


 

         สถาบัน กศน. ภาคใต/้กศน.จังหวัด 
 
 

มติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 
วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ : สงขลาพอเพียง 

 
 



 ๒ 

ค าน า 
 

การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ เป็นการดําเนินการตามบทบัญญัติแหํง
พระราชบัญญัติสุขภาพแหํงชาติ  พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค๑ เพื่อขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ เพื่อให้ก่อเกิดสุขภาวะของ
ประชาชนคนไทย โดยมีนิยามที่วํา  

“กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
เรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะและผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุข
ของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม”   

สมัชชาสุขภาพเน้นกระบวนการท างานด้วย สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อ
แก้ปัญหาท่ียากและซับซ้อน โดยพึ่งพาพลังสามส่วนท่ีเชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา   พลังทางสังคม  
และพลังแห่งอ านาจรัฐ  หรืออ านาจทางการเมือง 

 

 

 
 
 

โดยมีวาระหลักประจ าปี ๒๕๕๓ คือ การผลักดันให้สงขลา มีความเป็น “สงขลาพอเพียง” สร้างวาระ
พลเมืองเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
จังหวัดสงขลาจึงเห็นรํวมกันกับภาคีทุกภาคสํวน ที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานสร๎างสุขภาวะภายในจังหวัด
สงขลาให๎มีจุดหมายรํวมที่สะท๎อนให๎เห็นถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกพื้นที่ และในทุกภาคสํวน 

 
คณะผู้จัดท า  

 
 



 ๓ 

สารบัญ 
 

หน้า 
คํานํา               ๒ 
สมัชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓     
“วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ : สงขลาพอเพียง”          ๔ 
ความเป็นมา            ๑๗ 
วาระหลัก : สงขลาพอเพียง (เป้าหมาย ‟ ปรัชญา ‟ ยุทธศาสตร๑)     ๒๘ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  การสร๎างคํานิยมรํวม       ๒๙ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  การสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง       ๓๓ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓  การพัฒนาคนและการสร๎างความรู๎       ๓๕ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๔  แผนพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญํในภาคใต๎  ในสํวนจังหวัดสงขลา-สตูล ๔๐ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๕  ระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสงขลาพอเพียง  ๔๔ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๖  ธรรมนูญกองทุนกลางตําบลพิจิตร      ๔๖ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๗  การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ    ๕๒ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๘  การจัดระบบการผลิต การตลาด มาตรฐาน และอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพ ๖๕ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๙  การสร๎างมาตรฐานกองทุนสุขภาพตําบล     ๗๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐  การจัดการน้ําเสีย ในลุํมน้ําคลองอูํตะเภา     ๗๖ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑  การสํงเสริมศูนย๑พัฒนาครอบครัว ตามแนวทางครอบครัวเข๎มแข็ง  ๘๕ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๒  การสร๎างสิ่งอํานวยความสะดวกแกํผู๎พิการและผู๎สูงอายุ   ๙๓ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๓  การสร๎างความเป็นธรรมจากสัญญาบ๎านจัดสรร               ๑๐๕ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๔  ธรรมนูญลุํมน้ําภูมี                  ๑๑๒ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๕  การชํวยเหลือดูแลระยะยาวสําหรับผู๎สูงอายุที่อยูํในภาวะพึ่งพิง ยากไร๎  
   หรือถูกทอดทิ้ง                  ๑๑๙ 
ภาคผนวก   รายชื่อองค๑กรเข๎ารํวมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจําปี ๒๕๕๓     ๑๒๕ 
   รายชื่อคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา             ๑๓๒ 

 
 
 
 
 



 ๔ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓  

“วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ : สงขลาพอเพียง” 

 

“สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา” มีวาระหลักประจ าปี ๒๕๕๓ คือ การผลักดันให้สงขลา มีความ

เป็น “สงขลาพอเพียง” สร้างวาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ” 
ในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดสงขลาจึงเห็น

ร่วมกันกับภาคีทุกภาคส่วน ที่จะขับเคล่ือนการด าเนินงานสร้างสุขภาวะภายในจังหวัดสงขลาให้มีจุดหมาย

ร่วมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกพื้นที่ และในทุกภาคส่วน 
 

   

   

เช้าวันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เต็มไปด้วยสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา รวม 

๕๐๐ คน ที่เข้ามาร่วมในพิธีเปิดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ “วาระพลเมืองเฉลิมพระ

เกียรติ : สงขลาพอเพียง” โดยวันนี้จะเป็นหาฉันทามติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกันของสมาชิกสมัชชา
สุขภาพจังหวัดสงขลา ๑๕ ประเด็น ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ลงทะเบียน รับเอกสารร่างมติ เดินชม

นิทรรศการ ก่อนจะเข้ามานั่งรอในห้องประชุม นั่นคือ ทุกอย่างพร้อมแล้วส าหรับพิธีเปิดสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดสงขลา แต่ก่อนไปถึงพิธีเปิด ขอย้อนกลับไปดูกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๓   

การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ เป็นการด าเนินการตามบทบัญญัติ แห่ง

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคล่ือนพลังการมีส่วนร่วมของภาค

ส่วนต่างๆ ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ เพื่อให้ก่อเกิดสุขภาวะของ

ประชาชนคนไทย โดยมีนิยามที่ว่า  “กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วม

แลกเปล่ียนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะและผลักดันนโยบาย



 ๕ 

สาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขของประชาชน  โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมี    

ส่วนร่วม”   

สมัชชาสุขภาพเน้นกระบวนการท างานด้วย “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อน

เพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน โดยพึ่งพาพลังสามส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา พลังทาง

สังคม  และพลังแห่งอ านาจรัฐ  หรืออ านาจทางการเมือง 
โดย “สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา” มีวาระหลักประจ าปี ๒๕๕๓ คือ การผลักดันให้สงขลา     

มีความเป็น “สงขลาพอเพียง” สร้างวาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ ๘๔ 
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดสงขลาจึงเห็นร่วมกันกับภาคีทุกภาคส่วน ที่จะขับเคล่ือน

การด าเนินงานสร้างสุขภาวะภายในจังหวัดสงขลาให้มีจุดหมายร่วมที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในทุกพื้นที่ และในทุกภาคส่วน 
หากมองย้อนกลับไป กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ 

กล่าวคือ ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้มีการก าหนดประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัด 

จากการสรุปบทเรียน “แผนสุขภาพระยะที่ ๑ ก าหนดวาระร่วมสงขลาพอเพียง และเครือข่ายประเด็น

ร่วมกันยกร่างมติ (ใช้งบ อบจ. ที่สนับสนุนมาปูพื้นฐานร่วมกันก่อน)  ช่วงวันที่ ๑ มีนาคม – ๑๐ 

เมษายน ๒๕๕๓ เป็นการประชุมใหญ่เพื่อเสนอกรอบแนวทางการด าเนินงาน และเครือข่ายแผนสุขภาพ

ขับเคล่ือนตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน (งบ อบจ.) และช่วง วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๓ ภาคีองค์กรที่เกี่ยวข้องประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็น ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกัน 

 
 

 
 

 



 ๖ 

เข้าสู่ช่วงพิธีเปิด 

เวลาเดินทางมาถึงเก้าโมงตรง เมื่อทุกอย่างพร้อม สองพิธีกรคู่ขวัญจึงน าเข้าสู่พิธีเปิดสมัชชา

สุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ โดยเริ่มจากการแสดงมโนราห์ของโนราละมัย โนราห์ชื่อดังของ

จังหวัดสงขลา  ต่อด้วยการกล่าวต้อนรับ โดยคุณสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๓ การปาฐกถาพิเศษ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา โดยคุณ

บัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ และการน าแนวนโยบายสนับสนุนการ

ขับเคลื่อน “สงขลาพอเพียง” โดยคุณยุทธพงศ์ มุณีสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

 

 

 

   

สองพิธีกรคู่ขวัญจากสสจ.และอบจ. โนราละมัย ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด รว่ม ๕๐๐ คน 

   

สมพร ใช้บางยาง บัญญัติ จันทน์เสนะ ยุทธพงศ์ มุณีสิทธ์ิ 

   

 

  



 ๗ 

คุณสมพร ใช้บางยาง ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา     

“สุขภาวะที่พูดกันนี่นะครับ ก็คือใน ๔ มิติใหญ่ๆที่เราพูดกันก็คือ

กาย ใจ ปัญญา แล้วก็สังคม เพราะบางทีพูดถึงเรื่องสุขภาวะถ้าคน

ทั่วไปก็อาจจะมองแค่เรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของความแข็ง-

แกร่งของร่างกายเท่านั้น หรือมองในเรื่องของมิติทางสาธารณสุข 

แต่ในความเป็นจริงมิติค าว่าสุขภาวะที่ว่า ณ วันนี้มันรวมไปทุกมิติ

ทั้งกาย ใจ ปัญญา และในที่สุดก็คือการสร้างสังคมให้มีความสุข สังคมที่ผ่านมาเป็นสังคมที่เราไม่ได้สร้าง

คนให้เกิดปัญญาให้เกิดความคิดไม่มีเหตุ ไม่มีผล ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เอื้อต่อการที่เรามาท างาน 

ตรงนี้ ถ้าเราไม่ได้เปล่ียนความคิดนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านได้เป็นคนน าในการที่จะเปลี่ยน

ความคิดโดยเอาเรื่องของสมัชชาสุขภาพที่เราเอาท าเป็นแกนส าหรับการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องอื่นๆต่อไป”    

“การที่เราจะต้องร่วมกันท า ความจริงในสงขลานี่เราต้อง นี่เราขับเคล่ือนกันมานานพอสมควร    

นะครับ ได้เปรียบที่อื่นนะครับ เราท ากันมาระยะเวลาที่ยาวนาน แล้วมีอะไร บุคลากร มีทุน ทั้งไม่ว่าจะเป็น

ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางภูมิศาสตร์ ทุนทางเรื่องของศาสนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเราที่ทุน

คือคนอยู่เยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้น าศาสนาหรือในส่วนของครูบาอาจารย์เพราะเรามีสถาน 

ศึกษาอยู่เยอะเรามีปราชญ์ชาวบ้านอะไรก็อยู่มากมาย อันนี้มันเป็นเรื่องของความที่มองเอาตัวเราเป็นหลัก

ทั้งนั้น โดยการสร้างตัวเราให้เป็นหลักนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเรียนเราก็ต้องบอกกับท่าน

ทั้งหลายว่าเรามีทุนอยู่เยอะ แต่เราได้ใช้รึยังมันต้องอยู่ที่วิธีคิดของเรานะครับ อยู่ที่วิธีคิดของเรา ณ วันนี้

เรามีความคดิตรงนี้ ผมคิดว่าเราเดินมาถูกแล้ว เราเดินมาถูกแล้ว ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ก้าวเดิน

ต่อไปด้วยความมีก าลังใจในความเป็นสงขลานะครับ”  

คุณบัญญัติ  จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระ-

เกียรติ “แนวความคิดในการด าเนินงานของสมัชชาจริงๆแล้วผมว่า

เป็นเรื่องท่ีดีมากแบบท่านสมพรพูดนะ มันเป็นการระดมทรัพยากร

ทุกภาคส่วนนะครับ ของสังคมนี้เข้ามาด้วยกันเพื่อที่จะช่วยกัน

ขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัด ให้รุดไปข้างหน้าตามที่เราคิดเรา

หวังตามท่ีเราต้องการ แต่ยอมรับว่าภารกิจส่วนนี้มันเป็นเรื่องท่ี

ค่อนข้างจะยากค่อนข้างจะหนัก แล้วก็ในขณะเดียวกันทางสมัชชาเค้าก็อยากน าแนวความคิดมาจ าลองเป็น

อะไรครับ เป็นรูปแบบขึ้นมาว่าภายใต้แนวความคิดสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา สามเหล่ียมหมายถึงอะไรทั้ง

ภาคนักวิชาการ ท้ังภาครัฐ  การเมือง ทั้งภาคเอกชนประชาชน รวมกันเพื่อเขย้ือนภูเขาๆนี่หมายถึงว่า  

ภาระอันหนักในการที่เราจะต้องช่วยกันดูแลบ้านเมืองตรงนี้ เพราะฉะนั้นแนวความคิดในเชิงการบริหาร   

ในภาพรวมของจังหวัดที่ผมพูดนั้น จึงเป็นการผสมผสานการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาด้วยกันทั้งหมด
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หลังจากนั้นก็มีการประสานงานทั้งฝ่ายวิชาการทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ภาครัฐ เข้าด้วยกันเพื่อที่มา

ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๕๕ ครับ จาก ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๕๕     

๑๕ ปีครับวางไว้ ๓ ช่วงระยะ แบ่งงานการพัฒนาออกเป็น ๖-๗ ฝ่าย เข้าด้วยกันตอนนั้น แล้วก็มีการ     

ตั้งคณะท างานเพื่อติดตามผลนะครับ นับตั้งแต่เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา เกษตร  

อุตสาหกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย”  

“ทีนี้เรามาดูครับในแต่ละห้วงของการพัฒนาบ้านเมืองของเรานี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าย้อน

ไปตั้งแต่เจ้าเมืองคนแรกเมื่อปี ๒๔๓๕ จนถึงปัจจุบันนี้ ๒๓๕ ปีนะเจ้าเมืองคนแรก ต้นตระกูล ณ สงขลา 

๒๓๕ ปีนะครับ แต่ละรุ่นแต่ละช่วงเวลานะครับ บรรพบุรษุเราได้ช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองกว่าจะถึงวันนี้ 

แน่นอนครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นหลักเป็นฐานเป็นพยานให้เราเห็นว่าเป็นความมุ่งมั่นความพยายามของ

บรรพบรุุษท่ีสร้างบ้านสร้างเมือง เราเป็นส่วนของผลผลิตของบรรพบุรุษท่ีต้องรับช่วงต่อตรงนั้น มาช่วยกัน

เพื่อที่จะเจริญรอยตาม แต่ในขณะเดียวกันภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะ

มาก เพราะฉะนั้นแนวความคิดเดิมๆ ที่เคยน ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาจึงจ าเป็นจะต้องปรับต้องเปลี่ยน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวคิดในการพัฒนาในปัจจุบนัจนถึงอนาคตต่อไปนั้น ผมคิดว่าจ าเป็นอย่างท่ีสุดครับ

จะต้องใช้หลักคิดองค์ประกอบที่ส าคัญประการแรกต้องใช้หลักคิดในการระดมทรัพยากรทุกภาคส่วน

ด้วยกันได้ ทุนสังคมเรามีมากมายอย่างที่ท่านสมพรพูดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านทั้งองค์กร

พัฒนาก็ดี ผู้ที่มีจิตสาธารณะก็ดี มากมายครับบ้านเราสงขลา มากมายจริงๆนะครับท่านครับ เพียงแต่ว่า

เราไม่สามารถหลอมรวมเข้าด้วยกันนะครับ ให้เกิดเป็นพลัง ตรงนี้แหละครับคิดว่าการที่สมัชชาได้เริ่มต้น

มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วครับ”  

“ในส่วนที่ ๒ ผมว่านอกเหนือจากการระดมทรัพยากรแล้วท าอย่างไรที่เราจะบูรณาการการท างาน

เข้าด้วยกันของทุกภาคส่วน เพราะอะไรครับ เพราะในส่วนของความขาดแคลนที่เป็นปัจจัยของการท างาน

นั้นมันมีอยู่มากมาย แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราดึงเอาศักยภาพของแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน แล้วมัน

มีโอกาสที่จะช่วยกนัสนับสนุนให้การท างานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือมีพลังมากยิ่งขึ้นโดยการ    

บูรณาการ”  

คุณยุทธพงศ์   มุณีสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

กล่าวถึงแนวนโยบายการขับเคล่ือนสงขลาพอเพียง โดยย้อนร าลึกถึง

คุณนวพล  บุญญามณี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

ท่านได้ร่วมกันขับเคล่ือนน าอบจ.สงขลาท านโยบายเชิงรุกเพื่อจะ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการท าให้สงขลา 

ท าให้คนจังหวัดสงขลาน าไปสู่สุขภาวะที่ดี  
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“ผมอยากเห็นจังหวัดสงขลาเป็นต้นแบบที่จะน าไปสู่ประเทศไทยพอเพียงตามพระราชด าริของ

องค์พระประมุข ในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับ เพื่อผลักดันให้

จังหวัดสงขลานี่เป็นสงขลาพอเพียง ซึ่งได้ประกาศร่วมกัน ณ ปลายปี ๒๕๕๒ ที่พรุค้างคาว วันนั้นท่าน   

สมพร ใช้บางยาง ก็มาเป็นประธาน ซึ่งท่านนายกอบจ.ก็คือท่านอุทิศ  ชูช่วยก็ไปร่วมด้วย”  

“ผมตอบพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่า เวลาใครท าโครงการอะไรให้ขึ้นมาท าโครงการให้ไปขอ

ที่อบจ. ถ้าเกิดว่า ไม่ใช่ว่าอบจ.จะดูแลท่านตลอด แต่ให้ท่านนึกถึงว่าเราทุกบาททุกสตางค์ท่ีกองอยู่ที่อบจ.

คือเงินภาษีของท่านทั้งหมด ท่านมีสิทธิที่จะได้รับภาษีตัวนี้กลับคืนไปในรูปแบบของงบประมาณ ท่านอย่า

คิดว่านายกอุทิศให้เงินท่านไม่ใช่นะครับ เป็นเงินของท่านทุกคนท่านเลือกนายกอุทิศเลือกผมมาเพื่อให้

บริหารจัดงานเงินเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ ให้จังหวัดสงขลาได้รับการพัฒนา เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อน

ส่ิงเหล่านี้นะครับ อย่างการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาก็ดี เราก็ตั้งงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งนะครับ ในการ

ขับเคลื่อนเรื่องของฟาร์มทะเล เรื่องของการปิดทองหลังพระนะครับ ใน ๒๕๕๔ นะครับ เราจะขับเคลื่อน

อย่างเป็นระบบครับ ผมยกตัวอย่างว่าอย่างวันรักษ์เกาะขาม จังหวัดสงขลาเรามีเกาะอยู่ถ้าจ าไม่ผิดเกาะหนู

เกาะแมวเกาะขามๆคือเพชรเม็ดงามนะครับ การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปสู่สงขลาพอเพียงได้  

เมื่อเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีเพชรเม็ดงามอยู่ที่ต้องการเจียระไน ส่ิงเหล่านี้ทั้งหมดล่ะครับถ้าเกิดว่า

ผู้น าโดยเฉพาะอบจ.ซึ่งมีงบประมาณที่ค่อนข้างจะมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เราก็ต้องดูว่า

แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนที่สามารถเจียระไนและน ามาการซึ่งสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลา 

ปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้เป็นสิ่งส าคัญเราขับเคล่ือนสงขลาพอเพียงไม่ได้หรอกครับ ถ้าตราบใดพี่น้อง

ประชาชนของเรายังไม่มีรายได้ท่ีพอเพียง”    

“ก็คงจะฝากทุกท่านว่าอบจ.สงขลานะครับ ปีนี้ ๒๕๕๔ ภายใต้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ นะครับ 

แล้วก็คงจะต่อเนื่องในปี ๕๕-๕๖ นะครับ ยินดีร่วมกับทุกๆท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะครับ ในด้าน

ของสาธารณสุขผู้สูงอายุครับ ผู้ด้อยโอกาสคนพิการนะครับในเรื่องของส่ิงแวดล้อมการท่องเที่ยว  เรื่อง

เศรษฐกิจที่จะขับเคล่ือนสงขลาให้ไปสู่ภาวะสงขลาพอเพียง เราจะท าครับและขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะยืนเคียงข้างนะครับ กับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคล่ือน

จังหวัดสงขลาไปสู่สงขลาพอเพียงอย่างแท้จริง”    

การรับรองระเบียบวาระในห้องประชุมใหญ่ 

การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาในวันนี้ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) จึงเป็นการพิจารณาข้อเสนอเชิง

นโยบาย ท้ัง ๑๕ ประเด็น กระบวนการเริ่มจากการรับรองระเบียบวาระการประชุมในห้องประชุมใหญ่ก่อน 

โดยมีคุณสมพร ใช้บางยาง ท าหน้าที่ประธานด าเนินการประชุม ลุงลัภย์  หนูประดิษฐ์ ท าหน้า ที่รอง

ประธานด าเนินการประชุม และนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ท าหน้าที่เลขานุการในห้องประชุมใหญ่ 



 ๑๐ 

    

คณะกรรมการด าเนนิการประชุม     

ห้องประชุมใหญ ่

สมพร ใช้บางยาง 

ประธาน 

ลัภย์ หนปูระดิษฐ ์  

รองประธาน 

สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  

เลขานุการ 

เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. จึงเริ่มการรับรองระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 

ปี ๒๕๕๓ จากสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาที่มาจากทุกภาคส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายเชิง

ประเด็นทั้ง ๑๕ ประเด็น เมื่อสมาชิกรับรองระเบียบวาระแล้ว จึงแยกย้ายกันให้ความเห็นในห้องย่อยตาม

ระเบียบวาระ ๔ ห้องย่อย และมารับรองมติร่วมกันอีกครั้งในช่วงก่อนพิธีปิด 

   

สมาชิกสมัชชาสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ผู้สังเกตการณ ์

   

ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายส่ือ ทีวีออนไลน์ 

วิทยุออนไลน ์วิทยุชุมชนกว่า ๑๐ คล่ืน 
บรรยากาศบนเวที สมาชิกสมัชชาสุขภาพรับรองระเบียบวาระ

การประชุม 

การพิจารณาระเบียบวาระในห้องประชุมย่อย 

 การพิจารณาร่างมติในห้องประชุมย่อย แบ่งการพิจารณาเป็น ๔ ห้อง ประชุมย่อย แต่ละห้องจะมี

ประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขา ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมด้วย โดยก่อนที่จะ

มีการพิจารณาร่างมติ เลขาจะอ่านร่างมติให้ผู้ประชุมทราบก่อน ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมเองก็มีเอกสาร    

ร่างมติอยู่ในมือแล้ว การปรับแก้เอกสารร่างมติ ทุกห้องใช้วิธีการแก้ไขเอกสารบนจอ LCD เพื่อให้สมาชิก

ได้เห็นชัดเจน โดยการพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๓ ในห้องย่อย แบ่งเป็น ๔ ช่วง

ดังนี้ 



 ๑๑ 

ช่วงที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พิจารณา ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ห้องย่อยท่ี ๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การสร้างค่านิยมร่วม 

 ห้องย่อยท่ี ๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ห้องย่อยท่ี ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การพัฒนาคนและการสร้างความรู้ 

ห้องย่อยท่ี ๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคใต้ 

      ในส่วนจังหวัดสตูล-สงขลา 

   

   

   

 

ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พิจารณา ๔ ประเด็น ดังนี้   

ห้องย่อยท่ี ๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๕ การจัดการระบบสนับสนุน 

 ห้องย่อยท่ี ๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๖ ธรรมนูญกองทุนกลางต าบลพิจิตร 

ห้องย่อยท่ี ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๗ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ 

 ห้องย่อยท่ี ๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๘ การจัดระบบการผลิต การตลาด มาตรฐาน และอุทยานอาหาร 

       เพื่อสุขภาพ 



 ๑๒ 

ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. พิจารณา ๔ ประเด็น ดังนี้   

ห้องย่อยท่ี ๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๙ การสร้างมาตรฐานกองทุนสุขภาพต าบล 

 ห้องย่อยท่ี ๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ การจัดการน้ าเสีย ในลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา 

ห้องย่อยท่ี ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑ การส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว ตามแนวทางครอบครัว 

                เข้มแข็ง 

ห้องย่อยท่ี ๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๑๒ การสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ 

ช่วงที่ ๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิจารณา ๓ ประเด็น ดังนี้   

ห้องย่อยท่ี ๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๑๓ การสร้างความเป็นธรรมจากสัญญาบ้านจัดสรร 

ห้องย่อยท่ี ๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑๔ ธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี 

ห้องย่อยท่ี ๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๑๕ การช่วยเหลือดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ 

                พึ่งพิง ยากไร้ หรือถูกทอดท้ิง 

 

   

   

 

 

 

 



 ๑๓ 

การรับรองมติในห้องประชุมใหญ่ 

 ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลาที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา กลับมารวมกันในห้องประชุม
ใหญ่อีกครั้ง เพื่อรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยฉันทามติ ทั้ง ๑๕ ประเด็นกันอีกครั้ง กระบวนการ    

ในช่วงนี้ เริ่มจากผู้แทนทั้ง ๑๕ ประเด็น น าเสนอมติที่ผ่านการพิจารณาจากห้องย่อยมาแล้ว จนจบ 

ประธานจึงขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพรับรองมติอีกครั้ง  ดูรายละเอียดมติทั้ง ๑๕ มติ ได้ที่ 

www.songkhlahealth.org 

   

   

   

   

   



 ๑๔ 

เข้าสู่พิธีปิด 

   

เสรี ศรีหะไตร ฟังกลอน “สงขลาพอเพียง” ประเสริฐ รักษ์วงศ ์

 หลังจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา รับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๓  

ทั้ง ๑๕ ประเด็นแล้ว  จึงเข้าสู่ของช่วงพิธีปิด โดยประธานคุณสมพร  ใช้บางยาง เชิญลุงลัภย์  หนูประดิษฐ์ 

รองประธานที่มาจากภาคประชาสังคม ได้กล่าวความในใจ ก่อนจะเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   

นายเสรี ศรีหะไตร ให้ความเห็นต่อการท างาน จนกระทั่งเวลา ๑๖.๐๐ น. เสียงกลอน “สงขลาพอเพียง” 
จากอาจารย์ประเสริฐ รักษ์วงศ์ จบลง เป็นอันว่าสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ ได้ปิดฉาก

ลงแล้ว 

 

ย่างก้าวสู่ “สงขลาพอเพยีง” 

 เมื่อจบจากสมัชชาสุขภาพสงขลา ปี ๒๕๕๓ แล้ว การขับเคล่ือนสู่สงขลาพอเพียงยังด าเนินต่อไป 

โดยในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีการลงนามความร่วมมือ ๑๒ องค์กร น าโดยจังหวัดสงขลา องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาบันจัดการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่สงขลา

(สปสช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ(สช.) สถาบันการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ มูลนิธิชุมชน

สงขลา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนฯ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม

ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาไปสู่ความเป็น “สงขลาพอเพียง” 

   



 ๑๕ 

    

เป้าหมายในการลงนามความร่วมมือ ครั้งนี้เพื่อน าพาจังหวัดไปสู่ความเป็น “สงขลาพอเพียง” 

เกิดความร่วมมือของภาคีต่างๆ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การสร้างสุขภาวะองค์ร วมของจังหวัด

สงขลา  

ปรัชญาน าทางในการจัดท าสงขลาพอเพียง คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยใช้แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวม และรากฐานธรรมะในทุกศาสนา ภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับวิถี

วัฒนธรรมของพื้นที่ โดยมียุทธศาสตร์หลักในการขับเคล่ือน ๕ ยุทศาสตร์ คือ ๑)ยุทธศาสตร์สร้างค่านิยม 

๒)ยุทธศาสตร์สร้างชุมชนเข้มแข็ง ๓)ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสร้างความรู้ ๔)ยุทธศาสตร์ขับเคล่ือน

นโยบายสาธารณะ และ ๕)ยุทธศาสตร์สนับสนุนและการจัดการ 

 

 



 ๑๖ 

บทส่งท้าย 

 สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา เป็นบทสะท้อนความเข้มแข็งของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด

สงขลาอีกครั้ง การวางเป้าหมายหรือปักธงสู่ “สงขลาพอเพียง” จึงเห็นปลายทางที่ชาวสงขลาจะก้าวไปให้

ถึงโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นหนึ่งในหนทางเดิน ขณะที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา           

ปี ๒๕๕๓ มีการพิจารณามติถึง ๑๕ ประเด็น เสร็จในวันเดียว เรียกว่า “แน่นเอาการ” แต่ก็เข้าใจว่าเกิด

จากความจ าเป็นของสถานที่และปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างเช่นเดียวกับหลายๆ จังหวัด นั่นหมายความว่า    

ถ้าสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาถูกจัดขึ้นในช่วงเวลาสัก ๒ วัน น่าจะลงตัวมากที่สุด ขณะที่สมาชิกที่เข้าร่วม

สมัชชาสุขภาพครั้งนี้ มาจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ วิชาการ และประชาสังคม ซึ่งเป็นเครือข่ายเชิง

ประเด็นทั้ง ๑๕ ประเด็น ยังไม่มีการจัดแบ่งเครือข่ายเชิงพื้นที่ระดับอ าเภอ หรือต าบล นั่นคือ บทสะท้อน

บทหนึ่งถึงการจัดกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพในช่วงที่สรุปงานร่วมกัน 

 อย่างไรก็ตาม สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งกระบวนการเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ จนมาถึงสมัชชาสุขภาพจังหวัด วันที่ ๑๑ ตุลาคม 

๒๕๕๓ ที่มีการรับรองมติ ทั้ง ๑๕ ประเด็น แล้วส่ิงท้าทายต่อจากนี้ของพี่น้องชาวสงขลา คือ การ

ขับเคลื่อนมติไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อน าสู่ “สงขลาพอเพียง” อย่างแท้จริง  

ขณะที่บทสะท้อนอีกอย่างของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา คือ การใช้โอกาสตามพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาขับเคล่ือนงาน โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และการสนับสนุน
ทรัพยากรจากหลายแหล่งในจังหวัด นั่นคือ บทสรุปแห่งความเข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่ “สงขลาพอเพียง” โดย

ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

ความเป็นมา 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ได๎ความหมายของคําวํา “สุขภาวะ” หมายถึง ภาวะ

ของมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งทางรํางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค๑รวมอยํางสมดุล  
การพัฒนาประเทศของไทยมีจุดหมายสําคัญ คือ การสร๎างความเจริญ  การทําให๎ผู๎คนในสังคม        

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทําให๎สังคมมีสุขภาวะ โดยทั้ง ๓ สํวนจะต๎องมีสมดุลกัน คําวําสุขภาวะ ในความหมาย 
คือภาวะที่เป็นสุขใน ๔ มิติ คือ มิติสุขภาวะทางกาย   มิติสุขภาวะทางจิต มิติสุขภาวะทางสังคม และ มิติสุข
ภาวะทางปัญญา โดยไมํได๎มองเพียงกลุํมชนกลุํมใดกลุํมหนึ่ง แตํต๎องมองในทุกระดับ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล 
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับสาธารณะ 

การจะบรรลุจุดหมายดังกลําว สังคมจะต๎องมีทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยสํวนรวมเห็นวําหรือ
เชื่อวําควรที่จะดําเนินการไปในทางนั้น  โดยเป็นแนวทางที่เป็นสัมมาทิฐิ  ภายใต๎พื้นฐานแหํงศีลธรรมและ
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ ซึ่งทิศทางหรือแนวทางนั้นเรียกวํา นโยบายสาธารณะ 

 ปัจจัยที่จะทําให๎เกิดนโยบายสาธารณะที่ด ี จําเป็นจะต๎องมีองค๑ประกอบในสังคมที่สําคัญ ๓ องค๑-
ประกอบ คือ  

 องค๑ประกอบภาควิชาการ ได๎แกํ การใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ ใช๎ปัญญาในกระบวนการ
นโยบายตั้งแตํขั้นตอนการกํอตัวของนโยบาย ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกนโยบาย ขั้นตอนการ
แปลงนโยบายไปสูํการปฏิบัติ ขั้นตอนการประเมินผล และขั้นตอนการปรับเปลี่ยนนโยบาย 

 องค๑ประกอบภาคประชาสังคม ได๎แกํ การขับเคลื่อนของทุกภาคีในสังคม กระบวนการมีสํวน
รํวมทั้งจากรัฐ เอกชน ประชาสังคม ในลักษณะตํางๆ โดยเฉพาะการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ 

 องค๑ประกอบภาครัฐและการเมือง ขณะที่โครงสร๎างของสังคมไทยเป็นสังคมอํานาจและสังคม
อุปถัมภ๑ และรัฐมีอํานาจมากกวําประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจําเป็นอยํางยิ่ง       
ที่จะต๎องทําให๎องค๑ประกอบภาครัฐและการเมือง เข๎ามาเรียนรู๎กระบวนการนโยบายสาธารณะ
ในรูปแบบที่ตํางจากกระบวนการสร๎างนโยบายแบบเดิม 

หากองค๑ประกอบทั้ง ๓ สํวน สามารถบูรณาการเข๎าด๎วยกัน เกิดการใช๎ความร๎ู ประกอบกับพลังการ

ขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม ภายใต๎ชํองทางที่รัฐและการเมืองเปิดโอกาสและเห็นคุณคําของการเรียนร๎ู

รํวมกัน ก็จะทําให๎เกิดกระบวนการสาธารณะที่ดีนําสูํสุขภาวะของสังคมได๎ 

จังหวัดสงขลามีทุนทางสังคมในการทํางานของภาคประชาชน พัฒนาการมาตั้งแตํการมีกลุํมออม-
ทรัพย๑ กลุํมนักพัฒนา สงขลาประชาคม ประชาคมสุขภาพ จนกระทั่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎าง



 ๑๘ 

เสริมสุขภาพ(สสส.) ได๎เข๎ามาทําหน๎าที่เป็นตัวเรํงกระบวนการขับเคลื่อนสุขภาพในจังหวัดสงขลาตั้งแตํปี 
๒๕๔๗ ภายใต๎โครงการพัฒนาเครือขํายสร๎างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด เกิดเป็นเครือขํายสร๎างเสริมสุขภาพ
จังหวัดสงขลา ผนวกกับการรํวมดําเนินงานโดยใช๎หลักคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะรํวมกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ(สช.) อยํางตํอเนื่องสํงผลให๎เกิดกิจกรรม
ที่เป็นนวัตกรรมสร๎างเสริมสุขภาพที่มีความยั่งยืนในจังหวัดสงขลาหลายประการ 

สืบเนื่องจากมิติการมองสุขภาพในปัจจุบันที่ควรต๎องมองประเด็นทางสุขภาพให๎ครอบคลุมมิติตํางๆ
ในวงกว๎าง ทั้งในด๎านกาย จิต สังคม จิตวิญญาณและสิ่งแวดล๎อม ทําให๎การจัดการปัญหาสุขภาพไมํสามารถ
แก๎ปัญหาด๎วยกลไกของกระทรวงสาธารณสุขและมิติการตั้งรับในโรงพยาบาลเพียงเทํานั้น จําเป็นต๎องมี
การบูรณาการความรํวมมือของทุกภาคสํวนในสังคม จึงจะนําพาสังคมสูํความมีสุขภาวะได๎ 

๒๗ กรกฏาคม ๒๕๔๘ มีการประชุมสําคัญที่จะเป็นจุดเร่ิมต๎นการทํางานเชิงบูรณาการ คณะทํางาน
ได๎ชักชวนองค๑กรภาคประชาชนตํางๆในพื้นที่  และผู๎อํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ(สปรส.)    
จัดประชุมรํวมกับภาคีองค๑กรตํางๆในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยใช๎สถานที่ห๎องประชุมขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดสงขลาของนายกนวพล บุญญามณี 

มติที่ประชุมตกลงกันวําจะใช๎แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเป็นเคร่ืองมือในการประสานความรํวมมือ
ในการทํางานสร๎างสุขภาวะ ขับเคลื่อนงานผํานโครงการ ซึ่งตกลงกันวําจะเป็นงบบูรณาการระหวําง องค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดสงขลา สสส.(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ) สวรส.ภาคใต.๎มอ. 
(สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต๎ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑) และสปรส.(สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แหํงชาต)ิ 

 ในเบื้องต๎นที่ประชุมมีข๎อตกลงรํวมกันให๎ได๎มีการประสานกับคุณสมพร ใช๎บางยาง ผู๎วําราชการ
จังหวัดสงขลา ซึ่งได๎ให๎แนวทางในการจัดทําแผนสุขภาพจังหวัด ให๎อยูํในยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในสงขลาและให๎ความสําคัญกับการมองภาพอนาคตสงขลาในอีก ๑๐-๒๐ ปีข๎างหน๎า และได๎
แนะนําให๎มีคณะทํางานที่มีสัดสํวนในความหลากหลายของภาคี มาทํางานและเรียนรู๎รํวมกัน ใช๎เวทีสมัชชา
สุขภาพ เพื่อคิดภาพรวมระบบสุขภาพของจังหวัด ภายใต๎กรอบการมีสํวนรํวมในทุกเร่ือง และมีความยั่งยืน
ในอนาคต  

คุณสมพร ใช๎บางยาง ผู๎วําราชการจังหวัดสงขลา ได๎ลงนามในคําสั่งที่ ๓๑๖๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แตํงตั้งคณะอนุกรรมการสร๎างสุขภาพจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นคณะ-
กรรมการหลายภาคสํวนเพื่อผลักดันให๎เกิดแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาและติดตามการสร๎างสุขภาพแกํคน
สงขลาในระยะยาว 

ในสํวนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดสงขลานั้น นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสงขลา คุณ
นวพล บุญญามณี เองก็ได๎ให๎ความสําคัญกับการทําแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาแบบมีสํวนรํวม เพื่อใช๎เป็น
ทิศทางในการขับเคลื่อนขององค๑กรทุกภาคสํวนในจังหวัด ทั้งในสํวนราชการ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และภาคประชาสังคม ที่ผํานมา อบจ.เองก็ประสบปัญหาการขอทุนสนับสนุนการทําโครงการด๎านสุขภาพ



 ๑๙ 

ตํางๆจากองค๑กรชมรมกลุํมกิจกรรมตํางๆในจังหวัดอยํางหลากหลาย ทําให๎การจัดสรรงบประมาณเป็นไปใน
ลักษณะที่มีโครงการ แตํไมํมีพลังเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงสังคมสูํสุขภาวะได๎ ทาง อบจ.จะรํวมผลักดัน
ให๎เป็นจริง จึงได๎มีการสนับสนุนงบประมาณสํวนใหญํของการจัดทําแผนสุขภาพและยินดีที่จะนําราย-
ละเอียด ในแผนไปตั้งเป็นข๎อบัญญัติทางงบประมาณ 

หลังสิ้นสุดขั้นตอนการจัดสมัชชาสุขภาพเพื่อทําแผนสุขภาพจังหวัด ผลสืบเนื่องจากบันทึกความ
รํวมมือดังกลําว ผู๎วําราชการจังหวัดสงขลาได๎มีการลงนามในประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๔๙ เร่ืองแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขํายสร๎างสุขภาพจังหวัดสงขลา องค๑ประกอบจาก ๔ ภาค
สํวน ทําหน๎าที่ให๎การสนับสนุน ดูแลการทํางานของคณะทํางานให๎เป็นไปตามแผนงาน รํวมผลักดันความ
รํวมมือของทุกภาคสํวนในการสร๎างสุขภาพคนสงขลาในประเด็นรํวมที่ความสําคัญ  

ปี ๒๕๔๙ มีการทําบันทึกความรํวมมือระหวํางองค๑การบริหารสํวนจังหวัด เครือขํายภาคประชาชน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ และผู๎วําราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะขับเคลื่อนให๎คน
สงขลามีสุขภาวะรํวมกันโดยใช๎การทําแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเป็นเคร่ืองมือในการหนุนเสริมให๎เกิดการ
ทํางานอยํางบูรณาการของภาคีทุกภาคสํวนทั้งรัฐ เอกชน ท๎องถิ่น ประชาสังคม NGOs วิชาการ และชุมชน  

แผนสุขภาพ จึงเกิดขึ้นเชื่อมประสานเป็นแผนการดําเนินงานเพื่อทําให๎เกิดสุขภาวะแกํประชาชน 
เป็นแนวทางให๎ทุกคน ทุกภาคี ทุกหนํวยงานได๎มีสํวนรํวมในทุกขั้นตอน รํวมกันเรียนรู๎ รํวมปฏิบัติการ  เป็น
การหนุนเสริมแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานสาธารณสุขจังหวัด และแผนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องของแตํละ
หนํวยงาน  

ในปี ๒๕๕๓ จึงมีทิศทางการขับเคลื่อน “สงขลาพอเพียง” ผลักดันให๎สงขลานําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช๎ สร๎างวาระการขับเคลื่อนรํวมกันระหวํางภาคีสุขภาพ ภาคีสํวนภูมิภาค ภาคีสํวนท๎องถิ่น 
ถวายแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวในโอกาสครองราชย๑ ๗ รอบ และมีการประกาศการดําเนินงานเพื่อ
เป้าหมายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

กระบวนทัศน์ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการขับเคลื่อนโดยกระบวนการภาคประชาชน 
 
ต๎องพอดีกับตัวเอง ไมํเดือดร๎อน นี่คือสิ่งที่นําจะ
พอเพียง 
ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชน มีอย่างน้อย ๗ ทุน  
๑ ) ท ุน ค น   ๒ ) ท ุน ภ ูม ิป ัญญ า ที ่อ ยู ่ใ น ค น             
๓)ทุนศาสนาและวัฒนธรรม  ๔)ทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติ  ๕)ทุนแรงงาน ทุกคนมีแรงงานอยู่
ในตนเอง  ๖)ทุนเวลา  ทุกคนมีเวลาเท่ากันหมด  
๗)ทุนเง ินตรา  ปัจจุบ ันนี ้ท ุนเง ินตรามาแรง      

ท าให้คนมุ่งไปหาเงินจนลืมคุณธรรมจริยธรรม  ขอให้ได้เงินอย่างเดียว คือ คนอยากรวย ท าให้ทุน      
๖ ทุนที่มีอยู่ล้ม  มีความอ่อนแอลงไปมาก  เห็นได้จากพัฒนาการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่ผ่านมา    
มีท้ังความส าเร็จและความล้มเหลวในบางกลุ่ม  ดังนั้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคิดว่าแนวทางนี้
เป ็นแนวทางที ่จะฟื ้นทุน ๖ ทุนที ่ล ้มในสังคมให้ฟื ้นขึ ้น ม ีความสมดุลในสังคม อ ันจะน าไปสู่     
“สังคมดีคนมีความสุข”  

 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกระบวนการไมํ
ยึดติด  เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีหลายระดับ 
หลายกลุํมคน พอเพียงพอเหมาะพอสมตามอัตภาพ   
 ในอด ีต เราย ึดป ัจจ ัยสี ่ ป ัจจ ุบ ันป ัจจ ัยสี ่ไม่
เ พ ีย ง พ อ  ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ม ท ร ัพ ย ์ จ ึง เ ป ็น
กระบวนการพัฒนาคนเพื่อให้คนหันมาพึ่งพิงกัน การ
ส ่ง เสร ิมการออมเป ็นห ัว ใจกองท ุน  แต ่ย ังม ีความ
แตกต่างในหลายระดับจึงมีความพอเพียงต่างระดับ   
ไม่ว่าจะพอเพียงในระดับในสิ่งที่เราได้มาต้องไม่ท าให้
คนอื่นเดือดร้อน ไม่ควรมาจากสิ่งไม่ดี ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุดไม่ท าให้ประเทศชาติเสียหาย     
การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ต้องสร้างสูตรคิด ให้กับคน ให้คนเข้าใจในความพอเพียง สอนคน 
ให้รู้เท่าทัน  ให้เกิดความรักสามัคคี  ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนที่แตกต่างกัน ไม่ท าอะไรฝืน
ธรรมชาติ แต่ต้องไม่ปล่อยไปตามกระแส  สุดท้ายคือ ต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  

ลุงอัมพร ด๎วงปาน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยชาวบ๎าน กองทุนสัจจะออมทรัพย๑คลองเปรียะ 

ครูชบ  ยอดแก้ว  กลุ่มสัจจะวันละหนึ่งบาทเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน 



 ๒๑ 

เศรษฐกิจพอเพียงคืออยู่ ท่ีการกระท าของเราเอง 

ฉะนั้นท าอย่างไรให้คนเชื่อซึ่งตรงนี้ต้องสร้างภาพจริง

ให้เกิดขึ้นกับชุมชน 

             การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ 

ทําให๎ชุมชนเข๎มแข็งขึ้นได๎ต๎องพัฒนาวิธีคิดคน 

ตัวอยํางเชํน โครงการเล้ียงวัว แล๎วทําโรงงานปุ๋ย

ชีวภาพ  แมํวัวตัวหนึ่งคือโรงงานหนึ่ง สามารถ

ทําปุ๋ยได๎ ๕,๐๐๐ กิโลตํอปี วัวตัวหนึ่งกินอาหาร ๔๐ กิโลตํอวัน กินน้ํา ๕ กิโล อาหารเสริม      

๕ กิโล หญ๎าแห๎ง ๑๕ กิโล หญ๎าสด ๑๕ กิโล ถ๎าเราคิดได๎ตามนี้ปุ๋ยชีวภาพจะเกิด ๕,๐๐๐ กิโล

ตํอตัว  ขี้วัวตัวนี้นําไปทําปุ๋ยปลูกผักปลุกอะไรท่ีปลอดสารพิษ นอกจากนี้ต๎องมีหลักคิดเชํนวํา

การออมประจําไมํมีการจน 

ความพอเพียงนี้เราท าอย่างไรให้ทุกคนรู้ตัวเราว่าเราเป็นใคร 

ท าอะไร แล้วมีหน้าท่ีอย่างไร  

 การพอเพียงจะต๎องเป็นของใครของมัน จะมา

เหมือนกันไมํได๎ ตามหลักธรรมะ อัตตาหิ อัตโนนาโถ 

และเพราะพอเพียงนั้น ไมํใชํหลักสูตรของการศึกษาท่ี

จะต๎องทําเหมือนกันหมด  หลักเศรษฐกิจพอเพียงถูก

นํามาพูดคุยกันแบบฉาบฉวยวําลักษณะการพอเพียง คือพออยูํพอกินตามทุนนิยม ในหลักสูตร

การสอนของมหาวิทยาลัย ขององค๑กรองค๑การอะไรตําง ๆ ก็สอนให๎เราซื้อซะมา กกวํา สอน

ไมํให๎ซื้อ มันเป็นลักษณะอยํางนี้ และมีตัวท่ียั่วยุ เชํนโฆษณาตํางๆ ทําให๎ไมํมีพอเพียงอยูํในตัว 

ทําให๎พวกเราลืมการพอเพียงไป                         ลุงลัภย์  หนูประดิษฐ์    กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

 

ลุงเคล้า  แก้วเพชร  กองทุนสัจจะออมทรัพยน์าหว้า 



 ๒๒ 

ชาวบ้านต้องรู้ เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันชาวบ้านไม่รู้ ท าให้ไม่รู้สถานะของตนเอง การท าให้

ชาวบ้านรู้จริง ไม่จ าเป็นต้องแบบเดียว ต้องหลายแบบ  ให้มันมีทางเลือก ทั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ 

 ผมวําทําอยํางไรให๎คนสํวนรวม มันอยูํได๎

โดยไมํต๎องการอะไรมาก อยูํได๎อยํางมีความสุข 

ความสุขที่วําคืออะไรซึ่งบางคนยังไมํร๎ู ไมํพอก็ยังคิด

วํายังต๎องกู๎มาซื้อความสุขอีก แสดงวํายังหวังกู๎อยูํยัง

ไมํร๎ูวํากู๎ไมํดี ตรงนี้สําคัญที่สุด ถ๎าให๎ชาวบ๎านร๎ู ก็จะ

แก๎ปัญหาได๎  

สมพร  ใช้บางยาง (อดีต)ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงเศรษฐกิจท่ีเป็นไท ไทท่ี

แปลว่า อิสระ กับตัวเอง  

               เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งตัวเองและพึ่งกันเองได๎ 

ไมํตกอยูํใต๎อํานาจใคร  ความพอดีตรงนี้ทํานจึงใช๎

คําวํา ทางสายกลาง สําคัญที่สุดก็คือ ของในหลวง 

ทํานบอกวํา มันต๎องมีคุณธรรม  อันประกอบด๎วย 

สมถะ สันโดษ มัตตัญ๒ูตา อิทธิบาท ๔      

      ปรัชญาเชิงการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงคือ     

ธรรมาภิบาล ความหมายบอกวํา ถ๎าคุณจะใช๎หลักปรัชญาเชิงการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่ต๎องทํา

คือได๎คุณภาพ และได๎ทั้งประสิทธิภาพ    

 หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอยูํ สามประการ หนึ่งทําอะไรด๎วย  เหตุผล อยําทําตามเขา -ตามเพื่อน     

สอง ทําอะไรด๎วยความพอประมาณ ดูตัวเอง  สามทําอะไรต๎องมีภูมิคุ๎ม เผื่อเหลือเผื่อขาดไว๎กํอน  ป้องกัน

ตัวเองได๎ รอบคอบระมัดระวัง                                               ลุงอรัญ  จิตตะเสโน  นักธุรกิจ      

  

 



 ๒๓ 

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงก็ดี เศรษฐกิจชุมชนก็ดีฐานต้องไม่หลุดออกมาจากสามประเด็นนี้ คือประเด็นภูมิ

ปัญญา การเรียนรู้ และการจัดการทรัพยากร 

ถ๎าเราไมํเข๎าใจเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนมัน

เป็นยังไง การสํงเสริมการพัฒนาตรงนี้ก็จะผิดหมด 

แล๎วเมื่อไปดึงทุนนิยมมาใช๎กับเศรษฐกิจชุมชนซึ่ง

มันเป็นคนละเคร่ืองมือ คนละวิธีการ เอามาใช๎ก็

เป็นไปไมํได๎ ยกตัวอยํางนโยบายการสร๎างนิคม

เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อไปเทียบกับนิคมอุตสาหกรรม

แล๎วเห็นวํามันมีโรงงานเต็มไปหมด แล๎วถ๎ามาตั้ง

นิคมเศรษฐกิจพอเพียงมันก็จะเต็มไปด๎วยเศรษฐกิจ

พอเพียงใชํหรือไมํ   วิธีคิดมันแบบเดียวกันแล๎ว

สุดท๎ายมันก็พังอีก เพราะเราไมํเข๎าใจวําเศรษฐกิจพอเพียงมันหน๎าตาเป็นยังไงมันก็คงสํงเสริมไมํถูก  

 อ.จ านงค์  แรกพินิจ   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ได้หมายถึงเศรษฐกิจเท่านั้น     

แต่หมายถึงชีวิต 

                โดยรวมแล๎วคือ หลักพุทธธรรม เชํน หลัก

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา เป็นต๎น สรุปวําปรัชญา

พอเพียง  หรือเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอเพียงสาม

ประการ ได๎แกํ รู๎ ให๎พอเพียง  คิด ให๎พอเพียง และทํา ให๎

พอเพียง    และให๎ความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียงที่

การพัฒนาคน โดยคนต๎องรู๎รัก  สามัคคี  

อ.สุภาคย์  อินทองคง   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ (ศรช.) 

 

 



 ๒๔ 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรม  กิจกรรมหนึ่ง ซึ่งจริงๆ มันเป็นองค๑รวมของชีวิตไมํได๎แยกสํวน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ๎มกัน  ก็เป็นเร่ืองของปัญญาเป็นสําคัญเนื่องจากมีสํวนสําคัญ

ยิ่งในการกํากับทิศทางความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อมที่เป็นสังคมและสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพใน

การดํารงชีวิตอยํางมีความสุข   

    สุขภาพหรือสุขภาวะคือผลสุดท้ายของการพัฒนา    

การพัฒนาต้องพัฒนาคน ซึ่งเป็นองค์รวมของกาย   

กับจิต  

 

 

 

 

ผศ.ดร.สุกัญญา โลจนาภิวฒัน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์

เราต้องใช้เงินเป็นแค่เคร่ืองมือ  อย่างท่ี เราท าออม

ทรัพย์เราอย่าไปมองว่ามันต้องได้ปันผลขนาดไหน 

เพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นแค่เคร่ืองมือของการท างานให้

ชุมชนมีความเข็มแข็ง มีจิตวิญญาณกันในชุมชน 

คิดวํางานที่เราทํานี้แม๎เราไมํอยูํ แตํมันเป็นการสร๎าง

ความชาวบ๎านทํา และสิ่งที่เหนือจากนั้นคือ คนเรียนร๎ู

ซึ่งหลายคนก็ถามวําเรามาทําอยํางนี้เพื่ออะไรนั้นก็คือ

เขาเกิดการอยากเรียนร๎ูแล๎ว เราถํายทอดให๎แกํกันและ

กัน ซึ่งอยํางน๎อยที่สุดวันละบาทนี้ทําให๎เขาได๎ร๎ู จัก

ประมาณตัวเอง และเคลื่อนไปไมํรู๎จบ 

สินธพ  อินทรัตน ์ นายก อบต. ทา่ข้าม สงขลา 



 ๒๕ 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บนความหลากหลายของสังคม

และวัฒนธรรม ไม่ใช่แก้แต่เร่ืองการเมือง ควรแก้ด้วยการ

จัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางส่วนท้องถิ่น 

  จังหวัดสงขลา มีทั้งชุดความคิด และ ปฏิบัติการ 

ที่สอดคล๎องกับเศรษฐกิจพอเพียง เรามีตัวคน กลุํมคน

หลากหลาย จึงควรพยายามทํางานเชิงลึก พยายามหา

ความหมาย สร๎างสูตรคิดจากชุดปฏิบัติการตํางๆ เอามา

แลกเปลี่ยนกัน 

พีระ  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองของความพอดี 

พอเหมาะ พอประมาณกับตนเอง ความพอเพียงจึงมีหลาย

ระดับ ขึ้นกับแต่ละปัจเจกชนและต้องไม่สร้างความ

เดือดร้อนกับตนเองและผู้อื่น 

             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต๎องเข๎าไปอยูํในจิตใจ

เป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิต ทําให๎ เรามี เหตุมีผล           

มีจิตสํานึกจากการใช๎ปัญญาความร๎ู ทําให๎ร๎ูเร่ือง เข๎าใจ   

คิดได๎ ทําเป็น สอนคนอ่ืนได๎ด๎วย 

            สํงผลให๎เรามีอิสรภาพ เป็นไท มีภูมิคุ๎มกัน มีความระวัง ระวังตัว ระวังใจ  

            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต๑ใช๎ได๎ทั้งในระดับปัจเจก   ในชุมชน  และในสากล แตํสิ่งที่สําคัญ

อยูํที่การกระทําและการสร๎างรูปธรรมที่เป็นจริง เพื่อความเชื่อถือและเชื่อมั่น 

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 



 ๒๖ 

ตารางแสดงพัฒนาการสมัชชาสุขภาพจ.สงขลา 

 
 

นโยบาย 
-  ความรํวมมือเป็นแผนสุขภาพจงัหวัด 

-  เกิดข๎อเสนอและการขับเคลื่อนนโยบาย   
สาธารณะด๎านสุขภาพเชิงประเดน็ 

สมัชชา 

ระดับจังหวัด 

จังหวัด 

ปี  2549

๒๕๔๙ 

เครือขําย ๑๔ 

ประเด็น อบจ/จังหวัด 

ปี  2550

๒๕๕๐  สมัชชา 

ระดับจังหวัด 

จังหวัด 

อบจ/อบต 

นโยบาย 

-  ความรํวมมือเป็นแผนสุขภาพตําบล   
(งานตลาดนดัสร๎างสุขคนสงขลา) 
-  เกิดข๎อเสนอและการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด๎านสุขภาพระดับพื้นที ่
*ใช๎งบในพื้นที(่อบจ.) 

ปี 2551

๒๕๕๑ สมัชชา 

ระดับตําบล อบจ/เทศบาล/อบต 

-  คําประกาศ “สมิหลา” แสดงทศิทางการ
พัฒนาระบบสขุภาพระดับตําบล 

-  เกิดข๎อเสนอและการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะระดับพื้นที่/ประเด็น 

-ความรํวมมือของภาคีตระกูล ส. 

ปี  2552

๒๕๕๒ 

สมัชชา 

ระดับตําบล 

นโยบาย 

นโยบาย 

-  บูรณาการข๎อเสนอและการขับเคลื่อน
นโยบายทั้งเชิงประเดน็และเชิงพืน้ที ่
-  การสร๎างนโยบายแตํละประเดน็ใหเ๎ป็น
วาระสุขภาพท๎องถิ่น 

- การทําธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล๎ 

- การบูรณาการกลไกการทํางานระดับ

ตําบล 

 

อบจ/เทศบาล/อบต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑, 

สวรส.ใต๎ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑, 

สวรส.ใต๎ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑, 

สวรส.ใต๎ 

ปี  2553

๒๕๕๓ 

- บูรณาการข๎อเสนอและการขบัเคลื่อน  

นโยบายทั้งเชิงประเดน็และเชิงพืน้ที ่

-  การจัดทําธรรมนูญสุขภาพลุํมน้ําภูม ี

- การทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนษุย๑ 

- สงขลาพอเพียง ๒๕๕๔ 

 

อบจ/จังหวัด/เทศบาล/อบต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑, 

สจรส.ใต๎ 

ธรรมนูญสุขภาพ            
ลุํมน้ํา/ตําบล 

นโยบาย 

เครือขําย ๑๔ 

ตําบล 

สปสช 

สกว 

สสจ,อสม 

สสส 

 

ภาคีตระกูล ส. 

เครือขํายประเด็น 

เครือขํายพ้ืนที่ 

สสส 

 ภาคีตระกูล ส. 

เครือขํายประเด็น 

เครือขํายพ้ืนที่ 

มูลนิธิชุมชนสงขลา 

 



 ๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา  
ประจ าปี ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

วาระหลัก : สงขลาพอเพียง      ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
สงขลาพอเพียง 

 
เป้าหมาย นาํพาจังหวัดไปสูํความเป็น “สงขลาพอเพียง”  เกิดความรํวมมือของภาคีตํางๆ

นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสูํการสร๎างสุขภาวะองค๑รวมและการปรับระบบสุขภาพ
ของจังหวัดสงขลา 

ปรัชญา ปรัชญานําทางในการจัดทําสงขลาพอเพียงคือ การเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา     
โดยใช๎แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูํสุขภาวะองค๑รวม  และรากฐานธรรมะในทุกศาสนา ภายใต๎
บริบทท่ีสอดคล๎องกับวิถีวัฒนธรรมของพื้นท่ี   

 
ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่นสงขลาพอเพียง 

ในเบ้ืองต๎นได๎มีการกําหนดกรอบการขับเคลื่อนสงขลาพอเพียง ตามยุทธศาสตร๑ท้ัง ๔ 
ด๎าน และเพิ่มเติมยุทธศาสตร๑ด๎านบริหารจัดการอีก ๑ ข๎อ  ดังนี ้ 

๑. ยุทธศาสตร๑สร๎างคํานิยมรํวม 
๒. ยุทธศาสตร๑สร๎างชุมชนเข๎มแข็ง 
๓. ยุทธศาสตร๑พัฒนาคนและสร๎างความรู๎ 
๔. ยุทธศาสตร๑ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
๕. ยุทธศาสตร๑สนับสนุนและการจัดการ 
จากยุทธศาสตร๑ท้ัง ๕ ประการ  เมื่อนํามาแจกแจงเป้าหมายรายยุทธศาสตร๑  มีรายละเอียด

ของเป้าหมายและข๎อเสนอในแตํละยุทธศาสตร๑ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 



 ๒๙ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

 
การสร้างค่านิยมร่วม 

 
คํานิยมรํวมเป็นแนวคิดที่ผู๎คนนํามาใช๎เป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เพื่อให๎เกิดความราบร่ืนใน

การใช๎ชีวิตและการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขของผู๎คนในสังคม 
สงขลาพอเพียงได๎กําหนดคํานิยมรํวมของคนสงขลาเป็น  ๔ ด๎าน ดังนี้ 
๑. การสร๎างผู๎นํา สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก  

“ ขอให๎ถือประโยชน๑สํวนตน  เป็นที่สอง             
    ประโยชน๑ของเพื่อนมนุษย๑           เป็นกิจที่หนึ่ง” 

และแนวคิดของพลเอก เปรม ติณสูลานนท๑ “เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณแผํนดิน”   
สถานการณ์ ปัจจุบัน สังคมเราใช๎ผู๎นําเปลือง มีทั้งอาการติดยึดผู๎นํา หวังพึ่งผู๎นําจนชุมชนขาดการมี

สํวนรํวม หรือรับผิดชอบตัวเอง ขณะเดียวกันก็มีการใช๎อํานาจมืดทําลายผู๎นํา อีกทั้งระบบการเมืองทําให๎คน
ดีไมํเข๎ามาสูํกระบวนการคัดสรร ในขณะที่ชุมชนมีผู๎นําหลายหลาก  เชํน ผู๎นําทางการ ผู๎นําธรรมชาติ ผู๎นํา
ทางจิตวิญญาณ หากทวําสังคมไมํสํงเสริมการสร๎างผู๎นํา อันเนื่องจากสังคมเสื่อมตกต่ํา ตัวผู๎นําเองใช๎เงินซื้อ 
คนเห็นเงินมากกวําคุณธรรม 

ในขณะที่ผู๎นําทางปัญญาขาดแคลน ในอดีตเราพบพัฒนาการจากผู๎นําเป็นพระ ตํอมาเราเชื่อครู
อาจารย๑ ตํอมาเรายกยํองผู๎ที่ประสบความสําเร็จ ปัจจุบันผู๎นําจะเป็นผู๎นําทางการ มีเงิน มีพวกพ๎อง มีอํานาจ 

หลักคิด การสร๎างผู๎นําที่ต๎องการ ไมํใชํผู๎นําเชิงเดี่ยว เป็นผู๎นําที่ไมํผูกขาด รับฟัง พร๎อมจะทํางาน
รํวมกับคนอ่ืน 

๒. การรักชาติ มุํงเน๎นการรักษาแผํนดิน รักษาพลเมือง รักษาอํานาจอธิปไตยและวิถีประชาธิปไตย 
สถานการณ์ คนอยูํเหนือกฎกติกา ความเป็นไทยเสื่อมต่ํา พื้นที่วัฒนธรรมระหวํางชาติพรําเลือน 

การเมืองท๎องถิ่นเร่ิมให๎การยอมรับผู๎นําที่มีความร๎ูมากกวํานักเลงท๎องถิ่น 
องค์ประกอบ ความเป็นชาติ ต๎องมีดินแดน มีประชาชน(พลเมือง) มีผู๎นํา(ในที่นี่หมายถึงตั้งแตํ

รัฐบาล-พํอหรือครอบครัว) มีกฎกติกา วัฒนธรรม (อาหาร/ภาษา/อาคารที่อยูํอาศัย/การแตํงกาย/ภูมิปัญญา) 
หลักคิด ตอบแทนคุณแผํนดิน ทุกคนเป็นสํวนหนึ่งของชาติ(เป็นหุ๎นสํวน) 
๓. การพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวทาง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย๑ อดทน  
     กินทุกอยํางที่ปลูก ปลูกทกุอยํางที่กิน 
สถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นปรัชญาที่ทุกคนร๎ูแตํไมํได๎ปฏิบัต ิ(ต๎องรู๎แจง๎ นําปฏิบัติได๎) 



 ๓๐ 

องค์ประกอบ ระดับของความพอเพียง การแสดงออก สามารถปฏิบัติในวิถีชีวิตได๎ 
๔ . คุณธรรมประจําใจตามหลักคําสอนในศาสนาที่แตํละคนนับถือ 
สถานการณ์ คนหํางศาสนา ศีลธรรมตกต่ํา สังคมขาดที่พึ่ง 
 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังตํอไปนี้  
กําหนดให๎จังหวัดสงขลา ท๎องถิ่นจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา กศน.ภาคและจังหวัด และเครือขําย

สร๎างสุขภาพรํวมกับชมรมบินหลาหาขําว สงขลามีเดียฟอร่ัม เป็นองค๑กรขับเคลื่อนรํวมกันในการสร๎าง
กระแสขยายผล ปรับพฤติกรรมสังคมในการสร๎างคํานิยม ผํานสื่อสารสาธารณะ จัดเวทีทําความเข๎าใจ    
ปรับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ใช๎สื่อตํางๆ เชํน ไวนิล หนังสือพิมพ๑ ธนาคารเสียง สื่อเว็บไซต๑ 
เคเบิล ทีวี.ชํอง ๑๐ วิทยุกระแสหลัก จัดพิมพ๑คูํมือประชาชน/แผํนพับ ตัววิ่ง บทเพลง ในการสร๎างคํานิยม 
โดยมีรายละเอียดการสํงเสริมคํานิยมดังนี้ 

๑. การสร๎างผู๎นํา โดยมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
๑.๑ ชาวสงขลารํวมกันสร๎าง ภาวะหรือคุณลักษณ๑ผู๎นําที่ต๎องการ ต๎องมีความเสียสละ เห็นแกํ

ประโยชน๑สํวนรวมมากกวําสํวนตน ทําดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีนิสัยดี  เป็นผู๎นําทางความคิดและ   
นําในการปฏิบัติ เกํง ดี มีสุข (มีสัมมาอาชีพ/สุขภาพดี) 

๑.๒ ชาวสงขลารํวมสร๎างผู๎นําทางปัญญา ผู๎นําที่เหนือผู๎นําสามารถเป็นแบบอยํางของชีวิตทั้ง ๗ ด๎าน
ได๎แกํ ด๎านจิตวิญญาณ ด๎านจิตใจ ด๎านรํางกาย ด๎านสังคม ด๎านการเงิน ด๎านครอบครัว และด๎านชีวิตสมรส   
อีกทั้งควรเป็นคนถํอมใจฟังคนอ่ืน รับใช๎คนอ่ืน 

๑.๓ ชาวสงขลารํวมกันสร๎างแรงจูงใจ มีกระบวนการสร๎างในการค๎นหาและสร๎างผู๎นําต๎นแบบ    
ด๎วยการถอดบทเรียนผู๎นําต๎นแบบ นํามาสูํการสร๎างหลักสูตร สร๎างโรงเรียนผู๎นําขยายผลโดยใช๎สื่อสาร
สาธารณะ และประชาสัมพันธ๑ยกยํองผู๎นําต๎นแบบในทุกอําเภอ/ตําบล  

๑.๔ ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและท๎องที่ รํวมกันกระตุ๎นให๎มีการคัดสรรคนดีของชุมชน   
เลือกคนที่สามารถเป็นผู๎นํา ตามคุณสมบัติในข๎อ ๑.๑ และ ๑.๒ 

โดยเพิ่มสัดสํวนของ ผู๎นําธรรมชาติ (ภาคประชาชน) /เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานภาครัฐ /อปท. (อบต. 
กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน)/ผู๎นําทางศาสนา /สถาบันทางการศึกษา 

๑.๕ ให๎จังหวัดสงขลาปรับทัศนะกลุํมผู๎นําที่มีบทบาทในสังคมปัจจุบัน ได๎แกํ ข๎าราชการ 
นักวิชาการ และนักธุรกิจให๎ยึดหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทาง 

๑.๖ ชาวสงขลามีการยกยํองชื่นชมคนดีทั้งที่มีชีวิตอยูํและเสียชีวิตไปแล๎ว ในวาระงานสําคัญ     
ตํางๆของจังหวัด 

 
 
 



 ๓๑ 

 
๒. การรักชาติ มุํงเน๎นการรักษาบ๎านเมือง การเป็นพลเมืองดี สํงเสริมรัฐบาลที่ดี รักษาอํานาจ

อธิปไตยและวิถีประชาธิปไตย โดยมีหลักการสําคัญดังนี้ 
๒.๑ ชาวสงขลาทําตามบทบาทหน๎าที่ของตัวเองให๎ดีที่สุด ตั้งแตํระดับครอบครัว (พํอ แมํ ลูก) 

บทบาทหน๎าที่ทางสังคม(พลเมืองที่ดี) ไปจนถึงบทบาทหน๎าที่ตามภาระการงาน (ข๎าราชการ ครู ตํารวจ 
ทหาร นักขําว นักการเมือง อิสระ ฯลฯ)  และสํงเสริมบทบาทให๎กับเยาวชน สตรี ผู๎พิการ  

๒.๒ สํงเสริมให๎ชาวสงขลามกีารเรียนร๎ู ศึกษาประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นวัฒนธรรมชุมชนในเชิงคุณคํา  
๒.๓ ชาวสงขลาทุกคนเป็นหุ๎นสํวนของการสร๎างชาติ สํงเสริมความเป็นพลเมือง รํวมกําหนด

ทิศทางสาธารณะทุกระดับ ทั้งระดับท๎องถิ่นและชาต ิมีความรักถิ่นกําเนิด เฝ้าระวังดูแลประโยชน๑สาธารณะ 
และให๎รํวมกันจัดให๎มีสภาพลเมืองจังหวัดสงขลาสร๎างพื้นที่หรือชํองทางให๎พลเมืองแสดงออก 

๒.๔ สืบสาน อนุรักษ๑ และพัฒนาวิถีวัฒนธรรมของชาวสงขลาในด๎านตํางๆ ได๎แกํ อาหาร/ภาษา/
อาคารที่อยูํอาศัย/การแตํงกาย อนุรักษ๑ภาษาถิ่น/ศิลปะท๎องถิ่น ศิลปินพื้นบ๎านภาคใต๎ /ผ๎าเกาะยอ การเรียก      
ผู๎อาวุโส วําพํอเฒํา แมํเฒํา การรักษาสิทธิภูมิปัญญา 

๒.๕ สํงเสริมการเรียนร๎ูตลอดชีวิต พัฒนาบุคลากรด๎านการศึกษา ค๎นหาแกํนแกนคุณคําของ
วัฒนธรรมแตํละด๎าน รวมไปถึงพิธีกรรมตํางๆในชีวิต   

๒.๖ ชาวสงขลามีการสํงเสริมความรัก/ความสามัคคีรวมไปถึงการดูแลทรัพยากรชุมชน 
๒.๗ รํวมพิทักษ๑รักษาสาธารณสมบัติ ทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ความมั่นคง

ด๎านอาหาร   
 
๓. การพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีหลักการสําคัญดังนี้ 
๓.๑ ชาวสงขลารํวมกัน นิยมความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย๑ อดทน  ทั้งระดับครอบครัวและระดับ

บุคคล เชํน  คํานิยมซื้อน๎อย ทําใช๎เองมาก พึ่งพิงตนเองเป็นลําดับแรก เป็นต๎น 
๓.๒ ชาวสงขลาลด ละ เลิก อบายมุขอยํางจริงจัง  
๓.๓ ชาวสงขลาลดคํานิยมหน๎าใหญํใจเติบที่ทําให๎ฟุ่มเฟือย สิ้นเปลือง กํอให๎เกิดมลภาวะ ในการ  

จัดงานบุญ(การจุดธูป การจุดพลุ)/งานแตํง(อาหารถุง)/งานศพ(พวงหรีด)โดยการปรับรูปแบบงานที่เน๎น
ความประหยัด กะทัดรัด เข๎าถึงเน้ือหาสาระของงาน   

๓.๔ ชาวสงขลาลดคํานิยมการจัดงานประเพณีตํางๆ ให๎ประหยัด ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ก๎าวหน๎า มั่นคง ยั่งยืน) 

๓.๕ ชาวสงขลารํวมอนุรักษ๑ พัฒนาของดีคนสงขลา ได๎แกํ อาหาร ขนมพื้นบ๎าน ภาษา การแตํงกาย 
และอ่ืน ๆ  

๓.๖ ชาวสงขลารํวมกันสํงเสริมการออม จัดให๎มีกองทุนกลางของชุมชน ทุกชุมชนมีกองทุนของ
ตนเอง และจังหวัด อันจะนําไปสูํความมั่นคงของชีวิต พึ่งตนเองได๎  



 ๓๒ 

๓.๗ จังหวัดสงขลา องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน สื่อชุมชน                 
สื่อสาธารณะ รํวมกันสร๎างการพัฒนาต๎นแบบ พื้นที่จัดการตนเองบนหลักคิด ร๎ู คิด ร๎ูทําภายใต๎ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงการสํงเสริมเศรษฐกิจ การสร๎างงาน การกระจายรายได๎การศึกษา                    
มีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง 

 
๔. สํงเสริมคุณธรรมประจําใจและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีหลักการสําคัญดังนี้ 
๔.๑.ให๎ศาสนิกทุกศาสนา มีการยึดมั่นในคําสอนทางศาสนา  ดังนี้ 

(๑)  ศาสนาพุทธ ทําดีละชั่วกลัวบาป  ควรจะถือศีลข๎อที่ ๕ และข๎ออ่ืนๆ เข๎ารํวมกิจกรรม 
       ในวันพระหรือวันสําคัญในพระพุทธศาสนา 
(๒) ศาสนาอิสลาม มีตักวา(ยําเกรงพระเจ๎า) เข๎ามัสยิดทุกวันศุกร๑ 
(๓) ศาสนาคริสต๑ รักพระเจ๎า รักเพื่อนบ๎านเหมือนรักตัวเอง ยึดมั่นในความเชื่อ/ความหวัง/  
       ความรัก ปฏิบัตติามหลักในคัมภีร๑ มีเงินพอ สามารถบํารุงศาสนา/ชํวยเหลือคนอ่ืน            
       การแตํงงานทําตามกฏพํอแม/ํกฏหมาย/พระเจ๎า(บริสุทธิ์กํอนแตํง) ห๎ามหยําร๎าง  
       คุณธรรมของลูก ไมํนํารํางกายไปสูํสถานที่อโคจรเพราะรํางกายคือวิหารของพระเจ๎า  
       มีการเข๎าโบสถ๑วันอาทิตย๑ 

๔.๒ ปฏิบัต/ิปฏิเวช กิจกรรมครอบครัวทํารํวมกัน ในลักษณะบวร. (บ๎าน วัด โรงเรียน) บรม.  
         (บ๎าน โรงเรียน มัสยิด) 
๔.๓ ให๎เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๓ เพิ่มหลักสูตรหน๎าที่พลเมืองและศีลธรรมกลับเข๎าสูํห๎องเรียน 
๔.๔ ใช๎หลักธรรมเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๓๓ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

การสร๎างชุมชนเข๎มแข็งเป็นยุทธศาสตร๑สําคัญที่เอาพื้นที่เป็นตัวต้ัง  ให๎การพัฒนาหรือการสร๎างการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไมํวําในประเด็นใด  ให๎มีการใช๎พื้นที่เป็นตัวต้ัง  โดยนําแนวคิดดีๆ นวัตกรรม   
งานสร๎างสรรค๑ หลักวิชาการที่เหมาะกับชุมชน  นํามาปรับใช๎และสร๎างรูปธรรมให๎เกิดขึ้นจริงในชุมชน       
ให๎เห็นเป็นตัวอยํางที่ชุมชนอ่ืนสามารถนําไปเป็นแบบอยํางได๎ 

โดยความหมายของคําวําพื้นที่เป็นตัวตั้งน้ัน มีนิยามหรือการให๎ความหมายตํอพื้นที่ 
ในทั้ง ๒ ลักษณะ คือ 
๑.  พื้นที่ที่เป็นหมูํบ๎าน ตําบล ชุมชน 
๒. พื้นที่เป็นสถานที่หรือองค๑กรหนํวยงานที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ได๎  เชํน โรงเรียน ศูนย๑เด็กเล็ก       

สวนสมรม แปลงเกษตรธรรมชาติ  กลุํมแพทย๑แผนไทย สถานีวิทยุชุมชน ชมรมคนพิการ เป็นต๎น 
 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังตํอไปนี้  

 ให๎ภาคีสุขภาพ อันได๎แกํ จังหวัดสงขลา (สสจ./พช./พมจ./เกษตร/วัฒนธรรม/ทสจ.ฯลฯ) 
ท๎องถิ่น สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ(สปสช.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหํงชาต(ิสช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต๎ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ฯลฯ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและกศน. วิทยาลัยชุมชน 
ศูนย๑เรียนร๎ูชุมชนภาคใต๎(ศรช.) ศูนย๑เรียนร๎ูคุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันศาสนา 
สถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน(พอช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กําหนด
เป้าหมายในระยะ ๓ ปีที่เป็นรูปธรรมตํอยุทธศาสตร๑ที่ ๒ การสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง ดังนี้ 

๑. รํวมมือกับภาคีระดับหมูํบ๎านชุมชนเมือง ผลักดันให๎มีหมูํบ๎านในฝัน (ชุมชนสุขภาวะ) เป้าหมาย 
๘๔ หมูํบ๎านที่สามารถดําเนินการกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. รํวมมือกับภาคีสุขภาพในตําบล  ผลักดันให๎มีต าบลสุขภาวะ  เป้าหมายที่ ๔๕ ตําบล  หรือเทํากับ 
๑ ใน ๓ ของตําบลในจังหวัดสงขลา  

 
 



 ๓๔ 

นิยามที่สําคัญของตําบลสุขภาวะนั้นสอดคล๎องกับคําประกาศสมิหลา กลําวคือ   
๑.  เป็นตําบลที่มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น/กลุํมองค๑กรชุมชนหรือสภาองค๑กรชุมชนเป็น 
     แกนนําและกลุํมองค๑กรชุมชนเป็นตัวหนุนเสริมในการสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ 
     ในตําบล 
๒. มีการทําแผนสุขภาวะในระดับตําบลอยํางมีสํวนรํวม 
๓. มีกองทุนสุขภาพตําบลที่มีการนําแผนสุขภาพระดับตําบลไปลงสูํระดับปฏิบัติการจริง   
๔. มีความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในตําบลในการผลักดันตําบลสูํสุขภาวะ และเป็นแหลํง 
     เรียนร๎ูของตําบลอื่นๆได๎ 

๓.   การสร๎างตัวแบบสุขภาวะ (model) จากเครือขํายเชิงประเด็นในการจัดการเชิงระบบจํานวน ๑๕ 
ตัวแบบ  (ประเด็นละ ๑ model)   โดยมุํงสร๎างตัวแบบรายประเด็นที่สามารถชี้นําและขับเคลื่อน
การพัฒนาได๎เป็นรูปธรรม สามารถสร๎างตัวแบบให๎สํวนราชการหรือองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นนําไปขยายผลได๎ตํอไป 

๔.   สร๎างหรือพัฒนาให๎มีแหลํงเรียนรู๎ในจังหวัดสงขลาจํานวน ๑๐๐ แหํง 
แหลํงเรียนร๎ูดังกลําวอาจเป็นทั้งแหลํงเรียนร๎ูได๎ในทั้ง ๒ ลักษณะคือ 
-  แหลํงเรียนรู๎ที่มาจากภาคีแผนสุขภาพเชิงประเด็นทั้ง ๑๕ ประเด็น   
-  แหลํงเรียนรู๎ที่มาจากภาคีแผนสุขภาพระดับตําบลเชิงพื้นที่ 
-  แหลํงเรียนรู๎ที่มาจากสภาองค๑กรชุมชนตําบล   
- ภาคีเครือขําย ๒๓ เกลอ(พศส.) 
- สื่อชุมชนจังหวัดสงขลา 

โดยนิยามของแหลํงเรียนรู๎คือที่ที่สามารถเป็นแบบอยํางในการเรียนรู๎ให๎กับองค๑กรตํางๆ ได๎ 
โดยแหลํงเรียนร๎ูนั้นๆต๎องมีกระบวนการเตรียมความพร๎อมในการเป็นแหลํงเรียนร๎ูอยํางน๎อย ๓ ประการคือ 

๑.  มีการถอดบทเรียนของตนเองอยํางเป็นระบบ 
๒. จัดทําเอกสารหรือสื่อเพื่อการเผยแพรํ  
๓. มีวิทยากรประจําแหลํงเรียนร๎ูนั้นอยํางน๎อย ๓-๕ คนที่สามารถถํายทอดความรู๎ความคิด 
     สนับสนุนการเรียนรู๎ 

  
 

 

 

 

 



 ๓๕ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

การพัฒนาคนและการสร้างองคค์วามรู้ 

ความเป็นมา 

 สถานการณ๑วิกฤตสังคมไทยในปัจจุบัน เกิดจากวิกฤตคน ที่มีปัญหาในวิธีร๎ู วิธีคิด วิธีทํา และวิธี

ประเมินผล อีกทั้งเป็นผลจากการทํางานของภาคสํวนตํางๆ ตํางคนตํางทํา ไมํสามารถกําหนดทิศทางการ

ทํางานอยํางตํอเน่ืองมีประสิทธิภาพ 

๑. มีการแตกแยกทางการเมือง สํงผลมาถึงการพัฒนาที่ทําให๎ประเทศถดถอยก๎าวไมํทันเพื่อนบ๎าน 

๒. การศึกษา เรามีทุนของการศึกษาทั้งในระบบ/นอกระบบ/มีชุมชนการเรียนรู๎/มีครูภูมิปัญญาไทย    

แตํยังทํางานภายใต๎วัฒนธรรมข๎าราชการ สํงผลให๎การศึกษาอํอนด๎อยลง ประกอบกับการศึกษา       

ที่มุํงเน๎นในการสร๎างวัตถุ การสร๎างคํานิยมที่ผิดพลาด สร๎างการแขํงขันมากกวําเน๎นการเรียนร๎ู 

๓. ทุนทางสังคมในสํวนของการศึกษานอกระบบ เรามี กศน. (ภาค/จังหวัด/อําเภอ/ตําบล) และวิทยาลัย

ชุมชนที่เปิดโอกาสให๎คนเข๎าสูํระบบการศึกษา เติมเต็มชํองวํางของระบบการศึกษาที่มี กลําวคือ 

เปิดให๎คนอยากเรียนแตํไมํมีโอกาสในเบื้องต๎น เน๎น ๔ อําเภอในเขตจังหวัดสงขลา ให๎เข๎าถึง

การศึกษาอุดมศึกษา – อนุปริญญา และพัฒนาทักษะ/พัฒนาอาชีพ โดยใช๎โจทย๑ของชุมชนเป็นฐาน 

จนกระทั่งได๎แบบอยํางการเรียนรู๎ของบุคคลระดับรากหญ๎า 

๔. นอกจากนั้นเราก็มีการศึกษาในระบบ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียน ๒ แหํง รับเด็ก 

ที่ออกกลางคัน ได๎แกํ ร.ร.สงขลาวิทยาคม และ ร.ร.วัดสถิตย๑ชลประทาน 

๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนโยบายสํงเสริมเด็กดีมีที่เรียน สํงเสริมเด็กมีคุณธรรม มีภาวะผู๎นํา   

มีจิตอาสา และมีมหาวิทยาลัยที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ มอ./ม.ทักษิณ/ม.ราชภัฏ/ม.ศรีวิชัย 

๖. นโยบายรัฐใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาทกรรมการเมืองประชานิยม ทําให๎ระบบ

ประชาธิปไตยไร๎สาระ บอกกับคนแยกแยะสิ่งถูกผิดไมํได๎ เกิดปัญหาความคิดวิกฤต 

๗. การกําหนดแผนพัฒนามีกระบวนการได๎มารวมศูนย๑ ยังไมํใชํแผนของประชาชนที่เป็นสํวนใหญํ 
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๘. รัฐบาลปัจจุบันให๎ความสําคัญกับงานสวัสดิการสังคม ที่เน๎นการสร๎างเครือขําย/การจัดสวัสดิการ/

การเฝ้าระวัง และเตือนภัย ในการจัดสวัสดิการมี ๓ รูปแบบ ได๎แกํ รัฐดําเนินการ เชํน การศึกษา/การ

สงเคราะห๑/สุขภาพ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครของตนเชื่อมโยงงานชุมชนกับจังหวัด, 

สวัสดิการที่ท๎องถิ่นดําเนินการ และสวัสดิการที่ประชาชนดําเนินการ ซึ่งรัฐได๎รํวมสมทบกับ

ประชาชน เชํน กรณีสวัสดิการ  ๙ ด๎านของสัจจะลดรายจํายวันละบาท 

๙. ยุทธศาสตร๑พัฒนาคนและสร๎างองค๑ความรู๎ ทางศูนย๑เรียนรู๎ชุมชนภาคใต๎)ได๎เร่ิมทํามาตั้งแตํ              

ปี ๒๕๔๘ รํวมกับผู๎นําชุมชนในจังหวัดสงขลา นําหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎รํวมกับ

สถาบันการศึกษาปี ๒๕๕๒ นําผลการศึกษามาเป็นกรอบคิดภารกิจของศูนย๑ประสานงานองค๑กร

เอกชนประจําจังหวัดสงขลา นําไปขยายผลพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผํานมา โดยจัดประชุมสมัชชาภาคีองค๑กรสวัสดิการและรํวมกับ

องค๑กรสาธารณะในจังหวัดสงขลา ๓๐๐ กวําองค๑กร ประกาศเจตนารมณ๑ในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร๑นี้ตามแนวทางในคําประกาศ (ดูรายละเอียดในเว็บไซต๑ www.banbanradio.com) รํวมกัน 

๑๐. กระทรวงเกษตรรํวมมือกับศูนย๑เรียนร๎ูคุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดําเนินการโดย อ.ภาณุ 

พิทักษ๑เผํา จัดกระบวนการเรียนรู๎ปรับพฤติกรรมให๎กับกลุํมเกษตรกรผู๎สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัด

สงขลาและภาคใต๎ 

หลักการส าคัญ 

คนเป็นสัตว๑ที่พัฒนาได๎ ถ๎าได๎รับการพัฒนาที่ถูกทาง แตํถ๎าผิดทางหรือไมํได๎รับการพัฒนาจะมีฐานะต่ํากวํา

สัตว๑ นักปราชญ๑ศาสดาทั้งหลายที่เรารู๎จักมีประพุทธเจ๎า พระเยซูคริสต๑ พระนะบีมูฮัมหมัด เป็นต๎น  ล๎วนมอง 

เห็นตรงกันวํา คนและสังคมเจริญได๎ด๎วยการพัฒนาตนใน ๓ ด๎าน คือ ด๎านกาย จิตใจและจิตวิญญาณ           

ให๎สะอาด ให๎สงบและสวําง เอาชนะอกุศลธรรมทั้งปวงได๎ พาชีวิตเดินตามทางสายกลางสร๎างกุศลกรรม     

ทําจิตใจตนให๎บริสุทธิ์ มั่นคงเป็นฐานกํอปัญญา แก๎ปัญหาทั้งปวงได๎ดี ชุมชนและสังคมได๎เดินตามเส๎นทาง

สายนี้ คน ชุมชน สังคม นั้นคือ คนพอเพียง ชุมชนพอเพียง และสังคมพอเพียง ดังนั้นหัวใจของสงขลา

พอเพียง จึงอยูํที่คนและชุมชนพอเพียง 

 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคนและการสร๎างองค๑ความร๎ู มีนัยสําคัญการสร๎างสังคมแหํงสุขภาวะในระยะ

ยาว ดังนั้น สงขลาพอเพียง จึงได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาคนและการจัดการความร๎ู 

 

http://www.banbanradio.com/
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เป้าหมาย 

 การพัฒนาคนและการสร๎างองค๑ความรู๎ ทําให๎คนอยูํดี กินดี มีสุข/ไมํโงํ ไมํเจ็บ ไมํจน มีความเจริญ    

๔ ด๎าน คือ กาย ความคิด จิต และสติปัญญา โดย 

 ใช๎พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นฐาน ใช๎คนเป็นศูนย๑กลางในการพัฒนา ทุกฝ่ายที่ดําเนินการควรมีพันธกิจ/

พันธจิตรํวมกันในการทํางาน 

 ใช๎หลักคิดมีสํวนรํวม องค๑รวมและบูรณาการมาทํารํวมกัน ภายใต๎พระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทั้ง ๒ ชุด คือ เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา โดยการประสานความรํวมมือ

ระหวํางกันใน ๔ สํวนคือ 

๑. ประสานรู้-ร่วมรู้ : ปรับฐานร๎ู-เรียนร๎ู ศึกษาค๎นคว๎า วิจัย ค๎นหาข๎อมูลองค๑ความรู๎ของบุคคล-องค๑กรทุก

ภาคสํวน เพื่อสร๎างศักยภาพให๎ร๎ูเขาร๎ูเรา ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว๎าง และความเป็นเหตุเป็นผลของกันและ

กันระหวํางบุคคล-องค๑กร ภายในและภายนอก หมูํบ๎าน-จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนให๎เกิดภาวะ “ร๎ูพอเพียง” 

และกํอให๎เกิดความรู๎แบบองค๑รวมเป็นสงขลาพอเพียง 

๒. ประสานคิด-ร่วมคิด : ปรับฐานคิด ฐานเห็น ฐานเชื่อ ฐานนิยม นโยบายหนุนยุทธศาสตร๑ แผนงาน 

โครงการแก๎ปัญหาและพัฒนาของกลุํมคน องค๑กร หนํวยงานตํางๆที่มุํงพัฒนาเศรษฐกิจและวัตถุตาม

แนวคิดวัตถุนิยม ทุนนิยม บริโภคนิยม สูํฐานคิดมนุษยนิยม สังคมนิยม พอเพียง โดยสํงเสริม ผลักดัน 

ให๎มีการคิดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาคนและชุมชน ควบคูํกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยูํ

ทั้งระดับชาติ จังหวัด-ตําบล หรือขับเคลื่อนให๎เกิดภาวะ “คิดพอเพียง” และกํอเกิดความคิด/การคิดแบบ

องค๑รวม 

๓. ประสานท า-ร่วมท า : ปรับวิธีปฏิบัติ พัฒนาแก๎ไขปัญหาที่มุํงแก๎ไขปัญหาปัจจัย มาสูํการปฏิบัติ 

พัฒนา แก๎ไขปัญหา หาสาเหตุปัจจัยภายในตัวคน กลุํมคน องค๑กร ชุมชน เป็นสําคัญ โดยมุํงปฏิบัติ

พัฒนาองค๑รวมทั้งที่ตัวคนและชุมชน แทนการพัฒนาแตํละด๎าน โดยมุํงความเจริญของคนใน ๔ ด๎าน/มิติ 

คือ เจริญกาย เจริญสังคมความสัมพันธ๑ เจริญใจ และเจริญสติ/ปัญญา เพื่อขับเคลื่อนให๎เกิดภาวะ         

“ทําพอเพียง”และกํอเกิดวิธีปฏิบัติแบบองค๑รวมทั้งคนและชุมชน 

๔. ประสานผล-ร่วมรับผล : ปรับวิธีประเมิน ที่เน๎นเชิงปริมาณหรือผลผลิต ผลทางวัตถุเป็นสําคัญสูํการ

ประเมินผลเชิงคุณภาพและผลผลิต เป็นความเจริญของคน/มนุษย๑ ใน ๔ ด๎าน เพื่อขับเคลื่อนให๎เกิดสุข
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ภาวะ “ผลพอเพียง” หรือกํอเกิดการคิดตามการประเมินผลแบบองค๑รวม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

เอกสาร กรอบคิด ทิศทางพัฒนาคนและสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํสุขภาพองค๑รวมใน

เว็บไซต๑ www.banbanradio.com เร่ือง สงขลาพอเพียง 

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังนี้ 

๑. ให๎ภาคีหลัก ได๎แกํ จังหวัดสงขลา  (ท๎องที่/พมจ/สาธารณสุข/พัฒนาชุมชนและเกษตร) องค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น/สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบ/สถาบันศาสนา/สถาบันครอบครัว/วิทยาลัย

ชุมชน/ศูนย๑เรียนร๎ูชุมชนภาคใต๎(ศรช.)/ศูนย๑ประสานงานองค๑กรเอกชนประจําจังหวัดสงขลา/ศูนย๑เรียนร๎ู

คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง/สถาบันสื่อ/ภาคีเครือขํายแผนสุขภาพ ภาคใต๎ ใช๎หลัก  ๔ ประสานและ         

๔ รํวม คือ ประสานร๎ู ประสานคิด ประสานทํา ประสานผล และรํวมร๎ู รํวมคิด รํวมทํา รํวมรับผล ซึ่งเป็น

กระบวนการนําคนทุกภาคสํวนให๎เข๎าสูํกระบวนการพัฒนาโดยใช๎ฐานคิดตามแนวคิดปรัชญา ๓ แนว คือ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ปรัชญาสุขภาพองค์รวม โดย 

 ใหน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดและทิศทาง 

 ใหน้ าปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตมาเป็นกระบวนการ 

 ใหน้ าปรัชญาสุขภาพองค์รวมมาเป็นเป้าหมาย 

๒. ให๎มีพื้นที่รํวมปฏิบัติการ รํวมคิด แยกทํา ใช๎พื้นที่เป็นตัวต้ัง เรียนรู๎องค๑รวมชุมชน (หมูํบ๎าน/

ตําบล) เรียนร๎ูองค๑รวมของคน นํามาสูํการจัดการตนเอง บนฐานความรํวมมือของภาคีหลัก ได๎แกํ ให๎จังหวัด

สงขลา (ท๎องที่/สาธารณสุข/พัฒนาชุมชนเกษตร) องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น/การศึกษาในระบบและนอก

ระบบ/สถาบันศาสนา/วิทยาลัยชุมชน/ศูนย๑เรียนร๎ูภาคใต๎(ศรช.)/ศูนย๑ประสานงานองค๑กรเอกชนประจํา

จังหวัดสงขลา/ศูนย๑เรียนร๎ูคุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแกนนําในการขับเคลื่อนเป็นหัวหมูํทะลวง

ฟัน ได๎แกํ เครือขํายสงขลาพอเพียง  

๒.๑ พิจารณาการทํางานระดับพื้นที่ซึ่งมีผู๎นําหรือแกนนําที่สามารถเป็นแกนหลักในการ
ดําเนินงาน จําแนกกลุํม เชํน ท๎องถิ่นเป็นเจ๎าภาพหลักท๎องที่เป็นเจ๎าภาพหลัก กศน.เป็นเจ๎าภาพหลัก เครือขําย
ประชาชนเป็นเจ๎าภาพหลัก  

๒.๒ ให๎มีกิจกรรมตามวิถีชีวิต สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา     
(บวร - บ๎าน วัด  โรงเรียน บรม- บ๎าน วัด โรงเรียน มัสยิด บวร- โรงเรียน) โรงเรียนทํารํวมกัน กิจกรรมของ
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 ๓๙ 

ภาคีเครือขําย เชํน เวทีเรียนร๎ู/โรงเรียนสงขลาพอเพียง เพื่อทําความเข๎าใจ มีกลไกการติดตามประเมินผล   
เน๎นการประเมินที่คน และเชื่อมโยงสุขภาวะ ๔ มิต ิคือกาย จิต สังคม และปัญญา 

๒.๓ การตํอยอดความร๎ู ได๎แกํ การตํอยอดพื้นที่ต๎นแบบ การผลิตสื่อของเศรษฐกิจ
พอเพียง/สงขลาพอเพียง การตํอยอดความร๎ูเชิงประเด็น/บุคคล และสร๎างความร๎ูในระดับพื้นที่ โดย กศน./
รร./วิทยาลัยชุมชน ฯลฯ และระดับจังหวัด โดยมหาวิทยาลัย 

๒.๔ ให๎เกิดตําบลความรํวมมือ ๑ ใน ๓ ของตําบลในจังหวัดสงขลาที่เกิดจากความ
รํวมมือของ ตระกูล (สสส. สปชส. สจรส. สกว.) บนฐานร๎ู คิด ทํา และเกิดผลพอเพียง ในลักษณะบูรณาการ 
ประสานรํวม สร๎างโมเดลรํวมเรียนร๎ูความสําเร็จ และปัญหา/อุปสรรค ในตําบลเล็ก/แตํมีความลึกใน
กระบวนการ บนหลักการ "พวก" กลําวคือ พ-เพื่อน ว-วิสัยทัศน๑รํวม และ ก-เกณฑ๑ความสําเร็จรํวม   

๒.๕ เตรียมความพร๎อมในการทําแผนพัฒนาจังหวัดระหวํางภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
ภาครัฐ ภาคท๎องถิ่น ภาควิชาการ (เป็นการวางรากฐานระยะยาว) บนฐานความร๎ูรํวม ตระหนักรํวม มอง
เป้าหมายรํวม 

 
๓. ให๎ภาคีหลักมีการจัดการความรู๎ 

๓.๑ ด๎วยการสร๎างหลักสูตรท๎องถิ่น/ชุดความรู๎อ่ืนๆ ในแตํละประเด็น  ด๎วยการสร๎าง 
สังเคราะห๑ รวบรวม ชุดความร๎ูในแตํละประเด็นอยํางเป็นระบบ 

๓.๒ เพิ่มเติมองค๑ความร๎ูในเร่ืองจิตวิญญาณ ฟื้นฟูความรู๎ในการทําเกษตรที่สอดคล๎อง 
กับธรรมชาติในสาระการเรียนร๎ูของสถานศึกษานอกระบบ 

๓.๓ ขยายผลเร่ืองสงขลาพอเพียงไปสูํคนสํวนใหญํในจังหวัดสงขลา ในลักษณะผีเสื้อ
ขยับปีกลงมือทํากิจกรรมตามหลักปรัชญา มีการนําต๎นแบบดีๆไปขยายผล เชํน กรณีกลุํมออมทรัพย๑คลอง
เปียะ ฯลฯ นําพื้นที่ดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ขยายไปสูํ ๑,๐๘๙ ชุมชน มีการประชาสัมพันธ๑ให๎คนรับร๎ูมากขึ้น 

๓.๔ ผลิตสื่อ เอกสารเพื่อการเรียนร๎ู และเผยแพรํสูํสาธารณะ 
๓.๕ สร๎างวิทยากรจัดการความรู๎และถํายทอดความรู๎ ที่เกิดจากการปฏิบัติการรํวม 

๔. ให๎กศน.เป็นภาคีหลักในการจัดตั้งโรงเรียนสุขภาวะหรือศูนย๑เรียนร๎ูการจัดการชุมชนที่มีการ
เรียนการสอนแกนนําสุขภาวะสงขลาอยํางเป็นระบบ  โดยจัดเป็นหลักสูตรรํวมกับ กศน. วิทยาลัยชุมชน 
และมีความสอดคล๎องกับการพัฒนาศักยภาพสมาชิกของภาคีเครือขําย 

๕. ให๎ภาคีหลักมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และสร๎างอาสาสมัครรายใหมํ ให๎เป็นผู๎นําความ
พอเพียงจํานวน ๓๐๐ คน 
 
 
 
 



 ๔๐ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔        ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคใต้  ในสว่นจังหวัดสงขลา-สตูล 

 

ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในพื้นที่ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ได๎วางแผนการพัฒนาจาก

กรุงเทพมหานคร  และมีข๎อสรุปที่ชัดเจนแล๎ววํา  จะพัฒนาภาคใต๎ตอนลํางสูํการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนัก   
โดยสภาพัฒน์ฯได้ก าหนดพื้นท่ีพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (CDA) เป็นอนุภาคใต๎ ๓ พื้นที่ ได๎แกํ  

๑)  พื้นที่เศรษฐกิจใหมํฝั่งตะวันออก ในแนวสุราษฎร๑ธานี‟นครศรีธรรมราช  เน๎นพัฒนาแบบ
ผสมผสาน อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม-ทํองเที่ยว  

๒) พื้นที่ทํองเที่ยว กลุํมจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา  เป็นพื้นที่ทํองเที่ยว/พักผํอนระดับโลก และบริการ
ฐานความร๎ู 

๓) พื้นที่แนวสะพานเศรษฐกิจ สตูล ‟ สงขลา   เพื่อเชื่อมสตูล-สงขลาและตอนเหนือของมาเลเซีย  จะมี
การพัฒนาทําเรือใหญํทั้ง ๒ ฝั่ง พัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เชํน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
อุตสาหกรรมตํอเนื่อง  บนพื้นที่ราบขนาดใหญํบริเวณหลังทําเรือที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรม   

   
แผนภาพทางซ้าย :  แสดงภาพการแบํงพื้นที่ภาคใต๎เป็น ๓ อนุภาคใต๎  โดย ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต๎          
เป็นกลุํมจังหวัดที่จะก๎าวไปสูํการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนักเต็มรูปแบบในอนาคต 



 ๔๑ 

แผนภาพทางขวา :  แสดงภาพรวมการพัฒนาภาคใต๎  ที่จะมีการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อมุํงเน๎นไปสูํ
การเป็นอุตสาหกรรม  ยกเว๎นฝั่งอันดามันคือภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง เป็นพื้นที่พัฒนาการทํองเที่ยว 
 

 โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย และโรงไฟฟ้าจะนะ ก้าวแรกของการพัฒนาสงขลาสู่การ
เป็นอุตสาหกรรม  

 ก๎าวแรกก๎าวสําคัญของการพัฒนาพื้นที่สงขลา-สตูลสูํการเป็นอุตสาหกรรมคือ การเกิดขึ้นของ      
โรงแยกก๏าซจะนะและทํอสํงก๏าซไทย-มาเลเซีย ซึ่งได๎เร่ิมสร๎างในปี ๒๕๔๖ มีขนาดกําลังผลิต ๔๒๕ ล๎าน
ลูกบาศก๑ฟุตตํอวัน บนพื้นที่ประมาณ ๙๕๐ ไรํในบริเวณ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา  สํงก๏าซจากอําเภอ     
จะนะไปยังอําเภอสะเดาเพื่อสํงตํอให๎ประเทศมาเลเซีย  ปัจจุบันปัญหาหลักที่ชุมชนรอบโรงแยกก๏าซจะนะ 
ประสบปัญหาจากมลพิษในพื้นที่  ที่สําคัญได๎แกํ ปัญหากลิ่นเหม็น  ซึ่งรบกวนสุขภาพของคนในพื้นที่    
กลิ่นเหม็นดังกลําวเกิดจากกระบวนการเผาไหม๎ที่ไมํสมบูรณ๑ สิ่งที่นําเป็นหํวงยิ่งคือ ในกลิ่นที่เหม็นนั้น         
มีสารกํอมะเร็งด๎วยหรือไมํ  นอกจากนี้ยังพบปัญหาเสียงดัง  น้ําเสีย  และบรรยากาศในพื้นที่ที่ร๎อนมากขึ้น 
 หลังจากที่โรงแยกก๏าซได๎สร๎างเสร็จและสํงก๏าซไปสูํประเทศมาเลเซีย ในปี ๒๕๔๘ โรงไฟฟ้าจะนะ
ก็ได๎เร่ิมกํอสร๎างในต้ังอยูํในพื้นที่บ๎านป่าชิง และบ๎านควนหัวช๎าง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในพื้นที่    
๗๕๑ไร ํเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร๎อนรํวม ใช๎ก๏าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวม
ประมาณ ๗๒๕ เมกะวัตต๑ ผลกระทบสําคัญคือการปลํอยน้ําหลํอเย็นที่มีอุณหภูมิสูงลงสูํคลองนาทับ สํงผล
ตํอประชาชนที่ใช๎น้ําและเลี้ยงปลาตลอดแนวคลองในระยะยาว   นอกจากนี้ยังมีมลพิษทางอากาศ
เชํน ฝุ่น   ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑  ( SO๒) และไนโตรเจนออกไซด๑ ( NOX )  และมีปัญหาเสียงดังรบกวนชุมชน
ควนหัวช๎าง 

ทั้งนีโ้รงแยกก๏าซไทย-มาเลเซียที่อําเภอจะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ  ถือเป็นสองอุตสาหกรรมพื้นฐาน
สําคัญในระยะแรกของการเตรียมความพร๎อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักตํอไป 
 
 

 ก้าวท่ีก าลังจะตามมา  สงขลาจะเป็นอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ 

ในชํวงเวลา ๒-๕ ปีนี้  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญํของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล เพื่อการ
ก๎าวไปสูํการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนัก  โดยมีการวางแผนการพัฒนาขนาดใหญํที่จะเกิดขึ้นได๎แกํ 

„ การขยายโรงไฟฟ้าจะนะโรงที่ ๒  เพิ่มกําลังการผลิตอีกเทําตัวคือประมาณ ๗๓๐ MW ซึ่งจะทําให๎มี
กําลังการผลิตทั้งสิ้น ๑,๔๖๐ MW  ซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญํที่สุดในภาคใต๎ 

„ การขยายโรงแยกก๏าซ โรงที่ ๒  จะกําลังการผลิตเพิ่มอีกเทําตัว รวมกําลังการผลิตเป็น ๘๕๐ 
ลูกบาศก๑ฟุต/วัน   ซึ่งมีกําลังการผลิตเกือบเทํากับโรงแยกก๏าซที่มาบตาพุด   

„ การกํอสร๎างทําเรือน้ําลึกจะนะ/ละงู  ซึ่งเป็นทําเรือขนาดใหญํของประเทศเชํนเดียวกับทําเรือ   
แหลมฉบัง  เพื่อเป็นชํองทางในการขนสํงสินค๎าเชื่อมสองฝั่งคาบสมุทร  



 ๔๒ 

„ รถไฟรางคูํ และมอเตอร๑เวย๑ ละง-ูจะนะ เชื่อมตํอทําเรือน้ําลึกทั้ง ๒ แหํง  
„ ทํอสํงน้ํามันและคลังน้ํามัน ละงู/สิงหนคร  เพื่อขนถํายน้ํามันจากเรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญํถําย

น้ํามันตามระบบทํอผํานคาบสมุทร  พร๎อมคลังน้ํามันทางฝั่งละงูในพื้นที่ ๕,๐๐๐ ไรํที่มีถังเก็บน้ํามัน
ขนาดใหญํ ๑๐ ลูกและ คลังน้ํามันในพื้นที่สิงหนครในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไรํที่มีถังเก็บน้ํามันขนาดใหญํ
ถึง ๕๐ ลูก 

„ นิคมอุตสาหกรรมทั้งฝั่งสตูลและสงขลา อีกทั้งยังมีการขยายตัวของโรงงานนอกนิคมด๎วย 
„ มอเตอร๑เวย๑ หาดใหญํ-สะเดา  เพื่อการขนสํงสินค๎าไปยังมาเลเซียและทําเรือปีนัง พร๎อมการสร๎าง

นิคมอุตสาหกรรม ๙๙๐ ไรํที่บ๎านทับโกบ อําเภอสะเดา 
„ โรงไฟฟ้าและเหมืองลิกไนท๑สะบ๎าย๎อย ซึ่งต๎องย๎ายชุมชนอยํางน๎อย ๒ ตําบลประชากรกวํา ๑๐,๐๐๐ 

คน เพื่อนําถํานหินมาผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรม 
„ หลุมขุดเจาะน้ํามันชายฝั่งสงขลาของบริษัทนิวคอสตอล  ซึ่งปัจจุบันได๎มีการขุดเจาะไปแล๎ว  และ

เป็นที่ต๎องสงสัยวําเป็นต๎นเหตุของสารสีดําคล๎ายน้ํามันดิบที่ลอยมาปนเปื้อนทรายตามชายหาดตลอด
แนวจังหวัดสงขลา 

ทั้งหมดนี้กําลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาและสตูล เพื่อให๎เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาภาคใต๎ตามที่
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎วางแมํแบบของการพัฒนาเอาไว๎ และหากเป็นเชํนนี้จริง สงขลา-
สตูล ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความพร๎อมในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักตํอไป อันจะสํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ 
 

 การรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในทํามกลางกระแสการพัฒนาให๎พื้นที่สงขลา-สตูล พัฒนาสูํการเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมหนัก    

ซึ่งมีทั้งข๎อดีและข๎อเสีย   แตํกลับพบวํา 
- ประชาชนในจังหวัดสงขลานั้นมีเพียงสํวนน๎อยที่จะได๎รับข๎อมูลการพัฒนาเหลํานี้   
- ที่ผํานมาการให๎ข๎อมูลที่มีโดยภาครัฐหรือเจ๎าของโครงการ ก็ทําแบบแยกสํวนทีละโครงการทําให๎

ประชาชนสํวนใหญํไมํเห็นการพัฒนาโดยภาพรวม  
- เมื่อไมํได๎มีการรับร๎ูข๎อมูลโดยกว๎างขวาง และไมํมีกลไกในการสื่อสารให๎สาธารณะรับทราบ  

ประชาชนสํวนใหญํจึงไมํได๎มีสํวนรํวมในการตัดสินอนาคตของตนเอง 
- และที่สําคัญที่สุดคือ  ยังไมํได๎มีการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมในการวางวิสัยทัศน๑จังหวัดสงขลา

ในอนาคตที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  เพื่อที่จะเป็นเสมือนแผนผังสําหรับการพัฒนาจังหวัดสงขลา
ในอนาคต  เพื่อที่จะสร๎างสมดุลกับการพัฒนาจากสํวนกลาง 

ดังนั้นการสํงเสริมการรับรู๎และการสร๎างการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  ควรจะเป็นอีกหนึ่งประเด็น
ใหญํที่ต๎องมีการทบทวน 
 



 ๔๓ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังตํอไปนี้  
๑.  ขอให๎หยุด/ชะลอการพัฒนาจังหวัดสงขลา-สตูลไปสูํการเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญํ

แล๎วมีแนวโน๎มสํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน 
๒. ในปัจจุบันประชาชนในจังหวัดสงขลายังรู๎ข๎อมูลสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสงขลาน๎อยมาก ขอให๎ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน รํวมกันเปิดเผยข๎อมูลของการพัฒนาจังหวัดสงขลา-สตูลทั้งหมด
และแผนพัฒนาภาคใต๎ ทั้งที่จะเกิดขึ้นแนํๆและที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ให๎มีแหลํงรวบรวมข๎อมูล  
เพื่อให๎ประชาชนในจังหวัดสงขลา-สตูลได๎เห็นภาพทั้งหมดของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของประชาชนคนสงขลา 

๓. การพัฒนามีทั้งข๎อดีและผลกระทบ  การเปลี่ยนแปลงวิถีของประชาชนสูํการเป็นสังคมอุตสาหกรรม
เป็นเรื่องใหญํ  จึงขอให๎มีการตั้งคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคสํวนที่ทุกภาคสํวนยอมรับ เพื่อศึกษาภาพการ
พัฒนาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัด ทั้งในมิติสิ่งแวดล๎อม สุขภาพ วิถีชีวิตและสังคม และนําเสนอแนวทาง
ที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารทําความเข๎าใจกับประชาชนและทํากระบวนประชาพิจารณ๑อยํางเป็นระบบตํอไป   

๔. สนับสนุนให๎เกิดกลไกภาคพลเมืองที่เข๎มแข็งในกระบวนการตรวจสอบประเด็นแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญํในจังหวัดสงขลา-สตูล  อันได๎แกํ การตั้งกองทุนจากภาครัฐในการสนับสนุนการ
วิจัยของภาคประชาสังคม การประสานเพื่อเชื่อมกระบวนภาคประชาชน การวิจัยจากนักวิชาการใน
สถาบันการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครติดตามตรวจสอบ เป็นต๎น 

๕. เพื่อให๎การพัฒนาจังหวัดสงขลามาจากฐานรากของคนสงขลาเองและการมีสํวนรํวมในการคิดและ
มองจังหวัดสงขลา  จึงขอให๎จังหวัดสงขลามีการจัดกระบวนการในการสร๎างวิสัยทัศน๑จังหวัดสงขลา ๒๐ ปี
ข๎างหน๎าขึ้นมาใหมํ โดยเร่ิมกระบวนการทําตั้งแตํปี ๒๕๕๔ ให๎เสร็จสิ้นในปี ๒๕๕๕ โดยมีองค๑ประกอบที่
ครบถ๎วนเป็นทางการ ที่จะเป็นธงนําในการพัฒนาอยํางยั่งยืนที่ทุกฝ่ายยอมรับ ที่มีภูมินิเวศน๑วัฒนธรรมและ
ประชาชนคนสงขลาเป็นตัวตั้ง แทนการพัฒนาแบบแยกสํวนที่คิดจากสํวนกลาง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๕       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

ระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสงขลาพอเพียง 
 

เพื่อให๎สงขลาพอเพียง มีการขับเคลื่อนอยํางเป็นกระบวน มีทิศทาง มีการหนุนเสริม และมีการ
ประสานงานที่เป็นระบบให๎เกิดพลังในการดําเนินงานให๎มากที่สุด  การพัฒนาระบบสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง   

ให๎อยูํบนฐานหลักการ 
 ความตํอเน่ือง 
 หนุนเสริมการทํางานของเครือขํายพื้นที่และประเด็น 
 บูรณาการความเข๎าใจเร่ืองสงขลาพอเพียง 

 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังตํอไปนี้  
ให๎ภาคีเครือขําย สร๎างและพัฒนาระบบสนับสนุนในการขับเคลื่อนสงขลาพอเพียงประกอบด๎วย 
๑. จัดให๎มีคณะกรรมการอํานวยการจังหวัดสงขลา ทําหน๎าที่ให๎คําแนะนํา หนุนเสริมการทํางาน 

กําหนดทิศทาง รํวมติดตามผลการดําเนินงาน โดยจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการบริหารเครือขํายสร๎าง
สุขภาพ ประสานให๎เกิดคณะกรรมการยุทธศาสตร๑เพื่อบูรณาการรํวมกันไปสูํความยั่งยืนโดยมีวิสัยทัศน๑ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ ‟ ๒๕๗๕) ภายใต๎นโยบายสื่อเพื่อการพัฒนาไปสูํสงขลาพอเพียง 

๒. จัดให๎มีคณะกรรมการบริหาร  ทําหน๎าที่สนับสนุนการดําเนินงาน โดยอยูํในความรับผิดชอบของ
คณะทํางานสงขลาพอเพียง 

๓. จัดให๎มีกลไกประสานงานระหวํางพื้นที่ เครือขําย หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และรวมไปถึง
คณะทํางานรายยุทธศาสตร๑ และกลไกประสานกลาง  โดยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ
บริหาร 

๔. จัดให๎มีคณะทํางานสื่อสารประชาสัมพันธ๑ โดยให๎เครือขํายสงขลามีเดียฟอร่ัมและจังหวัดสงขลา
เป็นหนํวยประสานงาน จัดกลไกการทํางานของสื่อ ที่ประกอบด๎วยสื่อราชการ สื่อหนํวยวิชาการ สื่อเอกชน 
สื่อประชาสังคม สื่อชุมชน สื่อศิลปินพื้นบ๎าน ผู๎นําทางศาสนา วิทยุสื่อสาร สื่ออินเตอร๑เน็ต สถานศึกษา 
(หลักสูตรท๎องถิ่น) ภาคเอกชนหนุนเสริมการขับเคลื่อนสงขลาพอเพียง 

 



 ๔๕ 

๔.๑ การประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํความร๎ู เพื่อให๎เกิดการสร๎างกระแสในสังคม  การรวม
พลังของสื่อสารมวลชนในจังหวัดสงขลา และการนําความร๎ูความคิดที่มีประโยชน๑ไปเผยแพรํในหลากหลาย
ชํองทางทั้งทาง website สื่อสิ่งพิมพ๑  วิทยุชุมชน โทรทัศน๑เคเบิลของจังหวัดสงขลา กิจกรรมของชุมชน และ
กิจกรรมทางศาสนา 

๕. จัดให๎มีคณะทํางานเพื่อการจัดการความร๎ู โดยให๎ฝ่ายยุทธศาสตร๑ในแผนพัฒนาจังหวัด ท๎องถิ่น
จังหวัดและคณะทํางานเครือขํายแผนสุขภาพจังหวัด ประสานงานให๎มีการจัดกลไกการทํางานรํวมกัน
ระหวํางจังหวัดสงขลา สถาบันการศึกษา สกว.ท๎องถิ่น องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนชุมชน 

๕.๑ วางระบบข๎อมูลและจัดการความรู๎ ได๎แกํ การจัดระบบฐานข๎อมูลกลาง ข๎อมูลชุมชน
ตัวอยําง ศูนย๑เรียนร๎ูความพอเพียง การสร๎างชุมชนออนไลน๑เพื่อถํายทอดการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู การเชื่อมโยง
เครือขํายผู๎สนใจด๎วยสื่อทางสังคม สํงขําวผํานโทรศัพท๑เคลื่อนที่  สถาบันการศึกษาหนุนวิชาการ  ธนาคาร
เสียง เป็นต๎น 

๖. คณะทํางานพัฒนากองทุนสนับสนุนการทํางาน โดยสํานักงานจังหวัดสงขลา ศูนย๑เรียนรู๎ชุมชน
(ศรช.) และมูลนิธิชุมชนสงขลา รํวมกันประสานให๎มีกลไกการทํางานรํวมกันระหวําง หนํวยงานภาครัฐ 
ท๎องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ 

๖.๑ รํวมกันระดมทุนทางสังคม ระดับจังหวัดและตําบล ที่ผู๎คนในจังหวัดสงขลารํวมกัน
สนับสนุนเพื่อเป็นเจ๎าของกระบวนการพัฒนาจังหวัด  

๗. จัดให๎มีคณะทํางานติดตามประเมินผล โดย ให๎มี KPI ที่ชัดเจน 
๗.๑ การติดตามและประเมินผล เพื่อให๎กระบวนการติดตามประเมินผลเป็นตัวบํงชี้ถึง

ความก๎าวหน๎าและอุปสรรคของการขับเคลื่อนแผนสุขภาพในระยะที่ ๒ เพื่อที่จะสามารถเรํงรัดหรือแก๎ไข
ปัญหาได๎อยํางทันเวลาและตรงจุด    

๘. จัดโครงสร๎างบริหาร 
- คณะอํานวยการ 
- คณะกรรมการบริหาร ประกอบด๎วย คณะทํางาน 
   (โดยพิจารณาจากคนที่ทํางานจริงๆ ในแตํละฝ่าย) 
- สนับสนุนกลไกประสานงาน 

                  - สนับสนุนการติดตาม 
 
 

 

 



 ๔๖ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๖       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

ธรรมนูญกองทุนกลางต าบลพิจิตร 
 

ความเป็นมา 
เกิดจากความต๎องการยกระดับการทํางานของกองทุนแมํของแผํนดินและชุมชนตําบลพิจิตร         

ผลจากการทําแผนสุขภาพตําบลและคณะทํางานรํวมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต๎
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑  รํวมมือกันจัดทําธรรมนูญชุมชน  โดยหยิบยกประเด็นการทํากองทุนกลาง
ของชุมชนขึ้นมาดําเนินการ  เนื่องจากในปัจจุบันมีกองทุนตํางๆหลายกองทุนในตําบลพิจิตร  ซึ่งแตํละ
กองทุนมีการดําเนินงานที่แตกตํางกัน แตํมีวัตถุประสงค๑เพื่อมุํงให๎การชํวยเหลือในด๎านสวัสดิการตํางๆ      
แกํสมาชิกในชุมชนตําบลพิจิตร  จึงเป็นที่มาของธรรมนูญกองทุนกลางตําบลพิจิตร 

เป้าหมายในการท าธรรมนูญกองทุนกลาง  เป็นไปเพื่อชํวยเหลือ สร๎างสวัสดิการให๎กับชุมชนอยําง
ครอบคลุม  ทั่วถึงทุกคน   ทุกวัย ตั้งแตํเกิดจนตาย ในด๎านตํางๆ เชํนสํงเสริมอาชีพ สุขภาพ  การศึกษา หรือ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน และเพิ่มทุนทางสังคมในตําบลพิจิตร 

 
ข๎อที่ ๑   ธรรมนูญนี้เรียกวํา “ธรรมนูญกองทุนกลางตําบลพิจิตร” 
ข๎อที่ ๒  ธรรมนูญนี้ให๎ใช๎ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศของคณะกรรมการธรรมนูญกองทุนกลาง

ตําบลพิจิตรเป็นต๎นไป 
ข๎อที่ ๓  ในธรรมนูญนี้ 
“ธรรมนูญกองทุนกลางตําบลพิจิตร” หมายถึง 
 “กองทุน” หมายความถึง กองทุนหรือกลุํมตํางๆของชุมชนในตําบลพิจิตร 
 “กองทุนกลาง” หมายความถึง กองทุนกลางตําบลพิจิตร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกลาง

ตําบลพิจิตรกําหนด 
“คณะกรรมการกองทุนกลาง” หมายถึง บุคคลที่ได๎รับการแตํงตั้งโดยตําแหนํงและสรรหาจาก

ผู๎ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนกลุํมตํางๆในพื้นที่ตําบลพิจิตร โดยมีจํานวนตามความเหมาะสม 
“ทุนทางสังคม” หมายความถึง ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งดีๆที่มีใน

พื้นที่ตําบลพิจิตร 
 

 



 ๔๗ 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง  วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าท่ี  ทุนและทรัพย์สิน 

ข๎อที่ ๔  ให๎จัดต้ังองค๑กร ชุมชนขึ้นเรียกวํา "ธรรมนูญกองทุนกลางตําบลพิจิตร" และให๎มีที่ทําการ 
ณ (ให๎ระบุสถานที่ตั้ง) 

ข๎อที่ ๕ กองทุนกลางมีวัตถุประสงค๑ ดังตํอไปนี้ 
เพื่อให๎การชํวยเหลือในด๎านเกิด แกํ เจ็บ ตาย อาชีพ การศึกษา การพัฒนา ภัยพิบัติ การลดรายจําย 

สุขภาพ ให๎สิ่งของแกํสมาชิกในชุมชนตําบลพิจิตร และเพื่อการป้องกัน/คุ๎มครอง/ การสร๎างเสริมสุขภาพ  
ข๎อที่ ๖ ให๎กองทุนมีอํานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบาย และระเบียบการกระจายทุนตามวัตถุประสงค๑และประชาสัมพันธ๑กิจกรรมของ 
       กองทุนกลาง 
(๒) ควบคุมดูแล ดําเนินการใดๆ เพื่อให๎สําเร็จตามวัตถุประสงค๑ของกองทุนกลาง ทั้งนี้ตามหลักและ 
       วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) ดําเนินการและประสานงานกับสํวนราชการและองค๑กรตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
(๔) ติดตามประเมินผล 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย แตํทั้งนี้การปฏิบัติตํางๆต๎องเป็นไปตาม 
       ระเบียบข๎อบังคับและกฎหมาย 
ข๎อที่ ๗ นอกจากอํานาจหน๎าที่ในข๎อ ๖ ให๎กองทุนกลางมีอํานาจหน๎าที่ทํากิจการดังตํอไปนี้ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือกํอหนี้ทรัพย๑สิทธิตํางๆ 
(๒) กํอต้ังสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภท ผูกพันทรัพย๑สิน ตลอดจนทํานิติกรรมเพื่อประโยชน๑ 
       ในการดําเนินกิจการของกองทุนกลาง 
(๓) เข๎ารํวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค๑ของกองทุนกลาง 
(๔) กู๎ยืมเงินเพื่อประโยชน๑ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค๑ 
(๕) จัดให๎มีและให๎ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนกลาง 
(๖) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือตํอเนื่อง เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ของกองทุนกลางที่ 
      คณะกรรมการมอบหมาย 
ข๎อที่ ๘ ทุนและทรัพย๑สินในการดําเนินงานของกองทุนกลาง (ให๎เพิ่มเติมที่มาและจํานวนพื้นที่) 

ประกอบด๎วย 
 (๑) เงินอุดหนุนจากองค๑การบริหารสํวนตําบลพิจิตร 
 (๒) เงินอุดหนุนจากกลุํมหรือกองทุนตํางๆในตําบลพิจิตร ได๎แกํ 
  ๒.๑   กองทุนแมํของแผํนดินตําบลพิจิตร 
  ๒.๒  กลุํมออมทรัพย๑ตําบลพิจิตร 
  ๒.๓  กองทุนหมูํบ๎าน 



 ๔๘ 

  ๒.๔  กองทุนหมูํบ๎านเฉลิมพระเกียรติ 
  ๒.๕  กลุํมน้ํายาง 
  ๒.๖  กลุํมสัจจะวันละ ๑ บาท 
  ๒.๗  กองทุนการศึกษาและสวัสดิการตําบลพิจิตร 
  ๒.๘  กองทุนสุขภาพตําบลพิจิตร 
  ๒.๙   กองทุนบริษัททรานซ๑ไทยมาเลย๑ 
  ๒.๑๐  รับสมัครสมาชิกออมทรัพย๑วันละบาทเพื่อสมทบกองทุนกลาง 
  ๒.๑๑  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให๎ตามความเหมาะสม       
(๔) เงินหรือทรัพย๑สินที่มีผู๎บริจาค นอกเหนือจากข๎อ (๒) 
(๕) เงินหรือทรัพย๑สินอ่ืนที่กองทุนได๎รับ 
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน๑ใด ที่เกิดจากทรัพย๑สินของกองทุนกลาง 
(๗) แรงงานหรือสิ่งของ 
 

หมวด ๒ 
การบริหารและการด าเนินกิจการ 

ข๎อที่ ๙  ให๎มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวํา "คณะกรรมการกองทุนกลางตําบลพิจิตร" โดยเป็น
ผู๎แทนของแตํละกลุํม/องค๑กร ประกอบด๎วย 

 (๑) กรรมการโดยตําแหนํง  
  ๑.๑  กํานันตําบลพิจิตร  
  ๑.๒  ผู๎ใหญํบ๎านทุกหมูํบ๎าน 
  ๑.๓  ประธานกองทุนหรือกลุํมตํางๆในตําบลพิจิตร 
  ๑.๔  นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลพิจิตร(คณะผู๎บริหาร อบต.พิจิตร) 
  ๑.๕  สมาชิกสภา อบต.พิจิตร 
(๒) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 

 ๒.๑  ปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบลพิจิตร 
 ๒.๒  ผู๎อํานวยการสถานศึกษา/ครู 
 ๒.๓  เจ๎าอาวาส 
๒.๔  ประธาน อสม.ตําบลพิจิตร 
๒.๕  เกษตรอําเภอผู๎รับผิดชอบประจําตําบลพิจิตร 
 ๒.๖  ผู๎อํานวยการ กศน.นาหมํอม/ ครูกศน. 
 ๒.๗  พัฒนากรประจําตําบลพิจิตร 



 ๔๙ 

 ๒.๘  ปลัดอําเภอผู๎รับผิดชอบตําบลพิจิตร 
๒.๙  ประธานชมรมผู๎สูงอายุตําบลพิจิตร 
 ๒.๑๐ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลพิจิตร 
๒.๑๑ ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลนาหมํอม 
๒.๑๒ หัวหน๎าคลินิกสุขภาพชุมชนตําบลพิจิตรหรือผู๎แทน 

(๓) กรรมการจากการสรรหา 
  ๓.๑  สตรีอาสาพัฒนาหมูํบ๎าน หมูํบ๎านละ ๑ คน 

๓.๒  อสม.หมูํบ๎านละ ๑  คน 
๓.๓  ตัวแทนเยาวชน หมูํบ๎านละ ๑  คน 
๓.๔ ชรบ./ อส.สํารอง หมูํบ๎านละ ๑ คน 
๓.๕ สมาชิกสภาองค๑กรชุมชนตําบลพิจิตร 

ข๎อที่ ๑๐  คณะกรรมการกองทุนกลางตามข๎อ ๙ ให๎เลือกคณะกรรมการจาก (๑)  เป็นประธาน      
สํวนรองประธานจํานวน ๒ คนให๎เลือกจาก (๑) (๒) และ (๓)  และให๎ประธานเลือกเลขานุการจํานวน ๑ คน 
และผู๎ชํวย จํานวน ๒ คน 

ข๎อที่ ๑๑ คณะกรรมการตามข๎อ ๙ ต๎องมีคุณสมบัติ และไมํมีคุณลักษณะต๎องห๎ามดังตํอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมํต่ํากวํา ๑๘ ปีบริบูรณ๑ 
 (๓) ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย คนไร๎ความสามารถหรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ 
 (๔) ไมํเคยได๎รับโทษจําคุกหรือโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุก เว๎นแตํเป็นโทษสําหรับความผิด       

ที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข๎อที่ ๑๒ การอยูํในวาระการดํารงตําแหนํงคราวละ ๔ ปี นับตั้งแตํ วันที่ได๎รับการแตํงตั้ง การเลือก

กรรมการแตํละคร้ังให๎มีคณะกรรมการชุดเดิมไมํน๎อยกวําคร่ึงหนึ่ง  
ข๎อที่ ๑๓ คณะกรรมการกองทุนกลางพ๎นจากตําแหนํง 
(๑)  จากการเสียชีวิต  
(๒) การลาออก  
(๓) ขาดการประชุมเกิน ๔ คร้ัง  
(๔) พ๎นจากการดํารงตําแหนํง 
ข๎อที่ ๑๔ คณะกรรมการกองทุนกลางมีการประชุมรํวมกัน ๒ เดือนตํอคร้ัง หรือมีการนัดหมาย

เฉพาะในกรณีเกิดเหตุเรํงดํวน 
 
 
 



 ๕๐ 

หมวด ๓ 
การเงิน  การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน 

ข๎อที่ ๑๕ การทําบัญชีของกองทุนกลางให๎จัดทําตามหลักสากลตามแบบหรือหลักเกณฑ๑ของทาง
ราชการกําหนด  

(๑) มีการประมาณการรายรับ รายจํายประจําปี ตามปีงบประมาณ 
(๒) จัดให๎มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุนกลาง 
(๓) รายงานผลการตรวจสอบให๎ที่ประชุมคณะกรรมการทราบอยํางน๎อยปีละ ๑ คร้ัง 
ข๎อที่ ๑๖ เพื่อประโยชน๑ในการสํงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบ การดําเนินงานของกองทุน

กลางให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ โครงการและแผนงานที่จัดทําไว๎ ให๎กองทุนกลางจัดให๎มีการประเมินผล
การดําเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด๔ 

แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนกลาง 
ข๎อที่ ๑๗ ด๎านการศึกษา 
 (๑) สํงเสริมการศึกษาของเด็กปฐมวัยจนถึงปริญญาตรี 
 (๒) สํงเสริมการเรียนร๎ูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให๎คนทุกวัย ทุกกลุํม องค๑กรตํางๆในตําบลพิจิตร 
ข๎อที่ ๑๘ ด๎านสวัสดิการ เกิด แกํ เจ็บ ตาย 
(๑) เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของกองทุนสัจจะวันละบาท 
ข๎อที่ ๑๙ ด๎านสุขภาพ 
(๑) เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของกองทุนสุขภาพตําบล 
(๒) สมทบทุนเพื่อชํวยเหลือผู๎ป่วย ผู๎ด๎อยโอกาสในการรักษาพยาบาล 
(๓) สร๎างแรงจูงใจในการสํงเสริม สนับสนุน ป้องกันและดูแลสุขภาพ 
(๔) การคุ๎มครองผู๎บริโภค 
(๕) การสนับสนุนการประเมินผลกระทบตํอสุขภาพ 
ข๎อที่ ๒๐ ด๎านสํงเสริมอาชีพ 
(๑) สํงเสริมการเรียนรู๎เพื่ออาชีพ  
(๒) สํงเสริมกิจกรรมกลุํม/ชมรมเพื่อสุขภาพ เพื่อสังคม โดยมีการคืนร๎อยละ ๑๐ ของเงินที่กู๎ยืม        

สูํกองทุนกลาง 
(๓) ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ข๎อที่ ๒๑ ด๎านบรรเทาสาธารณภัย 
(๑) ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย  
(๒) จัดซื้ออุปกรณ๑ สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย 



 ๕๑ 

ข๎อที่ ๒๒ ด๎านเพิ่มทุนทางสังคมและอื่นๆ  
(๑) ยกยํองเชิดชูคนดีศรีพิจิตรในด๎านตํางๆ  
(๒) รักษาฟื้นฟู อนุรักษ๑ และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
(๓) สํงเสริมอาสาสมัครเพื่อชุมชน 
(๔) สนับสนุนการบริหารจัดการขององค๑กร “ธรรมนูญกองทุนกลางตําบลพิจิตร” 
ข๎อที่ ๒๓ ให๎กรรมการกองทุนกําหนดแนวทางการใช๎จํายเงินกองทุนกลาง(ข๎อ ๑๗-๒๒)จะต๎องผําน

การรับรองจากสมัชชากองทุนตําบลพิจิตร  
 

หมวด ๕ 
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และบริการข้อมูล 

ข๎อที่ ๒๔ ให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลพิจิตร มีหน๎าที่ประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
กิจกรรมของกองทุนกลาง 

ข๎อที่ ๒๕ จัดให๎มีศูนย๑ข๎อมูลกลางเพื่อเผยแพรํข๎อมูลของกองทุนกลาง 
ข๎อที่ ๒๖ องค๑การบริหารสํวนตําบลพิจิตรมีหน๎าที่จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแกํศูนย๑ข๎อมูล

กลาง เพื่อเป็นคําใช๎จํายและดําเนินการตามภาระหน๎าที่ตามความจําเป็นและต๎องการของศูนย๑ข๎อมูล 
ข๎อที่ ๒๗ หนํวยงาน องค๑กร กลุํมชุมชน ต๎องรํวมมือกันจัดให๎มีสมัชชากองทุนกลางระดับพื้นที่

ตําบลพิจิตรอยํางน๎อยปีละ ๑  คร้ัง 
 

บทเฉพาะกาล 
ข๎อที่ ๒๘ การแก๎ไขเพิ่มเติมธรรมนูญกองทุนกลางฉบับนี้ ให๎กระทําโดยขั้นตอนเดียวกันกับการ

จัดทําหรือกระทําโดยสมัชชากองทุนกลางตําบลพิจิตรที่จัดขึ้นในแตํละปี  โดยต๎องเสนอหลักการและเหตุผล
ประกอบที่ชัดเจน  มติ การแก๎ไขเพิ่มเติมต๎องมีผู๎เห็นชอบไมํน๎อยกวําคร่ึงหนึ่งของผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๒ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๗       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ 
 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ททท. 
- การทํองเที่ยวและกีฬา 
- วัฒนธรรมจังหวัด/อําเภอ 
- อบจ. / ท๎องถิ่น 
- เอกชน (สมาคมมัคคุเทศน๑ / บริษัททํองเที่ยว) 
- กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
- ศูนย๑ประสานงานการทํองเที่ยวลุํมน้ําทะเลสาบ 
- มหาวิทยาลัย (มอ. / ราชภัฎ/ เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย/ทักษิณ) 

ต้นทุนเดิมท่ีมีแล้ว 

 การทํองเที่ยววิถีโหนด นา เล  ๓ ตําบล (ต.คลองรี ต.คูขุด ต.ทําหิน) 
 ตลาดน้ําคลองแดน 
 ต.ปากรอ (ไหว๎พระ /ป่าชายเลน/ศูนย๑เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง) 
 กระแสสินธุ๑มีโฮมสเตย๑ 
 ป่าชายเลน / วัดชะแล๎ 
 วัดพะโคะ 
 วัดจะทิ้งพระ 

การเชื่อมโยงโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ต.บํอตรุ ต.รําแดง 
 ทําบุญ ๙ วัด 
 ตามรอย ร.๕ 
 ตามรอยช๎างแกลบ ทุํงบ๎านขาว 
 ตามรอย ๓ สมเด็จ 
 ตามรอยหลวงปู่ทวด (๑ วัน ๑ อําเภอ /๑ วัน ๑ ตําบล) 



 ๕๓ 

พื้นที่ร่วมด าเนินการระยะที่ ๑ 
 ๑)  ตําบลเกาะใหญํ 
 ๒) ตําบลรําแดง 
 ๓) เทศบาลตําบลเชิงแส 
 ๔) เทศบาลตําบลชะแล๎ 
 ๕) ตําบลปากรอ 
 ๖) เทศบาลตําบลกระแสสินธุ๑ 
 ๗) ตําบลคูขุด 
 ๘) ตําบลคลองรี 
 ๙) ตําบลคลองแดน 
 ๑๐) เทศบาลตําบลบํอตรุ 
 ๑๑) ตําบลทําหิน 
 ๑๒) ตําบลชุมพล 
 ๑๓) ตําบลบํอแดง 
 ๑๔) เทศบาลตําบลระโนด 
ประเภทของวัฒนธรรม แบํงออกเป็น ๒ ประเภทได๎แกํ 

๑. วัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ อาทิ  
๑.๑ ภูมิปัญญา อาหาร(ตาลโตนด) เคร่ืองนุํงหํม (การทําผ๎าบาติกที่กระแสสินธุ๑) ยารักษาโรค 

วรรณกรรม การปั้น (การปั้นหม๎อ ฟื้นเตาเผาปะโอ สทิงหม๎อ) การแกะสลัก  การจักสาน 
๑.๒ ศิลปะการแสดง 

- หนังตะลุง 
- โนราห๑ (โนราห๑แก๎บน ต.ชะแล๎) 

๑.๓ วิถี 
- โหนด คูขุด (นกน้ํา สาธิตผลิตภัณฑ๑ตาลโตนด เฟอร๑นิเจอร๑ไม๎โหนด เมนูอาหาร 
   ตาลโตนด)  
- โหนด ‟ เล  ทําหิน  ลํองเรือชมวิถีการทําประมง ชมนกน้ํา เกาะตํางๆ ในทะเลสาบ  
   อาหารจากตาลโตนด  แปรรูปขนมพื้นบ๎านจากตาลโตนด   น้ําตาลแวํน น้ําตาลโตนด 
   ผงสบูํตาลโตนด จักรสานใบตาล  วิถีคนขึ้นตาล การปีนตาล เคี่ยวตาล เฉาะตาล 
   ภูมิปัญญารักษางูกัด 
- ไผ่ (ระโนด) 
- นา คูขุด (ข๎าวกล๎อง/ไขํเป็ดทําหิน กระแสสินธุ๑ แปรรูปข๎าวกล๎อง ไขํครอบ วุ๎นลูกตาล  
  ไขํกรอบ ปลาเค็ม นารวม (สาธิต) ข๎าวพื้นบ๎าน (ข๎าวสังหยด)) 



 ๕๔ 

-  เขา เขารัดปูน กระแสสินธุ๑ 
-  เล การค๎าขาย(อดีต) (ศูนย๑เรียนรู๎ป่าชายเลนชะแล๎/ปากรอ คลองสทิงหม๎อรําแดง  
   บังกะโลปลาปากรอ เกาะคําเหียงคลองรี โลมาอิรวดี กระแสสินธุ๑ อาหารกุ๎งแมํน้ํา  
   กระแสสินธุ๑ คอกควายนายแรง กระแสสินธุ๑ ตลาดริมน้ํา คลองแดน (การวิจัยนํา  
   ตามด๎วยกติกา เชํน ตลาดโบราณ พระพุทธรูปทองคํา โฮมสเตย๑ พระบรมสารีริกธาตุ  
   ชุมชนริมน้ํา วัดคลองแดน เรือขุด ๑๐ ฐานเรียนร๎ู (ร๎อยลูกปัด ผ๎ามัดย๎อม อาหารพื้นบ๎าน  
   ทํองเที่ยว ฯลฯ) 
- โฮมสเตย๑ ม.๓ กระแสสินธุ๑/ดอนคัน/คลองแดน/ทําหิน/ปากรอ/คลองรี 
- ต.รําแดง (แหลํงเรียนร๎ู) 

๑.๔ อาคาร(สถาปัตยกรรม) 
- วัด วัดพระโคะ วัดสีหยัง วัดนางเหล๎า ถ้ําเขาคูหา วัดชะแล๎ ๕๕๐ ปี (บํอน้ํา) วัดเอก  
  (หลวงพํอเดิม) วัดแหลมบํอทํอ (บํอน้ําศักดิ์สิทธิ์) วัดท๎ายยอ วัดทําคุระ คลองรี (แมํ 
  เจ๎าอยูํหัว) 
- พระพุทธรูป พระนอนวัดจะทิ้งพระ สมเด็จเจ๎าเกาะใหญํ  พระนอนแหลมจาก ปากรอ 
- บ๎านเรือนปั้นหยา ทําหิน คูขุด 
- เจดีย๑ วัดเจดีย๑งามหินปะการัง 

๑.๕ ทิวทัศน์ 
- เขารัดปูน กระแสสินธุ๑ นั่งเรือรอบเกาะ 

๒. วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้  
๒.๑ เป็นวิถี 

- บํอ พัง(สระน้ํา) 
๒.๒ ประวัติศาสตร์ ชื่อบ้านนามเมือง  

- เส๎นทางศรีวิชัย 
- หาดมหาราช ร. ๕ เสด็จ 
- เมืองทําคลองแดน (ตลาด วัด) 
- เมืองเกํา สิงหนคร (เจดีย๑ องค๑ดํา องค๑ขาว) 

๒.๓ ต านาน  
 - ตามรอยหลวงปู่ทวด 
 - กําเนิดโนราห๑ เกาะใหญํ 
- ตามรอยเสด็จพํอ ร.๕ 

๒.๔ ความเชื่อ 
  ประเพณี เชํน  



 ๕๕ 

 - รับเทียมดา (เทวดา) 
 - แตํงงานต๎นไม๎ 
 - ลากพระเดือน ๕ ใน ๓ ตําบล 
- ความรู๎หมอพื้นบ๎าน การบวชแก๎บน วัดเอก 
- ตายายยํานวัดทําคูระ 
- ลอยแพกระแสสินธุ๑ 

ตัวอย่างรูปแบบการท่องเท่ียว 

 ทําบุญ ๙วัด/๙ วัด ๙ มงคล 
 ตามรอย ๓ สมเด็จ 
 ตามรอยหลวงปู่ทวด 
 วันเดียวเที่ยวคาบสมุทร 
 ๒ วัน ๑ คืน เที่ยวคาบสมุทร 
 ๑๒ เดือนตามวิถีชุมชน (ตายายยําน งานลูกโหนด โนราแขํง ไหว๎พระทอง) 
 เยี่ยมชมวิถีชุมชนลํองเรือ แลนก แลวิถีประมง วิถีตาลโตนด 
 ทํองเที่ยววันหยุด 

กลุ่ม/ประเภทโปรแกรมการท่องเท่ียว 

 ทัวร๑ผู๎สูงวัย (เน๎นวัด) 
 ทัวร๑ครอบครัว (พํอ แมํ ลูก) 
 ทัวร๑สําหรับนักเรียน/นักศึกษา (เร่ืองวัฒนธรรม/วิถีชีวิต ประวัติศาสตร๑ ภูมิปัญญา 

ธรรมชาติ) 
 ทัวร๑สําหรับพนักงานบริษัท/โรงงาน (ธรรมชาติ ค๎างคืน (แคมปิ้ง)) 
 ทัวร๑ (มาเลเซีย/สิงคโปร๑ : เน๎นการทําบุญ  ยุโรป/อเมริกา : กิน/สินค๎า วัฒนธรรม ธรรมชาติ) 
 ทัวร๑วัยรุํน (พายเรือคะยัก ค๎างคืน ดูนก) 

รายชื่อวัดท่ีสามารถจัดท าโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 
 ๑. วัดชะแล๎ 
 ๒. วัดทําหิน 
 ๓. วัดธรรมประดิษฐ๑ 
 ๔. วัดทําคุระ 
 ๕. วัดพะโค๏ะ 
 ๖. วัดเอก 
 ๗. วัดแหลมจาก (ปากรอ) 



 ๕๖ 

 ๘. วัดคลองแดน 
 ๙. วัดเจดีย๑งาม 
 ๑๐. วัดสีหยัง 
 ๑๑. วัดจะทิ้งพระ 
 ๑๒. วัดเขารัดปูน 
 ๑๓. วัดสูงเกาะใหญํ 
 ๑๔. วัดแหลมหาด 
 ๑๕. วัดแหลมบํอทํอ 
 ๑๖. วัดพิกุล 
 ๑๗. วัดธรรมประดิษฐ๑ 
ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเท่ียว 
ท าบุญ ๙ วัด (๒วัน ๑ คืน สดชื่นสบายใจ) 
วันที่ ๑ เช๎า  

วัดชะแล๎ อ.สิงหนคร ชมวัด โนราห๑แก๎บน 
วัดทําหิน อ.สทิงพระ 
วัดธรรมประดิษฐ๑ อ.สทิงพระ (รับประทานอาหารเที่ยง) 
วัดทําคุระ อ.สทิงพระ 
วัดพะโค๏ะ อ.สทิงพระ 
วัดเอก  อ.กระแสสินธุ๑ (พักวัดเอก ๑ คืน) 

วันที่ ๒  
วัดคลองแดน อ.ระโนด (ตักบาตร รับประทานอาหารเช๎า) 
วัดเจดีย๑งาม 
วัดสีหยัง  
วัดจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ (เดินทางโดยสวัสดิภาพ) 
ธรรมสัญญาณ ธรรมยาตรา ๙ วัด ๙ มงคล ธรรมยาตราตามรอยหลวงปู่ทวด ๓ วัด ๓ ชุมชน 

ท่องเที่ยววันหยุด / กินเที่ยวคาบสมุทร 
 ๑.  เที่ยวปากรอ สิงหนคร 
 รายละเอียด : ไถนากับวัว / วิถีตาลโตนด / ไหว๎พระนอนแหลมจาก / ลํองเรือเลนก (มค.-เมย.) /     
วิถีประมง / โยนอีเอ็ม / ศูนย๑เศรษฐกิจพอเพียง / มีโฮมเสตย๑ ๑๐ หลัง 
 
 
 



 ๕๗ 

 ๒. เที่ยวทําหิน สทิงพระ 
 รายละเอียด : ลํองเรือแลนก(มค-เมย.) / วิถีประมง (ยอ-อวน-ทอดแห- เหยียบรูมิลัง เมย.-กย.) วิถี
ตาลโตนด  แปรรูปขนมพื้นบ๎านจากตาลโตนด   น้ําตาลแวํน น้ําตาลโตนดผง สบูํตาลโตนด จักรสานใบตาล  
วิถีคนขึ้นตาล การปีนตาล เคี่ยวตาล เฉาะตาล / วิถีนา (ดํานา ตค.-พย./เกบ็เกี่ยว มค.-กพ.) 
 ๓. เที่ยวกระแสสินธุ๑ 
 รายละเอียด : ลํองเรือ ต.เกาะใหญํ / เกาะสี่เกาะห๎า / คอกควายนายแรง / กลุํมทอผ๎า / ปุ๋ยชีวภาพ /   
วัดเขารัดปูน 
 ๔. เที่ยวคลองแดน บํอตรุ อ.ระโนด 
 รายละเอียด : ไหว๎พระทอง / ลํองเรือ/ชมตลาดน้ํา (เสาร๑อาทิตย๑) / ตกปลาเรือใบ / เจดีย๑โบราณ 
กิน/เที่ยวคาบสมุทร 

   ต.ปากรอ ‟การจัดการฟาร๑มทะเล 
   ต.ทําหิน วิถีชุมชนตาลโตนด ลํองเรือ แลนก 
   ต.คูขุด แปรรูปตาลโตนด ลํองเรือแลนก 
   ต.กระแสสินธุ๑ ภูมิปัญญาการทอผ๎า วิถีชาวนา วิถีชาวประมง 
   อ.ระโนด วิถีพุทธวัดคลองแดน 

๒ วัน ๑ คืนเที่ยวคาบสมุทร 
ต.รําแดง ชมการทําน้ําส๎มโหนด 
ต.ปากรอ ชมการจัดการฟาร๑มทะเล 
ต.ชะแล๎ ชมมโนราห๑แก๎บน ฐานเรียนร๎ูระบบนิเวศน๑ป่าชายเลน 
ต.ทําหิน ชมวิถีการทําตาลโตนด ลํองเรือ แลนก 
ต.คูขุด ชมแปรรูปตาลโตนด พิพิธภัณฑ๑ชุมชน 
ต.คลองรี ชมการจัดการพลังงานทางเลือก แก๏สชีวภาพ 
วัดพะโค๏ะ ชมนมัสการหลวงปู่ทวด 
ต.กระแสสินธุ๑ ชมบํอน้ําศักดิ์สิทธิ์ คอกควายนายแรง ภูมิปัญญาการทอผ๎า 
อ.ระโนด ชมวิถีพุทธวัดคลองแดน ตลาดน้ําคลองแดน 

๒ วันท่องเที่ยวบันเทิงใจ 
วันที่ ๑ 
๐๗.๐๐น ออกจากหาดใหญํ 
๐๙.๐๐ น. นมัสการหลวงพํอทวด 

- วัดดีหลวง (ฝังรก) 
- วัดพะโคะ (ชุมพล) 

๑๐.๓๐ น. วัดเจดีย๑ยังงาม (บํอตรุ) หมูํบ๎าน ๒ ศาสนา ดูวิถีคนโนด-ไผํ 



 ๕๘ 

๑๒.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน(ระโนด)  
- ลํองเรือชมทะเลสาบ 

๑๗.๐๐ น. ค๎างคืน (คลองแดน) 
วันที่ ๒  
๐๖.๐๐ น. นั่งเรือชมทิวทัศน๑ เกาะคลองแดน 
๐๗.๐๐ น. ตักบาตรเช๎า 
๐๘.๓๐ น. ชมวิวทะเล (เชิงแส) 
๑๐.๐๐ น. ทัวร๑ธรรมชาติเกาะใหญํ 
๑๑.๐๐ น. นมัสการเจ๎าอยูํหัววัดทําคุระ 
๑๒.๐๐ น. ทานข๎าวเที่ยง (คูขุด) 
๑๓.๓๐ น. ดูวิถีการทําตาลโตนด ปีนตาล เคี่ยวตาล เฉาะตาล แปรรูปน้ําตาลโตนดแวํน น้ําตาล

โตนดผง สบูํตาลโตนด  ขนมพื้นบ๎าน   อาหารวํางลูกตาลน้ํากะทิสด 
๑๕.๐๐     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

วันเดียวเที่ยว ๕ วัดโสดล่าง 
 รายละเอียด : ๑)วัดปากรอ   ๒)วัดทําคุระ(พุธแรกเดือน ๖)  ๓)วัดพะโคะ  ๔)วัดสูงเกาะใหญํ         
(วัดหยุดมีตลาดน้ํา)  ๕)วัดเอก 
วันเดียวเที่ยว ๕ วัดโสดบน 
 รายละเอียด : ๑)วัดธรรมโฆษ   ๒)วัดจะทิ้งพระ(แขํงโนราห๑ แรม ๑ ค่ําเดือน ๖)  ๓)วัดสีหยัง         
๔)วัดเจดีย๑งาม  ๕)วัดคลองแดน (วันหยุดมีตลาดน้ํา) 
เที่ยว ๔ วัดตามรอย ๓ สมเด็จ 
 รายละเอียด : ๑)วัดแหลมพ๎อ (รูปปั้น ๓ สมเด็จ)  ๒)วัดเขากุด (สมเด็จเกาะยอ)  ๓)วัดพะโคะ 
(สมเด็จพะโคะ  ๔)วัดสูงเกาะใหญํ (สมเด็จเจ๎าเกาะใหญํ) 
ตามรอยหลวงปู่ทวด 

รายละเอียด : ๑)เกิด สํานักสงฆ๑ต๎นเลียบ   ๒)บวช วัดดีหลวง  ๓)คายแก๎ว วัดนาเปล  ๔)วัดพะโคะ 
๕)วัดสีหยัง  ๖)วัดเจดีย๑งาม 
 
๑๒ เดือน ตามวิถีชุมชน 

เดือน กิจกรรม/วิถีชุมชน 
มกราคม                
กุมภาพันธ๑ 

- 

มีนาคม กระแสสินธุ๑ วันแตงโม  หํมผ๎าขึ้นพระธาตุวัดจะทิ้งพระ 
เมษายน ทําหิน (รับเทียมดา ลากพระเดือน ๕ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน หลวงพํอเดิม) 



 ๕๙ 

พฤษภาคม ลอยแพ ตะเครียะ ตายายยําน วัดทําคุระ วันลูกโหนด-มโนราห๑สทิงพระ วันพํอทําน
ธรรมโฆษ 

มิถุนายน ‟ 
กรกฏาคม ‟ 
สิงหาคม มินิมาราธอน กระแสสินธุ๑ มหกรรมกีฬาพื้นบ๎านปากรอ 
กันยายน ‟ 
ตุลาคม   ‟ 
พฤศจิกายน ตักบาตรเทโว กระแสสินธุ๑ ลากพระแขํงเรือหางยาวเกาะใหญํ แขํงเรือหางยาวคุขุด 

ลากพระทางน้ํา 
ธันวาคม ‟ 

 

พื้นที/่กิจกรรมเด่นคาบสมุทรสทิงพระ 

พื้นที่ กิจกรรม/เร่ืองเด่น 

ต.คลองแดน อ.ระโนด ชุมชนริมน้ําวิถีพุทธ 

ต.ทําหิน อ.สทิงพระ ลงเรือแลนก/วิถีตาลโตนด 

ต.รําแดง อ.สิงหนคร ลานวัฒนธธรมสร๎างสุข 

ต.คูขุด อ.สทิงพระ แปรรูปตาลโตนดผลิตภัณฑ๑ 

ต.คลองรี อ.สทิงพระ เจ๎าแมํอยูํหัว (เดือน ๖ พุธแรกเดือนแรม) 

ต.ชุมพล อ.สทิงพระ หลวงปู่ทวดวัดพะโคะ 

ต.บํอแดง อ.สทิงพระ ป่าสันทราย+วิถีประมง 

ต.ชะแล๎ อ.สิงหนคร ป่าชายเลน 

ต.เชงิแส  อ.กระแสสินธุ๑ ชมวิว ๒ เล 

เทศบาลระโนด ตลาดริมคลอง 



 ๖๐ 

ต.บํอตรุ อ.ระโนด หมูํบ๎าน ๒ ศาสนา 

ต.ปากรอ อ.สิงหนคร บังกะโลปลา 

ต.เกาะใหญํ อ.กระแสสินธุ๑ สมเด็จเจ๎าเกาะใหญํ 

ต.กระแสสินธุ๑ อ.กระแสสินธุ๑ วัดโตนดด๎วน โบสถ๑โบราณ 

 
ปฏิทินตารางกิจกรรมแต่ละเดือน 

เดือน กิจกรรม พื้นที่ 
มกราคม - ดูนก - คูขุด 
กุมภาพันธ๑ - ทอดผ๎าป่าประจําปีวัดพะโค๏ะ - ชุมพล 
มีนาคม - วันที่ ๔ มีนาคมของทุกปีงานบายศรีสูํขวัญ - เชิงแส 
เมษายน - งานประจําปีสรงน้ําหลวงพํอเดิมวัดเอก - เชิงแส 
 - เปิดโลกเลสาบ  

- ชักพระเดือน ๕ 
- ทําขวัญข๎าว พิธีรับเทียมดา 

- ชะแล๎ 
- บํอแดง วัดจันทร๑ ทําหิน 
- บํอแดง ทําหิน ระโนด 

พฤษภาคม - งานสรงน้ําเจ๎าแมํอยูํหัว (ตายายยําน) 
- งานวันลูกโหนด 
- งานหํมผ๎าพํอเฒํานอน 

- คลองรี 
- คลองรี 
- วัดจะทิ้งพระ 

มิถุนายน - นมัสการหลวงพํอชุม หลวงพี่พร๎อม ฯลฯ - คลองแดน 
กรกฏาคม - งานลอยแพ - บํอแดง กระแสสินธุ๑ บํอตรุ 
สิงหาคม -  -  
กันยายน - ทําบุญเดือนสิบ แหํหมรับ 

- สูํขวัญแมํโพสพ 
- บํอแดง 
- ระโนด 

ตุลาคม - สืบสานงานศิลป์ถิ่นคลองแดน (ขันหมากปฐม) - คลองแดน 
พฤศจิกายน - แขํงเรือวัดแหลมวัง  

- ลอยกระทง 
- ชักพระแขํงเรือวัดแหลมบํอทํอ 
- ลอยกระทงที่บํอตรุ 
- ทอดกฐิน 

- คูขุด 
- คูขุด บํอตรุ ระวะ 
- เกาะใหญํ 
- บํอตรุ 
- ทุกวัดในคาบสมุทรสทิงพระ 

ธันวาคม - แขํงเรือ ๑๒ ฝีพาย      -      ระโนด 



 ๖๑ 

หลักคิดหลักการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ 

๑. สํงเสริมการทํองเที่ยวการอนุรักษ๑วัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม

ในคาบสมุทรสทิงพระและสอดคล๎องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. สํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูรํวมระหวํางชุมชนกับนักทํองเที่ยว 

๓. ผลประโยชน๑ที่ได๎ต๎องเป็นของชุมชน เกิดการกระจายรายได๎อยํางเทําเทียม 

๔. เน๎นประวัติศาสตร๑ชุมชน/พื้นที่ อัตลักษณ๑ของชุมชนในคาบสมุทรสทิงพระในการสร๎างผลิตภัณฑ๑

การทํองเที่ยวที่ไมํซ้ํากัน นํามาสูํการสร๎างแบรนด๑(brand) การทํองเที่ยวของพื้นที่ 

๕. สร๎างมาตรฐานรํวม ตั้งแตํการกําหนดกฎกติกามารยาทของนักทํองเที่ยวในชุมชน การควบคุมราคา 

ความปลอดภัย การบริการ ฯลฯ 

๖. การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอาชีพเสริมให๎กับประชาชนในพื้นที่ 

กลุํมลูกค๎า ได๎แกํ คนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร กลุํมศึกษาดูงาน กลุํมปฏิบัติธรรม   
กลุํม อปท. กลุํมครอบครัว กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมวัยรํุน รวมไปถึงชาวตํางชาติ ได๎แกํ สิงคโปร๑ อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น 

 
การบริหารจัดการระดับโซน (ชื่อ ชมรมท่องเท่ียววิถีชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ

อํานวยการกลาง 

ศูนย๑ประสานงาน

หลัก 

กองเลขาข๎อมูล 

ประชาสัมพันธ๑ 

ที่ปรึกษาภาคีรํวม-

วิชาการ 

จุดประสานงาน

คณะทํางานโซน 

คณะกรรมการ

พื้นที่สิงหนคร 

คณะกรรมการ

พื้นที่สทิงพระ 

คณะกรรมการ

พื้นที่กระแสสินธุ๑ 

คณะกรรมการ

พื้นที่ระโนด 

ระเบียบ/ข๎อบงัคบั 



 ๖๒ 

การบริหารจัดการ (ระดับพื้นที)่ 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ มีมติให๎ 
๑. ให๎การทําแผนพัฒนาภาคใต๎ แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/จังหวัดสงขลา แผนพัฒนาลุํมน้ําทะเลสาบ

สงขลา องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รํวมกันสํงเสริมคาบสมุทรสทิงพระให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๒. ให๎ชมรมทํองเที่ยววิถีชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ รํวมกันสร๎างมาตรฐานเครือขํายการทํองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในคาบสมุทรสทิงพระ 
 

ผู๎ประสานงานหลัก ที่ปรึกษา 

ระเบียบ/กติกา/

ข๎อตกลงรํวม 

กองเลขา ‟ ข๎อมูล 

 

จุดประสาน

นักทํองเที่ยว  ‟ 

คณะทํางาน 

จุดรวมข๎อมูล 

วัฒนธรรม 

 

อาหาร 

 

อาชีพ เยาวชน ที่พัก รปภ เรือ การตลาด 

การเงินบัญชี ประชาสัมพันธ๑ 

- เอกสาร/ส่ิงพิมพ๑ 

- แผํนพับ 

- เว็บไซต๑ 

- หนังสือพิมพ๑ 

- TV เคเบิล 

กองทุนหมนุเวียน 

คณะกรรมการอํานวยการ 

- งบประมาณ 

- หนุนชํวยยุทธศาสตร๑ 

- ปราชญ๑ 

 



 ๖๓ 

๒.๑ ด๎านการให๎บริการ 
๒.๑.๑ ควรมีจุดบริการข๎อมูล ขําวสาร มีผู๎ประสานงานชัดเจน 
๒.๑.๒ มีโปรแกรมการทํองเที่ยวที่ชัดเจน 
๒.๑.๓ มีการให๎บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและลดการใช๎พลังงาน เชํน  
             จักรยานเยี่ยมชมวิถีชุมชนแทนรถยนต๑ 
๒.๑.๔ มีการแตํงกายที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน 

 ๒.๒ ด๎านอาหาร 
๒.๒.๑ ใช๎ภาชนะอาหารทําจากวัสดุธรรมชาติ 
๒.๒.๒ อาหารพื้นบ๎านและมีความปลอดภัยตํอสุขภาพ  
๒.๒.๓ ใช๎วัตถุดิบในการปรุงจากพื้นที่ 
๒.๒.๔ ยกระดับมาตรฐานอาหารในพื้นที่โดยให๎มีมาตรฐานรับรอง 

๒.๓ ด๎านบุคลากร 
๒.๓.๑ มีมัคคุเทศก๑ที่เป็นคนของพื้นที่ 
๒.๓.๒ มีนักสื่อความหมาย 
๒.๓.๓ มีนักประสานงานชุมชน 
๒.๓.๔ มีกลุํมอาชีพเสริมที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว 

๒.๔ ด๎านแหลํงทํองเที่ยว 
๒.๔.๑ มีความสะอาด 
๒.๔.๒ มีการจัดภูมิทัศน๑ 
๒.๔.๓ มีเอกลักษณ๑ของแตํละพื้นที่ 
๒.๔.๔ มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน 
๒.๔.๕ มีระบบสื่อความหมาย เชํน ป้ายสื่อความหมาย แผนที่  
๒.๔.๖ สามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัดและลุํมน้ําฯ 

๒.๕ ด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยว 
๒.๕.๑ สืบสานประเพณีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ดั้งเดิม 
๒.๕.๒ กิจกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
๒.๕.๓ กิจกรรมปลูกเสริม/ทดแทน/ฟื้นฟู 
๒.๕.๔ กิจกรรมสํงเสริมเยาวชนและผู๎สูงอายุ 
๒.๕.๕ สํงเสริมอาชีพสร๎างรายได๎จากวัตถุดิบพื้นถิ่น 
๒.๕.๖ มีปฏิทินการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวของจังหวัด 
 
 



 ๖๔ 

๒.๖ ด๎านการบริหารจัดการ 
๒.๖.๑ มีการจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน 
๒.๖.๒ มีการจัดต้ังกองทุนกลางระดับพื้นที่ เครือขําย 
๒.๖.๓ มีการบริหารจัดการระดับโซน โดยชมรมทํองเที่ยววิถีชุมชนคาบสมุทร 
             สทิงพระ 
๒.๖.๔ มีการประสานระดับนโยบายกับภาคีและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

๓. ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อบจ.สํวนหน๎า/เทศบาล/อบต.) จัดให๎มีศูนย๑ข๎อมูลการ

ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในคาบสมุทรสทิงพระ โดยความรํวมมือระหวํางชุมชน องค๑กรชุมชน ภาคเอกชน 

และสภาวัฒนธรรมอําเภอ รํวมกันจัดทําข๎อมูล คูํมือ โปรแกรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คาบสมุทรสทิงพระ 

๔. ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬา การทํองเที่ยวแหํงประเทศ
ไทย สมาคม/สมาพันธ๑ หอการค๎ารํวมกันพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและประชาสัมพันธ๑เพื่อสนับสนุนการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ 

๕. ให๎สถาบันการศึกษา ได๎แกํ มทร.ศรีวิชัย มอ.  ม.ราชภัฏสงขล อาชีวะศึกษา และภาคีหนํวยงาน 
ได๎แกํ สสจ. สภาวัฒนธรรมอําเภอ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย กศน .อําเภอ รํวมกันออกแบบชุมชนจัดทํา
ผังเมือง เพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ ( อาหาร/บริการ/มัคคุเทศก๑/การใช๎
ภาษา การจัดระบบข๎อมูล/ออกแบบ/อบรมวิชาชีพระยะสั้น การจัดทําเว็บไซต๑  การประกวดสินค๎าการ
ทํองเที่ยว โปรแกรมทํองเที่ยว การประกวดอาหาร /รับรองมาตรฐานและประชาสัมพันธ๑) 

๖. ให๎องค๑การบริหารสํวนจังหวัด ภาคี องค๑กรที่เกี่ยวข๎อง สนับสนุนให๎มีอุทยานหนังตะลุง 
อนุสรณ๑สถานทวดเทํง ณ ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ และพัฒนาอุทยานนกน้ําตําบลคูขุดเป็นแหลํงทํองเที่ยว 
เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวของเครือขํายคาบสมุทรสทิงพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๕ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๘       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

การจัดระบบการผลิต การตลาด มาตรฐาน และอุทยานอาหารสุขภาพ 
 

การเกษตรกรรม ปี ๒๕๔๙  จังหวัดสงขลามีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น  ๓,๐๗๖,๗๕๔  ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 

๖๖.๕๘   ของพื้นที่ทั้งหมด    มีผู๎ประกอบอาชีพการเกษตร ๙๖๘,๕๐๗   คน  ๑๕๕,๘๙๔   ครัวเรือน               

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญได๎แกํ 

ที ่ อําเภอ 

พื้นที่ปลูกพืช (ไร)ํ 
ตาลโตนด 

(ต๎น) 
ทํานา ยางพารา ไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น พืชไร ํ พืชผัก ไม๎

ดอก 

๑ สะบ๎า

ย๎อย 

๘,๓๓๕ ๒๐๘,๖๑๖ ๕,๔๔๘ - - - - - 

๒ นาหมํอม ๑,๐๘๓ ๔๒,๐๔๗ ๒,๖๘๗ ๒,๐๒๓ ๒๒๐ ๘๔ ๑๖ - 

๓ กระแส

สินธุ๑ 

๓๒,๕๔๓ ๖,๘๐๕ ๑,๗๗๔ ๓,๑๙๙ ๑,๑๙๔ ๙๙๙ - ๕๕,๖๒๕ 

๔ จะนะ ๕๗,๔๗๗ ๑๙๖,๐๖๐ ๗,๖๑๔ ๔,๕๐๖ ๑๔๖ ๒,๖๙๓ ๕๒ - 

๕ รัตภูม ิ ๓๗,๘๔๔ ๑๘๙,๖๓๖ ๑๔,๒๑๐ ๑๐,๔๒๐ ๕,๑๙๗ ๒,๙๑๙ ๒๔ ๕,๗๕๐ 

๖ บางกลํ่า ๖,๑๔๑ ๓๘,๗๘๓ ๒,๐๕๘ - ๘๑๔ ๑,๘๐๒ ๒๗ ๗๕ 

๗ คลอง

หอยโขํง 

๕,๗๒๗ ๑๑๖,๑๕๘ ๗๐๔ ๓,๒๕๘ ๕๑๘ ๕๑๘ ๔ - 

๘ เมือง ๖,๑๔๕ ๒๒,๒๐๙ ๔,๓๔๑ ๘,๐๑๖ ๙๖๐ ๘๕๕ ๑๒ - 

๙ นาทว ี ๑๐,๒๕๔ ๒๖๖,๔๒๕ ๑๗,๐๕๙ - - ๑๓๑ - - 



 ๖๖ 

๑๐ สทิงพระ ๔๘,๕๑๘ - ๓,๕๒๙ ๓,๕๐๐ ๙๗๗ ๖๔๖ - ๖๘๑,๐๐๐ 

๑๑ หาดใหญ ํ ๓๐,๖๖๘ ๒๖๘,๒๕๓ ๓๓,๘๙๔ ๒๐,๒๐๐ ๙๓๐ ๑,๐๖๗ ๑๖๗ - 

๑๒ ระโนด ๑๒๔,๒๓๒ ๕ ๓,๓๑๙ ๙๖๒ ๕๑๙ ๑,๓๖๖ - ๔๙๔,๓๑๖ 

๑๓ ควน

เนียง 

๒๗,๗๑๘ ๒๗,๐๑๖ ๖,๗๓๒ ๘,๕๔๑ ๑,๔๑๗ ๓,๙๕๕ ๒๐๕ ๓,๐๐๐ 

๑๔ สิงหนคร ๕๐,๔๑๕ - ๕,๕๖๗ ๓,๗๔๔ ๑,๕๔๔ ๖๐๓ ๒๐ ๒๓,๐๐๕ 

๑๕ สะเดา ๒๑๕ ๔๐๒,๕๔๗ ๑๐,๐๓๘ ๑,๔๙๖ ๑,๙๕๖ ๑,๖๖๐ - - 

๑๖ เทพา ๔,๐๘๔ ๒๘๐,๘๓๙ ๑,๘๐๙ ๗,๗๒๙ ๔,๐๔๙ ๑,๐๒๗ - - 

 รวม ๔๕๑,๓๙๙ ๒,๐๖๕,๓๙๙ ๑๒๑,๑๘๓ ๗๗,๕๗๖ ๒๐,๔๔๑ ๒๐,๓๒๕ ๕๒๗ ๑,๒๖๒,๗๗๑ 

(ที่มา : สนง.เกษตรจงัหวัดสงขลา) 

 

สถานการณ์ท่ัวไปของเกษตรและอาหารจังหวัดสงขลา 
อดีต  

 ในสํวนของปัญหา พบเกษตรกรหรือผู๎บริโภคเป็นโรคไมํติดตํอ อาทิ ความดัน เบาหวาน 
เกษตรกรสํวนใหญํไมํมีการรวมกลุํม  มีการใช๎สารเคมีในการผลิต/การตลาด 

 สิ่งดีๆ พบวํามีพันธุ๑ข๎าวหลากหลาย 
ปัจจุบัน 

 ในสํวนของปัญหา ยังพบโรคไมํติดตํอ ความดัน เบาหวาน  พันธุกรรมข๎าวถูกยึดครองโดย
กลุํมทุน เกษตรกรไมํมีที่ดินทํากิน/ที่นาแปลงสภาพ มีการปลอมปนอาหาร อาทิ สาหรําย
ปลอม ไขํปลอม การใช๎สารเคมีทําให๎อาหารมีความคงทน นอกจากนั้นยังพบการผลิตของ
เกษตรกรที่ยังไมํยั่งยืน ขาดตอนไมํตํอเน่ือง ไมํมีแผนการผลิต 

 สิ่งดีๆ พบวําหนํวยงานทํางานรํวมกันมากขึ้น มีบางพันธุกรรมที่ไมํถูกยึดครองโดยนายทุน 
เชํน พันธุ๑ข๎าวกุหลาบแดง การปลูกยางเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยว/มาใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ 
อนาคต 

 ปัญหา ควรระวังผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเซี่ยน ที่จะมีผลตํอยาง/ปาล๑ม 
 



 ๖๗ 

ต้นทุนการด าเนินงานของเครือข่าย 

 สมาคมเกษตรอินทรีย๑วิถีไท มีสมาชิก ๒,๐๐๐ กวําคน มีหลักสูตรการอบรมผํานศูนย๑เรียนรู๎
คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง เน๎นการปรับพฤติกรรม/ให๎ความรู๎/ทําแผนชีวิต สนับสนุน
การผลิตเกษตรอินทรีย๑ตามแนวคิดปลูกทุกอยํางที่กิน กินทุกอยํางที่ปลูก ไมํเน๎นสํงออก   
(พืชเชิงเดี่ยว) ปลูกไม๎ใช๎สอยไว๎ใช๎ในครัวเรือนเน๎นความหลากหลายการผลิต/พืชพันธุ๑/
การตลาด 

 เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต๎ เปน็องค๑กรภาคประชาชน มีสมาชิก ๑๐ เครือขําย
จังหวัด เน๎นแนวคิดการพึ่งตนเอง มีการรวมตัวกันเป็นกลุม/เครือขําย  มีแนวคิดกําหนด
ระดับของการทําเกษตรไว๎ ๓ ระดับ ได๎แกํ ระดับเกษตรที่ใช๎สารเคมีแตํหันมาใช๎อินทรีย๑
ระดับเกษตรพึ่งตนเอง และเกษตรจิตวิญญาณ  

 เครือขํายเกษตรกรรมยั่งยืนจ.สงขลา มี ๑๗ กลุํม/พื้นที่ มีแปลงต๎นแบบ ๕๘ แปลง ไมํใช๎
สารเคมี มีการปลูกพืชที่หลากหลาย เน๎น ไมํกินยอด ไม๎พื้นบ๎าน อนุรักษ๑พันธุกรรม             
มีตัวอยํางดีๆ เชํน ศูนย๑เรียนรู๎การทํานารวมที่วัดสน อ.ระโนด/สวนป่าโบราณ ต.นาหว๎า/
โรงเรียนเกษตรอินทรีย๑ ทํากินทําใช๎ วัดจันทน๑ อ.สทิงพระ แนวคิดเกษตรยั่งยืนจะมอง
ต๎นทุนการผลิต รวบรวมทุน(พันธุ๑) การสร๎างสมดุล สร๎างระบบที่ดูแลกันเอง ศึกษา
ธรรมชาติตํอยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม มีการทํางานรํวมกับหนํวยงาน เกษตร ธกส. กศน. 

 สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ฝ่ายคุ๎มครองผู๎บริโภค ดูแลเร่ืองความปลอดภัยด๎านอาหาร 
สนับสนุนหนํวยงาน/องค๑กร/ท๎องถิ่น/ ประชาชนมีการปรับปรุงพัฒนาให๎ได๎มาซึ่งอาหาร
ปลอดภัยจากต๎นน้ําถึงปลายน้ํา สํงเสริมให๎มี ๑ รพ. ๑ อําเภอ เป็นโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยมีการจัดสถานที่ปรุงอาหารปลอดภัย/ การจัดเมนูอาหารที่มีคุณภาพ/สถานที่ขาย
อาหาร ประสานผู๎ผลิตสนับสนุนผลิตภัณฑ๑ ๑ รร. ๑ อําเภอ สร๎างโรงเรียนอาหารปลอดภัย
ต๎นแบบ 

 มีพรบ.ควบคุมอาหารและยา หนํวยงานหลักคือ อย. รับรองมาตรฐาน กําลังถํายโอนภารกิจ
ให๎ท๎องถิ่นทําเร่ืองเฝ้าระวัง พรบ.การสาธารณสุข เฝ้าระวังตรวจสอบ มีศูนย๑บริการสุขภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ โทร ๐๗๔-๓๒๓๒๙๒ ศูนย๑วิทยาศาสตร๑การแพทย๑ เฝ้าระวังสารปนเปื้อน
จําพวกพริกป่น/ถั่วป่น/น้ํามันทอดซ้ํา มีการพัฒนาตลาด/ผู๎ประกอบการ 

 ชมรมผู๎ประกอบการ อาหารปลอดภัยจังหวัดสงขลา มีอายุ ๓ ปี มีโครงการเดํนได๎แกํ
โครงการก๐วยเตี๋ยวอนามัย มีผู๎ผลิต ๘ แหํง เปลี่ยนถุงใสํน้ําแข็งให๎ได๎มาตรฐาน   

 อ.สทิงพระ รพ.สทิงพระ สํงเสริมป้องกันลดอัตราเจ็บป่วย มีฝ่ายโภชนากรดูแลเมนูอาหาร/
คัดเลือกวัตถุดิบ/ให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นต๎นแบบ เฝา้ระวัง/คุ๎มครองผู๎บริโภค กระตุ๎นให๎มีกลุํม
ผู๎บริโภค/ให๎ความร๎ู รํวมกับอสม. สนับสนุนเครือขํายเกษตรกรในสํวนของฐานข๎อมูลและ



 ๖๘ 

ประชาสัมพันธ๑ จําหนํายผลผลิต มีเครือขํายเกษตรกร เชํน กลุํมอิงพฤกษ๑ มีกิจกรรมปลูกพืช 
ปลูกผัก ใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพ ผักสวนครัวร้ัวกินได๎ กินได๎ทุกฤดูกาล แปลงพืชตํางระดับ 
พืชสมุนไพร ทํานา ใช๎น้ําหมัก/ปุ๋ยอินทรีย๑ ผลิตภัณฑ๑พึ่งตนเอง(น้ํายาเอนกประสงค๑/สบูํ 
ฯลฯ) สมาชิก ๒๐ ครัวเรือน ไปขายยังตลาดเปิดท๎ายหน๎าอําเภอ/ตลาดในหมูํบ๎าน/มีป้าย
บอกหน๎าบ๎าน 

 รพ.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ มีสหกรณ๑บริการสุขภาพ กําลังจะทําร๎านค๎าอาหารปลอดภัย
รํวมกับสสส. มีตลาดขายผักปลอดภัย   

 เทศบาลนครหาดใหญํ สํงเสริมตลาดทางเลือกบริเวณตลาดโก๎งโค๎ง มีกิจกรรมไปเยี่ยม
แปลง ตรวจผักผู๎ผลิต ต๎องการเครือขํายผู๎ผลิต โรงเรียนอาหารปลอดภัยสํงเสริมผู๎บริโภค 

 ๔ อบต.ในอ.รัตภูมิ/ควนเนียง มีโครงการสํงเสริมให๎มีการปลูกผักในครัวเรือน อบต.ควนรู
แปลงต๎นแบบต.ควนรู แปลงนาสาธิต ธนาคารอาหารชุมชน พื้นที่ ๗ ไรํ ตามแนวคิด ๗ ไรํ 
๗ เร่ือง ๗ ร๎อย(รายได๎) รํวมกันเปิดตลาดผักพื้นบ๎าน อาหารและยา บริเวณสี่แยกคูหาทุกเช๎า
วันพุธ-สี่โมงเช๎า-เที่ยง  ให๎ความรูด๎๎านพืชผักพื้นบ๎าน/สาธิตการทําอาหารอนาคตจะเปิดเพิ่ม
วันเสาร๑ทั้งวัน ทําหน๎าที่จําหนํายผลผลิตของเกษตรใน ๔ อบต.(อบต.บางเหรียง/อบต. 
ควนรู/อบต.รัตภูม/ิอบต.คูหาใต๎) 

 อบต.บางเหรียง มีวันกินผักบางเหรียง 
 เกษตรและสหกรณ๑จังหวัด ประสาน ควบคุมหนํวยงาน ๔๔ แหํงในจังหวัด ดูแลความ

ปลอดภัยด๎านอาหารในการเกษตร มีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับพืช/ปศุสัตว๑/ประมง ผลิต
สินค๎าเกษตร สนับสนุนศูนย๑เครือขํายปราชญ๑ชาวบ๎านในสงขลา ๒ แหํง ได๎แกํ อ.ภาณุ 
พิทักษ๑เผํา/ปะหลน เน๎นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง/อาหารปลอดภัย มีศูนย๑เรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง ๑๖ อําเภอ   

 เปิดตลาดที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญํ ขายผักปลอดสารพิษ กําลังจะทําแผน
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและอาหารปลอดภัย เป็นแผนจังหวัดปี ๕๔ ผํานงบจังหวัด 

 เกษตรจังหวัด มีเกษตรอําเภอ ๑๖ แหํง ดูแลพืช/ผัก/ผลไม๎/ปาล๑ม มีกลุํมสํงเสริมและ
พัฒนาการผลิต สนับสนุนแมํบ๎านเกษตรกร/แปรรูปผลผลิตเกษตร มีอย. ให๎ความร๎ูในด๎าน
มาตรฐานคุณภาพผลผลิต และกลุํมสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังตํอไปนี้  
๑. ให๎เครือขําย ได๎แกํ สาธารณสุขจังหวัด เกษตรและสหกรณ๑จังหวัด กรมวิชาการเกษตร ปศุสัตว๑

จังหวัด ประมงจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ธกส. อปท. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑,๒,๓ กศน.วัฒนธรรม 
สหกรณ๑ นักวิชาการ มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.หาดใหญํ/รพ.สงขลา พช. แผนสุขภาพจังหวัด เครือขํายเกษตร



 ๖๙ 

วิถีธรรม ศูนย๑พิทักษ๑สิทธิผู๎บริโภค กลุํมดินหอมกล๎างาม กลุํมห๎องเรียนท๎องนา เครือขํายเกษตรทางเลือก/
ยั่งยืน ศูนย๑เรียนร๎ูธรรมชาติบําบัด กลุํมเลสาบเจ๎าเอย และภาควิชาการมีการทํางานในลักษณะ “บวร” เพื่อ
บริหารจัดการให๎เกิดงานเกษตรที่เอ้ือตํอสุขภาพ  โดยให๎เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๔ 

๑.๑ บ๎าน ให๎มีกลุํมเครือขํายผู๎ผลิตและผู๎บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอยํางน๎อยตําบลละ ๑ กลุํม 
(๑๔๐ แหํง) สร๎างความเป็นต๎นแบบ เน๎นผู๎ผลิตมีความเป็นกลุํม ผู๎บริโภค ทานอาหารเป็นยา 

๑.๒ วัด ให๎มีวัดและศาสนสถานเป็นศูนย๑การเรียนร๎ูด๎านอาหารปลอดภัยทุกวัด 
 ๑.๓ โรงเรียน ให๎มีโรงเรียนต๎นแบบอาหารปลอดภัยทุกแหํง 
 ๑.๔ ให๎มีโรงพยาบาลของรัฐ เป็นสถานที่สนับสนุนด๎านอาหารปลอดภัยทุกแหํง  
๑.๕ ธุรกิจเพื่อสังคม ให๎มีอุทยานอาหารสุขภาพจังหวัดสงขลา ๑ แหํง พัฒนา และให๎มีสหกรณ๑

ผู๎ผลิต/ผู๎บริโภค โดยใช๎แบรนด๑ของ “สงขลาพอเพียง” เชื่อมโยง 
๑.๖ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ใช๎พื้นที่ระดับตําบลเป็นตัวตั้ง โดยมีเครือขํายเป็นฐาน  

๒. ให๎มีการจัดระบบข๎อมูลสนับสนุนการดําเนินการตามข๎อ ๑  
๒.๑ ด๎วยการทําทะเบียนเกษตรกร โดยแบํง ๒ ระดับ ได๎แกํ เกษตรกรที่มีมาตรฐานการผลิตแบบ

อินทรีย๑ และระดับปลอดภัย โดยมีประเภทอาหารที่ควรจัดระบบข๎อมูลในเบื้องต๎น ได๎แกํ ข๎าว ผัก ผลไม๎ 
เน้ือสัตว๑ สัตว๑น้ํา(กุ๎ง/ปลา) เคร่ืองปรุง ขนมพื้นบ๎าน แปรรูปผลิตภัณฑ๑ และรวมไปถึงแหลํงผลิต/แหลํง
จําหนําย         

โดยมีความรํวมมือและผู๎รับผิดชอบในรูปคณะทํางานในการจัดทําข๎อมูล ประกอบด๎วยองค๑กร 
ดังตํอไปนี้ 

๑. เครือขํายเกษตรทางเลือก   
๒. แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ   
๓. สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
๔. เกษตรและสหกรณ๑จังหวัดสงขลา 
๕. เกษตรอําเภอ   
๖. โรงพยาบาลหาดใหญํและโรงพยาบาลสงขลา   
๗. ธกส. 
๘. กศน.  
๙. อปท. 

ในการเก็บข๎อมูลจะใช๎พื้นที่ระดับอําเภอเป็นฐาน เก็บข๎อมูลทั้งกลุํมและบุคคล และในอนาคตควร
ตํอยอดเป็นองค๑ความร๎ู ศึกษารูปแบบการผลิต/กระบวนการ และใช๎พื้นที่ระดับโซนเป็นหลัก นอกจากนั้น
ควรดปูริมาณการผลิต และผลผลิตตามฤดูกาลด๎วย 



 ๗๐ 

๒.๒ ข๎อมูลที่ต๎องการ ให๎ดูข๎อมูลผลผลิตวําเป็นการขายสด หรือแปรรูป แล๎วมีมาตรฐานรองรับ
หรือไมํ? สามารถยกระดับเป็นแหลํงเรียนรู๎ได๎หรือไมํ? และผลผลิตในชํวงเวลาแตํละฤดูกาลการผลิต/          
ปีปฏทิินเป็นอยํางไร/มีผลผลิตอะไรบ๎าง?ในกลุํมดังตํอไปนี้ 

๑. เครือขํายผู๎ผลิต    
๒. กลุํมวิสาหกิจ   
๓. ผู๎ผลิตรายยํอย  
๔. ผู๎บริโภค เก็บข๎อมูลวิธีการจัดซื้อ หนํวยงานที่ต๎องการซื้อ เชํน สสจ. รร.อาหารปลอดภัย  

รพ. หรือเอกชน ร๎านอาหาร   
๕. แหลํงจําหนําย เชํน ร๎านค๎าสวัสดิการ  อปท.  ตลาดทางเลือก   

๓. ให๎มีการรวบรวมต๎นแบบของผู๎ผลิต/วัด/โรงเรียน/รพ./วิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงเครือขํายของ
ภาคประชาชนที่มีครูภูมิปัญญาสามารถให๎ความรู๎คนอ่ืนได๎ 

๔. พัฒนาระบบมาตรฐานของเครือขําย โดยใช๎ชื่อ “สงขลาพอเพียง”โดยปรับปรุงจากมาตรฐานของ
หนํวยงานตําง ๆ ที่มีในปัจจุบัน ได๎แกํ 

๔.๑ มาตรฐาน GAP และ Q รวมไปถึงมาตรฐานสินค๎าปศุสัตว๑, มาตรฐานสินค๎าประมง,     
แหลํงผลิต/แหลํงจําหนําย โดยมีเกษตรจังหวัด/รับรองโดยสํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๘ 

๔.๒ มาตรฐาน GMP   
๔.๓ มาตรฐานอาหารปลอดภัย ดูแลอาหารสด ตรวจสารปนเปื้อน ร๎านอาหารแผงลอย รวมไป

ถึงตลาด หรือตลาดสดนําซื้อ 
๔.๔ มาตรฐานของเครือขําย ในสงขลาปัจจุบันมี ๓ เครือขําย ได๎แกํ เกษตรทางเลือก ที่พยายาม

ลด ละ เลิก การใช๎สารเคมี กลุํมเกษตรอินทรีย๑ และสมาคมเกษตรอินทรีย๑วิถีไท 
๔.๕ มาตรฐานของเอกชน 
๔.๖ มาตรฐานแหลํงจําหนําย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๑ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๙       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

การสร้างมาตรฐานกองทุนสุขภาพต าบล 
 
ท่ีมา 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล เจ๎าภาพหลักที่ดําเนินการคือสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ (สป.สช.)  สําหรับ สป.สช.สาขาเขตพื้นที่สงขลา รับผิดชอบดําเนินงาน ๗ จังหวัด ประกอบด๎วย  
สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  

การดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่นนั้น เพื่อให๎เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๙) และมาตรา 
๔๗ ซึ่งสนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑ๑ให๎องค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไมํมีวัตถุประสงค๑
เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่ได๎ตาม
ความพร๎อม ความเหมาะสมและความต๎องการของชุมชน โดยสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวม เพื่อสร๎าง
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ ให๎แกํประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น ประกอบด๎วยตัวแทนทั้งทางภาคเอกชน บุคลากรทางสาธารณสุข ในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่  
กองทุนนี้ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณสํวนหนึ่งจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ และท๎องถิ่น
ต๎องรํวมจัดสรรงบประมาณมาเพื่อการนี้ด๎วยเชํนกัน  

หลักคิดในการสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร๎างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
โดยประชาชน และชุมชนท๎องถิ่นมีสํวนรํวม ระดับบุคคลมุํงหมายพัฒนาศักยภาพด๎านสาธารณสุขของบุคคล
โดยตรง  ให๎เข๎มแข็ง สามารถแก๎ปัญหาสุขภาพ เผชิญกับสถานการณ๑ชีวิต และสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ระดับชุมชน มุํงหมายตํอการสร๎างและเพิ่มศักยภาพของระบบนิเวศน๑สังคมให๎ดีขึ้น อันจะทํา
ให๎เกิดสิ่งแวดล๎อมที่ดีตํอสุขภาพ 

วัตถุประสงค๑ในการสนับสนุนกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพโดยชุมชนเพื่อให๎ประชาชนมีพฤติกรรม 
ที่ถูกต๎องเหมาะสม มีสุขภาพที่สมบูรณ๑แข็งแรง มีสํวนรํวมในการจัดการปัจจัยแวดล๎อมตํางๆ  ให๎เอ้ือตํอการ
มีสุขภาพดี พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ และเพื่อให๎ประชาชนได๎รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และบําบัด 
รักษาโรค ที่ได๎มาตรฐาน มุํงเน๎นการทําให๎ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งทางรํางกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา (จิตวิญญาณ) เน๎นการทํากิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคตํางๆ โดยความริเร่ิม
ของประชาชน และชุมชนเอง 



 ๗๒ 

๑. สนับสนุนสํงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนํวยบริการ หรือสถานบริการอ่ืนรวมทั้งสถาน
บริการทางเลือก โดยเน๎นเร่ืองการสร๎างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นตํอ
สุขภาพและการดํารงชีวิต 

๒. สํงเสริมให๎กลุํมแมํและเด็ก  กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมผู๎พิการ และกลุํมผู๎ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง 
และกลุํมผู๎ป่วยโรคเร้ือรังที่อยูํในเขตพื้นที่สามารถเข๎าถึงบริการสาธารณสุขในด๎านสร๎างเสริมสุขภาพ        
การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

๓. ให๎เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท๎องถิ่นหรือพื้นที่  โดยการบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมของ
บุคคลในท๎องถิ่นหรือพื้นที่  

เป้าหมายสร๎างหลักประกันสุขภาพให๎กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยสํงเสริมกระบวนการ          
มีสํวนรํวมตามความพร๎อม ความเหมาะสม และความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น หลังการขับเคลื่อน
ระยะเร่ิมต๎น เกิดเป้าหมายรํวมกันระหวํางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ กับสมาคมองค๑การบริหาร
สํวนตําบลแหํงประเทศไทย   

กําหนดปีแรก ๒๕๔๙ จะมีองค๑การบริหารสํวนตําบล (อบต.)หรือเทศบาลนํารํองจํานวน ๘๐๐ แหํง
ทั่วประเทศ หลักเกณฑ๑การคัดเลือก อบต. หรือเทศบาล นํารํอง  ต๎องมีความพร๎อม และประสงค๑เข๎ารํวม
บริหารจัดการกองทุน มีประสบการณ๑และการดําเนินงานด๎านการสร๎างสุขภาพ และป้องกันโรคในพื้นที่มา
กํอน และมีความพร๎อมในการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อสมทบกับเงินกองทุน 

ปี ๒๕๕๐ -๕๑ ทําใน อบต.หรือเทศบาลที่มีความพร๎อม  
ปี ๒๕๕๑-๕๒ อบต.หรือเทศบาลที่มีความพร๎อม 
ชํวงริเริ่มโครงการ มีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดหลักเกณฑ๑จากหนํวยงานและ

ผู๎เกี่ยวข๎องหลายภาคสํวนอาทิเชํน คณะอนุกรรมการสนับสนุนการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน สมาคม
องค๑การบริหารสํวนตําบลแหํงประเทศไทย กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กองทุนชุมชน และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ๑และแนวทางตํางๆ ในการดําเนินโครงการ 
รวมทั้งเงื่อนไขในการเข๎ารํวมโครงการนี้ 

แหล่งท่ีมาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. /เทศบาล 
 ๑. เงินคําบริการสาธารณสุข ที่ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติในสํวนของการสร๎าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติกําหนด (คิดตามจํานวน
ประชากรหัว/ปี) 

๒. เงินอุดหนุน หรืองบประมาณที่ได๎รับจากองค๑การบริหารสํวนตําบลหรือเทศบาล หรือองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด กลําวคือ อบต.ขนาดเล็กที่มีรายได๎ไมํเกิน ๖ ล๎านบาทตํอปี  
สมทบน๎อยกวําร๎อยละ ๑๐ ของเงินสมทบอบต.ขนาดกลาง ที่มีรายได๎เกิน ๖ ล๎านบาท แตํไมํเกิน ๒๐ ล๎าน
บาทตํอปี สมบทไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๐ ของเงินสมทบจาก สป.สช.อบต.ขนาดใหญํ ที่มีรายได๎เกิน ๒๐ ล๎าน
บาทตํอปี และเทศบาลสมทบไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ ๕๐ ของเงินสมทบจาก สปสช.  



 ๗๓ 

 ๓. เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน (ไมํจํากัด)  
 ๔. รายได๎อื่นๆ หรือทรัพย๑สินที่ได๎รับมาในกิจการของระบบหลักประกันสุขภาพ  
หมายเหตุ ปี ๒๕๕๓ มีอปท.สมัครเข๎ารํวม ๗๖ แหํง 
แผนงานของกองทุนสุขภาพระดับท้องท่ี หรือพื้นที่ มี ๔กลุํม  
- สนับสนุนการจัดกิจกรรม สํงเสริม ป้องกันโรค  ฟื้นฟู ให๎กับหนํวยบริการ (สถานีอนามัย 

โรงพยาบาล) 
-  จัดกิจกรรมเพื่อให๎ประชาชน  เข๎าถึงชุดสิทธิประโยชน๑ ด๎านสํงเสริม ป้องกันโรค  
- แผนที่มาจากการมีสํวนรํวม จากภาคประชาชน 
- แผนจากบริหารจัดการ  เชํน ประชุม พัฒนาระบบกองทุน  วัสดุ ครุภัณฑ๑  (ไมํเกิน ๑๐% ของงบ)  

เป้าหมาย  
เป็นไปเพื่อการพัฒนาสุขภาพด๎วยกองทุนสุขภาพตําบล ให๎มีมาตรฐานเดียวกัน ด๎วยการเตรียมความ

พร๎อมของพื้นที่กํอนสมัครเข๎ารํวม มีการพัฒนาศักยภาพให๎กับพื้นที่เดิม ด๎วยหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและ
กําหนดเป้าให๎ชุมชนเข๎มแข็ง มองสุขภาพเชิงระบบ สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการคัดสรรกรรมการ และ
เชื่อมโยงกับรพ.สต. 
สถานการณ์ 

 ในการดําเนินงาน ๓ ปีที่ผํานมาของกองทุนสุขภาพตําบลพบวํามีพื้นที่เดํนที่สามารถเป็น
ตัวอยํางที่ดี  แตํก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ยังไมํเข๎าใจ เน่ืองจากยังเป็นเร่ืองใหมํ ยังไมํเข๎าใจใน
แนวคิดแนวทางของกองทุน อีกทั้งบางแหํงบทบาทไปกระจุกตัวอยูํที่ สอ. บางแหํงไมํหนุน
ให๎ชุมชนได๎เกิดการจัดการตนเอง หรือยังไมํเข๎าใจบทบาทภารกิจของกองทุน อีกทั้ง
ระยะเวลาสมัครเข๎ากองทุนกระชั้นชิดเกินไป 

 ท๎องถิ่นยังไมํเข๎ารํวมเต็มที่ เน่ืองจากปัญหาหลายประการ เชํน ไมํรู ๎อันเป็นปัญหาจากการ
ประชาสัมพันธ๑ที่ไมํทั่วถึง บางแหํงผ๎ูบริหารท๎องถิ่นไมํตระหนักหรือให๎ความสําคัญในด๎าน
สุขภาพและติดขัดเงื่อนไขสมทบทุน อีกทั้งมองไมํเห็นรูปธรรมการทํางานในด๎านสุขภาพ 
ท๎องถิ่นยังให๎ความสําคัญกับโครงสร๎างพื้นฐาน  

 มีปัญหาการหากรรมการกองทุนยังจําเป็นต๎องพัฒนากระบวนการมีสํวนรํวมในการได๎มา
ซึ่งกรรมการ อบต.ไมํมีเจ๎าหน๎าที่ด๎านสาธารณสุข ทีมทํางานที่ชํวยขับเคลื่อนงานของ
กองทุน ยังถือเป็นงานฝาก 

 ระเบียบของกองทุนของสปสช.ไมํได๎บูรณาการกับงานท๎องถิ่น ทําให๎เกิดข๎อกังวลเร่ืองการ
เบิกจํายงบประมาณ   

 บางแหํงมีความขัดแย๎งระหวํางคลีนิค/ศูนย๑บริการ จากปัญหาถือบัตรทองเดียวกัน 



 ๗๔ 

 กองทุนแตํละแหํงมีกรอบคิด/ความเข๎าใจไมํเทํากัน กลําวคือ มีทั้งประเภทที่ สอ.ดําเนินการ
ชุมชนดําเนินการและท๎องถิ่นดําเนินการเอง 

 ยังจําเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาศักยภาพให๎กับบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง ในด๎านการบริหารจัดการ 
และรวมไปถึงการเขียน/การกลั่นกรองโครงการ/การอนุมัติ/การประเมินผล/และการสรุป
บทเรียน 

 มีชํองวํางการประสานงาน การบูรณาการในการทํางานเนื่องจากมีหลายภาคีลงทํางาน      
ในพื้นที่ มีหลายกองทุน 

เป้าหมายร่วม ให๎ชุมชนเข๎มแข็ง สามารถจัดการสุขภาพด๎วยตนเอง มีการปรับรูปแบบการ
เรียนร๎ู/การพัฒนาศักยภาพ และปรับกระบวนการทํางานโดยเฉพาะการทําแผน 

 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังตํอไปนี้  

๑. เพื่อให๎การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท๎องถิ่นเป็นไปด๎วยความราบร่ืน มีเอกภาพ 
และสร๎างความเป็นเจ๎าของ นําไปสูํการตอบสนองตํอความจําเป็นทางปัญหาด๎านสุขภาพของประชาชน      
ในพื้นที่ กองทุนขององค๑กรที่เกี่ยวข๎อง และชุมชนอยํางแท๎จริง จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานกองทุน
สุขภาพระดับท๎องถิ่น และประกาศเป็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดเพื่อถือปฏิบัติรํวมกัน ดังนี้ 

๑.๑ กองทุนสุขภาพตําบลทุกกองทุนในจังหวัดสงขลา ต๎องจัดทําแผนสุขภาพชุมชน     
โดยประชาชนมีสํวนรํวม 

๑.๒ ให๎มีการประสานหรือเชื่อมโยงกลไกการดําเนินงานกับภาคีสุขภาพในพื้นที่ ได๎แกํ 
รพสต. แผนสุขภาพตําบล/จังหวัด สภาองค๑กรชุมชน  ฯลฯ 

๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนต๎องมีการประชุมรํวมกันสม่ําเสมอทุก ๑-๒ เดือน      
วําด๎วยเร่ืองการบริหารจัดการกองทุน 

๑.๔ ให๎มีการกําหนดสัดสํวนโครงการที่ชุมชนดําเนินการไมํน๎อยกวํา ๒๐% ของ
เงินกองทุนสุขภาพในแตํละปี 

๑.๕ ให๎กําหนดสัดสํวนเงินสํารอง ๑๐% เพื่อนํามาแก๎ปัญหาโรคระบาด โรคอุบัติใหมํ  
จัดสรรให๎เป็นสัดสํวนที่ชัดเจน  

๑.๖ ใช๎กระบวนการสมัชชาสุขภาพพื้นที่ (ระดับตําบล) บริหารกองทุนสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น 

๒.เพื่อให๎มาตรฐานที่กําหนดขึ้นนําไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางแท๎จริง จึงเห็นสมควรให๎สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) สาธารณสุขจังหวัด ท๎องถิ่นจังหวัดและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
และภาคีแผนสุขภาพประเด็นหลักประกันสุขภาพ ดําเนินการดังนี้ 



 ๗๕ 

๒.๑ รํวมสร๎างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน นําไปเสริมศักยภาพให๎กับพื้นที่
สมัครเข๎ารํวมกองทุน  

๒.๒ สร๎างกลไกประสานงานในระดับจังหวัดที่ชัดเจน มีการแตํงตั้งคณะทํางาน
ประสานงาน.. และมีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูเป็นระยะ เพื่อพัฒนางานอยํางตํอเน่ืองและ
ยั่งยืน 

๒.๓ สร๎างกลไกการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ในการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ และรํวม
ในการบริหารจัดการกองทุน ให๎กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เร่ืองกองทุนสุขภาพ
ระดับท๎องถิ่นในทุกชํองทาง  

๒.๔ สร๎างกลไกการประสานประเด็นการตรวจสอบการบริหาร การใช๎จํายงบประมาณ   
ที่สนับสนุนโครงการของชุมชนกับ สตง. เพื่อปรับลดเงื่อนไขการตรวจสอบที่เอ้ือตํอการดําเนินงานของภาค
ประชาชน (ไมํเป็นแบบราชการที่แข็งตัวจนเกินไป) 

๒.๔.๑  รํวมกันจัดทํากรอบ ระเบียบ มาตรฐานในการบริหารกองทุน และการ 
             พิจารณาโครงการ เพื่อให๎เป็นไปตามเป้าหมายของกองทุนที่ตั้งไว๎ 
๒.๔.๒ สปสช.พัฒนาศักยภาพด๎วยการถํายทอดบทเรียนการประสานงานกับ สตง. 
             ให๎กองทุนระดับท๎องถิ่น   
๒.๔.๓ มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน โดยกรรมการกองทุนฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๖ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๑๐       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
การจัดการน้ าเสีย ในลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา 

 
พื้นที่ลํุมนํ้าคลองอูํตะเภา1 ครอบคลุมอาณาพื้นที่ อําเภอสะเดา อําเภอนาหมํอม อําเภอหาดใหญํ อําเภอ    

บางกล่ํา และอําเภอควนเนียง โดยมีสายนํ้าสําคัญคือคลองอูํตะเภา ซึ่งเป็นสายนํ้าที่ใหญํที่สุดในจังหวัดสงขลา    
คลองอูํตะเภาไหลจากทิศใต๎สูํทิศ เหนือ มีจุดเริ่มจากชายแดนไทย-มาเลเซีย สิ้นสุดที่ทะเลสาบสงขลาตอนลําง      
โดยในปัจจุบัน มีการขยายตัวของกิจกรรมตําง ๆท่ีสํงผลกระทบตํอคุณภาพนํ้าในลํานํ้าคลองอูํตะเภาเพิ่มมากขึ้น    
ทั้งนํ้าเสียจากชุมชน กิจการอุตสาหกรรม พืน้ที่เกษตรกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว๑นํ้า ทําให๎ลํานํ้าในพื้นที่ลํุมนํ้า
คลองอูํตะเภาต๎องกลายเป็นพื้นที่รองรับนํ้าทิ้งจากแหลํงตําง ๆ กํอนไหลลงสูํทะเลสาบสงขลา โดยแหลํงกําเนิด     
นํ้าเสียที่สําคัญท่ีสํงผลกระทบตํอคุณภาพนํ้า คือ ชุมชน กิจการอุตสาหกรรม และพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ลุํมนํ้าคลองอูํตะเภา ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีลํานํ้าสายสําคัญในพื้นที่จํานวน
มาก โดยบางลํานํ้าไหลผํานสองพื้นที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งในการดูแลรักษา และฟื้นฟูลํานํ้าต๎องอาศัย
ความรํวมมือระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จึงจะเกิดผลสําเร็จอยํางยั่งยืนได๎ รายชื่อลํานํ้าสายสําคัญในพื้นที่
ลุํมนํ้าคลองอูํตะเภาแสดงดังตารางที่ ๑ 
ตารางท่ี ๑ ล าน้ าสายส าคัญในแตล่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา 

ล าดับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอ ล าน้ าในพื้นที ่
๑ เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา คลองทําพร ุคลองอูํตะเภา 

คลองครอบ คลองเล ํคลองทับโกบ 
๒ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร๑ สะเดา คลองไม๎ไผ ํ
๓ องค๑การบรหิารสํวนตําบลปาดังเบซาร๑ สะเดา  

 
คลองหลํานุ๎ย คลองตะโล๏ะ(คลองเขารูปช๎าง) 
คลองไม๎ไผ ํ

๔ เทศบาลตําบลคลองแงะ สะเดา คลองแงะ คลองอูํตะเภา 
๕ เทศบาลตําบลปริก สะเดา คลองปริก คลองอูํตะเภา 
๖ องค๑การบรหิารสํวนตําบลปริก สะเดา คลองปริก คลองพังลา คลองมน (คลองบน/

คลองตะเคียนเภา) คลองยุํง คลองเตาถําน 
คลองอมร คลองหอย เตราะยาง คลองอูํตะเภา 
คลองทบัควาย คลองหัวถนน 
คลองบางแห๎ง คลองน้ําหลง 

๗ องค๑การบรหิารสํวนตําบลพังลา สะเดา คลองพังลา คลองไม๎แกํน คลองโคกศักดิ ์

                                                           
1

 สารสนเทศภูมศิาสตร๑ของลําน้ํา ในพืน้ที่ลุํมน้ําคลองอูํตะเภา สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ ๑๖ 



 ๗๗ 

คลองระตะ คลองแงะ คลองสวนสุกิต     
คลองบางสามรู คลองอูตํะเภา คลองประต ู

๘ เทศบาลตําบลสํานักขาม สะเดา คลองพรวน คลองเล ํคลองทับโกบ 
คลองพานช๎าง คลองแปดร๎อยไร ํ

๙ องค๑การบรหิารสํวนตําบลเขามีเกียรติ สะเดา คลองทําโต ๎คลองนบหนิ คลองสาํนักหว๎า 
คลองสะพานดินแดง 

๑๐ องค๑การบรหิารสํวนตําบลทําโพธ์ิ สะเดา คลองอูํตะเภา คลองหรํา คลองแก๎ว         
คลองหลํานุ๎ย 

๑๑ องค๑การบรหิารสํวนตําบลทุํงหมอ สะเดา คลองรําใหญ ํคลองหลํานุ๎ย คลองทราย   
(คลองกรวด) คลองประ คลองแก๎ว          
คลองจําไหร คลองไม๎ไผ ํ

๑๒ องคก๑ารบรหิารสํวนตําบลสํานักแต๎ว สะเดา คลองสะเดา คลองห๎วยค(ูคลองสะเดา) คลอง
ชัน คลองแทงแม ํคลองช๎างตาย คลองลําโละ 

๑๓ องค๑การบรหิารสํวนตําบลนาหมอํม นาหมํอม คลองโคกยา คลองหวะ คลองหนา๎บ๎าน    
คลองเกหวี คลองพานแค คลองทาํโต๎ราช 

๑๔ องค๑การบรหิารสํวนตําบลพิจิตร นาหมํอม คลองพานแค คลองทุงํปลิง 
คลองหนิลับ คลองบํวง คลองทําโต๎ราช 

๑๕ องค๑การบรหิารสํวนตําบลทุํงขมิน้ นาหมํอม  
 

คลองสาค ูคลองเรียนเกหวี คลองทําหว๎า 
คลองทําทวน คลองมูํสัง                          
คลองบ๎านนาทองสุก 

๑๖ องค๑การบรหิารสํวนตําบลคลองหรัง นาหมํอม  
 

คลองหวะ คลองหน๎าบ๎าน คลองบ๎า 
คลองหรงั คลองเรียนเกหว ีคลองโคกยา 

๑๗ เทศบาลตําบลโคกมํวง คลองหอยโขํง คลองชําไหร(คลองจําไหร) 
คลองวัดปลักคล๎า 

๑๘ เทศบาลตําบลตําบลทุํงลาน คลองหอยโขํง คลองอูํตะเภา คลองนา 
คลองบ๎านบางศาลา คลองวัดปลักคล๎า 

๑๙ องค๑การบรหิารสํวนตําบลคลองหลา  คลองหอยโขํง คลองหลา คลองนนท๑ คลองยาง 
๒๐ องค๑การบรหิารสํวนตําบลคลองหอยโขํง  

 
คลองหอยโขํง คลองชําไหร(คลองจําไหร) 

คลองหอยโขํง คลองหลาอ 
๒๑ เทศบาลนครหาดใหญ ํ หาดใหญ ํ คลองอูํตะเภา คลองเตย 
๒๒ เทศบาลตําบลบ๎านพรุ(บ๎านไร)ํ หาดใหญ ํ 

 
คลองอูํตะเภา คลองปอม คลองบา๎นไรํ 
คลองยา คลองฮกเต๏ก คลองหินเหล็กไฟ 

๒๓ เทศบาลเมืองบ๎านพร ุ หาดใหญ ํ คลองหมอ(โปะหมอ) 
คลองบ๎านพร ุคลองอูํตะเภา 

๒๔ เทศบาลเมืองควนลัง  
 

หาดใหญ ํ คลองตํ่า คลองวาด คลองสอ คลองนนท  ๑ 
คลองอูํตะเภา คลอง ร.๑ 



 ๗๘ 

๒๕ เทศบาลเมืองคอหงส๑ หาดใหญ ํ คลองหวะ คลองเตย คลอง ร.๖ คลอง ร.๑ 
๒๖ เทศบาลตําบลพะตง หาดใหญ ํ คลองตง คลองอูํตะเภา 

คลองประต ูคลองแทงแม ํ
๒๗ องค๑การบรหิารสํวนตําบลพะตง หาดใหญ ํ คลองโล๏ะมุด คลองตง คลองขี้แรด 

คลองวังปลิง คลองผักกูด คลองหนิเหล็กไฟ 
คลองนบหิน 

๒๘ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ ํ คลองอูํตะเภา คลองแห คลองลาน 
คลองลําห๎วย คลอง ร.๔ คลองเตย 

๒๙ เทศบาลตําบลคูเตํา หาดใหญ ํ คลองอูํตะเภา คลองบ๎านควน 
คลองบางโหนด คลอง ร.๓ 

๓๐ เทศบาลตําบลน้ําน๎อย  
 

หาดใหญ ํ คลองวง คลองน้ําน๎อย 
คลองวัด ทํานางหอม คลองบางโหนด 

๓๑ องค๑การบรหิารสํวนตําบลฉลุง  
 

หาดใหญ ํ คลองปอม คลองวาด คลองต่ํา 
คลองทุงํลื่น 

๓๒ องค๑การบรหิารสํวนตําบลทําข๎าม  
 

หาดใหญ ํ คลองวังสัก คลองหลาทวด คลองแมํเตย 
คลองทําข๎าม คลองจิก คลองนายสาม 

๓๓ องค๑การบรหิารสํวนตําบลทุํงตําเสา หาดใหญ ํ คลองอิต่ํา คลองวาด คลองทําสัก 
คลองทําลาน คลองโตนงาช๎าง คลองอิโต 

๓๔ องค๑การบรหิารสํวนตําบลทุํงใหญํ หาดใหญ ํ คลองข๎างวัด คลองคอกช๎าง 
คลองนายสาม คลองทุงํงาย 

๓๕ องค๑การบรหิารสํวนตําบลคลองอูตํะเภา หาดใหญ ํ คลองอูํตะเภา คลองสายเมา 
๓๖ 
 

เทศบาลตําบลทําช๎าง บางกลํ่า คลองวาด คลองสายเมา คลองหมู ํ๖ 
คลองไส๎ไกํ คลองพานน้ําเค็ม คลองทําช๎าง 
คลอง ร.๑ คลองศาลาโรงอิฐ 

๓๗ องค๑การบรหิารสํวนตําบลแมํทอม บางกลํ่า  
 

คลองหนองหนิ คลองอูํตะเภา 
คลอง ร.๑ 

๓๘ องค๑การบรหิารสํวนตําบลบ๎านหาร  
 

บางกลํ่า คลองบ๎านหาร คลองอูํตะเภา 
คลองสายเมา คลอง ร.๑ 

๓๙ องค๑การบรหิารสํวนตําบลบางกล่าํ บางกลํ่า  คลองบางกลํ่า คลองอูํตะเภา คลอง ร.๑ คลอง
ทําเมง คลองหนองมํวงแดง คลองโพธ์ิหลด 

๔๐ องค๑การบรหิารสํวนตําบลบางเหรียง ควนเนียง คลองบางเหรียง คลองลัด คลองโพธ์ิหลด 
คลองบางทีง คลองแพรกสุวรรณ คลองหวาย 
คลองหนองหาน คลองช๎าง คลองบางกลํ่า 
ห๎วยหนองบัว ห๎วยแมํกง ห๎วยนางนิ่ม 

 
 



 ๗๙ 

สถานการณ์ แหลํงกําเนิดน้ําเสียที่สําคัญในพื้นที่ลุํมน้ําคลองอํูตะเภา มาจาก  ๑)  ชุมชน  โดยเป็น
ชุมชนขนาดใหญํระดับเทศบาลจํานวน ๙  แหํง   สําหรับเทศบาลนครหาดใหญํระบายน้ําทิ้งหลังผํานการ
บําบัดแล๎วลงสูํคลองขุดซึ่งไหลตํอไปออกสูํทะเลสาบสงขลา      ๒)  โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน ๖๗  โรง   
สํวนใหญํเป็นโรงงานยางหรือผลิตภัณฑ๑ยางพารา  รองลงมาคือ โรงงานเกี่ยวกับอาหารทะเลแปรรูปและ    
แชํแข็ง   (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, ๒๕๕๓)   ๓)  ฟาร๑มสุกร  จํานวน ๖๓ ราย  โดยเลี้ยงมาก
ที่สุดในพื้นที่อําเภอหาดใหญํ  รองลงมาคือ อําเภอคลองหอยโขํง และอําเภอนาหมํอม ตามลําดับ จํานวนสุกร
ที่เลี้ยงทั้งหมดประมาณ  ๑๙,๕๐๕  ตัว   (สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดสงขลา, ๒๕๕๑)   ๔) บํอเลี้ยงกุ๎ง  
๒,๗๕๑ ไรํ  โดยบริเวณที่มีการเลี้ยงกุ๎งมากที่สุดคือ ตําบลคูเตํา  รองลงมาคือตําบลน้ําน๎อย อําเภอหาดใหญํ  
จังหวัดสงขลา    (สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา, ๒๕๕๑)  

สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ ๑๖   ได๎ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองอูํตะเภาอยําง
ตํอเนื่องมาตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยในปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ เก็บตัวอยํางน้ํา  ๑๓ สถานี  จํานวน ๔  และ 
๖ คร้ัง  ตามลําดับ  สําหรับปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓  เก็บตัวอยํางน้ํา ๒๑ สถานี   จํานวน  ๔ และ ๑๒ คร้ัง 
ตามลําดับ 

 

 

           

 

รูปที่  ๓  คุณภาพน้ํา (คําออกซิเจนละลายน้ํา) พื้นที่ลุํมน้ําทะเลสาบสงขลา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  

(ค่าออกซิเจนละลายน ้า (DO)) 

รูปที่  ๑  แหลํงกําเนิดน้ําเสียที่สําคัญในพื้นที่ลุํมน้ําคลองอํูตะเภา  



 ๘๐ 

     รูปที่  ๒  สถานีเก็บตัวอยํางน้ําลุํมน้ําคลองอูํตะเภา ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 



 ๘๑ 

เส่ือมโทรมมาก 

เส่ือมโทรม 

พอใช ้

ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓  แสดงปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ในแตํละบริเวณของคลองอํูตะเภา ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔  แสดงปริมาณความสกปรก (BOD) ในแตํละบริเวณของคลองอํูตะเภา ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 
 
 

สูง 

สูงมาก 

ปานกลาง 

น้อย 



 ๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕ คุณภาพน้ํา (ออกซิเจนละลายน้ํา : DO) บริเวณคลองอูํตะเภา ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๖ คุณภาพน้ํา (คําความสกปรก : BOD) บริเวณคลองอํูตะเภา ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 
 



 ๘๓ 

พื้นที่เป้าหมาย ๓ ค. ได๎แกํ ครัวเรือน คูน้ํา และคลอง 
เทศบาลที่ตั้งอยูํในพื้นที่ลุํมน้ําคลองอูํตะเภา จํานวน  ๑๒  แหํง  คือ เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาล

เมืองปาดังเบซาร๑   เทศบาลตําบลสํานักขาม  เทศบาลตําบลปริก  เทศบาลตําบลพังลา  เทศบาลตําบลพะตง  
เทศบาลตําบลบ๎านไรํ เทศบาลเมืองบ๎านพรุ  เทศบาลเมืองคอหงส๑  เทศบาลนครหาดใหญํ เทศบาลตําบล 
ควนลัง  และ เทศบาลเมืองคลองแห 

ชุมชนริมคลองอํูตะเภาและคลองต่ํา ในเขต อบต. อํูตะเภา  ชุมชนริมคลองแหในเขต ต.คลองแห  
ชุมชนริมคลองหวะในเขตเทศบาลเมืองคอหงส๑  ชุมชนบ๎านใต๎ในเขต อบต. คูเตํา  ชุมชนริมคลองอํูตะเภา   
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญํ และ เทศบาลตําบลควนลัง  ชุมชนริมคลองไม๎ไผํในเขต อบต.ปาดังเบซาร๑ 
อบต. คลองอํูตะเภา อบต.แมํทอม 

สร้างความตระหนัก วําปัญหาน้ําเสียสํงผลกระทบตํอชีวิตในด๎านสุขภาพ การอุปโภค บริโภคการ
สร๎างสภาวะแวดล๎อมที่กํอให๎เกิดมลพิษ และสํงผลตํอต๎นทุนในทางเศรษฐกิจ จําเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง
จะต๎องหันหน๎ามารํวมมือกันจัดการตั้งแตํแหลํงกําเนิดไปจนถึงปลายทาง  
 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังตํอไปนี้  
ข๎อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะในระยะสั้น (๑-๒ ป)ี 

๑. ขอความรํวมมือให๎ภาคีหลัก ได๎แกํ สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาค ๑๖ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เครือขํายรักษ๑คลองอูํตะเภา องค๑กรปกครอง        
สํวนท๎องถิ่น สถาบันการศึกษา ผ๎ูประกอบภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ผู๎ประกอบการ  
ที่เป็นแหลํงกําเนิดมลพิษ   องค๑กรชุมชนในท๎องถิ่น/ สภาองค๑กรชุมชนตลอดลุํมน้ําคลอง        
อํูตะเภา การประปา ชลประทาน รํวมแก๎ปัญหาน้ําเสียจากแหํงกําเนิด ดังนี้ 

๑.๑  จัดให๎มีกลไกคณะทํางานในเชิงบูรณาการ ที่มีองค๑ประกอบครบทุกภาคสํวน 
        รํวมแก๎ไขปัญหาทั้งระบบ 
๑.๒ ชุมชนริมคลองในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่ไมํมีระบบบําบัดน้ําเสีย ให๎มีระบบบําบัด 
        น้ําเสียในครัวเรือน ติดตั้งบํอดักไขมันและตะแกรงดักเศษอาหาร กํอนระบายน้ํา  
        ทิ้งลงสูํคลอง นําน้ําจากการซักล๎างไปใช๎ประโยชน๑ ให๎มีบํอกระจายน้ํา รวมน้ํา 
        จากครัวเรือนกระจายลงดิน มีการดูแลคูน้ําในเขตเมือง ฉีดล๎าง ปรับระดับที่ 
        ตกตะกอน ในตลาดนัด นําน้ําหมักมาใช๎ในกระบวนการแก๎ไขน้ําเสีย 
๑.๓ รํวมดําเนินการให๎เกิดชุมชนคาร๑บอนตํ่า หรือครัวเรือนสีเขียว หรือร๎านอาหาร 
        สีเขียว หรือตลาดสดสีเขียว ไมํน๎อยกวํา ๑๐ ชุมชน/๑,๐๐๐ ครัวเรือน/๑๐๐  
        ร๎านอาหาร/๑๐ ตลาดสด มีกิจกรรมกําจัดน้ําเสียจากแหลํงกําเนิด มีการเพิ่มพื้นที่ 
        สีเขียว ลดการใช๎พลังงาน สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน คัดแยกขยะ นําภูมิ 
        ปัญญาการใช๎จุลินทรีย๑ น้ําหมักชีวภาพ/น้ํายาเอนกประสงค๑มาใช๎ประโยชน๑ 



 ๘๔ 

๑.๔ ให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบใช๎มาตรการทางกฎหมาย/ทางสังคม ป้องปรามทุกคน 
         ที่กระทําความผิดกฎหมายตาม พรบ.ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๑.๕ ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน รํวมมือกับโรงงาน ท๎องถิ่น ชุมชน  
        สํงเสรมิการเฝ้าระวัง สํงเสริมกิจกรรมที่สํงเสริมในเชิงบวก   เพื่อเป็นการสร๎าง 
        จิตสํานึก สํงเสริมการใช๎ประโยชน๑จากสายน้ํา ตลอดจนเป็นการเฝ้าระวัง  
        ควบคุมและใช๎เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ํา 
๑.๖ เรํงรัดให๎โรงงานอุตสาหกรรมเข๎าสูํระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล๎อม 

๒. ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาค ๑๖ รํวมกันวัดคุณภาพน้ํา โดย
เทศบาลนครหาดใหญํเป็นชุมชนนํารํองโดยการวัดจากอาคารกักเก็บน้ําเสียของเทศบาลนคร
หาดใหญํทุกจุด และมีการสื่อสารกับสาธารณะด๎วยการ แสดงผลของคุณภาพน้ําและวันเวลา
ในการวัดคุณภาพน้ํา ณ อาคารกักเก็บน้ําเสียของเทศบาลนครหาดใหญํทุกจุด 

๓. ให๎ผู๎ประกอบการปศุสัตว๑ในพื้นที่ลุํมน้ําคลองอูํตะเภาโดยเฉพาะฟาร๑มสุกร ได๎มีการจัดการ
มลภาวะด๎วยการนํามูลสุกรมาทําพลังงานทดแทน เชํน แก๏สชีวภาพ หรือไฟฟ้า ลดการใช๎
สารเคมีในภาคเกษตรกรรมเพื่อลดการปนเปื้อนในคลอง  

๔. ให๎เครือขํายสื่อสารสาธารณะให๎ความรู๎ผู๎บริโภคในการสร๎าง/ซื้อหาบ๎าน(พรบ.บ๎านจัดสรร) 
ต๎องมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของหมูํบ๎าน สําหรับบ๎านที่มีการกํอสร๎างมานานให๎มีระบบบําบัด
น้ําเสียรวม  และให๎ความร๎ูเร่ืองสิ่งแวดล๎อมแกํทุกคน โดยใช๎สื่อพื้นบ๎าน 
การเก็บคําบําบัดน้ําเสียอยํางเครํงครัดและนําเงินที่ได๎อุดหนุนกิจกรรมโรงเรียนในด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ให๎สื่อหรือองค๑กรที่เกี่ยวข๎องจัดทําสื่อสาธารณะ 
 
ข๎อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะในระยะยาว (๓ ป)ี 

๕. ให๎ท๎องถิ่น สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาค ๑๖ อุตสาหกรรมจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ รํวมกับ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมพัฒนามาตรฐาน ISO / สํงเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

๖. ให๎โยธาธิการจังหวัด มีการแก๎ไขกฎระเบียบของหมูํบ๎านจัดสรร ที่เลี่ยงภาษีด๎วยการละเว๎น   
ไมํมีระบบบําบัด 

๗. ให๎ท๎องถิ่นมีการลดหยํอนภาษีสําหรับอาคารร๎านค๎า หรือบ๎านหลังเกํา สร๎างแรงจูงใจในการ
จัดทําระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร 

๘. ให๎กรมสํงเสริมฯ มีการแก๎ข๎อบัญญัติให๎มีการนําน้ําเสียจากถังดักไขมัน ที่จะดักได๎แตํไขมัน 
ไมํได๎บําบัดน้ําเสียนําน้ําจากถังดักไขมันไปสูํระบบบําบัด 

๙. สร๎างความรํวมมือให๎ชุมชนแออัดในพื้นที่เทศบาลคลองแห รํวมกันจัดทําโครงการบ๎านมั่นคง 
  



 ๘๕ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๑๑       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

การส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว ตามแนวทางครอบครัวเข้มแข็ง 
 

 ศูนย๑พัฒนาครอบครัว มีกลไกประกอบด๎วย ประธาน/เลขา/เจ๎าหน๎าที่ โดยทางพมจ. ประสาน 
     ผํานท๎องถิ่น 
 ศูนย๑เวชปฏิบัติครอบครัว ประจําโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวดั สาธารณสุขอําเภอ และสถานี 

                      อนามัย 
 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา มีในระดับอําเภอ ณ ที่วําการอําเภอ/ศูนย๑เรียนรู๎ประธานสภา 
     เด็ก มีเจ๎าหน๎าที่เยียวยาอยูํที่อําเภอ และระดับจังหวัด ณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑   
     จังหวัดปัจจุบันกําลังเพิ่มกลไกระดับตําบล 
 เครือขํายครอบครัวเข๎มแข็ง ทํางานรํวมกับศูนย๑พัฒนาครอบครัวและเครือขํายโรงเรียน 
 สมาคมผู๎นําสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา มีโครงสร๎างกรรมการระดับอําเภอ หมูํบ๎าน/ตําบล 
 สมาคมเครือขํายสุขภาพผู๎สูงอายุ 
 มูลนิธิเพื่อนหญิง/มูลนิธิศุภนิมิตร/มูลนิธิสานฝันปันรัก 
 ศูนย๑ ๓ วัยสายใยรัก ณ  เกาะยอ 
 วัด/มัสยิด/โบสถ๑ 
 เขตพื้นที่การศึกษา อันได๎แกํ โรงเรียนมัธยม มีกิจกรรม เชํน  อย.น๎อย สุขภาวะในโรงเรียน       

                      ๕ แหํง เครือขํายเพศศึกษา   to be number one  การศึกษานอกโรงเรียน  อาชีวศึกษา 
 แผนสุขภาพจังหวัดประเด็นสํงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 
 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต๎ สนับสนุนงานด๎านฐานข๎อมูลและกระบวนการ 
 โครงการความรํวมมือแก๎ปัญหาความยากจนสูํสุขภาวะอยํางยั่งยืน (สกว.) 
 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 บ๎านพักเด็กสงขลา 
 ภูธรจังหวัดสงขลา 

 
 



 ๘๖ 

ลักษณะครอบครัวไทย จากส านักงานสถิติแห่งชาติ2  
 เป็นครอบครัวเดี่ยว  ๕๔.๕ %  เป็นครอบครัวขยาย  ๓๓.๓ %  อยูํคนเดียวตามลําพัง ๑๖.๖ % อยูํกับ

คนไมํใชํญาติ   ๐.๖ % 
- ในจํานวนครอบครัวทั้งหมด เป็นครอบครัวที่มีสามีและภรรยาและลูก ๓๓.๒ % 
- จํานวนผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น 
- ความอยูํดีมีสุขด๎านชีวิตครอบครัวมีแนวโน๎มลดลง 

สภาพปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว 
๑.  ความยากจน 
๒. การแพรํระบาดของยาเสพติด  
๓. การติดเชื้อโรคเอดส๑ 
๔. ความรุนแรงในครอบครัว 
๕. สัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอยลง 
๖. เด็กถูกทอดทิ้ง 
๗. ผู๎สูงอายุถูกปลํอยให๎อยูํตามลําพัง 
๘. ปฏิสัมพันธ๑ของครอบครัวที่มีตํอชุมชนและสังคมมีแนวโน๎มลดลง 

ศูนย๑พัฒนาครอบครัว จะเป็นศูนย๑กลางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก๎ไข  สํงเสริมการเรียนร๎ูให๎แกํ
ครอบครัว ให๎คําแนะนําและมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทํางานศูนย๑พัฒนาครอบครัวในชุมชน          
ซึ่งประกอบด๎วยตัวแทน/องค๑กร/กลุํมในชุมชน และตัวแทนเครือขํายครอบครัว เป็นสมาชิก ซึ่งอยูํภายใต๎  
การกํากับดูแลและการสนับสนุนขององค๑การบริหารสํวนตําบล/เทศบาล/ ในด๎านงบประมาณและด๎าน
วิชาการ 
       -    ใช๎กระบวนการประชาคมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

                                                           
2

 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดสงขลา 



 ๘๗ 

 
 

 ความเป็นมาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
 ศพค. เป็นองค๑กรภาคประชาชน จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นศูนย๑กลางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก๎ไข

ปัญหา  ให๎คําแนะนําและสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎แกํครอบครัว โดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทํางาน 
ศพค.  

  อยูํภายใต๎การกํากับและสนับสนุนขององค๑การบริหารสํวนตําบล (อบต.)/ เทศบาล/
กรุงเทพมหานคร ในด๎านงบประมาณและวิชาการ 

  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได๎ลงนามความรํวมมือ ในการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินงาน ศพค. ตามบทบาท  หน๎าที่และภารกิจของ ๗ หนํวยงาน คือกรมการ
ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๗ เพื่อให๎สามารถดําเนินงานเพื่อประโยชน๑ตํอ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งในสํวนกลางและสํวนภูมิภาคอยํางมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
๑.  เพื่อให๎เกิดการประสานความรํวมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจาก

ทุกภาคสํวนในสังคม 
๒.  เพื่อสํงเสริมให๎ชุมชนมีศูนย๑รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหาร จัดการโดย

ชุมชน ในรูปคณะทํางาน ศพค.  
๓.  เพื่อสร๎างโอกาสให๎ชุมชนได๎เรียนรู๎และมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ที่จะนําไปสูํ

ความเข๎มแข็งของชุมชนในการบริหารงานและแก๎ไข ปัญหาสังคมอยํางยั่งยืน 



 ๘๘ 

 บทบาทหน้าท่ีของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
๑. สํารวจ  ศึกษาปัญหาครอบครัว 
๒. เฝ้าระวัง  ป้องกัน  แก๎ไขปัญหา / ให๎คําแนะนํา 
๓. บทบาทในการพัฒนาสํงเสริมการเรียนร๎ู  และเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง 

 กลุ่มเป้าหมายในการท างานของ ศพค. มี ๓ กุล่มคือ 
๑. กลุํมเด็ก  เยาวชนกํอนสมรส 
๒. กลุํมครอบครัวปกติ 
๓. กลุํมครอบครัวที่มีปัญหา 

 องค์ประกอบของคณะท างาน ศพค.  
ศพค. ประกอบด๎วยคณะทํางาน ศพค.ตําบล / หมูํบ๎าน / ชุมชน  จํานวน ๙ ‟ ๑๕ คน (หญิง-ชาย        

ในสัดสํวนที่ใกล๎เคียงกัน)  ดังนี้ 
 ๑. ตัวแทนองค๑กรชุมชนในระดับตําบล องค๑กรละ ๑ คน 
 ๒. ตัวแทนกลุํมในระดับตําบล กลุํมละ ๑ คน 
 ๓. ตัวแทนเครือขํายครอบครัวที่เป็นคณะทํางาน ศพค.ระดับหมูํบ๎าน 
      หมูํบ๎านละ ๑ คน 
 ๔. อ่ืน ๆ 

 หน้าท่ีของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
๑. จัดทําแผนปฏิบัติการในลักษณะบูรณาการเพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก๎ไขปัญหาครอบครัว

กลุํมเป้าหมาย โดยให๎เป็นสํวนหน่ึงของแผนพัฒนาตําบล 
๒. รํวมประชุมคณะทํางานศูนย๑พัฒนาครอบครัวในชุมชนอยํางสม่ําเสมอ 
๓. จัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของครอบครัวในชุมชน 
๔. สํารวจและจัดทําข๎อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 
๕. สํงเสริมการสร๎างเครือขํายครอบครัวในชุมชน 
๖. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว 
๗. จัดบริการให๎คําปรึกษาแนะนําในการแก๎ไขปัญหาครอบครัว 
๘. จัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสถาบันครอบครัว 
๙. ประสานงานกับหนํวยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุํมองค๑กรตําง ๆ 
๑๐. เผยแพรํประชาสัมพันธ๑งานศูนย๑พัฒนาครอบครัวในชุมชน  
ศูนย๑พัฒนาครอบครัว จ.สงขลา ปัจจุบันมีแล๎ว ๑๑๒ ศูนย๑ ในการจัดตั้งศูนย๑มีงบหนุน ๒๐,๐๐๐ บ. 

และมีงบหนุนกิจกรรมจาก พมจ.๑๐,๐๐๐บ.ตํอศูนย๑/ปี พัฒนาศักยภาพแกนนํา การเป็นวิทยากร มาตรฐาน
ของศูนย๑ 

 



 ๘๙ 

ตัวอย่างศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับพื้นท่ี 
อบต.ท่าข้าม จัดตั้งมาแล๎วประมาณ ๔-๕ ปี ในการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการชุดสภา

วัฒนธรรมเป็นชุดเดียวกัน โดยมีนายก อบต.เป็นประธาน เพื่อให๎งํายตํอการสนับสนุนงบประมาณ 

 สร๎างเครือขํายครอบครัวเข๎มแข็ง คัดเลือกครอบครัวตัวอยํางทุกปี โดยมี ๑๐ ตัวชี้วัด เชํน 
เป็นครอบครัวที่ไมํขัดแย๎ง/ไมํติดยา/เศรษฐกิจพอเพียง/สุขลักษณะ/การศึกษาตามอัธยาศัย 
ฯลฯ กรรมการหมูํบ๎านคัดเลือก ให๎รางวัลในงานวัฒนธรรมประจําปี 

 จัดเวทีเรียนร๎ูในหมูํบ๎าน นําแนวทางของศูนย๑เรียนร๎ูครอบครัวฯ เรียนร๎ูที่วัด/มัสยิด โดยใช๎
วิทยากรในพื้นที่/ตามวิถีศาสนา 

 แผนชีวิตครอบครัวเข๎มแข็ง ตัวอยํางครอบครัวสําเร็จ/ล๎มเหลว สื่อด๎วยภาพรูปธรรม            
มีแผนการเงินในครอบครัว ในการออม การสร๎างอาชีพ และสุขภาพ 

 เสริมความเข๎มแข็งด๎วยเงินสปสช.(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ) ใช๎ภาพสื่อ/
กระตุ๎น, เงินจาก สสส.(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ), วิทยุชุมชน/
สื่อสารสาธารณะ ครอบครัวอบอุํน/ครอบครัวพอเพียง,  เสริมยุทธศาสตร๑ของ อบต. พัฒนา
ระบบเพื่อการเรียนรู๎เด็กและเยาวชน 

 ครอบครัวศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครู/โรงเรียน โดยเฉพาะความรุนแรงในสถานศึกษา/
ครอบครัว 

อบต.คูขุด ตั้งศูนย๑พัฒนาครอบครัวเมื่อปี ๔๙ มีการรวมกลุํมผู๎นํา ตัวแทนกลุํมตํางๆในชุมชนเป็น
คณะทํางาน หาข๎อมูล เชํน ผู๎สูงอายุที่อยูํจริงในหมูํบ๎าน ผู๎ยากไร๎ เด็กกลุํมเสี่ยง สตรีไทยหัวใจแกรํง(แมํหม๎าย) 
สํงเสริมการจัดตั้งกลุํมและจัดกิจกรรม โดยไปรํวมกับศูนย๑พัฒนาครอบครัวใกล๎เคียง ลงขันรํวมกัน ๓ ตําบล 

 เรียนร๎ูรํวมกัน  
 จัดตั้งวิทยากรแกนนํา เรียนร๎ูรํวมกัน 

เทศบาลต าบลนาทวี 

 ปัญหาการรวมกลุํมมีน๎อย คนในพื้นที่พึ่งตนเองมากกวําหวังพึ่งรัฐ ไมํอยากเข๎ารํวมกิจกรรม
ของรัฐและขาดเจ๎าภาพใหญํ แนวคิดการพัฒนาของฝ่ายนโยบาย แบํงแยก แบํงพวก  

 ขาดการพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย๑ 
 การทําแผน ใช๎เวทีประชาคมและนําเสนอสูํอปท. แตํไมํได๎รับการบรรจุ 
 แสวงหาความรํวมมือ จากโครงการแผนดินธรรมแผํนดินทอง และใช๎เด็กนํา 

ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง เร่ิมกํอตั้งปี ๔๗ จากแนวคิดของนพ.ประเวศ วะสี มีการจัดตั้ง
โครงการฯ โดยสภาบันรักลูก เป็นเจ๎าภาพดําเนินงาน โดยมีสสส.สนับสนุน 

 
 



 ๙๐ 

 จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของกรมสุขภาพจิต 
 จัดเวทีเรีบนร๎ู ๔ ขั้นตอน เรียนร๎ู แลกเปลี่ยน ถก หาความคิดรวบยอด สร๎างวิทยากร  
        ใช๎พื้นที่เป็นตัวตั้งและใช๎รร.เป็นตัวต้ัง มีหลักสูตรครอบครัวศึกษา เนื้อหาเน๎น คุณธรรม  
         ความสัมพันธึ์ในครอบครัว การพัฒนาในแตํละชํวงวัย การมีสํวนรํวมของชุมชน 
 วิจัยชุมชน ค๎นหาภูมิปัญญาท๎องถิ่น/แผนที่คนเดิน ฯลฯ 
 สื่อ สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับกลุํมเยาวชน ครอบครัว แบบครบวงจร(เกิดจนตาย) 
 ตั้งเป้าการทํางานจะเป็นศูนย๑เรียนรู๎ให๎กับภาคี ๑๕๐ ศูนย๑พัฒนาครอบครัวในจังหวัดสงขลา  
        และได๎สร๎างคนเป็นวิทยากร ปัจจุบันมีแล๎ว๑๔ คน 

 
ปัญหา/อุปสรรคการท าศูนย์พัฒนาครอบครัว   

 ความเข๎มแข็งของศูนย๑ กลไกขับเคลื่อนไมํตํอเนื่อง มีภารกิจมาก คณะทํางานยังไมํรู๎บทบาท 
ภารกิจ 

 ยังเป็นงานฝาก ขาดงบประมาณ บางพื้นที่อปท.ไมํสนับสนุน และมีน๎อย ไมํพอกับการ
แก๎ไขปัญหา  

 กลไกการผํานงบประมาณขาดความตํอเน่ือง  
 ผู๎นําท๎องถิ่นที่ให๎ความสําคัญกับงานของศูนย๑พัฒนาครอบครัวมีน๎อย  
 ปัญหาของครอบครัวเป็นปัญหาหนัก แก๎ไขยาก เชํน ยาเสพติด 
 กลไกการประสานงานกลาง 

 
โอกาส 

 นโยบายแก๎ปัญหายาเสพติด ๕ ร้ัว โดยเฉพาะร้ัวครอบครัว 

 มีศูนย๑บําบัดยาเสพติดตําบลเกาะแต๎ว ป้องกันกลุํมเสี่ยง อบรมผํานหลักสูตรตํางๆ 

 ภาคี ได๎แกํ สสจ./พช./มหาดไทย/คุมประพฤติ/ครอบครัวสีขาว/อปท. ฯลฯ  
 ศูนย๑เรียนร๎ูครอบครัวเข๎มแข็ง อ.จะนะ ๔ โซน รํวมกับ ๑๑๒ ศูนย๑ มีกิจกรรมสร๎างความ

ตระหนักร๎ูถึงภารกิจ/บทบาทของศูนย๑ คัดกรอง รับสมัครคนเข๎ารํวม สร๎างวิทยากร
กระบวนการ พัฒนาศักยภาพตํอเนื่อง ในชํวงเดือนกพ.๕๓-กพ.๕๔ 

 สมาคมสตรีฯ มีการพัฒนาศักยภาพผู๎นํากลุํมสตรี ๑๖ อําเภอ มีกิจกรรมครอบครัวร้ัวเหล็ก 
มีกิจกรรมวันสตรีไทย ๑ สค. โดย สพ. สนับสนุนงบ 

 พมจ. มีสมัชชาครอบครัว ในชํวงกลางปี 



 ๙๑ 

 สงขลาพอเพียง และตระกูล ส. มีการทํากิจกรรมตามปีงบประมาณ มีแหลํงทุนได๎แกํ สสส.
สํานัก ๖ เป็นแหลํงทุนเปิดรับโครงการทั่วไป และอบจ. สนับสนุน ต้ังแตํตค.๕๒-กย.๕๓
และตค.๕๓-กย.๕๔ 

 สภาเด็กและเยาวชน มีการทํากิจกรรมร๎านเกมส๑สีขาว/ชมรมรักษ๑ถิ่น 
 กรมสุขภาพจิต จัดกระบวนการเรียนร๎ู 
 ศูนย๑เรียนร๎ูของแมํชีศันสนีย๑ 
 ทุนทางสังคมในพื้นที่ ได๎แกํ กลุํมออมทรัพย๑/สัจจะวันละบาท กองทุนแมํเพื่อแผํนดิน 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด ผํานหนํวยงาน ได๎แกํ สสจ./พมจ./เขตพื้นที่การศึกษา/ อปท. 

 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังตํอไปนี้  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑   พัฒนาศูนย๑ครอบครัวอยํางยั่งยืน โดยใช๎กระบวนการเรียนร๎ูแบบมีสํวนรํวม 

(Participitory Learning) 
๑.ให๎ภาคี ได๎แกํ พมจ. ศูนย๑เรียนรู๎ครอบครัวเข๎มแข็ง องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สมาคมสตรี     

สภาเด็กและเยาวชน ภาคีแผนสุขภาพ ศึกษาแผนศูนย๑พัฒนาครอบครัว โครงการความรํวมมือฯ บูรณาการ/
องค๑รวม ตํอยอดทุนเดิมในจังหวัดสงขลา ได๎แกํ หลักสูตรกระบวนการเรียนร๎ูของเครือขํายครอบครัว
เข๎มแข็ง หรือแนวทางดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาครอบครัวเดํนระดับจังหวัด  ศูนย๑เรียนร๎ูธรรมชาติบําบัด 
สภาเด็กและเยาวชนไปสูํการจัดกระบวนการกําหนดหลักสูตรของศูนย๑พัฒนาครอบครัวจังหวัดสงขลา       
การจัดการความรู๎เพื่อสามารถถํายทอดความรู๎สูํสาธารณะในด๎านตําง ๆ ดังนี้  

 การหาข๎อมูล 
 การทําแผนกิจกรรมแก๎ปัญหาสําคัญ 
 การทําบัญชีครัวเรือน 
 โอกาสในการทํางานรํวมกับภาคีอื่นๆ 
 การพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อการพึ่งตนเอง 
 การเป็นวิทยากรกระบวนการและสร๎างวิทยากรกระบวนการ จัดเวทีเรียนร๎ู (เนื้อหา ๔ ก๎อน 

ได๎แกํ  หลักคิดคุณธรรม ความสัมพันธ๑ในครอบครัว การพัฒนาด๎านในแตํละชํวงวัย        
การพัฒนาครอบครัวโดยชุมชน) 

๑.๑ เกิดกลไกการดําเนินงานเร่ืองครอบครัวที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่ มีคณะทํางานในตําบล/
จังหวัด สํงเสริม ๑๑๒ ศูนย๑พัฒนาครอบครัว เชื่อมโยง ประสานความรํวมมือทุกภาคี ได๎แกํ ศูนย๑พัฒนา
ครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน กลุํมสตรี ชมรมผู๎สูงอายุ สภาองค๑กรชุมชน อสม. อพม. ฯลฯ สปสช./สสจ./
สกว. /สจรส. /สสส. /พศส. /องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น/ศอบต. /กองทุนแมํของแผํนดิน 



 ๙๒ 

๑.๒ พัฒนาเกณฑ๑มาตรฐานของศูนย๑ สร๎างศูนย๑ต๎นแบบ โดยจัดประเภทของศูนย๑พัฒนา
ครอบครัว ๓ ประเภท ได๎แกํ  

๑.  ศูนย๑ที่องค๑กรบริหารสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎นํา   
๒. วัดเป็นแกนนํา หรือโรงเรียนเป็นแกนนํา 
๓. ชุมชนเป็นแกนนํา  

๑.๓ สํงเสริมให๎มีวิทยากรกระบวนการในพื้นที่  
๑.๔ สํงเสริมให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่นําไปสูํครอบครัวเข๎มแข็ง เกิดองค๑ความร๎ูของแตํละ

พื้นที่ที่สามารถนําไปแก๎ปัญหาในชุมชนได๎  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ นําเข๎าแผนพัฒนาตําบลและท๎องถิ่น   
๒. ให๎ภาคีหลัก ตามข๎อ ๑ จัดให๎มีกลไกประสานงานระดับจังหวัด อําเภอและตําบล จัดตัง้

คณะทํางานในชุมชนที่สามารถผลักดันแนวทางสนับสนุนศูนย๑พัฒนาครอบครัว เข๎าสูํแผนพัฒนาตําบล และ
มีการจัดทํา องค๑ความร๎ูในการทํางานด๎านครอบครัวในด๎านตําง ๆ ในมิติที่หลากหลาย 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร๎างภาคีเครือขําย  
๓. ให๎จังหวัดสงขลาจัดให๎มีเวทีสมัชชาครอบครัวในจังหวัดปีละ ๒ คร้ัง เพื่อนําเสนอสถานการณ๑

ปัญหา ความรํวมมือ แนวทางแก๎ปัญหา ตลอดจนบทเรียนความสําเร็จ  โดยการมีสํวนรํวมของทุกฝ่าย           
ที่เกี่ยวข๎อง 

๔. ให๎ภาคีหลักรํวมกันพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถของศูนย๑พัฒนาครอบครัวใหม๎ีความ
พร๎อม สําหรับการให๎ความร๎ูเร่ืองครอบครัวและสามารถขับเคลื่อนโดยพื้นที่นั้นๆ  

๕. ให๎ภาคีหลักจัดกลไกสนับสนุน ในด๎านฐานข๎อมูล ทํางานรํวมกันระหวํางพมจ./สมาคมสตรี
จังหวัดสงขลา/สภาเด็ก/เครือขํายครอบครัว/ผู๎สูงอายุ /โครงกาความรํวมมือฯ และแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา  

๖. ความรํวมมือในการทํางานด๎วยการค๎นหาประเด็นรํวมเพื่อแก๎ปัญหาระดับจังหวัด  เชํน ยาเสพติด 
ความสัมพันธ๑ในครอบครัว  
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๓ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑๒        ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและผู้สูงอาย ุ
 

 ข้อมูลด้านคนพิการ 
ตารางท่ี  ๑   แสดงจ านวนคนพิการท่ีมีการจดทะเบียนคนพิการ จ าแนกตามเพศ และประเภทความพิการ  

 

 

 

อ าเภอ 

ประเภทความพิการ  

 

 

รวม 

ความพิการ

ทางการ

มองเห็น 

ความพิการ

ทางการได้ยิน

หรือสื่อ

ความหมาย 

ความพิการ

ทางการหรือการ

เคลื่อนไหว 

ความพิการ

ทางจิตใจหรือ

พฤติกรรม 

ความพิการ

ทาง

สติปัญญา

หรือการ

เรียนรู้ 

พิการซ้ าซ้อน ไม่ระบุ

ความพิการ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 

กระแส

สินธ์ุ 

๙ ๑๐ ๑๖ ๑๘ ๖๒ ๓๖ ๗ ๙ ๒๒ ๒๘ ๑๙ ๒๖ - - ๒๖๒ 

คลอง

หอยโข่ง 

๑๑ ๙ ๒๕ ๒๑ ๗๐ ๓๕ ๔ ๒ ๑๓ ๒๔ ๗ ๑๘ - - ๒๓๙ 

ควน

เนียง 

๒๐ ๑๕ ๔๑ ๓๒ ๑๑๒ ๕๖ ๔ ๔ ๒๘ ๓๑ ๒๒ ๒๓ - - ๓๘๘ 

จะนะ ๓๙ ๔๗ ๑๑๑ ๑๐๑ ๒๖๐ ๑๓๐ ๒๕ ๑๗ ๗๙ ๙๒ ๔๙ ๖๗ - ๑ ๑,๐๑๘ 

เทพา ๒๒ ๓๐ ๖๒ ๕๘ ๑๔๗ ๗๗ ๑๒ ๙ ๓๒ ๕๐ ๓๙ ๕๖ - - ๕๙๔ 

นาทวี ๒๕ ๑๕ ๕๗ ๕๗ ๑๖๖ ๗๑ ๓ - ๓๙ ๔๓ ๒๑ ๓๗ - - ๕๓๔ 

นา

หม่อม 

๖ ๘ ๒๘ ๑๗ ๓๖ ๑๙ ๒ ๔ ๑๙ ๘ ๑๓ ๘ - - ๑๖๘ 

บางกล่ า ๑๒ ๙ ๓๒ ๑๗ ๗๐ ๓๖ ๗ ๘ ๑๖ ๒๗ ๑๐ ๓๔ - - ๒๗๘ 



 ๙๔ 

เมือง

สงขลา 

๓๓ ๒๐ ๑๕๐ ๑๑๐ ๒๙๘ ๑๖๐ ๑๒ ๖ ๙๖ ๑๒๑ ๕๗ ๕๖ - - ๑,๑๑๙ 

ระโนด ๔๑ ๔๓ ๙๐ ๖๒ ๒๗๘ ๑๗๔ ๑๘ ๒๑ ๑๐๕ ๙๘ ๔๖ ๕๒ ๓ ๑ ๑,๐๓๒ 

รัตภูมิ ๒๙ ๑๑ ๖๕ ๔๖ ๑๕๕ ๖๕ ๑๐ ๑๐ ๗๒ ๕๘ ๑๒ ๑๖ - - ๕๔๙ 

สทิงพระ ๓๓ ๒๒ ๕๖ ๔๕ ๒๒๖ ๑๑๒ ๑๕ ๙ ๖๐ ๖๒ ๓๖ ๕๑ - - ๗๒๗ 

สะบ้า

ย้อย 

๒๔ ๒๒ ๖๒ ๓๓ ๑๒๒ ๕๙ ๒๐ ๗ ๓๖ ๔๕ ๒๔ ๒๙ - - ๔๘๓ 

สิง

หนคร 

๔๐ ๓๔ ๘๕ ๗๐ ๒๔๒ ๑๖๖ ๑๙ ๑๓ ๔๔ ๖๑ ๔๖ ๖๕ - - ๘๘๕ 

หาดใหญ่ ๗๒ ๔๙ ๓๒๐ ๒๔๑ ๕๓๑ ๒๘๑ ๓๙ ๒๐ ๙๘ ๑๔๖ ๑๐๔ ๑๕๓ ๑ ๒ ๒,๐๕๗ 

สะเดา ๒๖ ๒๐ ๗๘ ๘๙ ๑๓๙ ๙๔ ๑๘ ๘ ๓๔ ๓๗ ๓๕ ๕๒ - - ๖๓๐ 

รวม ๔๔๒ ๓๖๔ ๑,๒๗๘ ๑,๐๑๗ ๒,๙๑๔ ๑,๕๗๑ ๒๑๕ ๑๔๗ ๗๙๓ ๙๓๑ ๕๔๐ ๗๔๓ ๔ ๔ ๑๐,๙๖๓ 

 ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  พ.ศ.๒๕๕๒ 

ตารางท่ี ๒  แสดงหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดบรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ (ทางลาด)  

อ าเภอ ศาลากลาง 

(แห่ง) 
โรงเรียน 

(แห่ง) 
โรงพยาบาล 

(แห่ง) 
ท าการของ
อปท 

(แห่ง) 

ห้องสมุด/
พิพิธภัณฑ ์

(แห่ง) 

หมาย
เหตุ 

กระแสสินธุ๑ - - ๑ - -  

คลองหอยโขํง - - ๒ - -  

ควนเนียง - - ๑ ๒ -  

จะนะ - ๑ ๑ - -  

เทพา - - ๑ - -  

นาทว ี - - ๑ ๑ -  

นาหมํอม - - ๑ - -  

บางกลํ่า - - ๑ ๑ -  



 ๙๕ 

เมืองสงขลา ๒ ๒ ๒ ๒ ๑  

ระโนด - - ๑ ๑ -  

รัตภูม ิ - - ๑ ๑ -  

สทิงพระ - - ๑ ๑ -  

สะบ๎าย๎อย - - ๑ ๑ -  

สิงหนคร - - ๑ ๒ -  

หาดใหญ ํ - ๒  ๑ -  

สะเดา - - ๑ ๑ -  

รวม ๒ ๕ ๒๕ ๑๔ ๑  

 ที่มา : ส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดสงขลา  พ.ศ.๒๕๕๒ 

ตารางท่ี  ๓   แสดงหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ (ห้องน้ า)   

อ าเภอ ศาลากลาง 

(แห่ง) 
โรงเรียน 

(แห่ง) 
โรงพยาบาล 

(แห่ง) 
ที่ท าการของ
อปท.(แห่ง) 

หมายเหตุ 

กระแสสินธุ๑ - - ๑ -  

คลองหอยโขํง - - ๒ -  

ควนเนียง - - ๑ ๑  

จะนะ - ๑ ๑ -  

เทพา - - ๑ -  

นาทว ี - - ๑ -  

นาหมํอม - - ๑ -  

บางกลํ่า - - ๑ -  

เมืองสงขลา ๑ ๒ ๒ ๑  



 ๙๖ 

ระโนด - - ๑ -  

รัตภูม ิ - - ๑ -  

สทิงพระ - - ๑ ๒  

สะบ๎าย๎อย - - ๑ ๒  

สิงหนคร - - ๑ ๒  

หาดใหญ ํ - ๒ ๗ ๑  

สะเดา - - ๒ -  

รวม ๑ ๕ ๒๕ ๙  

 ที่มา : ส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดสงขลา  พ.ศ.๒๕๕๒ 

ตารางท่ี  ๔   แสดงหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ (ที่จอดรถ) จ านวนเต็ม 

อ าเภอ ศาลากลาง 

(แห่ง) 
โรงเรียน 

(แห่ง) 
โรงพยาบาล 

(แห่ง) 
ที่ท าการของ
อปท (แห่ง) 

หมายเหตุ 

กระแสสินธุ๑ - - ๑ -  

คลองหอยโขํง - - ๑ -  

ควนเนียง - - ๑ ๑  

จะนะ - ๑ ๑ ๑  

เทพา - - ๑ -  

นาทว ี - - ๑ -  

นาหมํอม - - ๑ -  

บางกลํ่า - - ๑ ๑  

เมืองสงขลา ๑ ๒ ๑ ๑  

ระโนด - - ๑ -  



 ๙๗ 

รัตภูม ิ - - ๑ ๑  

สทิงพระ - - ๑ -  

สะบ๎าย๎อย - - ๑ ๒  

สิงหนคร - - ๑ ๒  

หาดใหญ ํ - ๒ ๑ ๒  

สะเดา - - ๑ -  

รวม ๑ ๕ ๑๖ ๑๑  

 ที่มา : ส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดสงขลา  พ.ศ.๒๕๕๒ 

ตารางท่ี  ๕   แสดงหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ (ลิฟท)์  

อ าเภอ ศาลากลาง 

(แห่ง) 

โรงเรียน 

(แห่ง) 

โรงพยาบาล 

(แห่ง) 

ที่ท าการของ

อปท 

(แห่ง) 

หมายเหตุ 

กระแสสินธุ๑ - - - -  

คลองหอยโขํง - - - -  

ควนเนียง - - - -  

จะนะ - ๑ - -  

เทพา - - - -  

นาทว ี - - - -  

นาหมํอม - - - -  

บางกลํ่า - - - -  

เมืองสงขลา ๑ ๑ ๒ ๑  

ระโนด - - - -  



 ๙๘ 

รัตภูม ิ - - - -  

สทิงพระ - - - -  

สะบ๎าย๎อย - - - -  

สิงหนคร - - - -  

หาดใหญ ํ - ๑ ๕ -  

สะเดา - - - -  

รวม ๑ ๓ ๗ ๑  

 ที่มา : ส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดสงขลา  พ.ศ.๒๕๕๒ 

 กฏกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู๎พิการ หรือทุพภาพ และ
คนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดให๎สถานที่สาธารณะดังนี้ 

 (๑)  โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย๑บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค๑การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและ พิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานี
ขนสํงมวลชน เชํน ทําอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทําเทียบเรือที่มีพื้นที่สํวนใดของอาคารที่เปิด
ให๎บริการแกบํุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตร.ม.  

(๒)  สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย๑การค๎า ห๎างสรรพสินค๎าประเภท
ตํางๆ ที่มีพื้นที่สํวนใดของอาคารที่เปิดให๎บริการแกํบุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตร.ม.  

ตัวอย่างดีๆ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
งานสิทธิประโยชน๑ผู๎ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร๑ ในฐานะผู๎รับผิดชอบนําเสนอวําที่นี่เป็น

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  รักษาโรคยากและซับซ๎อน มีผู๎ป่วยนอก ๓,๕๐๐ ราย/วัน ผู๎ป่วยใน ๘๕๕ เตียง  
คนพิการรับบริการ ณ ศูนย๑บริการผู๎พิการแบบเบ็ดเสร็จ  ๓๗๕ ราย/เดือน 

 ปัจจุบันมีศูนย๑ฟื้นฟูผู๎พิการ ศูนย๑บริการผู๎พิการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นไปตามมาตรฐาน ในการสร๎างสิ่ง
อํานวยความสะดวกให๎ผู๎พิการให๎ความเห็นวําผู๎บริหารต๎องให๎ความสําคัญกํอน 

หลักคิดในการด าเนินงานนโยบายการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  

 เน้นความปลอดภัย(safety) พื้นไมํลื่น มีราวจับ สัญลักษณ๑เตือน  
 เข้าถึงงา่ย (accessibility) ทางลาด ประตู ชํองทางเดิน ลิฟท๑ ห๎องน้ํา อักษรเบลล๑  



 ๙๙ 

 การใช้งานสะดวก (usability)  ระยะกลับตัว มีพื้นที่ใช๎งานโทรศัพท๑ ขอการสนับสนุนจาก
องค๑การโทรศัพท๑ได๎ 

 เหมาะสมกับฐานะ (affordability)  วัสดุ อุปกรณ๑เหมาะสมกับท๎องถิ่น งบประมาณ มั่นคง 
ทนทาน ฯลฯ 

นโยบายของผู้บริการก าหนดให้บริเวณอาคารเก่า (ส ารวจ/ปรับปรุง) และอาคารใหม่ (ตามมาตรฐาน
การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

การด าเนินงาน 
 เร่ิมต๎นด๎วยเจ๎าหน๎าที่นําเสนอข๎อมูลตํอฝ่ายนโยบายถึงสภาพปัญหาของผู๎พิการ รวมไปถึง

มาตรฐานตํางๆ จนมีมติทีมบริหารโรงพยาบาลฯ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐  เห็นชอบการ
จัดสภาพแวดล๎อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  

 บันทึกข๎อความ เลขที่ มอ ๓๙๑.๘/๑๘๗  ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑  แจ๎งเวียนเร่ือง การจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกและการปรับสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอคนพิการ (สํงสรุปมาตรฐาน
การจัดสภาพแวดล๎อมฯ) ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในโรงพยาบาลฯ 

 จัดทําคูํมือมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก เผยแพรํแกํบุคลากรในโรงพยาบาล และ
บุคลากรสาธารณสุข 

 บันทึกข๎อความเลขที่ มอ ๓๙๑.๘(๑)/๒๓๐  ลงวันที่ ๖ พ.ค ๒๕๕๑ เร่ือง สํารวจการจัด     
สิ่งอํานวยความสะดวกและการปรับสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอคนพิการ โดยจัดทีมงานใน
โรงพยาบาลฯ  

 จัดทําคูํมือมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก เผยแพรํแกํบุคลากรสาธารณสุขประชุม      
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การดูแลผู๎ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะและโรคทางระบบประสาท
สํวนกลาง ระหวํางวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ ห๎องประชุมพุทธรักษา 
โรงพยาบาลตรัง  

 นอกจากนั้นก็มีบริการโทรศัพท๑สาธารณะสําหรับผู๎พิการ 
 ความภาคภูมิใจ  

 ได๎รับรางวัลที่ ๒ ระดับดีมาก ประเภทสถานที่อื่น (โรงพยาบาล)  โดยรับโลํรางวัลใบประกาศ  
เกียรติคุณ  พร๎อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

โรงพยาบาลสงขลา  
จัดเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเปิดให๎บริการ 

๒ แหํง ได๎แกํ ๑.โรงพยาบาลสงขลา ๖๖๖ ม.๒ ตําบลพะวง  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ ๘๐ ไรํ 



 ๑๐๐ 

ปัจจุบัน มี ๕๐๘ เตียง และ ๒.โรงพยาบาลเมืองสงขลา (โรงพยาบาลสงขลาเดิม) อยูํที่เลขที่ ๑๖๑             
ถนนรามวิถี  ตําบลบํอยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙ ไรํ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา 

ในการดําเนินงาน ใช๎หลักคิดพิจารณานโยบายรัฐ ซึ่งก็คือ ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหํงชาติ 

 “จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อให๎คนพิการสามารถดํารงชีวิตได๎อยํางอิสระ    
ลดการพึ่งพาผู๎อื่นให๎มากที่สุด ตลอดจนการจัดสภาพแวดล๎อมทั้งในและนอกอาคารสถานที่ให๎เอ้ือตํอคน
พิการ ให๎โรงพยาบาลของรัฐทุกแหํง รวมทั้งโรงพยาบาลภาคเอกชนให๎ความรํวมมือในการจัดทําสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยํางครบถ๎วนสมบูรณ๑ โดยกําหนดให๎มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสําหรับคน
พิการหรือทุพพลภาพและผู๎สูงอายุ“ 

และพิจารณาสิทธิตามกฏหมายของผู๎พิการวํามีอะไรบ๎าง 
จากนั้นได๎มีการจัดกลไก ซึ่งก็คือคณะกรรมการดําเนินงานศูนย๑รับบริการผู๎พิการแบบเบ็ดเสร็จ 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและพัฒนาระบบงานบริการและจัดหาอุปกรณ๑เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ       
คนพิการและการดูแลผู๎ป่วยเฝ้าระวัง (Sub Acute) และคณะกรรมการดําเนินงานศูนย๑สาธิตอุปกรณ๑
เคร่ืองชํวยคนพิการ โรงพยาบาลสงขลา  

ปัจจุบันมีกองทุน "โรงพยาบาลสงขลารํวมจิต อาสาพัฒนาชีวิตคนพิการ" มีการเยี่ยมบ๎านคนพิการ
โดยทีมสหวิชาชีพ มีจิตอาสาสวัสดิการสังคมดูแลคนพิการในชุมชน 

สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ รพ.มีปัายสัญลักษณ๑  
 ห้องส้วม ก๏อกน้ําเป็นชนิดก๎านหมุน มีราวจับในแนวนอนอยูํด๎านบนที่ถํายปัสสาวะ         

อํางล๎างมือ  มีพื้นที่ใต๎อํางเป็นที่วําง  สามารถเข๎าประชิดได๎โดยไมํมีสิ่งกีดขวาง วัสดุพื้นผิว
ไมํลื่น  ไมํมีน้ําขังบนพื้น 

 ลิฟท์มีเสียง ลิฟต๑ขึ้นลงได๎ทุกชั้น มีราวจับรอบห๎องลิฟต๑ มีไฟเตือนภัยขณะลิฟต๑ขัดข๎อง 
 ทางลาดรวมราวจับ  

 ราวจับ 
พรบ.ท่ีเกี่ยวข้อง 

 กฎกระทรวง ได๎แกํ กฏกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู๎พิการ 
หรือทุพภาพ และคนชรา พศ.๒๕๔๘ 

 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๐(๔) การยอมรับ   
และมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อยํางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ        
บนพื้นฐานแหํงความเทําเทียมกับบุคคลทั่วไป  ตลอดจนได๎รับสิ่งอํานวยความสะดวก    
และบริการตําง ๆ ที่จําเป็นสําหรับคนพิการ    

 มาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ๙ หมวด ได๎แกํ 



 ๑๐๑ 

หมวดท่ี ๑ ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีสัญลักษณ๑ / ตัวอักษรแสดงประเภทสิ่งอํานวย
ความสะดวก ติดตั้งป้าย ‟ สัญลักษณ๑  และเครื่องหมายรูปผู๎พิการแสดงทางไปสูํสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น 
โดยติดตั้งในตําแหนํงที่เห็นชัดเจน  มีแสงสวํางเป็นพิเศษทั้งกลางวันกลางคืน ตัวป้าย – สัญลักษณ๑ทั้งหมด
พื้นขาว – ตัวหนังสือสีน้ําเงินหรือกลับกัน  

จัดให๎มีที่นั่งสําหรับคนพิการ (ที่นี่ยังมีปัญหาโดนคนปกติแยํงที่ประจํา) 
หมวดท่ี ๒ ทางลาด (รวมราวจับ) และลิฟท์ มีหลายแบบ ได๎แกํ ทางลาดมีความยาวโดยรวม      

ไมํเกิน ๖.๐๐ เมตร  มีความกว๎างไมํน๎อยกวํา ๙๐ ซม. ทางลาดมีความยาวโดยรวมเกิน  ๖ ม. ถ๎าเกินต๎องมี
ความกว๎างไมํน๎อยกวํา ๑.๕๐ เมตร  มีพื้นที่พักบนทางลาดไมํน๎อยกวํา ๑.๕๐ ม. และมีความยาวไมํเกินชํวงละ 
๖ ม.และทางลาดยาวตั้งแตํ ๒.๕๐ ม.ขึ้นไป ต๎องมีราวจับทั้งสองข๎างปลายทางลาดต๎องทําด๎วยคอนกรีต    
เสริมเหล็ก ตรงจุดเร่ิมต๎นและจุดสิ้นสุดทางลาดต๎องมีสภาพดี  เชื่อมตํอเสมอกับพื้นเดิมระยะทางยาว      
๑.๕๐  ม. หากเป็นทางลาดที่ไมํมีผนังกั้น  ต๎องมีราวหรือยกขอบไมํน๎อยกวํา ๕  ซม.  พื้นที่วัสดุไมํลื่น 

ราวจับ มีความยาวตํอเนื่อง มีลักษณะกลม  เส๎นผําศูนย๑กลาง ๓ – ๔ เซนติเมตร ติดตั้งหํางจาก
ผนัง ๕  เซนติเมตร  สูงจากจุดยึด  ๑๒  เซนติเมตร  ผนังที่ติดตั้งราวจับควรต๎องเรียบไมํมีคม ปลายราวจับ  
ยื่นจากจุดสิ้นสุด ๓๐ เซนติเมตร  จุดเร่ิมต๎นและจุดสิ้นสุดปลายราวจับต๎องเป็นปลายมน ราวจับสูงจากพื้น 
๘๐ – ๙๐ เซนติเมตร 

ลิฟท์ขึ้นลงได้ทุกชั้น ขนาดลิฟต๑ กว๎างไมํน๎อยกวํา ๑.๑๐ x ๑.๔๐ เมตร ชํองประตูลิฟต๑กว๎าง      
ไมํน๎อยกวํา  ๙๐  เซนติเมตร มีระบบแสงเพื่อป้องกันประตูลิฟต๑หนีบ ปุ่มลิฟต๑  อยูํในระดับ ๙๐-๑๒๐  
เซนติเมตร  จากพื้นและต๎องไมํมีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต๑ภายนอก มีราวจับรอบห๎องลิฟต๑ มีไฟเตือน
ภัยขณะลิฟต๑ขัดข๎อง 

หมวดท่ี ๓ บันได ความกว๎างไมํน๎อยกวํา  ๑๕๐  เซนติเมตร มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่ง  ไมํเกิน  
๒.๐๐ เมตร มีราวจับ ขึ้นบันไดได๎สะดวก มีคิ้วกว๎างพอสําหรับวางเท๎าของผู๎พิการทางสายตา ลูกตั้งไมํเกิน 
๑๕ เซนติเมตร  และไมํเป็นชํองเปิด 

หมวดท่ี ๔ ท่ีจอดรถ ท่ีจอดรถคนพิการ มีสัญลักษณ๑รูปผู๎พิการที่พื้นและป้ายติดสูงจากพื้น  
๒.๐๐ เมตร /ชํองจอดรถมีขนาด ๒.๔๐ x ๖.๐๐  เมตร และมีที่วํางด๎านข๎างรถไมํน๎อยกวํา ๑.๐๐‟๑.๔๐ เมตร 
มีพนักงานรักษาความปลอดภัย  หรือเจ๎าหน๎าที่ดูแลที่จอดรถคนพิการให๎เพิ่มหน๎าที่บริการและไมํให๎ผู๎อ่ืนเข๎า
มาจอดในที่ของผู๎พิการ 

หมวดท่ี ๕ ทางเข้าอาคาร ทางเดินและทางเชื่อมระหว่างอาคาร พื้นผิวทําจากวัสดุไมํลื่น  ไมํมีสิ่ง
กีดขวาง อยูํในระดับเดียวกับพื้นภายนอก  หรือมีทางลาดไมํเกิน ๑: ๑๐ มีความกว๎าง  ไมํน๎อยกวํา ๑.๕๐ เมตร  

หมวดท่ี ๖ ประตู ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดมือจับที่มีขนาดเทํากับราวจับ
มาตรฐานในแนวดิ่งทั้งด๎านในและด๎านนอกของประตูซึ่งมีปลายด๎านบนสูงจากพื้นไมํน๎อยกวํา ๑.๐๐ เมตร  
และปลายด๎านลํางไมํเกิน ๘๐  เซนติเมตร ถ๎าเปิดเข๎า ‟ ออก  ต๎องมีพื้นที่ด๎านหน๎าไมํน๎อยกวํา ๑.๕๐ x  ๑.๕๐ 



 ๑๐๒ 

เมตร ชํองประตูกว๎างไมํน๎อยกวํา ๙๐ เซนติเมตร หากมีธรณีประตูต๎องสูงไมํเกิน ๒ เซนติเมตร และมีขอบ
ลาด ๔๕ องศา ได๎มีการปรับปรุงพื้นธรณีประตูในสํวนที่ยกพื้นออก เพื่อให๎ผู๎พิการเข๎าออกงําย 

หมวดท่ี ๗ ห้องส้วม มีโถส๎วมชนิดนั่งราบ  สูงจากพื้น  ๔๕ – ๕๐ เซนติเมตร  และมีพนักพิง  
ก๏อกน้ําเป็นชนิดก๎านโยก  หรือก๎านกด  หรือก๎านหมุน  หรือระบบอัตโนมัติที่ใช๎งานได๎โดยสะดวก ระยะ
กลางกึ่งกลางของโถส๎วมหํางจากผนัง  ๔๕ – ๕๐ เซนติเมตร มีราวจับในแนวนอนอยูํด๎านบนที่ถํายปัสสาวะ  
ยาวไมํน๎อยกวํา ๕๐ – ๖๐ เซนติเมตร  ติดตั้งจากพื้น  ๑.๒๐ – ๑.๓๐ เมตร ราวจับแนวนอนสูงจากพื้น  ๖๕ – 
๗๐ ซม.  ยื่นล้ําออกมาจากด๎านหน๎าโถส๎วมไมํน๎อยกวํา ๒๕ – ๓๐ ซม.มีราวจับด๎านข๎างทั้งสองข๎างสูง ๐.๘ – 
๑.๐๐ ม.   และราวจับในแนวดิ่งมีความยาวไมํน๎อยกวํา ๖๐ ซม.อํางล๎างมือ  มีพื้นที่ใต๎อํางเป็นที่วําง  สามารถ
เข๎าประชิดได๎โดยไมํมีสิ่งกีดขวาง ทุกจุดที่มีห๎องส๎วมสําหรับคนทั่วไปต๎องมีส๎วมสําหรับคนพิการและ
ผู๎สูงอายุอยํางน๎อย  ๑  ห๎องอยูํในตําแหนํงที่สามารถเข๎าถึงได๎สะดวก  ปราศจากสิ่งกีดขวางทางเข๎า – ออก
วัสดุพื้นผิวไมํลื่น  ไมํมีน้ําขังบนพื้น 

หมวดท่ี ๘ พื้นผิวต่างสัมผัส หมายถึงพื้นผิวที่มีผิวสัมผัส และสีซึ่งมีความแตกตํางไปจากพื้นผิว
และสีในบริเวณข๎างเคียง  ซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได๎ 

หมวดท่ี ๙ โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม 
 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังตํอไปนี้  
            ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะในระยะสั้น (๑-๒ ปี) เพื่อเสนอตํอ โรงพยาบาลและที่วําการอําเภอ    
ในจังหวัดสงขลา มีดังนี้ 

๑. ให๎จัดให๎มีป้ายสัญญลักษณ๑   
๒. ให๎จัดชํองทางดํวนพร๎อมเจ๎าหน๎าที่อํานวยความสะดวกสําหรับผู๎พิการ หรือ ทุพพลภาพ 

และคนชรา โดยมีความเฉพาะสําหรับบางกลุํม ดังนี้ 
                           ๒.๑ เจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎และเข๎าใจลักษณะพิเศษของคนพิการทางสติปัญญา จิตหรือ 

              พฤติกรรมหรือออทิสติก 
     ๒.๒ เจ๎าหน๎าที่ที่ผํานการอบรมเร่ืองการนําทางสําหรับคนตาบอด 
     ๒.๓ มีลํามภาษามือและป้ายสื่อสารสําหรับคนหูหนวก รวมถึงในสํวนของโรงอาหารที่ควร 
              จะมีเมนูอาหาร  
๓.ให๎จัดที่นั่งสําหรับคนพิการ  โดยจัดแยกออกมาจากที่นั่งปกติ และมีป้ายสัญลักษณ๑สือ่สาร    

ที่ชัดเจนมองเห็นงําย 
๔. ให๎จัดที่จอดรถสําหรับผู๎พิการ หรือ ทุพพลภาพ และคนชราตามตามมาตรฐานของ            

กฎกระทรวงฯ ๒๕๔๘ ดังนี้ 
 
 



 ๑๐๓ 

                           ๔.๑  จํานวนที่จอดรถมีอัตราสํวน ตํอไปนี้ ๑) ถ๎าจํานวนที่จอดรถตั้งแตํ ๑๐ คัน แตํไมํเกิน  
               ๕๐ คัน ให๎มีที่จอดรถสําหรับผู๎พิการฯอยํางน๎อย ๑ คัน ๒) ถ๎าจํานวนที่จอดรถตั้งแตํ  
               ๕๑ คัน แตํไมํเกิน     ๑๐๐ คัน ให๎มีที่จอดรถสําหรับผู๎พิการฯ อยํางน๎อย ๒ คัน และ  
               และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ ๑๐๐ คัน  
               ถ๎าเกินกวํา ๕๐ คันให๎คิดเป็น ๑๐๐ คัน   
      ๔.๒ ที่จอดรถให๎จัดไว๎ใกล๎ทางเข๎าออกของอาคารให๎มากที่สุด มีลักษณะไมํขนานกบั 
               ทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ๑รูปผู๎พิการนั่งเก๎าอี้ล๎อ 
               อยูํบนพื้นของที่จอดรถด๎านที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา ๙๐๐ มม.  
               และยาวไมํน๎อยกวํา ๙๐๐ มม.  และมีป้ายขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา ๓๐๐ มม. และยาว 
              ไมํน๎อยกวํา ๓๐๐ มม. ติดอยูํสูงจากพื้นไมํน๎อยกวํา ๒,๐๐๐ มม.ในตําแหนํง    ที่เห็น 
               ได๎ชัดเจน 
       ๔.๓ ที่จอดรถ ต๎องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ๎ากว๎างไมํน๎อยกวํา ๒,๔๐๐ มม. และยาวไมํน๎อย 
                กวํา ๖,๐๐๐ มม. และจัดให๎มีที่วํางข๎างที่จอดรถกว๎างไมํน๎อยกวํา ๑,๐๐๐ มม. ตลอด 
                ความยาวของที่จอดรถ โดยที่วํางดังกลําวต๎องมีลักษณะพื้นผิวเรียบ และมีระดับเสมอ 
                กับที่จอดรถ 
       ๔.๔ บริเวณที่จอดรถของผู๎พิการของแตํละโรงพยาบาล ควรมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความ 
               ปลอดภัยคอยบริการ และดูแลไมํให๎รถของคนปกติเข๎าจอด  ทั้งนี้เจ๎าของรถที่เป็น 
               ผู๎พิการต๎องมีสติกเกอร๑สัญญลักษณ๑รถคนพิการ ติดรถในตําแหนํงที่เห็นได๎ชัดเจน 

                     ๕. ให๎จัดห๎องน้ําและลิฟท๑สําหรับผู๎พิการ หรือ ทุพพลภาพ และคนชราตามมาตรฐานของ       
กฎกระทรวงฯ ๒๕๔๘ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกรณีที่ลิฟท๑ขัดข๎องให๎มีทั้งเสียง และแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟ
กระพริบสีแดง เพื่อให๎คนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางการได๎ยินทราบ และให๎มีไฟกระพริบ      
สีเขียวเป็นสัญญาณให๎คนพิการทางการได๎ยินทราบวําผู๎ที่อยูํข๎างนอกรับทราบแล๎ววําลิฟท๑ขัดข๎อง และกําลัง
ให๎ความชํวยเหลืออยูํ 
 ๖. ให๎จัดทางลาดสําหรับผู๎พิการ หรือ ทุพพลภาพ และคนชราตามมาตรฐานของกฎกระทรวงฯ 
๒๕๔๘ 
                     ๗. ให๎จัดบริการการอบรมการใช๎ไม๎เท๎าขาว (Orientation and Mobility: O &M) เพิ่มเติมจาก
การจํายไม๎เท๎าขาวแกํคนตาบอดโดยให๎จังหวัดสงขลามีศูนย๑การอบรมการดํารงชีวิตอิสระอยํางน๎อย ๑ แหํง 

๘. ให๎ชมรมหรือองค๑กรของผู๎พิการ ให๎ความร๎ูแกํคนพิการเกี่ยวกับวิธีการแสดงตนรวมถึง
เอกสารที่ต๎องใช๎ เพื่อความสะดวกในเข๎ารับบริการในโรงพยาบาลและที่วําการอําเภอในจังหวัดสงขลา เชํน 
แสดงบัตรคนพิการ หรือสมาชิกองค๑กรคนพิการ หรือใช๎สัญลักษณ๑อ่ืนในการแสดงตน เป็นต๎น  

๙. ให๎องค๑กรผู๎พิการประสานความรํวมมือไปยังท๎องถิ่นจังหวัด เพื่อสร๎างความร๎ูความเข๎าใจ   
ตํอผู๎บริหารและผู๎รับผิดชอบของท๎องถิ่นในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกํผู๎พิการ  



 ๑๐๔ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะในระยะยาว  (๓ ปี) 
๑๐. ให๎สถานที่สาธารณะอื่นๆในจังหวัดสงขลารวมถึงศาสนสถาน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

พื้นฐานที่สุดที่สถานที่สาธารณะตํางๆ ควรมีให๎กับผู๎พิการตามมาตรฐานกฎกระทรวงฯ ๒๕๔๘ ได๎แกํ      
ป้ายสื่อสาร บอกทางที่ชัดเจน ป้ายไฟฟ้า มีตัววิ่ง ลํามภาษามือ ทางลาด ห๎องน้ําเสมอภาค ที่จอดรถของผู๎
พิการ(รถดัดแปลง) มีสติกเกอร๑แสดงความพิการ รถยนต๑/รถมอเตอร๑ไซด๑ ไม๎เท๎าขาวและการอบรมการใช๎  
ไม๎เท๎าขาว ศูนย๑บริการประสานงาน สํงตํอ  ชํองทางดํวนและมีพี่เลี้ยงของชมรมผู๎พิการแตํละประเภท 

๑๑. ให๎สถานที่สาธารณะอื่นๆในจังหวัดสงขลารวมถึงศาสนสถาน ต๎องจัดให๎มีอุปกรณ๑การ
สื่อสาร เพื่อการแจ๎งเหตุตามมาตรฐานกฎกระทรวงฯ ๒๕๔๘ทั้งทางออกฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ๑ฉุกเฉิน 
และเมื่อเกิดอุบัติเหตุในห๎องน้ํา หรือลิฟท๑ รวมถึงการตรวจตราในบริเวณที่อาจจะเป็นอันตรายแกํคนพิการ
และผู๎สูงอายุ เชํนทํอระบายน้ําไมํมีฝาปิด 

๑๒.ให๎มีการแก๎กฎกระทรวงใหมํในการปรับปรุงอาคารที่วําการอําเภอ โดยองค๑กรผู๎พิการ
รํวมกับอําเภอสํงเร่ืองไปยังโยธาธิการจังหวัด ผลักดันไปสูํฝ่ายนโยบาย (ตามมต ิครม.) 

๑๓. ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ พมจ./อปท./สสจ./รพ.(ศูนย๑บริการ) รํวมกันแก๎ไขระเบียบ
ที่ไมํเอ้ือตํอความพิการ โดยเฉพาะการทําบัตรสมาร๑ทการ๑ด โดยให๎ศูนย๑บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทําหน๎าที่ในการ
เชื่อมโยงงานจดทะเบียน/การศึกษา/สิทธิ ปรับข๎อมูลให๎เหมือนกัน และควรให๎มีลํามบริการภาษามือ(ด๎วย
การอบรมเจ๎าหน๎าที่) และสร๎างชํองทางสื่อสารกลางเพื่อสร๎างความเข๎าใจในการทํางานรํวมกัน เชํน สายดํวน 
และควรจะทําอยํางไรที่จะให๎ผู๎พิการจะสามารถรับบริการได๎เลยในวันที่ไปใช๎บริการในสํวนของบัตร
สมาร๑ทการ๑ด และควรให๎มีการประยุกต๑การใช๎บัตรประชาชนสามารถใช๎เป็นบัตรผู๎พิการอยูํในบัตรเดียวกัน 

๑๔. ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องสร๎างระบบการให๎การบริการรํวมกัน ในกรณีที่มีญาติ/รถพยาบาล/อปท.
รับสํง หรือท๎องถิ่นที่มีรถพยาบาล ๑๖๖๙ นําผู๎พิการมารับบริการทางการแพทย๑ มีการทําแผนรํวมกับท๎องถิ่น 
มีการประสานงานกับศูนย๑บริการ หรือให๎มี อสม. หรือในบางแหํงอาจมีเงินกองทุนกลาง สําหรับการเหมา
รถตุ๏กๆบริการรับสํง ในกรณีที่ผู๎พิการชํวยเหลือตัวเองไมํได๎ โดยใช๎เงินบริจาคจากมูลนิธิหรือเอกชนตํางๆ 

๑๕. ให๎สถานศึกษามีการสร๎างทัศนคติของนักศึกษาแพทย๑ หรือบุคลากรทางการแพทย๑        
เพื่อความเข๎าใจผู๎พิการ มีชั่วโมงเรียนที่จะต๎องมาเรียนร๎ูกับศูนย๑บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

๑๖. ให๎ระบุการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นเกณฑ๑ในการประเมินคุณภาพการบริการของ
สถานที่สาธารณะทั่งภาครัฐและภาคเอกชน 

๑๗. เพิ่มบทลงโทษสําหรับสถานที่สาธารณะที่ไมํจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตามกฎกระทรวงฯ 
๒๕๔๘ 

๑๘. ขอให๎มีลํามภาษามือในรายการโทรทัศน๑ท๎องถิ่น 
๑๙. ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสร๎างทัศนะคติที่ดีให๎สังคมตระหนักวํา การจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให๎คนพิการสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางปกติสุข 

 



 ๑๐๕ 

สมชัชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๑๓       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

การสร้างความเป็นธรรมจากสัญญาบ้านจัดสรร 
 

สถานการณ์ปัญหาด้านสัญญาบ้าน  

๑. มูลคําการลงทุนด๎านอสังหาริมทรัพย๑ในเขตพื้นที่อําเภอหาดใหญํมีมูลคําเพิ่มสูงขึ้นกลําวคือ      
เมื่อเทียบการลงทุนในปี ๒๕๕๑ กับปี ๒๕๕๒ โตขึ้นถึง ๑๐๐ % โดยมีมูลคําลงทุนรวม ๑๐,๐๐๐ ล๎านบาท 
และในปี ๒๕๕๓ นําจะมีการลงทุนเพิ่มอีกไมํต่ํากวํา ๕,๐๐๐ ล๎านบาท โตขึ้น ๕๐% โดยคาดวําจะมีมูลคํา
การลงทุนอสังหาริมทรัพย๑ ๑๕,๐๐๐ ล๎านบาท (นายธนวัฒน๑ พูนศิลป์ นายสมาคมอสังหาริมทรัพย๑จังหวัด
สงขลา) สอดคล๎องกับข๎อมูลของการลงทุนของภาคเอกชนในด๎านที่อยูํอาศัยและการพานิชย๑ จัดทําโดย
ธนาคารแหํงประเทศไทยสาขาภาคใต๎ พบวํา มีมูลคํารํวมเทํากับ ๓๖๑,๔๑๕ พันตารางเมตร ในไตรมาส       
ที่ ๒ ของป ี๒๕๕๓  (อ๎างอิงจาก http://www๒.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=
๕๙๔&language=th) 

การเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ด๎านบ๎านจัดสรรในพื้นที่หาดใหญํและบริเวณข๎างเคียง
เป็นผลสืบเนื่องมาจาก 

๑.๑) สถานการณ๑ความไมํสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ทําให๎ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธ
และมุสลิมจากพื้นที่ชายแดนภาคใต๎ อพยพถิ่นที่อยูํอาศัยเข๎ามาตั้งถิ่นฐานแบบชั่วคราวและถาวรในเขตอําเภอ
หาดใหญํและบริเวณรอบเมืองหาดใหญํมากยิ่งขึ้น 

 ๑.๒) มาตรการสํงเสริมการลงทุนจากภาครัฐโดยลดหยํอนภาษีแกํภาคธุรกิจผู๎ประกอบการในพื้นที่ 
สํงผลให๎กลุํมทุนทั้งจากกรุงเทพมหานคร ผู๎ประกอบการเดิมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และกลุํมทุนใน
พื้นที่หาดใหญํ ได๎เข๎ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้นเป็นจํานวนมาก ข๎อมูลลําสุดเมื่อต๎นปี ๒๕๕๓ มีการลงทุน
ของโครงการบ๎านจัดสรรกวํา ๓๐ โครงการ  

๑.๓) สภาวะเศรษฐกิจที่ดี สืบเน่ืองจากยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมีราคาที่สูงขึ้น  
พื้นที่การลงทุนโครงการบ๎านจัดสรรมีประมาณหนาแนํน ประกอบด๎วย พื้นที่ถนนสายหาดใหญํ-

สนามบินและบริเวณแก๎มลิงใกล๎มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ เขตเทศบาลตําบลเมืองคอหงส๑  
๒. นโยบายและกฎหมายข๎อบังคับเกี่ยวกับบ๎านจัดสรรมีหลายฉบับ เชํน พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข๎อกําหนด 



 ๑๐๖ 

หนังสือเวียน คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  แตํพบวํา ความล๎าสมัยของกฎหมาย ข๎อบังคับ อีกทั้ง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องขาดการบังคับใช๎อยํางเข๎มงวดและจริงจัง 

๓. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานบ๎านจัดสรรและที่อยูํอาศัยมีความเกี่ยวข๎องกับหลายภาคสํวนจาก
หลายหนํวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนประกอบด๎วย เจ๎าของโครงการบ๎านจัดสรร บริษัทผู๎รับเหมากํอสร๎าง 
สํานักงานที่ดินในพื้นที่ สํานักงานกองชํางและการโยธาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สภาวิชาชีพ
วิศวกรรมและสถาปนิก ผู๎บริโภคผู๎ซื้อบ๎าน  เป็นต๎น ความบกพรํองของระบบควบคุมกํากับสํงผลกระทบ   
ตํอคุณภาพของบ๎านจัดสรรและนํามาสูํการถูกลํวงละเมิดสิทธิในฐานะผู๎บริโภคตามมา  
 
ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการขออนุญาตสร้างบ้านจัดสรร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 เจ๎าของโครงการบ๎านจัดสรรจะต๎องยื่นขออนุญาตจัดสรรและแบํงที่ดินตํอสํานักงานกรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย เพื่อการนําที่ดินเหลํานั้นมาจัดสรรแบํงขาย ชํองวํางที่เจ๎าของโครงการมักจะเอารัด      
เอาเปรียบผู๎บริโภค คือ การแจ๎งกับหนํวยงานและดําเนินการแบํงขายที่ดินให๎มีจํานวนไมํเข๎าตามเกณฑ๑        
ที่กฎหมายกําหนด เชํน แบํงขายคร้ังละ ๕ และ ๔ แปลง เป็นต๎น ซึ่งสํวนหนึ่งต๎องการเลี่ยงภาษี ตํอเมื่อจะทํา
บ๎านจัดสรรเพื่อขายบ๎านผู๎ประกอบการบางรายยังได๎นําที่ดินแปลงดังกลําวไปจํานองกับธนาคารและบุคคล
อ่ืน สํงผลให๎เมื่อมีการขายบ๎านดังกลําว ยํอมติดภาระผูกพันจากนิติกรรมดังกลําว ที่ซ้ําร๎ายผู๎ประกอบการ
บ๎านบางรายมีเจตนากํอนิติกรรมอําพราง กลําวคือ โอนที่ดินไปให๎กับผู๎อื่นที่ตนเองร๎ูจัก 
 ในการกํอสร๎างบ๎านผู๎ประกอบการจะนําเอกสารที่เกี่ยวข๎องไปยื่นขออนุญาตกํอสร๎างอาคารกับกอง
ชํางขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่  มีการเอารัดเอาเปรียบจากผู๎ประกอบการ เชํน บางรายได๎มี

เจ้าของโครงการ 

สนง.กรมท่ีดิน กองช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริโภค 

สัญญาซื้อบ้าน 

สถาบันทางการเงิน 

กู้ยืมเงิน 

บริษัทรับจ้างสร้างบ้าน 

ระบบควบคุมมาตรฐาน 

องค์กรวิชาชีพ 
วิศวกรรมสถาปนิก 

ระบบตรวจสอบ 

ศูนย์ข้อมูลบ้าน 

ขออนุญาตสร้างบ้าน 

และยื่นแบบแปลนบ้าน 
ระบบตรวจสอบ...? 

ขออนุญาตจัดสรรที่ดนิ 



 ๑๐๗ 

ปลอมแปลงเอกสารมายื่นหนังสือขออนุญาตกับทางท๎องถิ่น ส่งผลให้ผู้ซื้อบ้านมีสถานะเป็นผู้ว่าจ้างบริษัท
รับจ้างสร้างบ้าน(สัญญาจ้างท าของ)แทนท่ีสถานะ ผู้ซื้อผู้ขายตามสัญญาซื้อขาย อันมีผลต่อความรับผิดชอบ
ตามมาภายหลัง 
 พฤติกรรมของผู๎ประกอบการบ๎านจัดสรรบางราย มีพฤติกรรมโฆษณาเกินจริงหรือเอาเปรียบด๎าน
สัญญา เชํน การไมํยอมคืนเงินมัดจํากรณีผู๎ประกอบการผิดสัญญาการจะซื้อจะขายบ๎านให๎กับผู๎ซื้อ การสร๎าง
บ๎านไมํได๎มาตรฐานตามที่กําหนดไว๎ในแบบแปลน หรือตามที่โฆษณาไว๎  

๔. ภาพรวมสถานการณ๑ผู๎ซื้อบ๎านจัดสรรถูกละเมิดสิทธิและถูกเอารัดเอาเปรียบที่มีแนวโน๎มเพิ่ม
สูงขึ้นทั้งด๎านความถี่และจํานวนผู๎ได๎รับความเสียหาย สถิตเิร่ืองร๎องเรียนผํานหนํวยงานด๎านคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคระดับประเทศและพื้นที่  

 
ตารางท่ี ๑ เร่ืองร๎องเรียนกรณีการเอาเปรียบจากสัญญาบ๎านจัดสรรผํานหนํวยงานด๎านคุ๎มครองผู๎บริโภค 
 

หมวดร้องเรียน ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ รวม 

สนง.คุ๎มครองผู๎บริโภค - ๑,๓๐๕ ๑,๐๒๕ - -  

อนุกรรมการ สคบ.จังหวัดสงขลา - - ๑๙ ๕๐ -  

ศูนย๑พิทักษ๑สิทธิผู๎บริโภค จ.สงขลา - - ๒ ๖๑ ๖ ๖๙** 

 

ผลกระทบจากการถูกเอารัดเอาเปรียบเร่ืองสัญญาบ้าน 
๑. รูปแบบปัญหาที่มีผลกระทบจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาบ๎านที่ขาดความเป็นธรรม      

มีความแตกตํางกัน ประกอบด๎วย 
๑.๑)  ผู๎ประกอบการบ๎านไมํสร๎างบ๎านตามสัญญาหรือสร๎างไมํเสร็จตามสัญญา  
๑.๒) ผู๎ซื้อไมํสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได๎ตามสัญญาหรือโดนเรียกเก็บเงินเพิ่มเมื่อโอนสิทธิ  
         หรือถูกฟ้องขับไลํ เพราะเจ๎าของโครงการเดิมถูกยึดทรัพย๑ ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง 
         สิทธิการครอบรองโดยการกํอนิติกรรมอําพรางหรือมีการทําสัญญาจํานองทรัพย๑  
๑.๓) เจ๎าของโครงการไมํได๎สร๎างบ๎านตามแบบที่ขออนุญาตหรือสร๎างบ๎านไมํได๎มาตรฐาน  
         ใช๎วัสดุไมํมีคุณภาพ  
๑.๔)ไมํมีหรือสร๎างสาธารณูปโภค สาธารณูปการตามสัญญา 
๑.๕) พื้นที่สํวนกลางถูกจําหนําย จํานองหรือนําไปใช๎ผิดวัตถุประสงค๑ตามสัญญา 
๑.๖) ปัญหาการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ๎านจัดสรรหรืออาคารชุด 
๑.๗) ปัญหาการซื้อบ๎านมือสองจากการประมูลของสํานักงานบังคับคดี เชํน ไมํมีคุณภาพ  
๑.๘) สภาพคลํองของผู๎บริโภคและไมํได๎รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา 



 ๑๐๘ 

๑.๙)   การโฆษณาเกินจริง 
๑.๑๐) ปัญหาการฟ้องร๎องคดีที่ลําช๎าและบังคับคดี เชํน การถํายโอนทรัพย๑สินไปให๎ผู๎อ่ืน 
          ของเจ๎าของโครงการ 

๒. ขนาดของผลกระทบที่มีตํอผู๎บริโภคมีระดับ (Level) แตกตํางกัน ตั้งแตํระดับบุคคลและกลุํม
บุคคล ตลอดจนถึงระดับชุมชนที่เข๎ามาอยูํอาศัยเป็นหมูํบ๎าน เชํน กรณีการเอารัดเอาเปรียบจากโครงการ
สามัคคีธรรม ราษฎร๑อุทิศ ซอย ๓๒/๑ (หมูํบ๎านดลฤด)ี ซึ่งมีผู๎ได๎รับผลกระทบจํานวน ๘๕ หลังคาเรือน หรือ
แม๎แตํกรณีหมูํบ๎านปริญญา ควนลัง อ.หาดใหญํที่ผู๎ซื้อบ๎านทั้งโครงการถูกเจ๎าของโครงการนําที่ดินสํวนกลาง
ไปจํานองกับธนาคาร มีผลตํอการจัดทําโครงสร๎างสาธารณูปโภคของหมูํบ๎าน เป็นต๎น 

๓. ผลกระทบตํอสุขภาวะจิตของผู๎บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ สํงผลให๎เกิดความวิตกกังวล เครียด    
การทะเลาะขัดแย๎งระหวํางผู๎ประกอบการและผู๎บริโภค อีกทั้งระยะเวลาที่ยาวนานที่หนํวยงานใช๎ในการ
แก๎ไขปัญหาเพื่อให๎ได๎รับความเป็นธรรมแกํผู๎บริโภค 

 
โอกาสในการสร้างความเป็นธรรมจากสัญญาบ้านจัดสรร 
 ๑. กลไกการร๎องเรียนของผู๎บริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลา  พบวํา มีชํองทางร๎องเรียนที่หลากหลาย
มากขึ้น ทั้งจากสํานักงานคณะอนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคจังหวัดสงขลา (อนุกรรมการ สคบ.จ.สงขลา)  
อนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคประจําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (คําสั่งที่ ๒/๒๕๕๒, ๔/๒๕๕๒ เร่ือง 
การถํายโอนภารกิจงานคุ๎มครองผู๎บริโภคแกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ) ชํองทางร๎องเรียนของเครือขําย
ผู๎บริโภคในพื้นที่อันประกอบด๎วย  เว็บไซต๑ศูนย๑พิทักษ๑สิทธิผู๎บริโภคจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการ  
ระบบสุขภาพภาคใต๎ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ www.consumersouth.org  เว็บไซต๑ของสมาคม   
ผู๎บริโภค จังหวัดสงขลา www.consumersongkhla.org และเว็บไซต๑ของเครือขํายองค๑กรผู๎บริโภคภาคใต๎ 
www.consumersouth.com  ชํองทางร๎องเรียนผํานสื่อมวลชนในพื้นที่ประกอบด๎วย รายการแลบ๎านแลเมือง 
วิทยุ มอ. F.M.๘๘ MHz. คลื่นความคิด F.M ๑๐๑.๐๐ MHz รายการพิราบคาบขําว ทางโทรทัศน๑แหํงประเทศ
ไทยจังหวัดสงขลา หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่นหลายฉบับ เชํน หนังสือพิมพ๑โฟกัสสงขลา หนังสือพิมพ๑ทางไท 
เป็นต๎น 
 ๒. การประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิธีคดีผู๎บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลให๎ผู๎บริโภคสามารถฟ้องร๎อง
เพื่อเรียกร๎องคําเสียหายโดยตรงจากผู๎ประกอบการ ใช๎ระยะเวลาในการพิจารณาคดีในระยะเวลาที่ไมํ 
ยาวนานนัก 
 ๓. การมีกรณีศึกษาตัวอยํางของกลุํมผู๎บริโภคที่ได๎รับการเอาเปรียบจากสัญญาบ๎าน แตํสามารถ
รวมกลุํมเพื่อรํวมกันตํอสู๎อยํางเข๎มแข็งและสามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการตํอสู๎ด๎านสิทธิในฐานะผู๎บริโภค 
อาทิเชํน กรณีกลุํมผู๎เสียหายจากโครงการบ๎านจัดสรรหมูํบ๎านสามัคคีธรรม(หมูํบ๎านดลฤดี) กรณีการตํอสู๎เพื่อ
แก๎ปัญหาการนําที่ดินสํวนกลางของโครงการบ๎านไปจํานองของประชาชนหมูํบ๎านปริญญา ควนลัง เป็นต๎น 

http://www.consumersouth.org/
http://www.consumersongkhla.org/
http://www.consumersouth.com/
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 ๔. การมีเครือขํายและหนํวยงานที่สามารถสนับสนุนการทํางานคุ๎มครองผู๎บริโภคในพื้นที่จังหวัด
สงขลา ประกอบด๎วย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต๎ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ เป็นหนํวยงาน
ด๎านวิชาการด๎านงานคุ๎มครองผู๎บริโภค สมาคมสถาปนิก/สภาวิศวกรรมในพื้นที่ ซึ่งได๎จัดกิจกรรมด๎านงาน
กํอสร๎างบ๎านและที่อยูํอาศัยมาโดยตลอด หนํวยงานภาครัฐที่ทํางานคุ๎มครองผู๎บริโภค เชํน คณะอนุกรรมการ
คุ๎มครองผู๎บริโภคจังหวัดสงขลา เครือขํายประชาสังคมที่เข๎มแข็ง 
 
ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน 
 ๑. ข๎อจํากัดเร่ือง การตรวจสอบและกํากับมาตรฐานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เร่ืองบ๎านจัดสรร 
พบวํา  กองชําง/สํานักงานการโยธาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ยังขาดระบบตรวจสอบ กํากับ
มาตรฐาน ตลอดจนการบังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ข๎อจํากัดเร่ือง หลักวิชาการด๎านมาตรฐานบ๎านจัดสรร พบวํา แม๎จะมีกิจกรรมด๎านวิชาการ
เกี่ยวกับวัสดุหรือหลักการการกํอสร๎างที่อยูํอาศัย ซึ่งสมาคมสถาปนิกทักษิณ หรือ สมาคม/ชมรม
ผู๎ประกอบการบ๎านในหาดใหญํ แตํยังขาดการให๎ความร๎ู เร่ือง หลักเลือกซื้อบ๎านจัดสรรที่ถูกต๎อง เป็นต๎น 
 ๓. ข๎อจํากัดด๎านความร๎ูของผู๎บริโภค พบวํา ประชาชนสํวนใหญํยังขาดความร๎ูที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการ
เลือกซื้อบ๎านจัดสรรที่ถูกต๎อง ทั้งนี้เนื่องจากชํองทางการสื่อสารเนื้อหาความรู๎แกํผู๎บริโภคยังมีข๎อจํากัดทั้งใน
สํวนความหลากหลายของชํองทางและความถี่ของการสื่อสารที่ยังน๎อย 
 ๔. ข๎อจํากัดด๎านความเข๎มแข็งของผู๎บริโภคและผู๎ประกอบการ พบวํา ผู๎ประกอบการด๎านบ๎าน
จัดสรรมีการรวมตัวในรูปของชมรม แตํสํวนใหญํกลับเป็นการรวมตัวในลักษณะเพื่อการตํอรองด๎าน
ผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจมากกวํา เพื่อการรํวมกันพัฒนาคุณภาพของบ๎านจัดสรร นอกจากนี้ฝ่ายผู๎บริโภค
สํวนใหญํยังขาดความตระหนักเร่ืองการใช๎สิทธิร๎องเรียนหรือตํอสู๎เพื่อให๎ได๎รับความเป็นธรรมจากสัญญา 
 ๕. ข๎อจํากัดด๎านฐานข๎อมูลด๎านบ๎านจัดสรร พบวํา ในพื้นที่ยังขาดข๎อมูลเร่ืองบ๎านจัดสรร 
ผู๎ประกอบการบ๎าน รายชื่อโครงการ ความมั่นคงความนําเชื่อถือของผู๎ประกอบการ ความรู๎เรื่องข๎อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับบ๎าน สัญญามาตรฐานที่เกี่ยวกับบ๎าน อีกทั้งยังไมํมีพื้นที่ให๎ผู๎บริโภคได๎สื่อสารไปยังผู๎ประกอบการ
บ๎าน 
 ๖. ข๎อจํากัดด๎านพื้นที่สาธารณะ พบวําเร่ืองร๎องเรียนผํานหนํวยงานที่ทําหน๎าที่คุ๎มครองผู๎บริโภค   
แม๎จะมีตัวเลขที่ชัดเจน แตํหากเปรียบเทียบกับสภาพความจริงจํานวนผู๎ได๎รับความเสียหายมีปริมาณมากวํา   
ที่ปรากฏเป็นขําว สํวนหนึ่งเป็นเพราะยังขาดพื้นที่สาธารณะเพื่อรับฟังปัญหาจากบ๎านสรรอยํางเป็นระบบ 
 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา วาระการสร๎างความเป็นธรรมจากสัญญาบ๎านจัดสรร 
ตระหนัก วําการไมํได๎รับความไมํเป็นธรรมจากสัญญาบ๎านจัดสรร มีผลตํอกระทบตํอผู๎บริโภค

จังหวัดสงขลาในวงกว๎างและมีปริมาณความรุนแรงมากขึ้น 



 ๑๑๐ 

กังวล ตํอปริมาณการขยายตัวของธุรกิจบ๎านจัดสรรในจังหวัดสงขลาที่มีอยํางตํอเนื่อง ที่ยังขาด
ระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอยํางชัดเจน 

รับทราบ  วํามาตรการและระบบควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับบ๎านจัดสรรยังคงขาดประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติอยํางจริงจังและทันกับสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลง 

ห่วงใย วําหากไมํมีมาตรการที่สร๎างความเป็นธรรมจากสัญญาบ๎านจัดสรร จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงตํอการ
ที่ผู๎บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น สํงผลกํอให๎เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของธุรกิจบ๎านจัดสรร
และคุณภาพชีวิตของผู๎บริโภคในเร่ืองที่อยูํอาศัย 

ชื่นชม ในการเข๎ามามีสํวนรํวมของหลากหลายกลุํมเครือขํายที่งานด๎านคุ๎มครองผู๎บริโภคในพื้นที่ 
เชํน กรณีการรวมตัวกันตํอสู๎และเรียกร๎องความเป็นธรรมของประชาชนหมูํบ๎านสามัคคีธรรม (หมูํบ๎านดล
ฤด)ี กรณีหมูํบ๎านปริญญา ควนลัง หาดใหญํ เป็นต๎น การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับที่อยูํอาศัยโดยสมาคมสถาปนิก
ทักษิณ กลุํมผู๎ประกอบการบ๎าน การเสนอขําวสารเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบ๎านจัดสรรของ 
สื่อมวลชนหลากหลายแขนงในพื้นที่ อาทิเชํน วิทยุ มอ.F.M.๘๘.๐ MHz. คลื่นความคิด F.M ๑๐๑.๐ MHz. 
รายการพิราบคาบขําว NBT หนังสือพิมพ๑โฟกัสสงขลา และหนังสือพิมพ๑ทางไท เป็นต๎น 

ชื่นชม  ตํอการพัฒนาชํองทางรับเร่ืองร๎องเรียนปัญหาผู๎บริโภคของหลายหนํวยงาน เพื่อเพิ่มชํอง
ทางการเข๎าถึงของผู๎บริโภคมากขึ้น 

เห็นว่า  ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องมีหน๎าที่สําคัญในการผลักดันมาตรการสร๎างความเป็นธรรมจาก
สัญญาบ๎านจัดสรร จังหวัดสงขลา ได๎แกํ ภาคการศึกษา องค๑กรที่ดูแลและบังคับใช๎กฎหมาย องค๑กรภาคธุรกิจ 
สื่อมวลชน ภาคประชาชน และประชาสังคม  

จึงมีมติดังตํอไปนี้ 
 ๑. ขอให๎คณะอนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคจังหวัดสงขลา (สคบ.สงขลา) พัฒนายุทธศาสตร๑ด๎าน
การคุ๎มครองผู๎บริโภคในประเด็นเร่ือง มาตรการสร๎างความเป็นธรรมจากสัญญาบ๎านจัดสรร และกึ่งจัดสรร 
นํามาบรรจุไว๎ในภารกิจสําคัญที่ต๎องนํามาสูํการปฏิบัติ เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมแกํผู๎บริโภค และพัฒนา
กลไกการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับธุรกิจบ๎านจัดสรร เชํน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชมรม
ผู๎ประกอบการบ๎านจัดสรร กลุํมผู๎เสียหายจากโครงการบ๎านจัดสรร เป็นต๎น 
 ๒. มอบหมายให๎สํานักงานอัยการจังหวัดสงขลา คณะนิติศาสตร๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 
คณะนิติศาสตร๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ สภาทนายความจังหวัดสงขลา พัฒนารูปแบบสัญญามาตรฐานเร่ืองบ๎าน
จัดสรร และกึ่งจัดสรร โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนผู๎บริโภคทั้งที่เข๎าขํายบ๎านจัดสรร ‟ ผู๎ที่ไมํเข๎าขํายบ๎านจัดสรร       
ใช๎ประโยชน๑จากสัญญามาตรฐาน (สัญญาจัดซื้อจัดขายที่ดินพร๎อมสิ่งปลูกสร๎าง) ดังกลําว และให๎ผู๎ขาย    
ต๎องนําสัญญามาตรฐานมาใช๎ 
 



 ๑๑๑ 

 ๓. ขอให๎สมาคมสถาปนิกทักษิณ ชมรมผู๎ประกอบการอสังหาริมทรัพย๑ คณะสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืนๆ จังหวัดสงขลา บรรจุเน้ือหา   
ด๎านหลักการเลือกซื้อบ๎านอยํางถูกต๎อง หรือประเด็นเพื่อการคุ๎มครองผู๎บริโภคจากสัญญาบ๎านจัดสรรในการ
จัดมหกรรมวัสดุ หรือมหกรรมบ๎านจังหวัดสงขลา 
 ๔. ขอให๎ชมรมผู๎ประกอบการอสังหาริมทรัพย๑ ผู๎ประกอบการเอกชนอ่ืนๆ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกันพัฒนาเร่ือง กลไกรับเร่ืองร๎องเรียน กลไกไกลํเกลี่ย และกลไกชดเชย
ความเสียหายของผู๎บริโภคบ๎านจัดสรรในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนากลไกไกลํเกลี่ย 
 ๕. ขอให๎เครือขํายสื่อมวลชนในพื้นที่ อันประกอบด๎วยวิทยุ มอ. F.M.๘๘.๐๐ MHz. คลืน่ความคิด 
F.M.๑๐๑.๐๐ MHz. และเครือขํายวิทยุชุมชนจังหวัดสงขลา หนังสือพิมพ๑โฟกัส พัฒนาชํองทางและเนื้อหา
เพื่อการให๎ความรู๎แกํผู๎บริโภคด๎านการเลือกซื้อบ๎านอยํางถูกต๎อง แล๎วดําเนินการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑
ความรู๎อยํางทั่วถึง 

๖. ขอให๎เครือขํายผู๎ได๎รับความเสียหายจากสัญญาซื้อขายบ๎าน หมูํบ๎านสามัคคีธรรม (หมูํบ๎านดลฤดี) 
จัดระบบการเรียนร๎ูเร่ืองการตํอสู๎ของผู๎บริโภค ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแกํผู๎บริโภคที่ได๎รับความเสียหายจาก
การทําสัญญาบ๎านไมํเป็นธรรม ภายใต๎การสนับสนุนงบประมาณอยํางพอเพียงจากองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดสงขลา 

๗. ขอให๎ศูนย๑พิทักษ๑สิทธิผู๎บริโภคจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ สมาคมผู๎บริโภค
จังหวัดสงขลา ทําหน๎าที่ประสานงานเพื่อจัดให๎มีพื้นที่สาธารณะด๎านการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านบ๎านจัดสรร 
โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวาง เชํน สภาผู๎บริโภค สมัชชาผู๎บริโภค เป็นต๎น  

๘. ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับผู๎ชํานาญการ เข๎ามาดูแลผู๎บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยําง
จริงจัง เชํน การตรวจสอบเอกสารในการประกอบการขออนุญาตในการกํอสร๎าง ประเมินราคา รวมทั้ง
ตรวจสอบมาตรฐานของบ๎าน  

๙. สคบ.ควรมีกลไกในการตรวจสอบการค๎ากําไรเกินควรของเจ๎าของหมูํบ๎านจัดสรร และเผยแพรํ
กลโกงของเจ๎าของหมูํบ๎าน 

๑๐. ขอให๎คณะกรรมการติดตามนโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลา รายงานความคืบหน๎าตํอสมัชชา
สุขภาพจังหวัดสงขลาตํอไป 

 
 
 
 
 



 ๑๑๒ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๑๔       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
ธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี 

 
องค์กรรับผิดชอบ : เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ ารัตภูมี 
องค์กรร่วม 

 เครือขํายอนุรักษ๑พื้นที่ต๎นน้ําเขาพระ ผู๎ประสานงานนายไขํ นวลแก๎ว 
 เครือขํายศึกษาและอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและทํองเที่ยวเชิงนิเวศลุํมน้ําภูมี ผู๎ประสานงานนายวรัณ 

สุวรรณโณ 
 กลุํมเดินไปคุยไปเลาะหาของดีอําเภอรัตภูมิ ผู๎ประสานงานนายเยื้อง สมถวิล 
 สํานักสงฆ๑เกาะบก 
 กลุํมปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพบ๎านในไรํ หมูํที่ ๖ ผู๎ประสานงานนายดิษฐ๑ เพชรปาน 
 กลุํมเกษตรธรรมชาติทิพย๑คีรี ผู๎ประสานงานนายบรรจง ทองเอ่ือย 
 สภาวัฒนธรรมอําเภอรัตภูมิ ผู๎ประสานงานนายเนี่ยม ขุนเพชร 
 คณะกรรมการเครือขํายทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมหมูํบ๎านลุํมน้ําภูมี ผ๎ูประสานงานนายสมาน     

หมุดยะฝา 
 เครือขํายสภาองค๑กรชุมชน 
 โรงเรียนบ๎านโคกคําย ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ   
 วัดเจริญภูผา โรงเรียนเจริญภูผา   
 สมาคมเกิดมาต๎องตอบแทนบุญคุณแผํนดิน ผู๎ประสานงานอาจารย๑สามารถ รอดสันเที๊ยะ 
 ฝ่ายสํงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๓ ชะมวง ผู๎ประสานงานนายสมนึก หนูเงิน 
 เครือขํายวิทยุชุมชนสงขลา ผู๎ประสานงานนายสุจิน แก๎วบุญสํง 
 เครือขํายบินหลาหาขําว ผู๎ประสานงานผู๎อํานวยการสุรชัย เหลําสิงห๑ 
 เครือขํายเกษตรอาสา ตําบลทําชะมวง ผู๎ประสานงานนายมานพ มีงาม 
 กลุํมสัจจะลดรายจํายวันละ ๑ บาท ตําบลเขาพระ ผู๎ประสานงานนายอภินันต๑ ชนะคช 
 กลุํม อสม.หมูํที่ ๑๔ คูหาใต๎ ผู๎ประสานงานนายอนันต๑ สุวรรณโณ 
 กองประสานงานกลางงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นเครือขํายลุํมน้ํา ผู๎ประสานงานนายกําราบ พานทอง 
 มหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญํ 

 



 ๑๑๓ 

ธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี 
หมวดท่ี ๑ 

 ปรัชญาแนวคิดของธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี 
 
ข้อท่ี ๑ ธรรมนูญลุํมน้ําภูมีจัดทําขึ้นเพื่อเป็นกติกาให๎ชุมชนใช๎รํวมกัน เพื่อนําไปสูํคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
คนลุํมน้ํา มีการจัดสรรทรัพยากรอยํางเป็นธรรม มีความสมดุลระหวํางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง บนฐานหลักศาสนา วิถีภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนลุํมน้ําและมีการ
พึ่งตนเองสอดคล๎องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการสร๎างจิตสํานึกอนุรักษ๑การทรัพยากรลุํมน้ําภูมี  
สร๎างความตระหนักรํวมกัน หลอมรวมดวงใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการรํวมกันจัดการทรัพยากรในลุํมน้ําภูมี  
และนําไปสูํการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองของชุมชนในการดูแลทรัพยากรลุํมน้ําภูมีรํวมกันของคน
ในลุํมน้ําในอนาคต 
 

หมวดท่ี ๒ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(ภูเขา ดิน ป่า น้ า อากาศ สัตว์น้ า สัตว์ป่า พันธุกรรมท้องถิ่น ) 
 

ข้อท่ี ๒  ด้านการอนุรักษ์  
 จัดตั้งองค๑กรระดับลุํมน้ํา  เพื่อดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 ให๎มีอาสาสมัครระดับลุํมน้ํา  อยูํในการดูแลขององค๑กร  ทําหน๎าที่พิทักษ๑ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน  โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต๎นน้ํา ป่าริมคลอง  
 ให๎มีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชนจัดทําเขตอภัยทาน 

 ให๎ชุมชน บ๎าน วัด มัสยิด โบสถ๑ โรงเรียน  วิทยาลัยเกษตรสงขลา มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 

 มีการจัดตั้งเขตอนุรักษ๑และเพาะพันธุ๑ไม๎ประจําท๎องถิ่น พันธุ๑ไม๎หายาก 

 ให๎ชุมชนและท๎องถิ่น มีการสํงเสริมปลูกพืช-ต๎นไม๎ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าตลอดลุํมน้ํา  ให๎เหมาะสม 

 กับสภาพพื้นที่และภูมินิเวศน๑  โดยกําหนดให๎มีวัน(ลุํมน้ํา)เพื่อปลูกต๎นไม๎รํวมกัน  
 ให๎ชุมชนและท๎องถิ่น สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎ประจําชีวิต รวมถึงในวันสําคัญตามประเพณีหรือ 

 ตามที่ชุมชนและท๎องถิ่นกําหนด 

 ให๎ชุมชนและท๎องถิ่น มีสํวนรํวมในโครงการปลูกป่าของหนํวยงานตํางๆ  ทั้งการกําหนดพื้นที่ 
 และชนิดพันธุ๑ไม๎ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมไปถึงการดูแลรักษา 
 ให๎มีกฎหมาย/กติกาทางสังคมที่ชัดเจน มีการลงโทษ/ปรับในอัตราที่เหมาะสม 

 การรณรงค๑โดยใช๎สื่อพื้นบ๎าน หอกระจายขําว  



 ๑๑๔ 

ข้อท่ี ๓  ด้านการฟื้นฟู   
 สํงเสริมและสนับสนุน ให๎ชุมชนมีการปลูกป่าเพิ่มป่าในรูปแบบตํางๆ  ที่เหมาะสม เชํน  ป่า 
  ครอบครัว  
 ปลูกพืชรวํมยาง  และฟื้นฟูป่าชายคลองที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ด๎วยการปลูกหญ๎าแฝกหรือพันธุ๑ไม๎ 
  อ่ืนตามสภาพพื้นที่ 
 ให๎ชุมชนและท๎องถิ่น ได๎มีการปลูกพืช/ไม๎พื้นบ๎าน ในพื้นที่เสื่อมโทรมหรือถูกทําลายตามความ 

  เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่ 
 ให๎มีการสํงเสริมพื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย๑ เป็นพื้นที่ผลิตเพื่อสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารของ 

  คนลุํมน้ํา  
 ให๎มีการฟื้นฟูสายน้ําหลักและสายน้ําสาขาและลุํมน้ําข๎างเคียง ที่มีความเสื่อมโทรม เพื่อให๎ 
  กลับมาได๎ใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน 

 
ข้อท่ี ๔   ด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 ให๎องค๑กร  ชุมชนและภาครัฐ  กําหนดการใช๎ประโยชน๑ที่ดินตามมาตรการผังเมืองรวม  ในการ 

 อนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรอยํางตํอเน่ืองและมีการจัดทําแผนที่ลุํมน้ําแสดงเขตอนุรักษ๑ พื้นฟู  
 และพัฒนาอยํางชัดเจน 

 ให๎ชุมชนรํวมกับสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ให๎มีการจัดทําหลักสูตรท๎องถิ่น  
 โดยการใช๎ป่าเพื่อการ เรียนร๎ู  การใช๎ประโยชน๑และการอนุรักษ๑  รวมถึงให๎สถานศึกษามีการ 

 จัดทําหลักสูตรท๎องถิ่น  เพื่อสํงเสริม พันธุกรรมท๎องถิ่น ( ควายเผือก กล๎วยไม๎รองเท๎านารี  
 ไกํเถื่อน วัวพื้นบ๎าน หมูขี้พร๎า ข๎าวยาไทร/หมูกมูสัง ผักพื้นบ๎าน สมุนไพรหัวไอ๎เหล็ก/ตะลุํมนก ) 
 ให๎มีการบริหารจัดการนํ้าที่ดีอยํางเป็นธรรม ทั่วถึง และยั่งยืน โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 ให๎มีการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ ด๎านพลังงานทดแทน  การผลิต  การเลี้ยงสัตว๑และ 

 จัดการสิ่งแวดล๎อมในครัวเรือน 

 
ข้อท่ี ๕  การแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดในพื้นท่ี  

 กรณีพื้นที่ป่า ที่มีปัญหาความขัดแย๎งระหวํางรัฐกับชุมชน ในการใช๎ประโยชน๑จากที่ดิน ให๎มีการ 

 เดินสํารวจพื้นที่ จัดเขตแนวป่าให๎ชัดเจนโดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมกับชุมชน  โดยใช๎ฐาน 

 ข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ (GIS) จัดให๎มีอาสาสมัคร เฝา้ระวังดูแลรํวมกับชุมชนและหนํวยงานที่ 
 รับผิดชอบ  
 
 



 ๑๑๕ 

 กรณีบํอทราย  ให๎องค๑กรลุํมน้ํารํวมกับภาคประชาชน ท๎องถิ่น ท๎องที่ สภาองค๑กรชุมชน จัดการ 

 ประชุมรํวมกับผู๎ประกอบการ จัดทําข๎อตกลง และออกข๎อบัญญัติการทําบํอทรายเพิ่มเติม  
 รวมไปถึง การห๎ามขยายพื้นที่ลงไปในเขตแมํน้ําลําคลอง  โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการเฝ้า 
 ระวัง  ควบคุม ดูแล ให๎ผู๎ประกอบการ ทําตามกฎหมาย อยํางจริงจัง และจัดสร๎างบํอบําบัด 

 เพื่อจัดการน้ําที่ได๎จากการล๎างทรายเพื่อไมํให๎ปลํอยสูํคลองสาธารณะ 
 กรณีเขาคูหา  คืนเขาคูหาให๎ธรรมชาติ  ต๎องมีการฟื้นฟู ชดเชย เยียวยา ผู๎ได๎รับผลกระทบ 
 โดยผู๎ประกอบการ   รวมถึงมีการติดตามและรายงานผลตํอสาธารณะอยํางตํอเนื่อง 
 ในประเด็นปัญหาอ่ืนๆ  ที่มีความขัดแย๎งระหวํางรัฐ เอกชน และชุมชน ให๎มีการแตํงต้ัง 
 คณะทํางาน โดยรัฐรํวมกับตัวแทนองค๑กรลุํมน้ํา ตัวแทนภาคประชาชน และสภาองค๑กรชุมชน  
 ดําเนินการแก๎ไขปัญหา ชดเชย เยียวยา    และมีกระบวนการติดตามอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิด 
 แนวทางและรูปธรรมในการแก๎ไขปัญหาที่ชัดเจน 
 นําเสนอมาตรการป้องกันชุมชนที่ชัดเจนเพื่อเป็นบรรทัดฐานใน “ธรรมนูญลุํมน้ําคลองภูมี” 
 สนับสนุนให๎มีการประเมินผลกระทบตํอสุขภาพอยํางตํอเนื่อง 

ข้อท่ี ๖   การจัดการมลพิษ   
 ขอความรํวมมือให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นออกข๎อบัญญัติ   และรํวมกับเอกชน  ชุมชน  
 ภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
 ต๎องดําเนินการในการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้น ด๎วยการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม   
 กํอนปลํอยน้ําเสียสูํแหลํงน้ําและชุมชน และให๎มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือบํอดักตะกอน 
 ในครัวเรือน 
 ให๎มีการจัดการขยะ ตั้งแตํแหลํงกําเนิด(ต๎นทาง) กลางทาง และปลายทาง ทั้งในเขตหมูํบ๎าน 
 เขตชุมชน 
 ให๎สภาประชาคมลุํมน้ําภูมี  จัดต้ังกลไกการเจรจา เพื่อการฟื้นฟูสายน้ํา จัดการน้ําเสียรํวมกัน 
 ระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  โรงงาน  โรงเรียน ท๎องถิ่น  ท๎องที่ และชุมชนทั้งลุํมน้ํา  
 ขอความรํวมมือให๎สถานศึกษา มีการสํงเสริมการทํากิจกรรมรํวมกันของเยาวชน ชุมชน ท๎องถิ่น 
 และผู๎ประกอบการ ในการดูแลลําคลองปีละ ๑ คร้ัง 
 ขอความรํวมมือให๎ชุมชนรํวมกับท๎องถิ่น  สํงเสริมให๎มีพื้นที่และสถานที่ต๎นแบบ เชํน วัด มัสยิด  
 โบสถ๑ โรงเรียน ตลาดนัด  สถานที่ราชการ  ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางครบวงจร โดยเฉพาะ  
 การลด ละ เลิก ใช๎ถุงพลาสติก โฟม   สํงเสริมการใช๎วัสดุธรรมชาติ โดยใช๎มาตรการ การสร๎าง 
 แรงจูงใจ 
 ขอความรํวมมือ ให๎หนํวยงานรํวมกับชุมชน  ในการตรวจสอบ เสนอแนะ โรงงานอุตสาหกรรม  
 ฟาร๑มสัตว๑ ฟาร๑มเกษตร สถานที่จัดการขยะ หรือสถานบันเทิง  ที่มีกิจกรรมสร๎างมลพิษ  



 ๑๑๖ 

หมวดท่ี ๓ 
การศึกษาและพัฒนาคนในลุ่มน้ า 

 
ข้อท่ี ๗  พื้นท่ีการเมืองภาคพลเมือง  

„ สํงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง ด๎วยการให๎การเรียนรู๎ สํงเสริมการใช๎สิทธิของพลเมือง 
ในการกํากับการเมืองระบบตัวแทน 

„ ให๎ประชาชนเข๎าถึงระบบข๎อมูลของทางท๎องถิ่น และราชการได๎งําย  
„ รํวมกันสร๎างผู๎นําชุมชนที่มาจากกระบวนการคัดสรรของชุมชน  
„ ภาคประชาชนสร๎างกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการพัฒนาตํางๆในพื้นที่ลุํมน้ําอยําง

จริงจัง 
„ หนํวยงานรัฐ ท๎องถิ่น ชุมชน ต๎องสนับสนุนและสํงเสริมให๎เกิดพื้นที่การเมืองภาคพลเมืองขึ้นในพื้นที่    

 
ข้อท่ี ๘ อัตลักษณ์ของคนลุ่มน้ า   

„ รัฐและชุมชนต๎องสํงเสริมให๎อัตลักษณ๑ดังกลําวที่ประกอบด๎วยความมีน้ําใจ การแบํงปันแลกเปลี่ยน 
    วิถีชีวิตที่สอดคล๎องกับวัฒนธรรมและศาสนา ผํานการสืบทอดด๎านประเพณีวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง  
„ อัตลักษณ๑ของความเป็นคนลุํมน้ําภูมีต๎องได๎รับการสืบทอดผํานกระบวนการศึกษาทั้งในและนอก 
    ระบบ  

 
ข้อท่ี ๙  การสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง (ในระบบ นอกระบบ) 

„      หนํวยงานรัฐและชุมชนต๎องสนับสนุนและสํงเสริมกระบวนการสร๎างการเรียนร๎ูอยํางตํอเนื่องของคน 
      ในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู๎ตามอัธยาศัย   
„      เน๎นกระบวนการเรียนร๎ูที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชนประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ลุํมน้ําภูมี  

 
ข้อท่ี ๑๐ สร้างเครือข่าย   

 หนํวยงานรัฐและชุมชนต๎องสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎ของชุมชน สร๎างความเป็น
เครือขํายของชุมชน เพื่อสร๎างและค๎นหารูปธรรมการดําเนินชีวิตที่สอดคล๎องกับชุมชน รวมทั้งมีการ
ขยายเครือขํายให๎กว๎างขวาง สร๎างจิตสํานึกและดําเนินการใช๎ทางเลือกรูปธรรมในการอนุรักษ๑และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเน่ือง  
 

 



 ๑๑๗ 

หมวดท่ี ๔ 
 สิทธิชุมชนและการอยู่ร่วมกันของคนในลุ่มน้ า 

 
ข้อท่ี ๑๑  จัดตั้งสภาองค์กรลุ่มน้ าภูมี   

„  โดยใช๎กลไกหลักในการขับเคลื่อนที่มีในชุมชนในรูปแบบตํางๆ เชํน สภาประชาคมลุํมน้ําภูมี     
สภาองค๑กรชุมชน หรือองค๑กรตํางๆที่ดําเนินการด๎านการอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นธรรมชาติ เป็นกลไกประสาน โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการอนุรักษ๑ 
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ลุํมน้ําภูมี 

„   กรณีมีโครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญํที่สํงผลกระทบตํอวิถีชีวิต ระบบนิเวศ ประเพณีวัฒนธรรม 
      ของคนในลุํมน้ําจะต๎องขอมติความเห็นชอบของสภาองค๑กรลุํมน้ําภูมี 
 

ข้อท่ี ๑๒ คณะบุคคลในลุ่มน้ าแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
„ มีองค๑กรหลักซึ่งเป็นองค๑กรกลางในการดําเนินการแก๎ไขกรณีพิพาทของคนในพื้นที่ลุํมน้ํา 
„ ให๎มีองค๑คณะบุคคลประจําลุํมน้ํา ทําหน๎าที่ไกลํเกลี่ยคลี่คลายข๎อพิพาทในชุมชน แก๎ไขความขัดแย๎ง 

 
หมวดท่ี ๕ 

 ลักษณะทางสังคมและวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ า 
 
ข้อท่ี ๑๓  ประเพณีวัฒนธรรม  หนํวยงานรัฐและชุมชนสนับสนุนและ สํงเสริมการฟื้นฟูประเพณี                     
ที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับคนในพื้นที่ลุํมน้ําภูมี  
 
ข้อท่ี ๑๔  วิถีชีวิต    
„ หนํวยงานรัฐและชุมชนสนับสนุนและสํงเสริมการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับภูมินิเวศน๑

ในพื้นที่ลุํมน้ําภูมี โดยให๎ความสําคัญกับวิถีชีวิตที่เรียบงํายสอดคล๎องกับหลักศาสนา การดําเนิน
โครงการใดๆที่มีผลกระทบตํอวิถีชีวิตชุมชนดังกลําว รัฐต๎องมีการทบทวนและสร๎างการมีสํวนรํวม   
ให๎ชุมชนได๎ตัดสินใจ  

 
ข้อท่ี ๑๕  ภูมิปัญญา  หนํวยงานภาครัฐ ท๎องถิ่นและชุมชน สนับสนุนและสํงเสริมการใช๎ภูมิปัญญาของ
ชุมชน รวมถึงกระบวนการถํายทอดไปสูํคนรํุนหลังอยํางเป็นรูปธรรมและตํอเน่ือง  
 



 ๑๑๘ 

ข้อท่ี ๑๖  ศาสนา  หนํวยงานภาครัฐ ท๎องถิ่นและชุมชนสนับสนุนและสํงเสริมวิถีชีวิตที่สอดคล๎องกับมิติ
ศาสนา สํงเสริมการและสร๎างวัฒนธรรมการชํวยเหลือกันระหวํางศาสนาตํางๆ ที่มีในพื้นที่ลุํมน้ําอยํางเชํน
อดีตที่มีความสัมพันธ๑อยํางเหนียวแนํนระหวํางศาสนาพุทธและมุสลิม 
 
ข้อท่ี ๑๗  การประกอบอาชีพ   
„ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มากกวําเศรษฐกิจเสรี 
„ ไมํสนับสนุนโครงการของรัฐหรือเอกชนตํางชาติ เอกชนกลางและขนาดใหญํที่ทําลายชุมชน ระบบ

นิเวศ ประเพณีวัฒนธรรม และความมั่นคงทางด๎านอาหารและอาชีพ 
„ สํงเสริมการรวมกลุํม การพึ่งตนเองด๎วยวิธีการสหกรณ๑สนับสนุนและสํงเสริมการประกอบอาชีพ         

ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและสอดคล๎องกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
„ สํงเสริมและสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับอาชีพหลักของชุมชน ด๎วยการปกป้องพื้นที่ทํานา ที่ทําสวน 
„ สร๎างอาชีพเสริมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎กับคนในพื้นที่

ลุํมน้ํา เชํน การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การทํองเที่ยวเชิงเกษตร  
 

หมวดท่ี ๖ 
 การบริหารจัดการธรรมนูญบนฐานการมีส่วนร่วม 

 
ข้อ ๑๘   การจัดการงบประมาณบนฐานการมีส่วนร่วม โดยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับคนในพื้นที่ลุํมน้ํา มีการ
จัดตั้งกองทุนกลางเพื่อการใช๎ประโยชน๑ของคนในลุํมน้ําภูมี  เชํน  ระดมทุนด๎วยการพึ่งตนเอง โดยกํานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน อบต. แตํละหมูํบ๎านมีสํวนรํวมระดมทุน   กองทุนเมล็ดพันธุ๑  จัดคอนเสิร๑ตระดมทุน   ทําบุญ-   
น้ําหมัก  ของที่ระลึก(เสื้อยืด CD ฯลฯ)  -ธุรกิจเพื่อสังคมหรืออาจมีรูปแบบการระดมทุนด๎วยการขอการ
สนับสนุนงบประมาณจากภายนอก เชํน อปท.สมทบงบประมาณ  กลุํมออมทรัพย๑/กลุํมสัจจะวันละบาท     
วัด/มัสยิด/โบสถ๑  องค๑กรนานาชาติ(คาร๑บอน เครดิต) 
 
ข้อ  ๑๙ กลไกหรือองค์กรระดับลุ่มน้ าในการบริหารจัดการธรรมนูญ  กลไกหลักที่ใช๎ในการบริหารจัดการ
ธรรมนูญคือ สภาประชาคมลุํมน้ําภูมี ซึ่งเป็นองค๑กรระดับลุํมน้ําที่มีความหลากหลาย  
 
หมายเหตุ 
เหตุผล ในการจัดทําธรรมนูญลุํมน้ําภูมีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวางกรอบระเบียบกติกาของชุมชนรํวมกับ
หนํวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข๎อง สําหรับใช๎เป็นมาตรการในการปฏิบัติเพื่ออนุรักษ๑และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 



 ๑๑๙ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๑๕       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
การช่วยเหลือดูแลระยะยาว 

ส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ยากไร้ หรือถูกทอดทิ้ง 
 

๑. นิยาม : การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในที่นี้ หมายถึง การดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งสังคม 
สุขภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล๎อมสําหรับผู๎สูงอายุที่ประสบภาวะยากลําบาก อันเนื่องมาจากการเจ็ บป่วย
เร้ือรัง หรือมีความพิการทุพพลภาพ ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนหรือไม่สามารถช่วยตนเองได้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยผู๎ดูแลที่เป็นทางการ(บุคลากรด๎านสุขภาพและสังคม) และไมํเป็นทางการ(ครอบครัว 
เพื่อน เพื่อนบ๎าน) รวมถึงการบริการในครอบครัว ชุมชนหรือสถานบริการ     

๒. สถานการณ์ ยังพบปัญหาการชํวยเหลือผู๎สูงอายุจากหนํวยงานองค๑กรที่เกี่ยวข๎องไมํ
ครอบคลุมยังพบผู๎สูงอายุที่พิการ ชํวยตัวเองไมํได๎ ถูกทอดทิ้ง ไมํมีคนดูแล เฉพาะในสํวนของสมาคม
เครือขํายสุขภาพผู๎สูงอายุได๎สํารวจมาประมาณ ๓๐๐ คน และคาดวําภาพรวมทั้งจังหวัดจะมีมากกวํานี้ 

อยํางไรก็ดี ท๎องถิ่นรวมทั้งชุมชนบางแหํงริเร่ิมการจัดบริการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาวในครอบครัวและ

ชุมชนเชํน มีอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุหรือเพื่อนผู๎สูงอายุที่ยังแข็งแรงไปเยี่ยมเยียน ชํวยเหลือ มีพยาบาลจาก

หนํวยสุขภาพปฐมภูมิเข๎าไปดูแลผู๎สูงอายุที่นอนติดเตียง มีรถรับสํงผู๎สู งอายุไปโรงพยาบาล เป็นต๎น แตํมี

ปัญหาการดําเนินงานยังไมํเป็นระบบที่เหมาะสม ยังขาดการบูรณาการการดูแลทางด๎านสุขภาพและสังคม 

บุคลากรไมํเพียงพอ และผู๎ดูแลขาดความร๎ูในการดูแล รวมทั้งขาดศักยภาพในการรองรับการดูแลระยะยาว   

และขาดระบบสนับสนุนที่ชัดเจน 

๓. กลไกที่เกี่ยวข้อง มีดังตํอไปนี้ 
๓.๑ กลไกของราชการส่วนภูมิภาค ได๎แกํ จังหวัดสงขลา ประกอบด๎วย 

๓.๑.๑ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสงขลา มีกลไกยํอย ได๎แกํ  
- อาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎าน (อผส.)  
- อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ (อพม.)  

 
                                                           
 ปรับปรุงจากคํานิยามของWHO ๒๐๐๐ 

 



 ๑๒๐ 

- นักสังคมสงเคราะห๑ทําหน๎าที่ชํวยเหลือ ดูแล ซํอมแซมบ๎าน/เยี่ยมผู๎สูงอายุ  
   สนับสนุนเงินสงเคราะห๑ไมํเกิน ๒,๐๐๐ บ.ตํอคร้ังตํอคน/ปีละไมํเกิน ๓ คร้ัง  
- ศูนย๑พัฒนาการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุจังหวัดสงขลา ที่ อ.สะบ๎าย๎อย  
- กองทุนกู๎ยืม  
- เงินสมทบคําจัดการศพ จํานวน ๒,๐๐๐ บ.ตํอศพ 

๓.๑.๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประกอบไปด๎วย 
- เจ๎าหน๎าที่รพ.(ศูนย๑เวชปฎิบัติฯ)/สอ.(ชมรมผู๎สูงอายุ) ทําหน๎าที่ดูแลสุขภาพ/ 
  วัดความดัน เบาหวาน เสริมวิชาการด๎านการดูแลสุขภาพ 
- สสจ. อบรมเจ๎าหน๎าที่/เสริมศักยภาพชมรมผู๎สูงอายุ จัดประกวดชมรมเข๎มแข็ง 
- อสม.ชํวยดูแลผู๎สูงอายุ  
- มีเจ๎าหน๎าที่ของโรงพยาบาลเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุหลังการรักษาสุขภาพ 
- โครงการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว ในตําบลต๎นแบบ ณ เทศบาลตําบลพะวง 
- คลินิกผู๎สูงอายุ ณ รพ.ศูนย๑/รพ.ทั่วไป 

๓.๑.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงานสําคัญดังนี้ 
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
- อบจ. มีสวัสดิการในการตรวจสุขภาพผู๎สูงอายุทุกอําเภอ มอบคูํมือการปฏิบัติตน 

ในแตํละวัน มีการทําแผนสุขภาวะผู๎สูงอายุ 
๓.๑.๔ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) สนับสนุนงบประมาณให๎กับ 

อปท.ในสํวนของกองทุนสุขภาพตําบล สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจสิทธิตามพรบ. 
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เยียวยาผู๎ป่วย(ผู๎สูงอายุ) ที่มีความผิดพลาดในการ 
บริการรักษาตามสิทธิบัตรทอง 

๓.๑.๕ สาขาสมาคมสภาผู๎สูงอายุแหํงประเทศไทยประจําจังหวัดสงขลา(สส.ท.) และ 
       สมาคมเครือขํายสุขภาพผู๎สูงอายุจังหวัดสงขลา รวมไปถึงชมรมผู๎สูงอายุ  

นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิตงฮ้ัว สมาคมสัจจะลดรายจําย 
วันละบาท วัดหัวถนน อ.สะเดา เป็นต๎น 

๓.๒. ระบบข้อมูล สามารถตรวจสอบได๎ที่สํานักทะเบียนราษฎร๑ ในสํวนของ อบจ. ได๎ใช๎เกณฑ๑
ผู๎สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในสํวนของ พมจ. มีพื้นที่ ๒๖ ตําบลที่มีการสํารวจ โดยแบํงกลุํมผู๎สูงอายุออกเป็น 
ประเภทยากไร๎(สีแดง) และประเภทไมํลําบาก(สีเขียว) 

ในปัจจุบันสาขาสมาคมสภาผู๎สูงอายุแหํงประเทศไทยและสมาคมเครือขํายสุขภาพผู๎สูงอายุจังหวัด
สงขลา มีสมาชิก ๓๑,๔๑๔ คน  มาจากสมาชิกของสมาคม ๑๘๒ ชมรม จํานวน ๒๔,๕๕๐ คน  ในจํานวน
ดังกลําวมีผู๎ยากไร๎ ๒๐๗ คน(เฉพาะสมาชิกในชมรมผู๎สูงอายุ) ที่ไมํมีรายได๎ มีความยากไร๎เล็กน๎อย  ๗๖ คน 
เป็นผูพ๎ิการ ๑๔ คน ถูกทอดทิ้ง ๒๑ คน มีรายได๎เล็กน๎อย ๙๖ คน 



 ๑๒๑ 

๔. นโยบายและกฎหมายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๔.๑ การดําเนินการจัดบริการตํางๆ แกํผู๎สูงอายุนั้น มีกฎหมายหลายฉบับที่กลําวถึงได๎แกํ

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๘๐  “รัฐต๎องดําเนินการตามแนวนโยบายด๎านสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม” ซึง่ในที่นี้ได๎ระบุชัดถึงการพัฒนาความเป็นปึกแผํนของสถาบันครอบครัว และ
ชุมชน รวมทั้งต๎องสงเคราะห๑ และจัดสวัสดิการให๎แกํผู๎สูงอายุ ผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการ หรือทุพพลภาพ และผู๎อยูํใน
สภาวะยากลําบากให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได๎”  

๔.๒ ในกฎหมายรองรับ อันได๎แกํ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑ 
“ผู๎สูงอายุมีสิทธิได๎รับการคุ๎มครอง  การสํงเสริม และการสนับสนุนในด๎านตํางๆ” ซึ่งประกอบด๎วยอนุมาตรา 
(๑)- (๑๓) อาทิเชํน  การรับบริการด๎านการแพทย๑  และการสาธารณสุขที่สะดวกรวดเร็วขึ้น  การอํานวยความ
สะดวก และความปลอดภัยโดยตรงแกํผู๎สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ 
การชํวยเหลือผู๎สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง  การให๎คําแนะนํา ปรึกษา และชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาครอบครัว  การจัดที่
พักอาศัย อาหาร เคร่ืองนุํงหํม ให๎ตามความจําเป็นอยํางทั่วถึง  เป็นต๎น อยํางไรก็ตามมีผู๎สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไปเพียงสํวนน๎อยทราบถึงสิทธิ และการเข๎าถึงสิทธิของผู๎สูงอายุเหลํานี้  อีกทั้งในมาตรา ๑๑ 
เป็นสิทธิการเข๎าถึงบริการเพียงบางประการ  ยังขาดความครอบคลุมในเร่ืองการดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎ยากไร๎           
ผู๎พิการ หรือทุพพลภาพ และผู๎อยูํในสภาวะยากลําบากพึ่งพาตนเองได๎น๎อย ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

๔.๓ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ยังได๎ระบุสิทธิและ
หน๎าที่ ไว๎วํา “สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด๎อยโอกาสในสังคม และกลุํมคนตํางๆ ที่มี
ความจําเพาะในเร่ืองสุขภาพต๎องได๎รับการสร๎างเสริม และคุ๎มครองอยํางสอดคล๎อง และเหมาะสมด๎วย”      
จะเห็นได๎วํา ผู๎สูงอายุที่ชํวยเหลือตัวเองไมํได๎ ซึ่งอาจเป็นทั้งผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการ หรือทุพพลภาพ และผู๎อยูํใน
สภาวะยากลําบาก คนกลุํมนี้เป็นกลุํมเป้าหมายตามกฎหมายนี้ที่จําเป็นต๎องได๎รับการดูแลระยะยาวทั้งบริการ
ด๎านสุขภาพ และบริการด๎านสังคม  

๔.๔ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่  ๒  (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔)  ผลการประเมินแผนฯ 
ในชํวง ๕ ปีที่ผํานมาพบวํา  งานด๎านผู๎สูงอายุ แม๎จะมีการกําหนดในแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติ และมีการออก
พระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ หากในทางปฏิบัติยังขับเคลื่อนไปไมํได๎มาก เพราะไมํมีการกําหนดเป็น “วาระ
แหํงชาติ” ประกอบกับ พรบ. ผู๎สูงอายุ ไมํมีการกําหนดบทลงโทษหากไมํมีการปฏิบัติตาม  ผู๎ปฏิบัติอาจทําก็
ได๎ไมํทําก็ได๎  ยิ่งไปกวํานั้น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบํอยๆ ทําให๎นโยบายไมํมีความตํอเน่ือง ทั้งนักการเมือง
ในระดับชาติและระดับท๎องถิ่นยังไมํได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุอยํางจริงจัง 
และผู๎สูงอายุเองก็ขาดพลังในการตํอรองให๎รัฐ  

ภาพรวมของผลการประเมินแผนฯ มีข๎อเสนอแนะสําคัญบางประการวํา  ควรทํางานเชิงรุกโดย
ผลักดันให๎แผนผู๎สูงอายุเป็นวาระแหํงชาติ  กําหนดนโยบายทั้งในระดับชาติ และระดับท๎องถิ่น   โดยเป็น
นโยบายที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยํางมีศักดิ์ศรี   ทุกภาคสํวนเข๎ามา         
มีสํวนรํวมในการแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติ โดยเฉพาะองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และชมรมผู๎สูงอายุ    



 ๑๒๒ 

โดยผํานสภาผู๎สูงอายุ และองค๑กรเอกชนที่ทํางานด๎านผู๎สูงอายุอยํางจริงจัง ควรจัดทําระบบฐานข๎อมูล
ผู๎สูงอายุในทุกชุมชน และเชื่อมโยงสูํสํวนกลาง เป็นศูนย๑รวมข๎อมูลทั้งประเทศ  และสงํเสริมศักยภาพการ
ทํางานด๎านผู๎สูงอายุของท๎องถิ่น โดยจัดให๎มีพี่เลี้ยงหรือคณะที่ปรึกษาให๎ความชํวยเหลือเชิงวิชาการและ    
การบริหารจัดการ สําหรับงานผู๎สูงอายุที่ควรเน๎นการดําเนินการในชํวง ๕ ปี ข๎างหน๎า ประเด็นหนึ่ง  คือ    
การพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว (Long term care) ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการและวิถีชีวิต   
ของผู๎สูงอายุไทย เน๎น “ความพอเพียง” และ “ความยั่งยืน” ของระบบบริการ 

๔.๕ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได๎มีผลบังคับใช๎ตามเจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  
๒๕๔๐  ในเร่ืองของการกระจายอํานาจการปกครองสูํท๎องถิ่นกําหนดชัดเจนวําจะต๎องสํงเสริมและเกื้อหนุน
ให๎ผู๎สูงอายุดํารงอยูํในชุมชนและครอบครัว ซึ่งได๎สํงผลให๎มีการถํายโอนภารกิจด๎านผู๎สูงอายุหลายประการ 
ที่ภาคราชการสํวนกลางดําเนินการอยูํให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยในสํวนของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  ก็ได๎มีการถํายโอนภารกิจการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุให๎
กระทรวงมหาดไทยกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นรับไปดําเนินงานต้ังแตํปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  รวมทั้ง
ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๗  ได๎มีการถํายโอนภารกิจงานสถานสงเคราะห๑คนชรา  จํานวน  ๑๓  แหํง  และ
ศูนย๑บริการผู๎สูงอายุ  จํานวน  ๑๒  แหํง ให๎กรุงเทพมหานครและองค๑กรปกครองท๎องถิ่น(อบจ.)                  
รับไปดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎กําหนดมาตรฐานการสงเคราะห๑ผู๎สูงอายุ           
๖ ประการ ได๎แกํ  ๑) มาตรฐานด๎านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ๒) มาตรฐานด๎านรายได๎ ๓) มาตรฐาน
ด๎านที่พักอาศัย ๔) มาตรฐานด๎านนันทนาการ ๕) มาตรฐานด๎านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู๎ดูแล  
และการคุ๎มครอง ๖) มาตรฐานการสร๎างบริการทางสังคม และเครือขํายการเกื้อหนุน ซึ่งได๎แบํงตัวชี้วัดเป็น 
๒ ระดับ คือ ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Primary Indicators) เป็นภารกิจที่ต๎องทํา เพื่อตอบสนองความจําเป็น
พื้นฐานในการดํารงชีวิตของผู๎สูงอายุ และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) เป็นภารกิจเลือกทําได๎
ตามศักยภาพของอปท.นั้นๆ เพื่อพัฒนายกระดับการให๎บริการหรือสวัสดิการสูงขึ้น ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น การมี
มาตรฐานงานกําหนดไว๎ ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู๎สูงอายุ ให๎เป็นภารกิจ
หนึ่งของ อปท. รํวมกับภาคสํวนตํางๆทั้งในระดับท๎องถิ่น และสํวนกลาง   

แม๎วําในทางปฏิบัตินั้นอปท.ยังคงมีจุดอํอน และอุปสรรคด๎านงบประมาณ บุคลากร ข๎อมูล และ
ความรู๎ที่ทําให๎ยังไมํสามารถบรรลุตามมาตรฐาน แตํยังคงมีจุดแข็งในด๎านเครือขํายความรํวมมือ ได๎แกํ      
การประสานงานและสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับคนในชุมชนและองค๑กรในชุมชน โดยเฉพาะ ชมรม
ผู๎สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) สถานีอนามัย กลุํมแมํบ๎าน  และอาสาสมัครผู๎สูงอายุ (อผส.)           
ในชุมชน อปท.ที่สามารถพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง มีภาคประชาสังคมที่ดี ยํอมจะมีบทบาทอยํางยิ่ง              
ในจัดบริการการดูแลระยะยาวที่บ๎าน และชุมชน เป็นฐาน  

 



 ๑๒๓ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจําปี ๒๕๕๓ จึงมีมติดังตํอไปนี้  
ข๎อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะในระยะสั้น (๑-๒ ป)ี 
๑. ให๎ชมรม/สาขาสมาคมสภาผู๎สูงอายุแหํงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดสงขลาและสมาคมเครือขําย

สุขภาพผู๎สูงอายุจังหวัดสงขลารํวมกับท๎องถิ่นจังหวัด สาธารณสุข และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย๑ ชํวยกันสํารวจ จดทะเบียนผู๎สูงอายุให๎ครอบคลุมทั้งจังหวัด หากพบผู๎สูงอายุที่ต๎องการความชํวยเหลือ
ให๎ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดูแลชํวยเหลือ 

๑.๑ กรณีไมํมีบัตรประจําตัวประชาชน ไมํมีที่อยูํอาศัย เสียชีวิต หรือไมํมีผู๎ดูแลให๎ติดตํอพัฒนา 
  สังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 

๑.๒ กรณเีจ็บป่วยต๎องการขอรับสนับสนุนอุปกรณ๑ตําง ๆ ให๎ติดตํอโรงพยาบาล 
๑.๓ ในกรณีที่ผู๎สูงอายุไมํมีที่อยูํอาศัย ควรมีศูนย๑ดูแลผู๎สูงอายุที่ถาวร หรือควรมีรถรับ-สํงแกํ 

  ผู๎สูงอายุ 
๒. ดูแลผู๎สูงอายุโดยใช๎ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานหลัก   โดยมีการดูแลในสถานพยาบาล/    

สถานบริบาลจะเป็นสํวนสนับสนุน  ทํางานรํวมกับท๎องถิ่น ศูนย๑พัฒนาครอบครัว  ให๎มีบทบาทที่เชื่อมโยง
และสนับสนุนกันอยํางใกล๎ชิด  ไมํแยกสํวนจากกัน 

๓.ให๎อปท.เป็นเจ๎าภาพประสานหนํวยงานระดับท๎องถิ่นเพื่อจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบ     
การบริการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว ในชุมชนโดยเฉพาะกลุํมที่อยูํในภาวะพึ่งพิง ยากไร๎ โดยให๎มีผู๎รับผิดชอบ
โดยตรง และระบุภารกิจนี้ในการจัดทําข๎อบัญญัติท๎องถิ่นหรือแผนพัฒนาท๎องถิ่นประจําปี 

๓.๑ ให๎มีชมรมผู๎สูงอายุทุกหมูํบ๎าน รวมกลุํมกันทํากิจกรรม ชํวยเหลือ สร๎างขวัญกําลังใจและ 
  สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผู๎สูงอายุด๎วยกันโดยอยูํภายใต๎ระเบียบข๎อบังคับและการดูแลของ 
  สมาคมสภาผู๎สูงอายุแหํงประเทศไทยฯ 

๓.๒  จัดทําฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุให๎ครอบคลุมการแบํงประเภทตามกลุํมภาวะพึ่งพิง ยากไร๎ 
๓.๓  สนับสนุนคําอุปโภคบริโภค ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมสําหรับครอบครัวที่ดูแลผู๎สูงอายุ 
         ระยะยาว ให๎สอดคล๎องกับชีวิตของแตํละบุคคล 
๓.๔  สร๎างทีมอาสาสมัครชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุประจําชุมชน ให๎กําลังใจ ให๎ความรัก ความ 
         อบอุํนและมีการมอบโลํคนดีเป็นการให๎กําลังใจ 
๓.๕ ให๎องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสงขลาเป็นหนํวยประสานท๎องถิ่นเพื่อรับทราบแนวทางเชิง 

   นโยบายของแตํละท๎องถิ่นในการชํวยเหลือดูแลระยะยาวสําหรับผู๎สูงอายุ รวมทั้งการ 
   จัดทําเป็นข๎อบัญญัติท๎องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
 
 
 
 



 ๑๒๔ 

ข๎อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะในระยะยาว (๓ ป)ี 
๔. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  รํวมกับท๎องถิ่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข 

องค๑กรวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง 
๔.๑ รํวมกันพัฒนาศักยภาพองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยให๎ความรู๎ตํางๆ เชํน เรื่องการดูแล 

  สุขภาพผู๎สูงอายุ การจัดการดูแล การพัฒนาบุคลากร งบประมาณให๎สามารถจัดบริการ 
  ดูแลระยะยาวสําหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน 

๔.๒ สนับสนุนการฝึกอบรมความรู๎และทักษะการดูแลผู๎สูงอายุทั้งด๎านสุขภาพและสังคม  
   ให๎กับบุคลากรกลุํมที่ไมํใชวํิชาชีพ  เชํน อาสาสมัคร สมาชิกชมรมผู๎สูงอายุ  สํวนผู๎ดูแล 
   ที่ได๎รับการวําจ๎างได๎รับการพัฒนาให๎ปฏิบัติงานภายใต๎การกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพ 

๔.๓  สนับสนุนให๎หนํวยบริการสุขภาพหนํวยบริการปฐมภูมิดําเนินการดูแลสุขภาพที่บ๎าน  
         (Home Health Care) การฟื้นฟูสภาพผู๎สูงอายุที่บ๎าน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ๑การแพทย๑ 
         ที่จําเป็น 
๔.๔ พัฒนาศูนย๑พัฒนาการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุให๎จัดบริการการดูแลระยะยาว ทั้งบริการ 
        ด๎านสุขภาพ และสังคม ให๎มีมาตรฐาน  เพื่อเป็นศูนย๑สาธิตให๎กับ อปท. ได๎เรียนร๎ู และ 
        ขยายผลตํอไป 

๕. ขอใหส๎ถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย๑ พยาบาล และด๎านสาธารณสขุ รํวมกับ
สํานักงานสาธารณสุขผลิตและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและธํารงรักษาบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ 
นักกายภาพบําบัด นักอาชีวบําบัด พยาบาลด๎านเวชศาสตร๑ชุมชน  พยาบาลด๎านผู๎สูงอายุ แพทย๑ผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านผู๎สูงอายุ นักสังคมสงเคราะห๑ นักจิตวิทยาเป็นต๎น 

๖. ชมรม/สาขาสมาคมสภาผู๎สูงอายุแหํงประเทศไทย ฯ ประจําจังหวัดสงขลาและสมาคมเครือขําย
ผู๎สูงอายุจังหวัดสงขลา/มูลนิธิในพื้นที่จังหวัดสงขลารํวมมือกับผู๎นําศาสนาระดมทุนจัดต้ังกองทุนชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุที่ยากไร๎สํงเสริมการให๎อยํางมีคุณคําและการรับอยํางมีศักดิ์ศรี   

๖.๑ สนับสนุนสํงเสริมความผาสุขของผู๎สูงอายุในศาสนสถาน 
๖.๒ มีการสนับสนุนการชํวยเหลือในรูปแบบตํางๆ ของภาคีทุกภาคสํวนในการดูแลผู๎สูงอายุ 

 
 

 
 
 
 
 



 ๑๒๕ 

ภาคผนวก 

ภาคีองค์กรที่เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจ าปี ๒๕๕๓ 

ยุทธศาสตร/์ภาค ี ภาครัฐ / ภาควิชาการ อปท. ภาคประชาชน/ ภาคประชาสังคม/NGOs 

๑.ค่านิยมร่วม   
  
 

๑.วัฒนธรรมจังหวัด/อําเภอ 
๒.สํานักงานพระพุทธศาสนา 

๓.สพท.เขต ๑ 
๔.สพท.เขต ๒ 
๕.สพท.เขต ๓ 
๖.สหกรณ๑จังหวัดสงขลา 
๗.กศน.สงขลา / กศน.อําเภอ 

๘.สถาบัน กศน.ภาคใต ๎
๙.สํานักงานจังหวัดสงขลา 

๑๐.สถาบันทักษิณคดศีึกษา 
๑๑.คณะกรรมการอิสลาม   
      สงขลา 

๑๒.วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
       ม.ทักษิณ 

๑๓.ศูนย๑ประสานงานภาคใต ๎

       ตอนลําง แผนงานสร๎าง 

       เสริมสุขภาวะมุสลิม ฯ 
 

๑.อบจ.สงขลา 
๒.อบต.พิจิตร 
๓.อบต.คลองร ี
๔.อบต.ปริก 
๕.อบต.ควนโส 
๖.เทศบาลตําบลปริก 
๗.เทศบาลนครสงขลา 

๑.คุณศิริพล สัจจาพันธ๑  
    เครือขํายวิทยุชุมชนภาคใต ๎
๒.ศิลปินพื้นบ๎าน 

๑)อ.นครินทร๑ ชาทอง ศิลปินแหงํชาต ิ
๒)สมาพันธ๑หนังตะลุง จ.สงขลา 
๓)สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อําเภอ 

๓.ชมรมบินหลาหาขําว 
๔.นสพ.สมาร๑ทนิวส๑ 
๕.องค๑กรสาธารณประโยชน๑ 

๑) มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิม 
    พระเกียรติ 
๒) มูลนิธิชุมชนสงขลา 
๓) สมาคมผู๎นําสตร ีจ.สงขลา 

๖.ปราชญ๑/ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
๑)ลุงลัภย๑ หนูประดิษฐ๑ 
๒)ลุงอัมพร ด๎วงปาน 
๓)ลุงเคล๎า แก๎วเพชร 

๗.ภาคีแผนสุขภาพ 
๘.เครือขํายบินหลา 

๒.นโยบายสาธารณะ ๑.ประเด็นเด็ก ฯ 
๑.พมจ. 
๒.สพท.๑ 
๓.สพท.๒ 
๔.สพท.๓ 
๕.กศน.สงขลา / กศน.อําเภอ 
๖.พมจ.สงขลา 
๗.สสว.๑๒ สงขลา 
๘.ร.ร.จุลสมัย 
๙.ร.ร.คุรุชนพัฒนา 
๑๐.ร.ร.นาทวีวิทยาคม 
 
 

๑.ประเด็นเด็ก ฯ 
๑.อบต.ทําข๎าม 
๒.ทต.นาทว ี
๓.ทต.เขารูปช๎าง 
๔.อบต.ชุมพล 
๕.อบต.ทุํงใหญ ํ
๖.อบต.ทํามํวง 
๗.อบต.คลองหลา 
๘.อบต.รําแดง 
๙.อบต.ฉาง 
๑๐.อบต.วังใหญ ํ
๑๑.อบต.นาทับ 
๑๒.อบต.กระดังงา 

๑.ประเด็นเด็ก ฯ 
๑.แผนสุขภาพประเดน็เด็กและเยาวชน 
๒.สุวรรณี เกิดช่ืน 
๓.เอกจิตรา จนัทร๑จิตจริงใจ  
    และเครือขํายครอบครัวเข๎มแขง็ 
๔.เอมอร โพธิวิจิตร 
๕.พรพันธ๑ รัตนวันชัย  
๖.สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด/อําเภอ 
๗.เทพรัตน๑ จันทพันธ๑ เลสาบเจ๎าเอย 
๘.เครือขํายบินหลา 
๙.โรงเรียนใต๎รํมไม๎ มูลนิธิอริยาภา 
๑๐.เครือขํายบินหลา 



 ๑๒๖ 

ยุทธศาสตร/์ภาค ี ภาครัฐ / ภาควิชาการ อปท. ภาคประชาชน/ ภาคประชาสังคม/NGOs 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
๒.ประเด็นผู้บริโภค 
๑.สคบ.สงขลา 
๒.อ.จุมพล ช่ืนจิตสิริ  
    คณะนิติศาสตร๑  มอ. 
 

 
 
 

๓.ประเด็นสิ่งแวดลอ้ม 
๑.ทสจ. สงขลา 
๒.สวล.ภาคที่ ๑๖ สงขลา 
๓.การประปาสํวนภูมิภาค   
    สาขาหาดใหญ ํ
๔.สจรส.มอ. 
๕.สหกรณ๑ออมทรัพย๑ มอ. 
๖.สถานีวิจัยต๎นน้ําทะเลสาบ 
    สงขลา 
 
 
๔.ประเด็นแผนพฒันาจังหวัด 
๑.สปสช. 
๒.สสจ. 
๓.กศน.ภาคใต๎/จงัหวัด 
๔.พอช. 
๖.สํานักงานอุตสาหกรรม 
   จังหวัด 
๗.ร.ร.ปากบางสะกอม 
  

๑๓.อบต.สะบ๎าย๎อย 
๑๔.อบต.นาหมํอม 
๑๕.อบต.วัดจันทร๑ 
๑๖.อบต.คลองอูํตะเภา 
๑๗.ทต.สะบ๎าย๎อย 
๑๘.อบต.น้ําน๎อย 
๒.ประเด็นผู้บริโภค 
๑.ทต.ปริก 
๒.อบต.ควนร ู
 
 
 
 
 
๓.ประเด็นสิ่งแวดลอ้ม 
๑.อบจ.  
   (สจ.นิคม ทองมุณี) 
๒.ทต.พะตง 
๓.ทม.คลองแห 
๕.ทน.หาดใหญ ํ
๖.เทศบาลเมืองบ๎านพร ุ
๗.เทศบาลเมืองสะเดา 
๘.เทศบาลเมืองคอหงส๑ 
๙.ทม.เมืองสะเดา 
๑๐.อบต.คลองอูํตะเภา 
๔.ประเด็นแผนพฒันา  
    จังหวัด 
 ๑.อบต.สะกอม 
๒.เทศบาลตําบลชะแล๎ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๒.ประเด็นผู้บริโภค 
๑.ภก.สมชาย ละอองพันธ๑ สจรส.มอ. 
๒.ศูนย๑คุ๎มครองสิทธิผูบ๎ริโภค 
     จ.สงขลา 
๓.สถานีวิทยุ มอ. FM 88.๐ MHz 
๔.ศูนย๑รับเรื่องร๎องเรียน อ.นาหมอํม 
๕.บ.หาดใหญํนครินทร๑ จํากัด 
๖.เครือขํายบินหลา 
๓.ประเด็นสิ่งแวดลอ้ม 
๑.พิชยา แก๎วขาว  
    เครือขํายรักษ๑คลองอูํตะเภา 
๒.เครือขํายครูรักษ๑คลองอูํตะเภา 
    - ร.ร.หาดใหญํวิทยาลัย ๒ 
    - ร.ร.หาดใหญํวิทยาลัยสมบูรณ๑ 
       กุลกันยา 
๓. สมพร ศิริโปราณานนท๑ หอการค๎า ฯ 
๔.เครือขํายต๎นกล๎ารักษ๑คลองอูํตะเภา 
๕.ห๎างโอเดียน 
๖.บ.หาดสินรับเบอร๑ 
๔.ประเด็นแผนพฒันาจังหวัด 
๑.สจรส.มอ. 
๒.ศรช. 
๓.สภาองค๑กรชุมชน 
๔ สมาคมสัจจะลดรายจํายวันละบาท 
๕.สภาคนพิการทุกประเภท 
๖.สมาคมเครือขํายสุขภาพผู๎สูงอายุ 
๗.เครือขํายบินหลา 
 

 



 ๑๒๗ 

ยุทธศาสตร/์ภาค ี ภาครัฐ / ภาควิชาการ อปท. ภาคประชาชน/ ภาคประชาสังคม/NGOs 

 ๕.ประเด็นเกษตรฯ 
๑.เกษตรจงัหวัดสงขลา 
๒.เกษตรและสหกรณ๑จ.สงขลา 
๓.รพ.หาดใหญ ํ
๔.สสจ.  
๕.รพ.สงขลา 
๖.รพ.สทิงพระ   
๗.สํานักวิจัยและพัฒนาการ   
    เกษตร เขตที่ ๘ 
๘.สจรส.มอ. 
 
 
๖.ประเด็นวัฒนธรรม 
๑.นักวิชาการวัฒนธรรม 
    อ.สทิงพระ 
๒.นักวิชาการวัฒนธรรม 
    อ.สิงหนคร 
๓.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
๔.การทํองเที่ยว จ.สงขลา 
๕.ททท.หาดใหญ ํ
๖.ศูนย๑ทํองเที่ยวลํุมน้ํา     
    ทะเลสาบสงขลา คณะการ    
    จัดการส่ิงแวดล๎อม  มอ. 
๗.คณะสถาปัตย๑ ม.เทคโนโลย ี
    ราชมงคลศรีวิชัย 
๗.ประเด็นผู้พิการ 
๑.พมจ. สงขลา 
๒.โรงพยาบาล มอ. / สงขลา /  
    ระโนด/สทิงพระ/นาทว/ี 
    เทพา/ควนเนียง/รัตภูม/ิ 
    หาดใหญํ/จะนะ 
๓.อําเภอบางกล่ํา 
๔.อําเภอสทิงพระ 
๕.โยธาธิการและผังเมือง  
     จ.สงขลา 

๕.ประเด็นเกษตรฯ 
๑.อบต.ควนร ู
๒.นพ.รุํงโรจน๑ ก่ัวพานิช 
     ทน.หาดใหญ ํ
๓.อบต.บางเหรียง 
 
 
 
 
 
 
 
๖.ประเด็นวัฒนธรรม 
๑.เทศบาลเมืองระโนด 
๒.เทศบาลตําบลบํอตร ุ
๓.อบต.คลองร ี
๔.อบต.ชุมพล 
๕.ทต.กระแสสินธุ๑ 
๔.อบต.คลองแดน 
๕.อบต.คขูุด 
๖.เทศบาลตําบลชะแล๎ 
๗.อบต.รําแดง 
๘.ทต.กระแสสินธุ๑ 
๙.ทต.เชิงแส 
 
๗.ประเด็นผู้พิการ 
๑.เทศบาลนครสงขลา 
๒.อบต.ทําข๎าม 
๓.เทศบาลตําบลบํอตร ุ
๔.เทศบาลนครสงขลา 
 

๕.ประเด็นเกษตรฯ 
๑.แผนสุขภาพประเดน็เกษตร 

๑)กําราบ พานทอง 
๒)ปราณี มณีดุลย๑ 
๓)พิษณุ มุณีแนม 

๒.ชมรมผู๎ประกอบการ 
๓.วิสาหกิจชุมชนชะแล๎ 
๔.มูลนิธิชุมชนสงขลา 
๕.สมาคมเกษตรอนิทรีย๑วิถีไท 
๖.ศูนย๑เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงทาํช๎าง 
๗.สภาองค๑กรชุมชนคูหาใต ๎
๘.เครือขํายบินหลา 
๖.ประเด็นวัฒนธรรม 
๑.แผนสุขภาพประเดน็วัฒนธรรม 
       ๑) อ.ประเสริฐ รักษ๑วงศ๑ 
       ๒)อ.ชัย เหลําสิงห๑ 
๒.ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน 
๓.เครือขํายการทํองเที่ยวเชิงนเิวศ 
     คาบสมุทรสทิงพระ  
     (คลองรี คูขุด ทําหิน) 
๔.ชุมชนต.บํอแดง 
๕.ชุมชนเชิงแส 
๖.ชุมชนมํวงงาม / บางเขียด 
๗.สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อําเภอ/ตําบล 
๘.เครือขํายบินหลา 
๗.ประเด็นผู้พิการ 
๑.อ.เนตรนภา คูํพันธวี  
   คณะพยาบาลศาสตร๑ มอ. 
๒.สภาคมเครือขํายสุขภาพผู๎สูงอายุ 
    จ.สงขลา 
๓.สภาคนพิการทุกประเภท 
     (สมพร ปาตังตะโร) 
๔.สมาคมคนพิการ จ.สงขลา 
๕.ชมรมผู๎ปกครองออทิสติกสงขลา 
๖.สมาชิกคนหูหนวกภาคใต(๎สงขลา) 



 ๑๒๘ 

ยุทธศาสตร/์ภาค ี ภาครัฐ / ภาควิชาการ อปท. ภาคประชาชน/ ภาคประชาสังคม/NGOs 

 ๖.สจรส.มอ 
๗.คณะทนัตแพทยศาสตร๑ มอ. 
๘.สสอ.หาดใหญ ํ
๙.สสว.๑๒ สงขลา 
๑๐.ร.ร.สงขลาพัฒนาปัญญา 
๑๑.วิทยาลัยพยาบาลบรมราช 
      ชนนี สงขลา 
๘.ประเด็นหลักประกนั/ 
    กองทุนสุขภาพต าบล 
๑.สสจ.  
๒.สปสช.เขต ๑๒ สงขลา 
๓.สอ.คูหา สะบ๎าย๎อย  
๔.สสอ.นาหมํอม 
๕.สสอ.คลองหอยโขํง 
๖.รพ.สต.ควนโส 
๗.สจรส.มอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.ประเด็นผู้สูงอายุ 
๑.พมจ. 
๒.สสจ. 
๓.สจรส.มอ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๘.ประเด็นหลักประกนั/ 
    กองทุนสุขภาพต าบล 
๑.เทศบาลเมืองบ๎านพร ุ
๒.อบต.สะกอม 
๓.อบต.ทําข๎าม 
๔.อบต.ควนโส 
๕.อบต.ตะเครียะ 
๖.อบต.ทุํงตําเสา 
๗.ทต.นาสีทอง 
๘.ทม.ปาดังเบซาร๑ 
๙.อบต.รําแดง 
๑๐.อบต.วังใหญ ํ
๑๑.อบต.มํวงงาม 
๑๒.อบต.คลองหรัง 
๑๓.อบต.กระดังงา 
๑๔.อบต.สะบ๎าย๎อย 
๑๕.อบต.แมํทอม 
๑๖.อบต.คลองอูํตะเภา 
๑๗.ทต.กระแสสินธุ๑ 
๑๘.ทต.ควนเนียง 
๑๙.ทต.เกาะแต๎ว 
๙.ประเด็นผู้สูงอายุ 
๑.อบจ.สงขลา 

๗.เครือขํายเหยื่อเมาแล๎วขับ 
๘.วัดคลองเปล 
๙.ชมรมผู๎พิการจังหวัด/อําเภอ/ตําบล 
๑๐.สมาคมคนตาบอดแหํงประเทศไทย  
      สาขาภาคใต๎ตอนลําง 
๑๑.เครือขํายบนิหลา 
 
๘.ประเด็นหลักประกนั/กองทุน 
    สุขภาพต าบล 
๑.สมจิตร ฟุ้งทศธรรม 
๒.จินตนา จิโนวัฒน๑ 
๓.เอกชัย อิสระทะ 
๔.เครือขํายบินหลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.ประเด็นผู้สูงอายุ 
๑.สมาคมเครือขํายสุขภาพผู๎สูงอายุ  
    จ.สงขลา 
๒.ชมรมผู๎สูงอายุตําบล / อําเภอ 
๓.สาขาผู๎สูงอายุแหํงประเทศไทย 
๔.เหลํากาชาด จ.สงขลา 
๕.ชมรมหัวใจยิ้มได๎ รพ.หาดใหญํ 
๖.เครือขํายบินหลา 



 ๑๒๙ 

ยุทธศาสตร/์ภาค ี ภาครัฐ / ภาควิชาการ อปท. ภาคประชาชน/ ภาคประชาสังคม/NGOs 

 ๑๐.ธรรมนูญลุ่มน้ าภูม ี
๑.ฝ่ายสํงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๓ 
   ทําชะมวง 
๒.สภาวัฒนธรรมอําเภอรัตภูมิ 
๓.มหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ ํ
๔.พอช. 
๕.สกว.ท๎องถิ่น 
๖.สํานักงานทรัพยากรน้ํา 
    ภาค ๘ สงขลา 
๗.สํานักงานบริหารพื้นที่   
    อนุรักษ๑ที่ ๖๙.สสว.๑๒  
    สงขลา 
๘.ผู๎อํานวยการโรงเรียน 
    สิริวัณวลี 
 
 
 
 
๑๑.ธรรมนูญกองทุนกลาง 
      ต.พิจิตร 
๑.ปลัดอําเภอผู๎รับผิดชอบ 
    ตําบลพิจิตร 
๒.กํานันตําบลพิจิตร 
๓.ผู๎ใหญํบ๎านทุกหมูํบ๎าน 
๔.ผู๎อํานวยการสถานศึกษา/ครู 
๕.เกษตรอําเภอผูร๎ับผดิชอบ 
    ประจําตําบลพิจิตร 
๖.ผู๎อํานวยการ กศน.นาหมํอม/  
    ครูกศน. 
๗.พัฒนากรประจําตําบลพิจิตร 
๘.โรงพยาบาลนาหมํอม 
๙.ร.ร.วัดพรหมประดษิฐ๑ 
๑๐.ร.ร.ธรรมโฆษิต 
๑๑.ร.ร.วัดทุํงฆ๎อ 
๑๒.ร.ร.วัดเนินพิจิตร 

๑๐.ธรรมนูญลุ่มน้ าภูม ี
๑.อดีตนายก อบต. 
    ทําชะมวง 
๒.เทศบาลตําบล 
    กําแพงเพชร 
๓.ส.อบจ.สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑.ธรรมนูญกองทุนกลาง  
     ต.พิจิตร 
๑.นายกองค๑การบริหาร  
    สํวนตําบลพิจิตร 
๒.ปลัดองค๑การบรหิาร 
    สํวนตําบลพิจิตร 
๓.รองนายกอบต./สมาชิก 
    สภาองค๑การบริหาร 
    สํวนตําบลพิจิตร 
๔.อบต.นาหมํอม 
๕.อบต.คลองหรัง 

๑๐.ธรรมนูญลุ่มน้ าภูม ี
๑.เครือขํายอนุรักษ๑ป่าตน๎น้ําและกล๎วยไม๎ 
    ป่ารองเท๎านารีเขาแก๎ว 
๒.กลํุมสัจจะลดรายจํายวันละ ๑ บาท     
    ตําบลเขาพระ 
๓.กลํุม อสม.หมูํที่ ๑๔ คหูาใต ๎
๔.กองประสานงานกลางงานวิจัย 
    เพื่อท๎องถิ่นเครือขํายลุํมน้ํา 
๕.เครือขํายบินหลาหาขําว 
๖.เครือขํายวิทยุชุมชนสงขลา สมาคม 
    เกิดมาต๎องตอบแทนบุญคุณแผนํดิน 
๗.กลํุมเกษตรธรรมชาติทิพย๑ครี ี
๘.กลํุมปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพบ๎านในไรํ ม.๖ 
๙.กลํุมเดินไปคุยไปเลาะหาของดรีัตภูมิ 
๑๐.เครือขํายอนรุักษ๑พื้นที่ต๎นน้ําเขาพระ 
๑๑.เครือขํายเกษตรทางเลือก 
๑๒.สํานักธรรมนูญสุขภาพชะแล๎ 
๑๓.เครือขํายคลองรตัภูมิ 
๑๑.ธรรมนูญกองทุนกลางต.พิจิตร 
๑.ประธานกองทุนหรือกลุํมตํางๆ 
   ในตําบลพิจิตร 
๒.เจ๎าอาวาสวัดเนินพจิิตร 
๓.อสม.ตําบลพิจิตร 
๔.ประธานชมรมผู๎สูงอายุตําบลพิจิตร 



 ๑๓๐ 

ยุทธศาสตร/์ภาค ี ภาครัฐ / ภาควิชาการ อปท. ภาคประชาชน/ ภาคประชาสังคม/NGOs 

๓.ชุมชนเข้มแข็ง   
 

 

๑.พัฒนาชุมชน จ.สงขลา 
   (เรณู ทิพย๑มณี*) 

๒.พมจ.สงขลา 
๓.ท๎องถิ่นจังหวัดสงขลา 

๔.สสจ.(รพ.สต.) 

๕.วิทยาลัยพยาบาล 
    บรมราชชนนี สงขลา 
๖.สปสช.เขต ๑๒ สงขลา  
๗.กศน.จังหวัด/อําเภอ 
๘.สถาบัน กศน.ภาคใต ๎
๙.ม.ราชภัฏสงขลา 

๑.ตัวแทนอปท.( จากพื้นที ่
   ทํางานภาคีตระกูล ส. )  
    อ.เมือง:ทุํงหวัง 

   อ.หาดใหญ:ํทําข๎าม 

    เทศบาลเมืองบ๎านพรุ        
    เทศบาลตําบลน้ําน๎อย 

    อ.สะเดา:เทศบาลตําบล     
    ปริก 

    อ.นาหมํอม:อบต.พิจิตร 

    อ.สิงหนคร:ทต.ชะแล ๎

    อบต.รําแดง 

    อ.ควนเนียง:อบต.   
    ควนโส  
    อบต.บางเหรียง 

    อ.สทิงพระ 

    อบต.คลองร ี

    อ.กระแสสินธุ๑: 
    ทต.กระแสสินธุ๑ 
    อ.เทพา:อบต.สะกอม 

๑.สภาองค๑กรชุมชน 

๒.ภาคีตระกูล ส (สกว./สปสช) 

     ๑) ยุรี แก๎วชูเชิด 

     ๒) บรรเจต นะแส* 
๓.ศรช.ภาคใต ๎
๔.พศส. 
๕.สภาองค๑กรชุมชน ต.ทําข๎าม 
๖.ศูนย๑ประสานงานการเรียนรู๎ ต.ชิงโค 

๔.การพัฒนาคน 

   และการเรียนรู ้ 
  

๑.เขตพื้นที่การศึกษา  
    ๑)เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ 

    ๒)เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ 
    ๓)เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓ 

    ๔)สพป.สงขลา  
๒.กศน.ภาคใต๎ 
     ๑)ผอ.อรัญ คงนวลใย   
๓.กศน.สงขลา 

     ๑)สมจิต คาระวี 

๔.วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

     ๑) ผอ.นิยม ชูช่ืน 
๕.ม.ราชภัฏสงขลา 

๖.ภาควิชาเวชศาสตร๑ชุมชน 

    คณะแพทยศาสตร๑ มอ. 
๗.สกว.ฝ่ายวิจัยท๎องถิ่น  
    จ.สงขลา 

๑.ทต.ปริก 

๒.บุญชํวย จังศิริวัฒน- 

    ธํารง   
    เทศบาลนครหาดใหญ ํ

๓.เทศบาลนครสงขลา 
 

๑.แผนสุขภาพประเด็นการวิจัยและ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
สํูสุขภาวะองค๑รวม 

      -อ.สุภาคย๑ อินทองคง ศรช. 
      -คุณอรัญ จิตตะเสโน 

      -อ.อรสา กนกวงศ๑ 
๒.สมาคมอสม.สงขลา 

๓.สจรส.มอ. 
๔.ปราชญ๑/ผู๎ทรงคุณวุฒิ 

๑)ลุงลัภย๑ หนูประดิษฐ๑ 
๒)ลุงอัมพร ด๎วงปาน 
๓)ลุงเคล๎า แก๎วเพชร 

๕.มูลนิธิชุมชนสงขลา 

๖.ธนาคารสมอง จ.สงขลา 

๗.ชมรมข๎าราชการบํานาญคร ู



 ๑๓๑ 

ยุทธศาสตร/์ภาค ี ภาครัฐ / ภาควิชาการ อปท. ภาคประชาชน/ ภาคประชาสังคม/NGOs 

๕.การจัดการระบบ 

    สนับสนุน 

๑.สพช.ภาคใต๎ 
๒.สํานักงานท๎องถิ่นจ.สงขลา 

๓.สํานักงานสาธารณสุข    
    จังหวัดสงขลา 

๔.GOTOKNOW.ORG 

 

๑.ทม.บ๎านพร ุ

๒.อบต.ทําข๎าม 
๑.คลื่นความคิด  FM  ๑๐๑.๐ MHz 

๒.วิทยุเสียงจะนะ  FM  ๙๘.๐ MHz 

๓.นกเขาเรดิโอ  FM ๙๕.๕๐ MHz 

๔.วิทยุชุมชนทําข๎าม FM  ๑๐๑.๕๐  MHz 

๕.สถานีวิทยุท๎องถิ่นเทศบาลเมืองบ๎านพร ุ

๖.สถานีวิทยุ ตชด. คํายรามคําแหง 

๗.เครือขํายบินหลา 

๘.สทท.สงขลา 

๙.วิทยุโทรทัศน๑เพื่อสุขภาพ 

๑๐.วิทยุพระพุทธศาสนา FM ๑๐๑ MHz 

๑๑.สถานีวิทยุชุมชนโชคสมาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๒ 

รายชื่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๕๓ 
 
ท่ีปรึกษา 

๑.ผู๎วําราชการจังหวัดสงขลา 
๒.รองผู๎วําราชการจังหวัดสงขลา 
๓.นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสงขลา 
๔.นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
๕.ผู๎อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ๑เขต ๖ สงขลา 
๖.ผู๎อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ สาขาเขตพื้นที่สงขลา 
๗.นายพิชัย ศรีใส คสช. 

 
ประธานคณะกรรมการ นายสมพร ใช๎บางยาง 
รองประธานกรรมการ นายลัภย๑ หนูประดิษฐ๑  
 
กรรมการ 
ภาคเอกชน 

๑.นายชิต สงํากุลพงศ๑   มูลนิธิชุมชนสงขลา 
๒.นายสมพร สิริโปราณานนท๑  หอการค๎า จ.สงขลา 
๓.นายอรัญ จิตตะเสโน   มูลนิธิชุมชนสงขลา 

ภาคประชาสังคม 
๑.ดร.ครูชบ ยอดแก๎ว   
๒.นายอัมพร ด๎วงปาน 
๓.นายเคล๎า แก๎วเพชร 
๔.นายสุภาคย๑  อินทองคง 
๕.นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 
๖.นายบรรเจต นะแส 
๗.นายศิริพล สัจจาพันธุ๑ 
 
 
 
 



 ๑๓๓ 

ภาครัฐ 
๑.นายอรัญ คงนวลใย   กศน.ภาคใต๎ 
๒.นางสมจิต คาระวี   กศน.สงขลา 
๓.นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท๑  สหกรณ๑ จ.สงขลา 
๔.นางเรณู  ทิพย๑มณี   สํานักงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา 
๕.ร.อ.สมหมาย ยกสกูล   พมจ.สงขลา 
๖.นางจรรยา สําราญ   สํานักงานจงัหวัดสงขลา 
๗.นายจรูญ นราคร   วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

ภาคท้องถ่ิน 
๑.นายสุริยา ยีขุน    เทศบาลตําบลปริก 
๒.นายสินธพ อินทรัตน๑   อบต.ทําข๎าม 
๓.นายอภิชัย เกื้อกํอบุญ   อบต.สะกอม อ.เทพา 
๔.นายอดิศักดิ์ รัตนะ   เทศบาลเมืองบ๎านพรุ 
๕.นายอัฐชัย  พรหมมณี   องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสงขลา 
๖.นายพีระ ตันติเศรณี   เทศบาลนครสงขลา 

ภาควิชาการ 
๑.ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต๎ 
๒.ผู๎อํานวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
๓.ผู๎อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติเขต ๑๒ สงขลา 
๔.ผู๎อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เลขานุการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ 
ผู้ช่วยเลขานุการ นายชาคริต โภชะเรือง  
 
คณะทํางานรายยุทธศาสตร๑ 
๑.ยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยมร่วม 

นายไพฑูรย๑ ศิริรักษ๑   ประธานคณะทํางาน 
นายสามารถ บุญทอง  
นายศิริพล สัจจาพันธ๑  
นายสมคิด ธรรมฤกษ๑ฤทธิ์ 
นางจินตนา จิโนวัฒน๑ 
นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท๑   เลขานุการ 
 



 ๑๓๔ 

๒.ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
นางเรณู ทิพย๑มณี    ประธานคณะทํางาน 
นายอภิชัย เกื้อกํอบุญ 
นายอดิศักดิ์ รัตนะ 
นายนิมิตร แสงเกตุ 
นายยุทธพล คล๎ายสําลี 
นางยุรี แก๎วชูเชิด 
นายสามารถ สุขบรรจง 
นายบรรเจต นะแส   เลขานุการ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างความรู้ 
นายสุภาคย๑ อินทองคง   ประธานคณะทํางาน 
นายชิต สงํากุลพงศ๑    
นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ 
นายนิยม ชูชื่น 
นายอรัญ จิตตะเสโน 
นางสมจิต คาระวี 
นายอรัญ คงนวลใย   เลขานุการ 

๔.ยุทธศาสตร์การสร้างและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
๔.๑ ประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

นางเอกจิตรา จันทร๑จิตจริงใจ  ประธานคณะทํางาน 
นางนงลักษณ๑ ศรีชยาภิวัฒน๑ 
น.ส.วรัทยา พรหมสุนทร 
นางสุวรรณี เกิดชื่น 
นางอัจจิมา พรรณา 
น.ส.ชมฤดี นาทะศิริ 
น.ส.เอมอร โพธิวิจิตร  เลขานุการ 

๔.๒ ประเด็นผู้พิการและผู้สูงอายุ 
ผศ.ดร.เนตรนภา คูํพันธวี  ประธานคณะทํางาน 
นายยงยุทธ  แสงพรหม 
นางเสาวนีย๑ ประทีปทอง 
น.ส.ชมฤดี นาทะศิริ 
นายสมพร  ปาตังตะโร  เลขานุการ 



 ๑๓๕ 

๔.๓ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม 
นางพิชยา แก๎วขาว   ประธานคณะทํางาน 
นายประโชติ อินทร๑ถาวร 
นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ๑ 
นางศาณี  ทิพย๑ทะเบียนการ เลขานุการ 

๔.๔ ประเด็นเกษตรและอาหาร 
นายภาณุ พิทักษ๑เผํา  ประธานคณะทํางาน 
นายกําราบ พานทอง    
นายมารุต ลอยผา 
นายมานพ กาเลี่ยง 
นางนันทกานต๑ คติการ 
นายพิษณุ มุณีแนม 
นายประเทือง ทองเจือเพ็ชร  เลขานุการ 

๔.๕ ประเด็นผู้สูงอายุ 
นางเสวนีย๑ ประทีปทอง   ประธานคณะทํางาน 
นายพิทักษ๑ รอดชู 
นางศิริพร สุขมี 
นายนิวัติ อดทน 
นายอารมณ๑ จิตภักดี 
พ.อ.สุรศักดิ์ สวนวิจิตร๑  เลขานุการ 

๔.๖ ประเด็นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ 
นายประเสริฐ รักษ๑วงศ๑   ประธานคณะทํางาน 
นางปราณี มณีดุลย๑ 
นายชัย  เหลําสิงห๑ 
นายสุทธีธรรม โกมลหิรัญ 
นายอภิชาติ เหมือนทอง 
นายไพรัตน๑ พิทักษ๑ธรรม 
ตัวแทนการทํองเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา 
นางพูนทรัพย๑ ศรีชู  เลขานุการ 
 
 
 



 ๑๓๖ 

๔.๗ ประเด็นหลักประกันสุขภาพ  
นางสมจิต ฟุ้งทศธรรม   ประธานคณะทํางาน 
นายสายันต๑ อาจณรงค๑ 
นางจินตนา จิโนวัฒน๑ 
ร.ท.บํารุง คงปาน 
นายนิมิตร แสงเกตุ  เลขานุการ 

๔.๘ ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค 
ภก.สมชาย ละอองพันธ๑  ประธานคณะทํางาน 

จ.ส.อ.เติมชัย สุขเอียด 
น.ส.ณัฎฐากร ศุภพฤกษ๑ 
นายภาคภูมิ โภชนานูกูล  เลขานุการ 

๔.๙ ประเด็นแผนพัฒนาจังหวัด 
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ    ประธานคณะทํางาน 
นายนิมิตร แสงเกตุ 
นายอภิชัย เกื้อกํอบุญ 
นายอดิศักดิ์ รัตนะ 
นายเอกชัย อิสระทะ 
นายระนอง ซุ๎นสุวรรณ 

๔.๑๐ ประเด็นธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี 
นายสมนึก หนูเงิน   ประธานคณะทํางาน 
นายสุจิน แก๎วบุญสํง 
นายอภินันต๑ ชนะคช 
นายอารี หมาดโหยด 
น.ส.ปราณี วุํนฝ้าย 
นายสมาน หมุดยะฝา  เลขานุการ 

๔.๑๑ ประเด็นธรรมนูญกองทุนกลางต าบลพิจิตร 
กํานันอนันต๑ แก๎วชนะ   ประธานคณะทํางาน 
น.ส.จันทราพร จริยานุกูล 
ผอ.ทวน  พรมสุวรรณ 
ผอ.เสถียร จิตรภักดี 
นางกมลพรรณ บุญศรีรัตน๑ ม.๑  เลขานุการ 
 



 ๑๓๗ 

กลไกประสานงานกลาง 
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ   ประธานคณะทํางาน 
นายบรรเจต นะแส 
นายเชภาดร จันทร๑หอม 
น.ส.กมลทิพย๑ อินทะโณ 
น.ส.บุญเรือง ปลอดภัย 
นายชาคริต โภชะเรือง  เลขานุการ 
 

คณะท างานสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
นายชัยวุฒิ เกิดชื่น   ประธานคณะทํางาน 
นายไพฑูรย๑ ศิริรักษ๑ 
นายภาณุมาศ นนทพันธ๑ 

 
คณะท างานติดตามประเมินผล 

นายสุภาคย๑ อินทองคง   ประธานคณะทํางาน 
น.ส.ธัญญามาศ เทพญา 

 
คณะท างานจัดการความรู้ 

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ   ประธานคณะทํางาน 
นายบรรเจต นะแส 
นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ 
นายถนอม ขุนเพ็ชร๑ 
นางอรสา กนกวงศ๑ 
น.ส.พันธ๑ วรรณบริบูรณ๑ 

 
มีอํานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
๑. จัดให๎มีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจําปี ๒๕๕๓ 
๒. เสนอแนะหรือให๎คําปรึกษาตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา         

ประจําปี ๒๕๕๓ และติดตามผลการดําเนินงานตามที่ได๎เสนอแนะหรือให๎คําปรึกษาดังกลําว  
๓. จัดให๎มี หรือสํงเสริม สนับสนุนให๎มีการนํามติจากการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

ประจําปี ๒๕๕๓ ไปพัฒนากระบวนการนโยบายและยุทธศาสตร๑ด๎านสุขภาพเพื่อให๎เกิดการดําเนินงาน  
อยํางตํอเนื่อง และมีสํวนรํวมจากทุกฝ่าย 




