
ธรรมนูญเยาวชนอนุรกัษ์หาดสมิหลาอย่างยัง่ยืน ฉบบัท่ี ๑ พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 

 

ข้อที่ ๑ ธรรมนูญฉบับน้ี เรียกว่า “ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยัง่ยืน ฉบับที่ ๑ 

พุทธศกัราช ๒๕๕๗” 

ขอ้ที ่๒ ธรรมนูญฉบบัน้ีใหม้ผีลใหใ้ช ้ณ วนัที ่๘ มถุินายน พุทธศกัราช ๒๕๕๗ ตัง้แต่วนัประกาศน้ี เป็น

ตน้ไป 

ขอ้ที่ ๓ ธรรมนูญฉบบัน้ี มผีลให้ใช้กบัพลเมอืงเยาวชนสงขลา และกลุ่ม องค์กร หรอืหน่วยงานภาครฐั

อื่นๆทีเ่ขา้มาดาํเนินกจิกรรมภายในพืน้ทีห่าดสมหิลา 

นิยามศพัท ์

ข้อท่ี ๔  ในธรรมนูญน้ี 

“หาดสมหิลา” หมายถงึ  หาดทรายภายในเขตเทศบาลนครสงขลา จากหาดบรเิวณแหลมสน

อ่อน หาดสมหิลา โขดหนิสมหิลา ถงึหาดเก้าเสง้ 

“ระบบนิเวศหาดสมหิลา” หมายถงึ ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติทีอ่าศยัรมิหาดสมหิลา รวมถงึวถิี

ชวีติของคนทีผ่กูพนั สิง่มชีวีติทีอ่งิอาศยักบัทอ้งทะเล หาดทราย และปา่สนเมอืงสงขลา 

 “วถิีชวีติคนสงขลา” คอื การดําเนินชวีติของคนสงขลาที่เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น 

ภายใตค้วามหลากหลายของวฒันธรรมและทรพัยากรธรรมชาตขิองเมอืงสงขลา 

“คุกคาม แทรกแซง” หมายถงึ  การกระทําของมนุษยท์ีไ่ม่ควรกระทําต่อหาดสมหิลา โดยการใช้

โครงสรา้งต่างๆ หรอืการรุกลํ้าพื้นที่หาดทราย ที่เป็นการกระทําที่ส่งผลกระทบเชงิลบต่อระบบนิเวศน์

หาดทรายและสมดุลชายฝ ัง่ทะเล 

“พลเมอืงเยาวชนสงขลา” หมายถงึ เยาวชนทีม่อีายุระหว่าง ๑๔ – ๒๔ ปี อาศยัและศกึษาอยู่ใน

เขตจงัหวดัสงขลา มจีติสาํนึกในการเขา้มามสี่วนรว่มอนุรกัษ์หาดสมหิลาอย่างยัง่ยนื 

“การมสี่วนรว่ม” หมายถงึ การแสดงออกถงึการร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมนําเสนอ และร่วมรบัผดิชอบ

ในกจิกรรมต่างๆ เพื่อการปกป้อง คุม้ครอง ฟ้ืนฟู และอนุรกัษ์หาดสมหิลาอย่าง สอดคลอ้งตามหลกัการ

พฒันาอยา่งยัง่ยนื  

“วสิยัทศัน์” หมายถงึ การมองภาพอนาคตหาดสมหิลาของพลเมอืงเยาวชนสงขลา และร่วมกนั

กําหนดจดุหมายทีต่อ้งการไปดว้ยกนั ใหช้ดัเจน และมคีวามเป็นไปได ้

“พนัธกิจ” หมายถึง งาน ภารกิจ หรอืหน้าที่ที่มผีลผูกพนัธ์กบัพลเมอืงเยาวชนสงขลาในการ

รว่มกนัอนุรกัษ์หาดสมหิลาอยา่งยัง่ยนื  

“ยทุธศาสตร”์ หมายถงึ การกําหนดทศิทางในการอนุรกัษ์หาดสมหิลาอย่างยัง่ยนืในปจัจุบนัและ

อนาคต 



 “ภาคเีครอืข่าย” หมายถงึ หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม สถาบนัการศกึษา 

องคก์ร กลุ่ม หรอือาสาสมคัร ทีร่ว่มกนัอนุรกัษ์หาดสมหิลาอยา่งยัง่ยนื 

“สทิธพิลเมอืงเยาวชนสงขลา” หมายถงึ สทิธขิองเยาวชนสงขลาทีจ่ะมสี่วนร่วมกบัรฐัและชุมชน

ในการอนุรกัษ์ บาํรงุรกัษาหาดสมหิลา และปา่สนเมอืงสงขลา เพื่อใหม้ชีวีติในสิง่แวดลอ้มทีด่ ี 

“หน้าทีพ่ลเมอืงเยาวชนสงขลา” หมายถงึ เยาวชนสงขลามหีน้าทีอ่นุรกัษ์หาดสมหิลา และป่าสน

เมอืงสงขลา  

 “สภาพลเมอืงเยาวชนสงขลา” หมายถึง การรวมกลุ่มพลเมอืงเยาวชนที่มอุีดมการณ์ แนวคดิ 

ความมุง่มัน่ ในการดาํเนินการเพื่อการอนุรกัษ์หาดสมหิลาอยา่งยัง่ยนืตามธรรมนูญฉบบัน้ี 

 “การเขา้ถงึขอ้มลู” หมายถงึ การทีพ่ลเมอืงเยาวชนสงขลาหรอืบุคคลทัว่ไปสามารถรบัรูแ้ละใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูหรอืส่งต่อขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหาดสมหิลา จากหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

“เขตพื้นที่อนุรกัษ์” หมายถึง อาณาบรเิวณของหาดสมหิลาที่พลเมอืงเยาวชนสงขลาร่วมกัน

กําหนด มใิหร้กุลํ้า คุกคาม แทรกแซง ทาํลาย หรอืแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ 

“การเฝ้าระวงั” หมายถงึ การสอดส่อง ดูแล ตดิตาม และประเมนิสถานการณ์ของหาดสมหิลา มิ

ใหผู้ใ้ดกระทาํการรกุลํ้า คุกคาม แทรกแซง ทาํลาย หรอืแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ 

 

หมวดท่ี ๑ 

ปรชัญาแนวคิดของธรรมนูญเยาวชนอนุรกัษ์หาดสมิหลาอย่างยัง่ยืน 

ขอ้ที ่๕ เยาวชนสงขลาทุกคนทีม่จีติสํานึก รกั เหน็คุณค่าและหวงแหนหาดสมหิลา ไดใ้ชส้ทิธแิละหน้าที่

ทีม่ใีนการเรยีนรูแ้ละมสี่วมร่วมอย่างเท่าเทยีมในการร่วมกนับํารุงรกัษาหาดสมหิลา เพื่อมใิห้ถูกคุกคาม 

แทรกแซง ทําลายหรอืให้แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ และเพื่อธํารงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์และ

ความสุขตามวิถีชีวิตคนสงขลา โดยอาศัยสิทธิในการมสี่วนร่วมกับรฐัและชุมชนในการบํารุงรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อใหม้ชีวีติในสิง่แวดลอ้มทีด่ ีซึง่เป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานของบุคคล เพื่ออนุรกัษ์มรดก

ทางธรรมชาตขิองคนสงขลาทีส่บืทอดมาแต่บรรพบุรุษใหค้งอยู่คู่เมอืงสงขลา หาดสมหิลาต้องเป็นพืน้ที่

แห่งความสุขและเป็นมรดกทางธรรมชาตขิองคนสงขลาทุกคนทีย่งัคงมอียูต่่อไปอย่างยัง่ยนื 

 

หมวดท่ี ๒ 

สภาพลเมืองเยาวชนสงขลา 

ขอ้ที ่๖ สมาชกิสภาพลเมอืงเยาวชนสงขลาตามธรรมนูญฉบบัน้ี ใหม้อีงคป์ระกอบดงัน้ี 

๖.๑. ตัวแทนแกนนําเยาวชนจากสถาบนัการศึกษาที่ร่วมกนัจดัทําธรรมนูญฉบบัน้ี ซึ่งได้แก่                 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา, โรงเรียนแจ้งวิทยา, 



โรงเรยีนวชริานุกุล,  โรงเรยีนเทศบาล ๕ (วดัหวัป้อมนอก), มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา, 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาและ ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และ

เยาวชนสงขลา เขต ๙  สถาบนัละ ๓-๕ คน  โดยมคีุณสมบตัขิองการเป็นสมาชกิสภาพลเมอืงเยาวชน

ตามธรรมนูญฉบบัน้ี 

๖.๒. ทีป่รกึษาสภาพลเมอืงเยาวชน  ไดแ้ก่ ผูแ้ทนเทศบาลนครสงขลา ๒ คน ผูแ้ทนองคก์รภาค

ประชาสงัคม ๒ คน นกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง ๒ คน  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย ๒ คน  

ขอ้ที ่๗ สภาพลเมอืงเยาวชนม ีสทิธ ิอํานาจ และบทบาทหน้าที ่ดงัน้ี 

๗.๑ ให้สภาพลเมืองเยาวชนเป็นกลไกประสานงานและดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นการ

ขบัเคลื่อนธรรมนูญฉบบัน้ี 

๗.๒ ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ต่างๆ เพื่อกํากบัดแูล และบรหิารจดัการสภาพลเมอืงเยาวชน  

๗.๓ การบรหิารจดัการสภาพลเมอืงเยาวชนสงขลา ให้เป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัของสภา

พลเมอืงเยาวชนสงขลา 

๗.๔ มีอํานาจปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญฉบับน้ี  ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๕ ของ

ธรรมนูญฉบบัน้ี 

๗.๕. ระดมทุนหรอืจดัหางบประมาณสนับสนุน จากองคก์ร หน่วยงานภาครฐั เอกชนองค์ภาค

ประชาสงัคม หรอือื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานภายใตธ้รรมนูญฉบบัน้ี 

ขอ้ที ่๘ สมาชกิสภาพลเมอืงเยาวชนตอ้งมคีุณลกัษณะไมข่ดัต่อหน้าทีพ่ลเมอืงเยาวชนทีม่ต่ีอหาดสมหิลา

และปา่สนเมอืงสงขลาตามหมวด ๓ ของธรรมนูญฉบบัน้ี 

 

หมวดท่ี ๓ 

หน้าท่ีพลเมืองเยาวชนสงขลาท่ีมีต่อหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา 

 ขอ้ที ่๙ พลเมอืงเยาวชนสงขลาต้องเหน็คุณค่า หวงแหน และตระหนักถงึความสําคญัของหาดส

มหิลาและปา่สนเมอืงสงขลา  

ขอ้ที ่๑๐ พลเมอืงเยาวชนสงขลาตอ้งตื่นตวั มุง่มัน่ และอดทนทีจ่ะมสี่วนร่วมเพื่อแสดงออกอย่าง

สรา้งสรรคใ์นการอนุรกัษ์ระบบนิเวศน์หาดสมหิลาและป่าสนเมอืงสงขลาอย่างยัง่ยนื  

ขอ้ที ่๑๑ พลเมอืงเยาวชนสงขลาตอ้งรว่มกนัศกึษา วจิยั และจดัทําฐานขอ้มลูระบบนิเวศน์หาดส

มหิลาและปา่สนเมอืงสงขลา 

ข้อที่ ๑๒ พลเมอืงเยาวชนสงขลาต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจและสนใจในกระบวนการต่างๆที่

เกีย่วขอ้งกบัระบบนิเวศน์ของหาดสมหิลาและปา่สนเมอืงสงขลา  



ขอ้ที่ ๑๓ พลเมอืงเยาวชนสงขลาต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการคุกคาม แทรกแซง ทําลาย

หรอืแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบจากหาดสมหิลาและปา่สนเมอืงสงขลา 

ข้อที่ ๑๔  พลเมืองเยาวชนสงขลามีหน้าที่ในการแบ่งเขตความรบัผิดชอบเพื่อดูแลรกัษา

ทศันียภาพ            ฟ้ืนฟู ปกป้อง และอนุรกัษ์เขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์ โดยคํานึงถงึประโยชน์สูงสุดของหาดส

มหิลาและปา่สนเมอืงสงขลา เช่น การรกัษาความสะอาด ควบคุมสิง่ปฏกิูล เพิม่พืน้ทีป่า่ ฯลฯ เป็นตน้   

 

หมวดท่ี ๔ 

สิทธิในการมีส่วนร่วมกบัรฐัและชุมชนในการบาํรงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 เพ่ือดาํรงชีพอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

 

ขอ้ที ่๑๕  สทิธใินการมสี่วนรว่มกําหนดเขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์หาดสมหิลาและปา่สนเมอืงสงขลาอยา่งยัง่ยนื 

ข้อที่ ๑๕.๑  พลเมอืงเยาวชนสงขลามสีิทธิในการร่วมกันกําหนดและดูแลเขตพื้นที่

อนุรกัษ์ของหาดสมหิลาและปา่สนเมอืงสงขลา  

ข้อที่ ๑๕.๒ พลเมอืงเยาวชนสงขลามสีทิธริ่วมกับรฐัและชุมชนในการยื่นข้อเสนออัน

เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้บังคับหรือดําเนินการกับเขตพื้นที่

อนุรกัษ์สมหิลาและป่าสนในเขตเทศบาลนครสงขลา  รวมถงึการประสานและตดิตามให้หน่วยงานซึ่งมี

อํานาจหน้าทีใ่นการออกประกาศเขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์หาดสมหิลาและป่าสนในเขตเทศบาลนครสงขลา และ

ประกาศทีว่่าดว้ยระเบยีบและขอ้บงัคบัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเขตอนุรกัษ์หาดสมหิลาและป่าสนในเขตเทศบาล

นครสงขลา 

ข้อที่ ๑๕.๓ พลเมอืงเยาวชนมีสิทธิร่วมกับรฐัและชุมชนในการยื่นข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรบัปรุงแก้ไขหรอืพฒันาประกาศและขอ้บงัคบัต่างๆอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์หาดสมหิลาและ

ปา่สนเมอืงสงขลา 

ขอ้ที ่๑๖  สทิธใินการมสี่วนรว่มจดัการหาดสมหิลาและปา่สนเมอืงสงขลา 

ข้อที่ ๑๖.๑  พลเมอืงเยาวชนสงขลามสีิทธิในการร่วมกันกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

ยุทธศาสตร ์แผนงาน โครงการ รวมถงึร่วมกนัดําเนินการเพื่อฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์หาดสมหิลาและ

ปา่สนเมอืงสงขลา  

ขอ้ที่ ๑๖.๒  พลเมอืงเยาวชนสงขลามสีทิธใินการร่วมกนัแบ่งเขตความรบัผดิชอบเพื่อ

ดแูลรกัษาทศันียภาพ ฟ้ืนฟู ปกป้อง และอนุรกัษ์เขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์ โดยคาํนึงถงึประโยชน์สูงสุดของหาดส

มหิลาและปา่สนเมอืงสงขลา เช่น การรกัษาความสะอาด ควบคุมสิง่ปฏกิูล เพิม่พืน้ทีป่า่ ฯลฯ เป็นตน้   

ขอ้ที่ ๑๖.๓  พลเมอืงเยาวชนมสีทิธใินการร่วมกนัแสดงออกหรอืดําเนินการเฝ้าระวงั 

ยบัยัง้ การกระทาํใดๆอนัเป็นการคุกคาม แทรกแซง ทําลายระบบนิเวศน์ของหาดสมหิลาและป่าสนเมอืง



สงขลา เช่น เฝ้าระวงัการแทรกแซงระบบนิเวศหาดสมหิลาจากโครงสรา้งต่างๆทีจ่ะส่งผลเชงิลบต่อระบบ

นิเวศน์หาดสมหิลาทุกรปูแบบ ฯลฯ เป็นตน้ 

ขอ้ที ่๑๖.๔  พลเมอืงเยาวชนสงขลามสีทิธใินการร่วมกนัจดัตัง้ชมรม จดัตัง้กลุ่มองคก์ร  

เครอืขา่ยอาสาสมคัร เพื่อเฝ้าระวงั ตดิตามและฟ้ืนฟูอนุรกัษ์หาดสมหิลาและปา่สนเมอืงสงขลา  

ขอ้ที่ ๑๖.๕  พลเมอืงเยาวชนสงขลาสทิธใินการจดัทําขอ้เสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เขา้มาดําเนินการต่างๆเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศหาดสมหิลาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัวชิาการ 

เช่น การเตมิทราย การรือ้ถอนโครงสรา้งแขง็ เป็นตน้ 

ขอ้ที ่๑๗ พลเมอืงเยาวชนสงขลามสีทิธใินการเขา้ถงึและไดร้บับรกิารขอ้มลูข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบ

นิเวศ หาดสมหิลาและปา่สนเมอืงสงขลาจากหน่วยงานของรฐั  

ข้อที่ ๑๘ พลเมอืงเยาวชนสงขลามสีทิธิในการร่วมกันกบัภาคีเครอืข่ายพลเมอืงเยาวชน หน่วยงาน

ภาครฐัหรอืเอกชนในการจดัตัง้ศูนยก์ลางเพื่อการสรา้งสื่อ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการฟ้ืนฟูอนุรกัษ์ระบบนิเวศน์หาดสมหิลาและป่าสนเมอืงสงขลาสู่สาธารณะ  

ขอ้ที่ ๑๙ พลเมอืงเยาวชนสงขลามสีทิธใินการร่วมกนัจดักิจกรรมหรอืกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

ทศันคติ หรอืข้อเสนอแนะ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ปลูกจติสํานึกและสร้างการมสี่วนร่วม เพื่อฟ้ืนฟูและ

อนุรกัษ์ระบบนิเวศ               หาดสมหิลาและปา่สนเมอืงสงขลาอยา่งยัง่ยนื 

ขอ้ที ่๒๐  พลเมอืงเยาวชนมสีทิธใินการยื่นเรื่องราวรอ้งทุกขแ์ละกล่าวโทษผู้กระทําผดิต่อเจา้พนักงาน 

ในกรณทีีม่กีารพบเหน็การกระทําใดๆ อนัเป็นการละเมดิบทบญัญตัขิองกฎหมายหรอืการกระทําอนัเป็น

การทุจรติคอรปัชัน่ ในโครงการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหาดสมหิลาและปา่สนเมอืงสงขลา 

ขอ้ที ่๒๑ พลเมอืงเยาวชนสงขลายอ่มมสีทิธไิดร้บัขอ้มลู คําชีแ้จง และเหตุผลจากหน่วยงานของรฐั ก่อน                 

การอนุญาตหรอืการดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมใดๆ ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อระบบนิเวศน์หาดสมหิลา

และป่าสนเมอืงสงขลา และพลเมอืงเยาวชนสงขลามสีิทธแิสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งเพื่อนําไปประกอบการพจิารณาในเรือ่งดงักล่าว 

หมวดท่ี ๕  

การแก้ไขเพ่ิมเติมธรรมนูญเยาวชนปกป้องหาดสมิหลา 

ขอ้ที ่๒๒ การแกไ้ขธรรมนูญเยาวชนอนุรกัษ์หาดสมหิลาอย่างยัง่ยนื ฉบบัที ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้

กระทาํโดยขัน้ตอนเดยีวกนักบักระบวนการจดัทําธรรมนูญ หรอื กระทําโดยผ่านสภาพลเมอืงเยาวชน ที่

จดัตัง้ขึน้ตามธรรมนูญฉบบัน้ี โดยต้องเสนอหลกัการและเหตุผลประกอบทีช่ดัเจน และแจง้วาระดงักล่าว

แก่สาธารณะก่อนจดักระบวนการแก้ไขธรรมนูญเยาวชนปกป้องหาดสมหิลาฉบบัน้ี ไม่น้อยกว่า ๔๐ วนั 

มตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิตอ้งมผีูเ้หน็ชอบไมน้่อยกว่าครึง่หน่ึงของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 


