื่อจัดการพื้นที่ชายฝง               

หาดสมิหลา-ชลาทัศนน้ัน เปนการริเริ่ม ทดลอง และสรางการมีบูรณาการและ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งพลเมือง หนวยงานภาครัฐของทองถิ่น                   

ชุมชนชายฝง และภาคธุรกิจเล็กๆ เพราะเราตางเรียนรูรวมกันแลววา บุคลิกของ

เมืองสงขลาที่เปนเมืองชายฝง ปญหาริมชายหาด ความเส่ือมโทรมของทรัพยากร 

รวมไปถึงการบริหารจัดการที่ไรทิศทาง ทั้งหมดน้ีเปนส่ิงที่เปนอยูที่หาดสมิหลา  

และ รอพลังของพลเมืองสงขลา พลังจากภาครัฐ พลังจากชุมชน และภาคเอกชน 

ที่จะรวมกันเรียนรู ทําความเขาใจเรื่องราวตางๆที่กลาวมาอยางลึกซึ้ง และนําไปสู

การรวมกันมองภาพอนาคต ออกแบบรวมกันอยางสรางสรรค  เพื่อให                         

หาดสมิหลา-ชลาทัศนแหงนี้เราไดรวมกันใชอยางมีความสุข และดูแลรักษาสงตอ

ใหลูกหลานไดอยางยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     กอรางสรางกระบวนการมีสวนรวมที่แท :  
      จัดการพื้นที่ชายฝงหาดสมิหลา-ชลาทัศน  
 

  “ สมิหลา คือ ตนแบบของการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนใน
การจัดการพื้นที่ฝงทะเล และจะเปนแรงบันดาลใจใหพลเมือง ภาครัฐ และชุมชน
อื่นๆที่มีชายหาดลุกขึ้นมาจัดการชายฝงของตนเอง” 

 

1    พลังการมสีวนรวมที่แทเริม่กอตัว  

 พลังการมีสวนรวมที่เขมขนเริ่มกอตัวเมื่อ พลเมืองเยาวชน เดินเขาไปหา

หนวยงานของภาครัฐ และชุมชน เขาไปพูดคุย ทําความเขาใจและชักชวนมารวม

ขบวนดวยกัน กลุม Beach for life เดินเขาไปพบหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ               

กับการจัดการ ดูแลรักษาทรัพยากรหาดทราย 5 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เทศบาลนครสงขลา สํานักงาน

โยธาธิการและผังเมือง สํานักงานเจาทาสวนภูมิภาคสาขาสงขลา และสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนหนวยงานระดับทองถิ่น

และระดับจังหวัด รวมถึงชุมชนที่อยูใกลชายหาด 3 ชุมชนคือ ชุมชนบาลาเซาะห

เกาแสน ชุมชนยานเมืองเกาสงขลา และชุมชนแหลมสนออน เขาไปพูดคุยถึง

ความจําเปนและผสานใหทุกหนวยงาน ชุมชน มารวมกันมีสวนรวม เพราะ                 

การจัดการพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศนนั้น ไมสามารถใชมาตรการเดียว            

เพื่อจัดการได เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซอน หลากหลาย แกเพียงแค

มาตรการเดียว หนวยงานเดียวไมได ตองอาศัยมาตรการที่หลากหลายศาสตร



ความรูตางๆมาผสมกัน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือผสานใจของหนวยงานหลาย

หนวยงานภาควิชาการและพลเมืองที่จะมารวมผนึกกําลังกันทําใหเปนจริง   

 พูดคุยกันหลายครั้ง และมีการพากันลงพื้นที่เดินสํารวจชายหาดให

ชุมชนไดพบเจอ บอกเลาเรื่องราว ปญหาที่เกี่ยวกับชายหาดใหกับหนวยงานของ

รัฐไดรับฟง เชน เดินสํารวจแหลมสนออนที่มีการบุกรุกพื้นที่ชายหาด เดินสํารวจ

ชุมชนเกาเสงที่มีปญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝง ความไมเปนระเบียบของชุมชน 

ฟงแนวคิดการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลแบบบูรณาการ นําเสนอตัวอยางการ

จัดการพื้นที่ชายฝงทะเลในตางประเทศ เชน การจัดทํา Beach Zoning ชายหาด

ปาตูเฟอลิกี้ รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย การจัด Beach Zoning หาด Long Beach 

รัฐ California, USA  เพื่อใหเขาใจแนวคิด และเห็นภาพตัวอยางในการใช

มาตรการจัดการชายฝง พาหนวยงาน และชุมชนมาเรียนรูการติดตามสภาพ

ชายหาดของ Beach for life รวมถึงการรวมประชุมปรึกษาหารืออยางเปนมิตร

ระหวาง Beach for life สงขลาฟอรั่ม ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับ

ฟงสถานการณ ปญหา และแสวงหาความรวมมือในการขับเคล่ือนการจัดการ

พื้นที่ชายฝงหาดสมิหลา-ชลาทัศนรวมกัน  

 

 

 

 

 
 

ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง กลาววา “ประเทศ

ไทยยังไมมีโซนนิ่งเมืองชายฝง แตเรามีกฎหมายดูแล

เฉพาะพื้นที่ จะดีแคไหน ถาเราอยูในบานที่ออกแบบ

เองได สงขลาเปนเมืองชายฝง พลเมืองสงขลาตอง

เริ่มสรางกระบวนการจากฐานราก จัดทําฐานขอมูล 

ระดมความเห็น ออกแบบ แลวชวยกันผลักดัน”  

 



ระหวางลงพื้นที่ชุมชน คุณสมพล ดีเยาะห ตัวแทนชุมชนบาลาเซาะหเกาแสน ได

ใหมุมมองในการจัดทํา Beach Zoning วา “เราตางเห็นวาหาดสมิหลา-ชลาทัศน 

 

 

 

 

 

กระบวนการสายมิตรไมตรี เชื่อมรอยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมารวม

พูดคุย ปรึกษาหารืออยางเปนมิตรไมตรี แสวงหาความรวมมือจากกัน ทําใหเห็น

ความคิด จิตใจ เกิดขอเสนอแนะที่นาสนใจจากหนวยงานภาครัฐที่เปนแนวทางใน

การขับเคล่ือนการจัดการพื้นที่ชายฝงรวมกันระหวางภาครัฐ ชุมชนชายฝง  และ

พลเมืองสงขลา  คุณวีณา หนูยิ้ม ตัวแทนสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงที่ 6 กลาววา “การจัดการพื้นที่ชายฝง อาศัยคนหลายกลุม 

หลายหนวยงานมารวมมือกัน ในการทํางานนี้จําเปนตองมีหนวยงาน ชุมชน

หลากหลายเขามารวมมือกันทํา เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและบูรณาการ

หนวยงาน ชุมชน พลเมืองสงขลาเขามามีสวนรวม”  ในระดับเทศบาลนครสงขลา

ซ่ึงเปนเจาของพื้นที่ดูแลชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน หลังจากการพูดคุยดวยขอมูล

สภาพชายหาด นําเสนอแนวคิดการจัดการพื้นที่ชายฝง ทําใหคุณพิษณุ เจริญ

เนตรกุล ผูอํานวยการควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง เทศบาลนครสงขลา 

สะทอนวา  

 

เปนชายหาดใจกลางเมืองที่คนเขามาใชประโยชน

หลากหลาย แตไมมีการจัดการการใชประโยชน

พื้นที่   ชุมชนที่อยูริมชายหาดอยางเกาเสง มองวา 

คนสงขลาตองเรงคุยกัน และออกแบบการใช

ประโยชนพื้นที่ชายหาดที่ทุกคนสามารถใชรวมกัน

อยางมีความสุขและคํานึงถึงระบบนิเวศของหาด

ทรายและทะเลดวย” 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

2    รวมทําขอมูลชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน : รับรูความจริงใหมๆ    

 Beach for life สงขลาฟอรั่ม และไทยพีบีเอส ไดออกแบบกระบวนการ 

และเครื่องมือในการเก็บขอมูลการใชประโยชนริมชายหาดมิหลา – ชลาทัศนเพื่อ

สรางการมีสวนรวมของพลเมืองสงขลาในการมารวมจัดทําฐานขอมูลการใช

ประโยชนชายหาด โดยทําเปนแคมเปญรณรงค ปกหมุดการใชประโยชนหาด           

สมิหลา-ชลาทัศน ในแอปพลิเคชัน C-Site ซึ่งพลเมืองสงขลา หรือ ผูที่มาใช           

หาดสมิหลา-ชลาทัศนสามารถปกหมุดเพื่อบันทึกขอมูล เรื่องราวการใชประโยชน

ที่เกิดขึ้นริมชายหาดสมิหลา-ชลาทัศนลงบนแอปพลิชันนี้ได 

“ที่ผานมาการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลา

ทัศนไมมีทิศทางที่ชัดเจน ถึงเวลาที่ประชาชน 

เยาวชน ส วนราชการจะร วมกันออกแบบ           

การพัฒนาและการใชประโยชนพื้นที่ชายหาด       

สมิหลา-ชลาทัศน ใหรองรับการเปนพื้นที่แหง

ความสุข และคํานึกถึ งการอยู ไดของระบบ

ธรรมชาติหาดสมิหลา ผมคิดวา เทศบาลนคร

สงขลาพรอมยินดีที่จะรวมขับเคล่ือนกับพลเมือง

   

 

 



 กระบวนการสํารวจการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน                  

ไดสรางการมีสวนรวมของพลเมืองสงขลากวา 140 คน ไดเขามาปกหมุดบันทึก

ขอมูล และเกิดการเรียนรูสถานการณใหมของชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน เชน 

สถานการณทอระบายน้ําเสีย การบุกรุกพื้นที่ปาสน สถานการณพื้นที่จอดรถ      

ไมเพียงพอ เปนตน สถานการณเหลานี้ไดกอเกิดการกระตุนในคนสงขลาเขามามี

สวนในการแชรขอมูล และคิดแบบเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นริมหาดสมิหลา-               

ชลาทัศน  
 

    

 การปกหมุด C-site สํารวจการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-             

ชลาทัศน ทําใหพลเมืองสงขลาไดรับรู เรื่องราว แงมุมใหมที่เกิดขึ้นริมชายหาด 

พลเมืองหลายทานไดสะทอนใหเห็นวา สายตาเขาเปล่ียนไปจากการไดรวม             

ปกหมุดการใชประโยชนริมหาดสมิหลา-ชลาทัศน เลาวา  “เขามาเที่ยวชายหาด          

สมิหลา-ชลาทัศนกับครอบครัวบอยมาก แตเขาไมเคยรับรูเลยวามีทอระบายน้ํา

ริมชายหาด จํานวนมากที่กําลังปลอยน้ําเสียลงสูชายหาดและทะเล การปกหมุด

ทําใหเห็นเรื่องราวของชายหาดมากขึ้น เชนปญหาขยะ เห็นการกัดเซาะชายฝง 

ถาเราเดินเลนไมมีกระบวนการสํารวจเราคงไมพบเจอแงมุมเหลานี้”   



 

 

 

 

 

 
 

 

และตัวแทนจากชุมชนแหลมสนออน สะทอนวา “การมาเดินสํารวจทําใหเราเห็น

วาพื้นที่ใกลบานเราเกิดอะไรขึ้นบาง มีโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐอะไร                  

ที่ไมเพียงพอ ทําใหเราเห็นปญหาที่แทจริง และสะทอนปญหาเหลานั้นผาน           

การปกหมุดบนแอปพลิเคชัน C-site ทําใหสาธารณะไดรับรู เขาใจ ถือเปนส่ิงที่ดีที่

คนสงขลาและคนอื่นๆจะไดรับรูเรื่องราวไปพรอมกัน”   

 

 

 

 

 

 

คุณวัลลภ หมัดโสะ สะทอนวา “การปกหมุด

สํารวจการ ใชประโยชน ริ มหาดสมิหลา -        

ชลาทัศน ทําใหผมฉุกคิดขึ้นวา สวัสดิภาพของ

ประชาชน จะฝากใหรัฐดูแลฝายเดียวไมไดแลว 

!! ผมเห็นสวัสดิภาพบางประการของผมที่

หายไป เชน ความปลอดภัยในการเขาใชพื้นที่

ชายหาด ทอระบายน้ําที่ปลอยตรงไหนก็ไดแลว

เราตองเลนน้ําทะเลที่ปะปนน้ําเสีย เปนตน 

ประชาชนตองติดตาม ตรวจสอบ และนําเสนอ

ประเด็นเหลานี้ใหสาธารณะไดรับรู”  

 

 



3   การมีสวนรวมที่แท : มนตแหงการคล่ีคลายปญหา 

 การออกแบบการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน Beach 

for life พยายามที่จะเชื้อเชิญทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมารวมวงสนทนา เรียนรู 

และออกแบบรวมกัน จัดวงคุยไมใหญ เพื่อใหทุกคนไดพูดคุยอยางทั่วถึง จัดวงคุย

ใหคนหลากหลายมีทั้งเยาวชน ผูใหญ หนวยงานราชการ NGO เจาของธุรกิจเล็กๆ

ริมชายหาด และชาวประมง จัดใหคนที่มีปญหาไดมาอยูในวงเดียวกัน วงเล็กๆ               

7-8 คน จัดเวทีหน่ึงครั้งมีประมาณ 5-6 กลุม  เราเชื่อวา การจัดวงพูดคุย 

ออกแบบการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดเชนนี้ จะทําใหทุกคนที่อยูในวงของการ

ออกแบบจะไดมีมุมมองที่แตกตาง เติมเต็มกัน ไดเรียนรูรวมกัน เห็นอกเห็นใจ

เขาใจรับฟงปญหามุมมองของกันและกันมากขึ้น  

 กระบวนการออกแบบการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน

ไมซับซอน เปนกระบวนการพูดคุย แลกเปล่ียน ถกเถียง เสนอแนะ เติมเต็มกัน 

กระบวนการนี้จึงเปดกวางใหทุกคนไดมีสวนรวมอยางเต็มที่ โดยเริ่มจากการให

แผนที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศนโลงๆ ไมมีรายละเอียดอะไร  พรอมแจก Post-it 

และภาพการตูนจําลองการใชประโยชนที่สํารวจมาเบื้องตนจากแอปพลิเคชัน           

C-site จากนั้นใหทุกคนไดกลุมไดระดมความคิดเห็นวา  

 

 

 

 

“เราใชประโยชนหาดสมิหลา -ชลาทัศน

ตรงไหน ? ใชกันอยางไร ?  พบเห็นปญหา

อะไรบาง? ” และใหเลือกปญหาที่กลุมคิดวา

รายแรงที่สุดหรือมีผลกระทบตอผูคนในวง

กวางมากที่สุด 5 ปญหา เพื่อมานําเสนอและ

แลกเปล่ียนกับกลุมอื่นๆ  

 



 กระบวนการชวงนี้ เสมือนการขุดคนปญหาที่เกิดขึ้นริมชายหาดสมิหลา-

ชลาทัศน ทําใหสภาพชายหาด หรือ ปญหาชายหาดบางเรื่องที่ไมถูกสํารวจหรือ

รับรู ก็ผุดขึ้นมา เชน ปญหาการเปดเสียงของรถยนตที่กระทบตอการพักผอนของ

คนในชุมชนแหลมสนออนและชุมชนหัวเขาแดง อําเภอสิงหนคร ปญหาที่จอดเรือ

ไมเพียงพอ ความไมเปนระเบียบของรานหาบเรแผงลอยที่มีผลตอการพื้นที่จอด

รถ หรือปญหาแสงสวางไมเพียงพอในชวงกลางคืน เปนตน  กระบวนการนี้ทําให

ทุกคนที่มารวมไดสะทอนแงมุม ปญหา สาเหตุ ซึ่งพวกเขาประสบ เผชิญอยูไมทาง

ใดก็ทางหนึ่ ง บางคนเปนผู ใชหาด บางคนเปนเจาหนาที่รัฐ บางคนเปน

ผูประกอบการริมหาด การระดมความคิดถึงการใชประโยชนชายหาดและปญหา

ที่เปนอยูจึงเปนเรื่องไมยาก  

 

 

  

 

 

เมื่อระดมสภาพการใชประโยชน ปญหาที่

เกิดขึ้นริมหาดสมิหลา-ชลาทัศน และไดรับฟง 

แลกเปล่ียนกับกลุมอื่นแลวนั้น กระบวนการ

ตอไปเปนกระบวนการออกแบบการใช

ประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน    

จากสภาพปญหา การออกแบบมี 2 สวน 

ออกแบบเพื่ อแก ไขปญหาที่ เกิ ดขึ้ นหรือ

ยกระดับส่ิงที่ เปนอยู ใหดีขึ้นกวาเดิม คน

สงขลาตองชวยระดมความคิดเห็น ออกแบบ

ออกมา จะเปล่ียนตรงนี้เปนอยางไร แกไข

ปญหาเรื่องอะไรดวยวิธีการไหน จัดโซนนิ่ง

การใชประโยชนอยางไร ใหเปนอิสระที่กลุม

จะพูดคุย ออกแบบถกเถียงกัน  



แตมีหลักการสําคัญ  4 ขอที่จะใหคํานึงถึง คือ  1) ออกแบบชายหาดใหลดความ

ขัดแยง 2) ออกแบบเพื่อประสานประโยชนของคนทุกกลุม 3) ออกแบบใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และ 4) ออกแบบใหเกิดความสมดุลยั่งยืน 

 การออกแบบพื้นที่ชายหาด ที่ผู เขารวมผานกระบวนการที่ใหรูจัก

ชายหาดสมิหลา เห็นความจริง เห็นปญหามากอน แลวออกแบบบนฐานขอมูล มี

หลักการ มีอิสระในทางความคิด ไดถกเถียงกัน เชื่อวา กระบวนการจะสรางใหคน

ที่เขารวมไดรูสึกเปนเจาของหาดสมิหลา-ชลาทัศนมากขึ้น และจะไดมุมมองการ

ออกแบบที่แบงปนใหผูใชหาดทุกกลุมไดใชประโยชนรวมกันอยางมีความสุขและ

ยั่งยืน   

    

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ โมเดลการออกแบบการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน 

โดยกลุม Beach for life   

 



 กระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบพื้นที่ชายหาด ที่ เกิดขึ้น 

ผูเขารวมที่หลากหลายกวา 200 คนมารวมพูดคุย คิด เรียนรู และออกแบบ 

กระบวนการมีสวนรวมน้ี เปนดั่งมนตแหงการคล่ีคลายปญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน เพราะหลายตอหลายครั้งที่มีกรณีปญหาเกิดขึ้นบนพื้น

ชายหาดสมิหลา จนเกิดเปนความขัดแยงที่บานปลายและไมไดรับการแกไขจนถึง

ปจจุบัน แตในการจัดเวทียอยนี้ ทําใหบางประเด็นที่เปนกรณีถูกพูดคุยอยาง

จริงจังระหวางพลเมือง หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และเยาวชนจนนําไปสู

ขอเสนอที่ไมคาดฝน มีความมหัศจรรย และดูเหมือนจะเปนทางออกของปญหา 

ตัวอยางเชน กรณีหองน้ําริมชายหาด  

 หองนํ้าริมชายหาด เปนส่ิงที่ผูมาใชประโยชนชายหาด ตองการให

เทศบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สรางหองน้ําริมชายหาด แตการสรางหองน้ํา

ริมชายหาดสมิหลา-ชลาทัศนไมใชส่ิงที่สามารถดําเนินการไดงายๆ  มีหลายครั้งที่

เทศบาลนครสงขลาพยายามสรางหองน้ําริมชายหาดสมิหลา-  ชลาทัศน                    

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว แตการกอสรางหองน้ํานั้นถูกคัดคาน             

จนสรางไมสําเร็จดวยเหตุผลของทัศนียภาพ การบริหารจัดการ ความกังวลวาจะ

สงผลตอชายหาด ทําใหหองน้ําริมชายหาดสมิหลาที่เปนหองน้ําสาธารณะนั้น             

ไมสามารถเกิดขึ้นได  

 พลเมืองสงขลาที่รวมกระบวนการออกแบบ Beach Zoning ไดสํารวจ

และออกแบบ พบวา จริงแลวผูใชหาดตองการหองน้ําเพื่อปสสาวะ ดังนั้นหากการ

กอสรางอาคารหองน้ําเปนปญหาออกใหเปนรถสุขาเคล่ือนที่ ที่มีหองอาบน้ํา             

1 หองและหองสุขา โดยไมตองสรางเปนอาคารถาวรและใหดูแลโดยเทศบาล       

และขอความร วมมือร านอาหารบางส วนให มี การพัฒนาหอ งน้ํ าและ                        



เปดใหผูใชประโยชนชายหาดไดใช โดยเทศบาลกํากับดูแลเรื่องความสะอาด               

ราคาที่เปนธรรม วิธีการนี้ดูจะเปนทางออกของการแกไขปญหาการไมมีหองน้ําริม

ชายหาดจากพลเมืองสงขลา  

 

 

4   เวทพีินิจไตรตรองรวมกันของพลเมือง : วถิีทางแหงการใชวิจารณญาณ  

 แผนที่การออกแบบในเวทียอยทั้ง 5 เวที ที่พลเมืองสงขลา หนวยงาน

ภาครัฐ ชุมชน ไดรวมกันออกแบบการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลา

ทัศน บนฐานขอมูลที่เก็บรวบรวมมาและฐานคิดในการใชประโยชนหาดทราย

อยางสมดุล ยั่ งยืน ลดความขัดแยง ประสานประโยชน  และกอให เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 ขอเสนอ และผลงานทั้งหมดถูกรวบรวมและรางเปนแผนที่การใช
ประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน การรางนี้เปนการรวบรวมความเห็น 
การออกแบบพื้นที่และกําหนดโซนตางๆริมชายหาด การออกแบบชาย             
หาดสมิหลา-ชลาทัศนนั้นมีเปาหมาย “การคงรักษาสภาพหาดสมิหลา-ชลาทัศน
ใหเปนพื้นที่สาธารณะและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และการสรางสมดุลใน
การใชประโยชนพื้นที่ชายหาด (คนกับคน /คนกับธรรมชาติ/ การอนุรักษกับ          
การพัฒนา)” และมี โซนนิ่งชายหาดที่เกิดขึ้นจากพลเมืองสงขลารวมกันออกแบบ
ไว 8 โซน ไดแก โซนอนุรักษสัตวน้ํา โซนจอดเรือ โซนเลนน้ํา โซนกีฬาทางน้ํา โซน
กีฬาบนบก โซนอนุรักษปาสน โซนสงวนรักษาปาสนเขมขน และโซนประมง
พื้นบาน 
 



 
 รางการใชประโยชนใชประโยชนหาดสมิหลา-ชลาทัศน ไดถูกนํามา

รวมกันพิจารณาโดยพลเมืองสงขลา นักวิชาการ และหนวยงานราชการ             

จํานวนผูเขารวมกวา 150 คน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เพื่อรวมกันพินิจ

ไตรตรองรางการใชประโยชนหาดสมิหลา-ชลาทัศน 

 ความหวังของเราคือ การเห็นรางนี้ถูกพิจารณาอยางจริงจัง โดยทุกภาค

สวนทั้งพลเมืองสงขลา นักวิชาการสาขาตางๆ และหนวยงานของรัฐ เพื่อใหไดราง

การใชประโยชนพื้นที่ชายหาดที่เกิดจากการมีสวนรวมที่แทจริงของทุกฝาย และ

เชื่อวาการที่พลเมืองสงขลาไดมาพิจารณารางเชนนี้จะเปนแรงบันดาลใจทําใหเขา

รูสึกตองขับเคล่ือนรางนี้ไปตอ  

 

…………………………………………………………...... 

  เชื่อวามันคงไมสมบูรณเต็มรอย แตใหรางนี้เปน ทิศทางของ
  หาดสมิหลาที่จะไปภาครัฐ พลเมืองและ ชุมชนชายฝง           

ตองทํางานหนกั ขับเคล่ือนรวมกันตอไปไมหยุด  

    ทําใหสิ่งทีค่ิด ฝน เปนความจริง  

…………………………………………………………...... 

 

 

 



 กอนรวมกันพิจารณารางการใชประโยชนหาดสมิหลา-ชลาทัศน อาจารย

ขวัญสรวง อติโพธิ นักวิชาการผังเมืองอิสระ ไดสรางสายตาใหม จุดประกาย

ความคิดใหแกพลเมืองสงขลา วา “ บานเมือง คําโบราณคํานี้ดี  คําวา “บาน” คือ 

สวนตัว เมือง คือ ทั้งหมด ดังนั้น เมื่อพูดถึงบานเมือง คือ การพูดถึงสวนตัวและ

สวนรวมที่มีเราอยูดวย เมื่อเอยถึงบานเมือง คือการอยูดวยกัน มีเราอยูดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาครัฐบอกจงมีสวนรวม ประชาชนของเรามีสวนรวม มันไมใช ที่จริงมันเพื่อ
ขับเคล่ือนไปดวยกัน 

วันนี้ตอนนี้เรามีความสัมพันธระดับเมือง เรามีเทศบาล กลไกภาครัฐ            
มีผูประกอบการ นักวิชาการ นักวิชาชีพ และพลเมืองสงขลา ที่จะพาบานพาเมือง
ไปในวันนี้ ความคิดเหลานี้เราเอามาผูกรวมกัน นี่คือความเคล่ือนไหวของพลเมือง

 

เมื่อคิดถึงอยางนี้ถึงมีการเมือง เมื่อมีการเมืองถึง

มีการเลือกตั้ง แลวเอาตัวแทนเขาไปเพื่อจะ

ขับเคล่ือน ฝรั่งเขาไมเรียก “ปกครอง” แตเขา

เรียกวา “ผูที่จะขับเคล่ือน” จะขับกันไปทาง

ไหน เขาไมไดจะมาปกครอง  

 วันน้ีที่ผมจะพูด ชวยตั้งเสาอากาศกัน

ดีๆ การที่จะขับเคล่ือนมีทั้งประเทศ ภูมิภาค 

จังหวัด และเมือง มีรัฐบาล แมกระทั่งเทศบาล 

และนักการเมือง คือคนที่จะอาสามาขับเคล่ือน 

มีกลไกรัฐ และมีประชาชนคนสงขลา นี่คือกลไก

ซึ่งยอมรับ และพาบานพาเมืองไป พลเมืองไมได

ปฏิเสธหรือเปนศัตรูกับภาครัฐ ไมใชแน !! 



ในสงขลาที่ เอาธุ ระ ออกมาจัดการพบกับภาครัฐ  ไม ใช เพื่ อจะคานกัน                
แตเพื่อจะพาไปสูความสุขรวมกันใหได 

อีกประเด็นหนึ่งคือ ความสลับซับซอน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม
ทรัพยากร วัฒนธรรม และกายภาพ หาดสมิหลา-ชลาทัศน ก็เจอทุกเรื่อง
เหมือนกัน ทุกมิติทั้งหมดที่เกี่ยวของกัน ที่กลุม Beach for life พากันไตรตรอง
วาจะใชอะไรหลายๆอยาง ใชที่ดิน ส่ิงแวดลอม อื่นๆ เอามาซอนกันแลวจัดการกัน
หลายๆเรื่อง และทํามาแลว ทุกวันนี้เราเจอความซับซอนที่กลุม Beach for life 
พบกับความซับซอนของหาดสมิหลา เขาไตรตรองถึงการใชตางๆ แลวพยายาม
แชร ผมอยากยกตัวอยางที่บาหลี ประเทศอินโดนิเชีย ที่นั่นเขาแบงกันใชหาด            
ที่สําคัญคือเขาแบงแมกระทั่งใหเตา ใหปาสน ใหนก ใหกลวยไมอยูดวย ไมใชแบง
ใหเฉพาะคน ถาแบงกวางพอมันกระจายไปทุกอยาง  

คําถามคือ แลวไง ? ในที่ประชุมวัน น้ี เราตองเอา 3 อยาง คือ            
การบริหาร การมีสวนรวม และความซับซอน ออกมาเปนงาน The World 
Beach Day แลเล แลหาด ครั้งที่ 8 มันพรอมแลว วันนี้ผมเขาใจวา มีเทศบาล         
มีนักการเมือง มีเจาหนาที่ มีนักวิชาการที่มีความรู มีพลเมืองสงขลา นี่คือการ
บริหารจัดการ และการมีสวนรวม สวนความซับซอน คือ แผนที่การใชประโยชน
หาดสมิหลา-ชลาทัศน ที่ทําออกมา ผมพูดมาเนิ่นนานเพื่อใหเราตั้งหลักใหได เรา
กําลังพบกับ 3 เรื่องนี้ แลวเราจะหลอมกันอยางไร ลบภูมิประเทศบนจิตใจ
เสียกอน วาน่ีไมใชเรื่องการคัดคาน แตคือเรื่องที่เราตองหลอมกัน มาทํารวมกัน 
เรามี 3 เรื่องที่ละลาย ที่เอาหลอมกันใหได ไดโปรดเขาใจวาเรากําลังทําเรื่องใหม 
และตองลบความคิดเกาๆใหได อันนี้สําคัญนะไมงั้นไปยาก ถาหลอมกันไดมันจะ
มาชวยกัน ไมใชมาตั้งปอมเสียกอน ถาละลายปอมไดคนจากหลายหลากจะเขามา
เอง เรื่องสําคัญที่ผมกําลังจุดประกายคือ ลางความคิดเดิมๆใหได ไมใชเรื่องคาน 
เปนสิทธิ เปนชีวิตใกลตัว เปนเรื่องนารัก ถาคิดอยางนี้ ไดจะไปไกลมาก                 
ชวยกันเถอะครับ !!  



วันนี้ชุมชนพลเมืองพากันมุงมานะ ใชกระบวนการระดมสมองระดม
ความคิดชั่งตรอง เพื่อจะเขากําหนดการเขาใชประโยชนทรัพยากรสาธารณะของ
เขารวมกันแลว ภาคทางการทั้งหลายจะคิดและรูสึกอยางไร จะมีปฏิกิริยาอยางไร 
นี่เปนสิทธิ เปนเรื่องไมมีพิษมีภัย เปนเรื่องสรางสรรค มุงหวังทําเพื่อความสุขอัน
ยั่งยืนของชาวบานชาวเมืองเขาเอง มนุษยดวยกันที่เปนคนทางการจะเขามา
รวมกันทําใหเปนจริงกับภาคพลเมืองหรือไม หรือยังจะผูกขาดใหตองถูกทําให
ตลอดไป โลก บานเมืองทุกวันนี้ไปไกลและสลับซับซอน คุณพอรัฐ ที่ทําไดทุก
อยาง ทําถูกทุกอยาง ทําไดหรือ เห็นแลวนะครับวา ภาครัฐก็ทําใหละเอียดไมได 
ประชาชนคิดก็ทําใหเปนจริงไมได ตองรวมกันทํา ตองเปล่ียนความคิด บานเรา
ทันสมัย แตความเปน(To be)มันไมทัน ตองการการจัดการ ตองการความคิด แต
เสาอากาศมันไมใหกัน ตอนนี้เรากําลังเรียนรูที่จะลดชองวาง เราตองรวมกันทํา 
ไปใหทันกัน ผมเห็นบานเราไมมีสาธารณะเลย ตางคนตางอยู เรื่องของสวนรวม
เนาเละ สงขลามีโอกาสที่จะนิ่ง แลวทําอะไรรวมกัน เอาใจชวยจริงๆวา ไปใหได
สาธารณะที่เอาธุระ แลวรวมกันเดินในนามของพวกเรา เพื่อชีวิตสมัยใหมที่
กําลังมาถึง”  

 

 

 

 

 

 

 



ปรากฏการณในวันพิจารณารางการใชประโยชนหาดสมิหลา-ชลาทัศน 

นาสนใจเปนอยางยิ่ง พลเมืองสงขลา เจาหนาที่รัฐ เจาของกิจการเล็กๆริม

ชายหาด ชาวประมง นักวิชาการและเยาวชน รวมตัวกันเปนกลุมๆ ขะมักเขมน

อานพิจารณารางการใชประโยชนพื้นที่ชายหาด ถกเถียง เสนอแนะ เติมเต็มราง

ใหสมบูรณ  เราไดเห็นการที่พลเมืองสงขลา หนวยงานภาครัฐ เยาวชน เจาของ

ธุรกิจเล็กๆในเมืองสงขลา นักวิชาการจากสาขาตางๆ NGO ไดรวมกันพิจารณา 

ทบทวนรางการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน และใชวิจารณญาณ

สาธารณะ ในการชั่งตรองทางเลือกตางๆอีกครั้ง การพินิจไตรตรองดวย

วิจารณญาณสาธารณะ ไมใชการถกเถียงเพื่อเอาชนะ แตเปนทบทวนทางเลือก

หรือขอเสนอตางๆ ใหเหตุผล ใหขอเท็จจริง ใหน้ําหนักกับทางเลือกนั้นๆ                  

คิดถึงผลลัพธที่จะได คิดถึงประโยชนของสาธารณะที่จะไดรับ โดยมีผูอํานวย

ความสะดวกในการพูดคุย(Moderators) เพื่อใหการพูดคุยนําไปสูการพิจารณา

ใครควรทางเลือกทางกอนการตัดสินใจ และอํานวยการใหทุกคนในวงพูดคุยไดมี

สวนรวมไมมีใครตกหลน หรือถูกผลักออกจากวงพูดคุย เราเชื่อวา ความเห็นของ

สาธารณะที่ใชวิจารณญาณไตรตรอง จะมีความหนักแนน ลุมลึก เขาใจรวมกัน 

เปนเจตจํานงรวมที่จะมีพลังในการนําไปสูการเปล่ียนแปลงที่เปนจริงได   

 

 

 

 



 พลังการมีสวนรวม : ความงดงาม แรงบันดาลใจที่เกิดข้ึน    

    “การมีสวนรวมของพลเมืองสงขลาใน              
การจัดการพื้นที่ชายหาด คือ แรงบันดาลใจที่จะปลุกหัวใจพลเมือง ชุมชน ภาครัฐ
ใหลุกขึ้นมาดูแลชายหาด” 
 
 

1  พลังการมีสวนรวมที่แท 

 เสนทางของการสรางพลังการมีสวนรวมที่แทนั้นประกอบไปดวย      

การมีผูคนที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ไดแก พลเมืองสงขลา ชุมชนทองถิ่น เยาวชน          

สถานบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ องคพัฒนาเอกชน ธุรกิจเล็กๆ ริมชายหาด 

และนักวิชาการจากหลากหลายสาขา ประมาณ 300 คน ที่เกาะติด เขามารวม

เรียนรูตั้งแตกระบวนการจัดทําขอมูล เขารวมการออกแบบการใชประโยชนพื้นที่

ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน จํานวน 5 เวที และเวทีของการพินิจไตรตรอง              

รางการใชประโยชนพื้นที่ชายหาด ตลอดกระบวนการที่กลาวมานั้นได                  

มีการเรียนรูรวมกัน การรวมกันคิด แลกเปล่ียน แสดงความเห็นพินิจไตรตรอง

และรวมตัดสินใจที่อยูบนฐานขอมูลและหลักวิชาการ จนเกิดรางการใชประโยชน

พื้นที่ชายหาด โดยพลเมืองสงขลาและมาตรการการจัดการพื้นที่ชายฝง                  

หาดสมิหลา-ชลาทัศน   

 นอกจากก ระบวนก า รมี ส ว น ร ว มที่ นํ า ไ ป สู ก า ร ไ ด ม า ซึ่ ง ร า ง                             

การใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน โดยพลเมืองสงขลาและมาตรการ

การจัดการพื้นที่ชายฝ งหาดสมิหลา -ชลาทัศน   กระบวนการการสราง                   



การมีสวนรวมที่ทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดเขามาเรียนรูสภาพชายหาด          

เห็นความจริง ความงดงามของชายหาดสมิหลา เห็นปญหาที่แจมชัดขึ้น และ

เสนอทางเลือก ทางออกในการแกไขปญหาเหลานั้น เปนกระบวนการการมีสวน

รวมของพลเมือง หนวยงานภาครัฐไดมีพื้นที่ในการใชวิจารณญาณสาธารณะ

(Public Deliberative) เพื่อเสนอทางออก ทางเลือกใหมๆที่นําไปสูการแกไข

ปญหา และไดชั่งตรองน้ําหนักผลที่ตามมาจากการเสนอทางเลือกตางๆที่รวมกัน

เสนอมาการไดชั่งตรองดวยการใชวิจารณญาณสาธารณะนั้น ทําใหการตัดสินใจ

เลือกเสนอทางใด หรือกระทําการใด  เปนทางเลือกที่เหมาะสมและทุกฝายยินดี

ยอมรับ และเปนพลังในการนําไปสูการขับเคล่ือนรวมกัน  ดังนั้นกระบวนการมี

สวนรวมในการออกแบบการใชประโยชนพื้นที่ชายหาด จึงไมใชแคการมาเสนอ

ความเห็นแลวจบไป การมีสวนรวมใหพลเมือง ภาครัฐ เอกชน เยาวชนไดมารวม

ชั่งตรองทางเลือกที่เสนอมาจากเวทียอยอีกครั้ง จึงเปนเสมือนการตั้งสติเพื่อ

ทบทวนกลับมาครุนคิดถึงความเหมาะสม ความเปนไปได ผลลัพธ และโอกาส                          

ในการขับเคล่ือนรวมกัน ซึ่งจะกอใหเกิดการรับรู ความเขาใจตอกัน และเกิด

ความรูสึกเปนเจาของรวมในทางเลือกที่เราจะรวมกันขับเคล่ือนไปขางหนา 

 

 

 

 

 

 

จ าก ก า ร จั ด ทํ า  Beach Zoning ใ น ห ล า ย

ขอเสนอเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นริมชายหาด 

ซึ่งบางปญหาดูตีบตันไรซึ่งทางออก แตพลเมือง

ไดคิด ออกแบบเสนอทางเลือกที่สรางสรรค 

และแสดงเจตจํานงรวมกับรัฐที่จะขับเคล่ือน

รวมกัน เชน ชุมชนบาลาเซาะหเกาแสนเสนอ

ประเด็นการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลหนา

บานเกาเสง โดยการประกาศเขตอนุรักษ ทําซั้ง

เชือก(บานปลา) และการทําธนาคารปูมา 

 



ชุมชนแหลมสนออนจะรวมกันขับเคล่ือนกันอนุรักษปาสนแหลมสนออนโดย

การศึกษาระบบนิเวศปาสน สรางการตระหนักในการอนุรักษ และดําเนินการตาม 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………...... 

   ทั้งหมดนี้ คือ พลังของการมีสวนรวมที่แทจริง     
 ที่ทําใหเกิดขอเสนอทางเลือกใหมๆ ที่เปนแนวทางพรอมปฏิบัติการตอ   
 และเปนวิถีของพลเมืองที่จะเขามามีสวนรวมตอเรื่องราวของบานเมือง  

…………………………………………………………...... 

 

 ตลอดชวงเสนทางการดําเนินโครงการจัดการพื้นที่ชายฝงหาดสมิหลา-

ชลาทัศนโดยการมีสวนรวมของพลเมืองสงขลา ไดกอใหเกิด เครื่องมือ และ

กระบวนการของการมีสวนรวม ซึ่งเปนโมเดลการมีสวนรวมที่สามารถเปน

แบบอยางใหกับภาคพลเมือง ภาครัฐที่อื่นๆ ในการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเล              

(ดังแผนภาพ) 

 

ขอเสนอใน Beach Zoning หรือ การแกไข

ปญหาการจราจรที่ติดขัดและพื้นที่จอดรถ ไม

เพียงพอ โดยเสนอเสนทางรถรางสาธารณะ

ของเมืองสงขลาที่จะวิ่งรถรางเชื่อมตอจาก

เมืองเกา สูชายหาด ในทุกๆ 1 ชั่วโมงเพื่อให

คนที่เขามาในหาดสมิหลา-ชลาทัศน และ

เมืองเกาไมตองเดินทางโดยรถสวนตัว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2    เดินดวยความรู และขอมลู 

 กลุม Beach for life  สงขลาฟอรั่ม และเครือขายนักวิชาการ โดย          

ผศ.ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เราไดใหความสําคัญกับเรื่องขอมูลชายหาดของเมืองสงขลาเปนอยางยิ่ง              

เพราะเชื่ อว า  “กระบวนการเก็บขอมูล  คือ กระบวนการเรียนรู  และ                    

ทําความเขาใจธรรมชาติชายหาดที่ดีที่ สุด หากพลเมืองสงขลาไดเขามาใน

กระบวนการนี้จะทําใหเขาเขาใจชายหาดไดอยางลุมลึก และขอมูลมีสวนตอ         

การตัดสินใจที่เปนเหตุผล มีน้ําหนัก” ดังนั้นการดําเนินโครงการนี้จึงมุงเนนไปสู

การเก็บรวบรวมขอมูลชายหาด โดยการมีสวนรวมของพลเมืองสงขลา             

เรามีความเชื่อวารูปแบบ Citizen Science เปนรูปแบบของการทําใหพลเมือง

สงขลา นักวิชาการไดรวมเรียนรู เก็บขอมูลการเปล่ียนแปลงสภาพชายหาดในมิติ

ตางๆ ไดแก การจัดทําแผนที่การใชประโยชนหาดสมิหลา- ชลาทัศน โดยรวบรวม

ไวในแอปพลิเคชัน C-site ของไทยพีบีเอส และการติดตามการเปล่ียนแปลง

สภาพชายหาด โดยการวัดรูปตัดชายหาด การเก็บขอมูลพืชและสัตวริมชายหาด 

ซ่ึงขอมูลที่กลาวมาน้ี ไดรวบรวม วิเคราะหและนําเสนอในแอปพลิเคชัน C-site 

แอปพลิเคชัน BMON และเพจ Beach for life เพื่อใหสาธารณะไดเขาถึงขอมูล

ชายหาดไดงาย  รวมถึงเปนฐานขอมูลเพื่อใชในการกําหนดมาตรการการจัดการ

พื้นที่ชายฝงหาดสมิหลา-ชลาทัศน เชน มาตรการแบงเขตการใชประโยชนพื้นที่

ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน(Beach Zoning) เปนตน   

 

 



3   พื้นที่เรียนรูสาธารณะ ทีท่ําใหคนสัมผัสเรื่องจรงิ สถานการณจรงิ  

  กระบวนการเก็บขอมูลการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน 

โดยใชแอปพลิเคชัน C-site การติดตามสภาพชายหาด กระบวนการออกแบบ 

Beach Zoning กระบวนการที่กลาวมานี้ทําใหพลเมืองสงขลา ไดลงพื้นที่จริง     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบเจอสถานการณจริง มีนักวิชาการที่ชวย

อธิบาย ขยายคล่ีความรู สถานการณชัดเจน

ขึ้น  มีการจัดกระบวนการพูดคุยที่ทํ า ให

พลเมืองสงขลาไดนําเสนอ ถกเถียงแลกเปล่ียน 

สะทอนส่ิงที่พบเจอ ซึ่งพื้นที่เรียนรูสาธารณะ

เชนนี้ทําใหพลเมืองสงขลาไดมีโอกาสในการ

สัมผัสเรื่องจริง สถานการณจริงอยางลุมลึก 

และหลากหลายประเด็น ตั้งแต ระบบนิเวศ            

วิถีชีวิต การจัดการของภาครัฐ รายไดเศรษฐกิจ

ริมชายหาด เปนตน และมีพื้นที่ในการแสดงความ

คิดเห็นที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาชายหาด 

รวมถึงการเปดใจกวางเพื่อรับฟงความเห็นของกัน

และกัน พื้นที่สาธารณะของการเรียนรูเชนนี้ทําให

พลเมืองสงขลาได เติม เต็ม และเติบโตทาง

ความคิดที่จะยกระดับไปสูการมีสวนรวมในการ

พัฒนาเมืองสงขลาจากประเด็นชายหาดไปสูเรื่อง

อื่นๆตอไป  

 

 



4     กอเกิดสายสัมพันธอันดรีะหวางเครอืขายระดับตางๆ   

เพราะเราเชื่อวา การจัดการพื้นที่ชายฝ งหาดสมิหลา-ชลาทัศน             

ไมสามารถที่จะดําเนินการเพียงภาคสวนสวนเดียวได  ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้ง 

พลเมือง ภาควิชาการ ชุมชน เอกชน รวมถึงเยาวชนตองมารวมกัน ตลอดเสนทาง

จัดการชายฝงหาดสมิหลา ซึ่งถือเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของทุกภาคสวน 

ไดกอเกิดบุคคลและกลุมที่มีเกิดสายสัมพันธอันดีตอกัน มีมิตรไมตรี มีความ

กระตือรือรน เกิดความรูสึกสัมพันธกันในเชิงบวก สายสัมพันธของผูคนตลอด

เสนทางกระบวนการมีสวนรวมนี้พรอมที่จะพัฒนาไปสูการเปน Active 

networking ในการจัดการชายหาดสมิหลา- ชลาทัศน  ทั้งเครือขายระดับ

นักวิชาการหลากหลายสาขาไดแก วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตร กฎหมาย                

ผังเมือง และสถาปตยกรรมที่คลุกคลีรวมเรียนรูกับพลเมืองสงขลาอยางลึกซึ้ง 

เครือขายระดับชุมชนที่มุงมั่นตั้งใจในเรียนรูการจัดการชายฝงและขับเคล่ือน 

Beach Zoning ไดแก ชุมชนแหลมสนออน ชุมชนบาลาเซาะหเกาแสน และ

ชุมชนยานเมืองเกา เครือขายระดับหนวยงานทองถิ่น 5 หนวยงาน ที่เปนที่

ปรึกษา รวมเรียนรูและพรอมบูรณาการการทํางานรวมกันเพื่อจัดการชายหาด     

สมิหลา-ชลาทัศน โดยการมีสวนรวมของพลเมืองและรัฐ ไดแก สํานักงานบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดสงขลา และสํานักงานเจาทาสวนภูมิภาคสาขาสงขลา และเครือขายระดับ

ปจเจกที่เขามารวมเรียนรู รวมออกแบบการใชประโยชนพื้นที่ชายหาด และ

มาตรการจัดการชายฝงหาดสมิหลา-ชลาทัศน  



5    Beach Zoning ฉบับพลเมืองสงขลา  

 การออกแบบเขตการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน 

(Beach Zoning) เกิดขึ้นการคนพบวา ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน นั้นมีบุคลิก

พิเศษที่เปนหาดใจกลางเมือง มีผูคน หนวยงาน ชุมชน พลเมืองที่หลากหลายที่

เขามาใชประโยชนพื้นที่ชายหาด และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงหาดสมิหลา-ชลาทัศน จึงทําใหเกิดการศึกษาขอมูล สถานการณการใช

ประโยชนพื้นที่ชายหาด  สํารวจปญหาและความตองการในการใชประโยชนพื้นที่ 

ตลอดจนการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตั้งแต พลเมือง(ปจเจก) 

นักวิชาการสาขาตางๆ หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจริมชายหาด และชุมชนชายฝง 

เขามารวมเรียนรู รวมออกแบบการใชประโยชนพื้นที่ชายหาด และรวมพินิจ

ไตรตรอง กระบวนการมีสวนรวมนั้น คํานึงถึงความเหมาะสมตามศักยภาพของ

พื้นที่ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากร ใหเกิดความสมดุลระหวางการใช

ประโยชนและการสงวนรักษา และลดความขัดแยงในการใชประโยชน ทําใหเกิด

รางพิมพเขียวการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน โดยพลเมืองสงขลา   

 

 

 

 

  

ผูอานสามารถสแกน QR Cord เพื่อดูแผนที่    

การใชประโยชนพื้ นที่ ชายหาดสมิหลา -          

ชลาทัศน(Beach Zoning) โดยพลเมือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ความทาทาย…และกาวตอไป  

 ความทาทายที่ 1  หาดสมิหลา-ชลาทัศน เปนหาดสาธารณะของ

พลเมืองที่ใชประโยชนรวมกัน กระบวนการมีสวนรวมที่แท จึงเปนเรื่องที่ตองให

ความสําคัญ คําวาแท คือ การเปดใหคนที่หลากหลาย เกี่ยวของ ตั้งแตเด็ก ผูใหญ 

แมค า  ชุมชน ภาครัฐ  นักธุ รกิจ  NGO ได เข าร วมเรียนรู อยาง เทา เทียม                   

มีพื้นที่ทางความคิดใหเขาไดคิด ออกแบบ ชั่งตรอง ใชเหตุผลในการถกเถียง

รวมกัน และรวมกันตัดสินใจผลักดันใหเปนจริง การมีสวนรวมตองขยายวงกวาง

ออกไปสูผูคนกลุมตางๆของเมืองที่เขาใชประโยชนชายหาด  

 ความทาทายที่ 2 กระบวนการทํางานที่ผานมาไดบมเพาะ พลเมือง 

ชุมชน ภาครัฐที่มีหัวใจมุงมั่น ตื่นตัว และอยากจะขับเคล่ือนการจัดการชายฝง

รวมกัน อาทิเชน ชุมชนบาลาเซาะหเกาแสน ที่มุงมั่นและพรอมขับเคล่ือนโซน

อนุรักษสัตวน้ํา  ชุมชนแหลมสนออน ที่พรอมเรียนรู ทําความเขาใจระบบนิเวศปา

สน และอาสาตัวเขามารวมรักษาระบบนิเวศของเมืองไว สํานักงานทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง ที่มองเห็นวาการขับเคล่ือนชายหาดปลอดพลาสติกและโฟม 

เปนภารกิจเรงดวนที่พลเมืองสงขลาเห็นรวมกันวาตองเริ่มทํา และรานธุรกิจ               

หาบเร  แผงลอย เ ล็กๆริ มชายหาดบริ เ วณหน าศาล เด็ กและ เยาวชน                          

ที่อยากออกแบบพื้นที่ขายของใหเอื้อตอการจอดรถและการใชประโยชนอื่นๆ   

เพื่อลดความขัดแยงระหวางคนจอดรถและแมคาที่ผานมา พลังการตื่นตัว             

มุงมั่นเหลานี้คือพลังที่จะขับเคล่ือน เรียนรู แปลงขอความในรางการใชประโยชน

พื้นที่ชายหาดที่รวมกันออกแบบมาใหเปนรูปธรรมเปนจริงได  



 ความทาทายที่ 3 ถึงแมพลเมือง นักวิชาการ และภาครัฐทองถิ่น            

จะริเริ่มบุกเบิก ขับเคล่ือนการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลอยางนอย 4 มาตรการ      

แตทั้งน้ีมาตรการที่ริเริ่มมานั้นไมอาจเพียงพอกับปญหาที่มีอยู การจัดการชายฝง

ยังคงตองอาศัยพลังของพลเมืองและภาครัฐ พลังความรูวิชาการจากสาขาตางๆ            

ที่จะมารวมคิด เรียนรู และสรางมาตรการจัดการชายฝงหาดสมิหลา-ชลาทัศน               

ที่ครอบคลุมและเปนแบบอยางของประเทศไทยได  

 และสุดทาย การจัดการพื้นที่ชายฝงหาดสมิหลา-ชลาทัศน โดย                 

การมีสวนรวมของพลเมืองสงขลา ถือเปนการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลโดย

พลเมืองสงขลาที่แรกของประเทศไทย ดวยความหวังวาการสรางพื้นที่ตนแบบ            

ในการจัดการชายฝงทะเลแบบมีสวนรวมจากภาคพลเมือง และภาคสวนตางๆ             

จะเปนแบบอยางใหกับชายหาดอื่นๆของประเทศไทย และเปนพลังการมีสวนรวม

ที่แทที่ปลุกหัวใจคนจากเรื่องชายหาดกลางเมือง ไปสูเรื่องอื่นๆของเมืองสงขลา

ตอไป  
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