
โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ปี 2551-52

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 

   คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั



วัตถุประสงค์
• เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพิทักษ์สิทธผิู้บริโภคในพ้ืนที่ภาคใต้  โดยส่งเสริม

ให้เกิดการรวมตัวเป็น กลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภค  และการสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคกลุ่มและองค์กรผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องให้มี
ความเขม้แข็งโดยการมีปฏิบัติการในพ้ืนที่  

• เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในภาคใต้ ทั้งกลไกการ
เฝ้าระวัง   กลไกการพิทักษ์สิทธิ  กลไกการร้องเรียน  กลไกการไกล่เกลี่ย และ
กลไกชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยใช้กระบวนการทาง
วิชาการ กระบวนการมีสว่นร่วมของผู้บริโภคและการประสานงานภาคีที่
เกี่ยวข้อง

• เพื่อเชื่อมโยงพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําชุดความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่สามารถสนับการ ขับเคลื่อนในเชิงประเด็นและพื้นที่  อันจะทาํให้
การคุ้มครองผูบ้ริโภคดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้



พื้นทีด่ําเนินงานในปีแรก
• จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล

พื้นทีด่ําเนินงานในปีที่สอง
• จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช



สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ คณะเภสัชศาสตร์ มอ.

กรรมการบริหารเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้
องค์กรพัฒนาเอกชน :  คุณสาร ีอ๋องสมหวัง  
                                      รศ.ดรเริงชัย  ตันสกลุ
องค์กรภาควิชาการ    :  ผูอ้ํานวยการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ (สวรส.) 
                                      หัวหน้าภาคบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์  มอ.
องค์กรภาครัฐ            :  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
                                      ผู้แทนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา   
                                      หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล สงขลา สุราษฏร์ธานี

ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์
เครือข่ายเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

ภก.สมชาย ละอองพันธุ์ (ประสานงานวิชาการ)
นส. เยาวลักษณ ์ศรีสุกใส(ประสานงานโครงการ)

หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
   ผู้บริโภคจังหวัด  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
  สงขลา
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด

 ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต
 สื่อมวลชน
 องค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นกลุ่มองค์กรผู้บริโภคสงขลา สุราษฏร์ธาน ีสตลู

              เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้



        2. การประสานสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
            และข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการคุ้มครอง 
            ผู้บริโภค

3. การเสริมสร้างกระบวนการพิทักษ์สิทธิ
ผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้

4. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภค

5. การสื่อสารสาธารณะ

1. การจัดทําแผนที่กระบวนการ
     คุ้มครอง ผู้บริโภค  

(Consumer Protection System mapping)
งานวิชาการ

งานขับเคลื่อน
ทางสังคม



1.1 การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ให้
ทันสมัยและถูกต้อง

1.2 การจัดทําแผนที่กลุ่ม องค์กร หรือ เครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคในภาคใต้

1.3 การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์การคุม้ครองผู้บริโภคภาคใต้

1. การจัดทําแผนทีก่ารคุ้มครองผู้บริโภค 

       (Consumer Protection System mapping)   



1.1 การจัดทําแผนที่การคุ้มครองผู้บริโภค

การรวบรวมสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด

จังหวัด สังคมเมือง ชนบท
สุราษฎร์ธานี
250 ตัวอย่าง

 เมืองสุราษฎร์ธานี (85 ตัวอย่าง)
 สมุย (85 ตัวอย่าง)

 นาสาน (40ตัวอยา่ง)
 ดอนสัก (40 ตัวอย่าง)

สตูล   
150 ตัวอย่าง

 เมือง (50ตัวอย่าง)
 ละงู (50 ตัวอย่าง)

 ควนกาหลง (25 ตัวอย่าง)
 ทุ่งหว้า  (25ตวัอย่าง)

สงขลา
350 ตัวอย่าง

 เมืองสงขลา (115ตัวอย่าง)
 หาดใหญ่ (115 ตัวอย่าง)

 ระโนด (65ตัวอย่าง)
 จะนะ (65 ตวัอย่าง)

 เครื่องมอืแบบสํารวจสถานการณ์ผู้บริโภค

Ẻ���Ǩʶҹ��ó������ͧ��������.doc


สถานที่อันเป็นแหล่งสําหรบัเก็บข้อมูล 

สังคมเมือง สังคมชนบท

ตลาดสด           (2แห่ง) ผู้บริโภค แม่ค้า ตลาดสด  (1 แห่ง) ผู้บริโภค แม่ค้า

ซุปเปอร์มาเก็ต (2 แห่ง) ประชาชนทั่วไป - -
โรงพยาบาล      (1แห่ง) ประชาชนทั่วไป 

บุคลากร
โรงพยาบาล (1แห่ง) ประชาชนทั่วไป 

บุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษา(1แห่ง) นักเรียน อาจารย์ โรงเรยีน(1 แห่ง) นักเรียน อาจารย์

คุณสมบัติตัวอย่าง
1. สุ่มเลือก ไม่มีแบบแผน (Non Systemic sampling)
2. ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านออกเขียนได้
3.อายุ 10 ปีขึ้นไป
4.ไม่จํากัดเพศและระดับการศึกษา



ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวนตัวอย่างประชากร
สงขลา สุราษฏร์ธานี สตูล รวม

ลักษณะสังคมที่อาศยั
เมือง
ชนบท

N=349
220  (29.4)
129  (17.2)

N=250
168 (22.5)
82 (11.0)

N=149
99 (13.2)
50 (6.7)

N=748
487 (65.1)
261 (34.9)

เพศ
ชาย
หญิง

N=349
106 (14.2)
243 (32.5)

N=250
68 (9.1)

182 (24.4)

N=149
42 (5.6)

106 (14.2)

N=747
216 (28.9)
531 (71.0)

อายุเฉล่ีย (ป)ี SD
[min – max]

30.1312.94
[13-68]

31.5614.303
[13-75]

33.4911.7
[15-80]

31.2813.23
[13-80]

สถานะภาพสมรส N=349 N=244 N=149 N=742
- โสด
- สมรส
- หม้าย/หย่าร้าง

219(29.5)
121(16.3)

9( 1.2)

128(17.3)
100(13.5)
16 (2.2)

60(8.1)
77(10.4)
12(1.7)

407 (54.9)
298 (40.16)
37  ( 4.99)

ระดับการศึกษา N=348 N=250 N=147 N=745
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปวช./ปวท./ปวส.
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

34 (4.56)
125 (16.8)

35 (4.7)
2 (0.27)

143 (19.2)
9 (2.59)

40(5.4)
101(13.6)

36(4.8)
2(0.27)
70(9.4)
1(0.1)

20(2.7)
61(8.2)
17(2.3)

-
43(5.8)
6(0.08)

94(4.56)
287(38.52)
88(11.81)

4(0.54)
256(34.36)

16(2.15)



ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวนตัวอย่างประชากร
สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล รวม

- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- พนักงานบริษัทเอกชน
- นักเรียน/นกัศึกษา
- แม่บ้าน/พ่อบ้าน
- เกษตรกร
- รับจ้างทั่วไป
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

- อื่นๆ

31(4.2)
25(3.4)

151(20.4)
6(0.8)

19(2.56)
26(3.5)

82(11.09)
7(0.95)

24(3.24)
30(4.05)
83(11.2)
20(2.7)
4(0.5)

28(3.78)
54(7.3)
1(0.14)

41(5.5)
-

30(4.05)
6(0.8)

13(1.75)
24(3.24)
35(4.73)

-

96(12.98)
55(7.43)

264(35.67)
32(4.32)
36(4.86)

77(10.41)
171(23.11)

8(1.08)

รายได้เฉลีย่ SD
[min – max]

11,577.70
10,524.97

[1,000-70,000]

9,419.78
7,508.84

[800-60,000]

13,266.11
11,694.03

[3,500-90,000]

11,205.38
9,981.41

[800-90,000]



อันดับที่ ความหมายคําว่า บริโภค จํานวนคน ร้อยละ

1 การกินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 191 25.4

2 กินและการใช้ 175 23.3

3 การใช้ 76 10.1

4 ไม่ข้าใจความหมาย 46 6.1

5 การกิน การใช้ และการรับบริการ 41 5.5

6 การซื้อ 38 5.1

7 การกินและเสพ 24 3.2

8 การใช้และซื้อ 23 3.1

9 การกิน การใช้และการซื้อ 20 2.7

10 การกิน การดื่มและการน าสิ่งต่างๆเข้าร่างกาย 17 2.3

ตารางที ่2.1 แสดงการให้ความหมายของคําว่า บริโภค



ความหมายคําว่า ผู้บริโภค หมายถึงใคร จํานวนคน ร้อยละ

ประชาชนทุกคน 474 63.1

ตัวเอง 64 8.5

ผู้ซื้อ 53 7.1

ผู้กิน ผู้ใช้ 51 6.8

ไม่เข้าใจ 24 3.2

ลูกค้า 21 2.8

ผู้ซื้อและตัวเอง 19 2.5

ผู้ซื้อและผู้ใช้บริการ 10 1.3

ตารางที่ 2.2 แสดงการให้ความหมายของคําว่าผู้บริโภค



ความหมายคุ้มครองผู้บริโภค จํานวนคน ร้อยละ

การดูแลรักษาสิทธิคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 226 30.1

รัฐต้องดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัยในการกินและบริการ 182 24.2

การกํากับดูแลตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภณัฑ์สินค้า และบริการ 153 20.5

ไม่เข้าใจ 101 13.4

ให้ความหมายอื่นๆ 88 11.7

ตารางที่ 2.3 การให้ความหมายของคําว่า คุ้มครองผู้บริโภค



หน่วยงาน จ านวนคน ร้อยละ
หน่วยงานรัฐ 475 63.2
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 168 22.4
ผู้บริโภค 67 8.9
องค์กรพัฒนาเอกชน 24 3.2
สื่อมวลชน 5 0.7
ทุกส่วน 2 0.3
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) 1 0.1

ตารางที่ 2.4 หน่วยงานที่ควรทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค



3.1 การวัดการรู้จักบริโภคของผู้บริโภคโดยประเมินความถี่พฤติกรรม
ของผู้บริโภค

กลุ่มตัวอย่าง สังคมเมือง
N=487

25.366.02
ดี

สังคมชนบท
N=260

24.406.69
ดี

สงขลา หาดใหญ่ สงขลา รวม ระโนด จะนะ รวม
(N=349)

23.726.50
ดี

(n=113)
23.125.59

ดี

(n =137)
25.125.59

ดี

(n=220)
24.266.13

ดี

(n=64)
23.986.59

ดี

(n=64)
21.7386.96

พอใช้

(n=129)
22.817.02

ดี

สุราษฎร์ธานี เมือ สมุย รวม ดอนสัก นาสาน รวม
(N=249)

24.916.03
ดี

(n=81)
23.286.96

ดี

(n =87)
27.264.06

ดี

(n=168)
25.236.01

ดี

n=41
27.544.24

ดี

(n=40)
20.855.78

พอใช้

(n=81)
24.236.05

ดี

สตูล เมืองสตูล ละงู รวม ควนกาหลง ทุ้งหว้า รวม
(N=149)

28.264.84
ดี

(n= 48)
26.335.38

ดี

(n=49)
28.863.69

ดี

(n=99)
28.014.92

ดี

n= 25
27.693.76

ดี

(n=25)
28.693.89

ดี

(n=50)
28.764.71

ดี

รวมXSD (N=747)
25.026.26

ดี



3.2 หลักการตัดสินใจที่ดีของผู้บริโภค 

กลุ่มตัวอย่าง สังคมเมือง N=480 สังคมชนบท N=258
12-47

34.82±5.04
ดี

18-47
35.76±5.48

ดี
สงขลา 

(N=345) 
หาดใหญ่(n=113) เมืองสงขลา

(n =105)
รวม

(n=218) 
ระโนด
(n=64)

จะนะ
(n=63)

รวม
(n=127)

18-47
34.664.98

ดี

25-44
33.734.52

ดี

26-47
34.914.67

ดี

25-47
34.304.52

ดี

18-44
35.885.23

ดี

24-46
34.655.92

ดี

18-46
35.275.64

ดี
สุราษฎร์ธานี(N=245) เมือง

(n=81)
สมุย

(n =83)
รวม

(n=164)
ดอนสัก

n=41
นาสาน
(n=40)

รวม
(n=81)

12-45
31.845.31

พอใจ

12-45
31.00 6.81

พอใจ

25-41
33.573.41

ดี

12-45
32.305.50

พอใจ

28-36
32.932.14

พอใจ

18-44
28.885.83

พอใจ

18-44
30.934.79

พอใจ
สตูล

(N=148) 
เมืองสตูล
(n= 49)

ละงู
(n=49)

รวม
(n=98) 

ควนกาหลง n= 24 ทุ้งหว้า
(n=26)

รวม
(n=50)

17-47
37.87±5.26

ดี

17-47
34.695.75

ดี

28-44
37.923.41

ดี

17-47
36.314.97

ดี

20-45
39.773.76

ดี

39.773.76
33-47
ดี

20-47
39.62±4.32

ดี
N

(Min-Max)
รวม Mean SD

(N=738) 
12-47

34.265.45
ดี



แหล่งบริโภคอาหาร ประสบการณ์การพบปัญหาบริโภคอาหาร

สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล (n) รวม

N % n % n % n %

ร้านอาหารทั่วไป 174 23.29 119 15.93 81 10.84 374 49.8

ร้านอาหารริมทางเท้า 169 22.62 144 19.27 92 12.31 405 53.9

อาหารห้างสรรพสินค้า 99 13.25 99 13.25 87 11.65 285 37.9

อาหารจากตลาดสด 144 19.27 122 16.33 96 12.85 362 48.2

น้ําดื่ม 20 ลิตร 102 13.65 112 14.99 89 11.91 303 40.3

เครื่องปรุงหนีภาษี 70 9.37 40 5.35 81 10.84 191 25.4

ลูกอมหนีภาษี 82 10.98 44 5.89 78 10.44 204 27.2

ผลไม้หนีภาษี 68 9.10 46 6.15 77 10.31 191 25.4

ตารางที ่4.1.2  ประสบการณ์การพบปัญหาจากบริโภคอาหารที่มาจากแหล่งต่างๆ 



แหล่งบริโภคอาหาร ประสบการณ์การเคยบริโภคอาหาร

สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล (n) รวม

n % n % n % n %

ยาจากโรงพยาบาล 60 8.03 75 10.04 48 6.42 183 24.4

ยาจากคลินิก 60 8.03 73 9.77 66 8.83 199 26.5

ยาจากร้านขายยา 76 10.17 80 10.71 70 9.37 226 30.1

ยาจากร้านชํา 40 5.35 64 8.57 59 7.89 163 21.7

ยาจากตลาด 25 3.34 54 7.23 49 6.56 128 17.0

ยาหนีภาษี 13 1.74 24 3.21 42 5.62 79 10.5

ตาราง4.4.2 ประสบการณ์การพบปัญหาจากการบริโภคยาจากแหล่งต่างๆ



วิธีการจัดการกับปัญหาของผู้บริโภค

วิธีจัดการ
ปัญหา

ทิ้ง/ไม่ดําเนินการ
ใดๆ

นําสินค้าไป
เปลี่ยน

ร้องเรียน
ผู้ประกอบการ

ร้องเรียน
หน่วยงานรัฐ

ร้องเรียนองค์กร
เอกชน

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

เลือก 490 65.2 159 21.2 32 4.3 63 8.4 3 0.4

ไม่เลือก 253 33.7 584 77.8 715 95.2 682 90.8 744 99.1

รวม 743 100 743 100 747 100 745 100 743 100



เหตุผล เลือกตอบ
จํานวนที่ตอบ(คน) ร้อยละ

ไม่ทราบว่าจะร้องเรียนต่อหน่วยงานใด 591 78.7

คิดว่าไม่มีสิทธิร้องเรียน 724 96.4

ไม่กล้าร้องเรียน 710 94.5

รู้สึกว่าขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน 454 60.5

รู้สึกว่าร้องเรียนแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น 
ขาดความเชื่อมั่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

544 72.4

ตาราง5.2  เหตุผลของผู้บรโิภคที่จดัการปญัหาด้วยวิธีการท้ิง/ไมด่ําเนินการใดๆ               



วิธีจัดการปัญหา
       ชนิดผลิตภัณฑ์

ทิ้ง/อยู่เฉย/ไม่ดําเนินการ นําสินค้าไปเปลี่ยน

-เครื่องสําอาง
-ครีมทาฝ้า
-ครีมทาผิว
-แชมพู
-แป้ง
-สบู่

14.3
3.1
3.1
1.3
0.3
0.1

2.8
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

22.2 2.9
-อาหารพร้อมปรุง
-นม
-ขนม
-อาหารทะเล
-ปลากระป๋อง

4.9
9.6
0.8
0.1
0.1

1.3
2.6
1.1
0.0
0.1

ยา 1.0 0.6
กระเป๋านักเรียน 0.0 0.5
จําไม่ได้ 311 277

ตาราง5.3 ร้อยละการแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคทิ้ง นําไปเปลี่ยนและร้องเรียนตามผลิตภัณฑ์



ผลที่ได้จากการสํารวจ
1. พฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบเป็นกลุ่มนักเรียน ซึ่งมีความตระหนัก
    และเรียกร้องสิทธิน้อยมาก ควรพัฒนาการรวมตัวให้สามารถปกป้องสิทธิ
    ตนเองได้

2. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 จังหวัด มีความเข้าใจคําว่า บริโภค คุ้มครอง
    ผู้บริโภคน้อย และเห็นว่า ควรเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่ทําหน้าที่คุ้มครอง ผบ. 

3. พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง และชนบท            
มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่แตกต่างในการบริโภคหรือเลือกซ้ือสินค้า

 
4.  ปัญหาการรับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านยา บทบาทสื่อมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจในการซื้อยามาบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ 



5.สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคด้านอาหารและยาในรอบปี1ที่ผ่านมา พบว่า

  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังประสบกับปัญหาด้านอาหารจากร้านอาหารริมทาง
  (แผงลอยจําหน่ายอาหาร) และอาหารจากร้านอาหารท่ัวไป

  ควรมี    กระบวนการพัฒนามาตรฐานของร้านอาหารริมทางเท้า

        ปัญหาผลิตภัณฑ์หนีภาษี ใน สงขลาและสตูล ยังมีสถานการณ์น่าเป็น
ห่วง ต้องพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ผลการวิจัย

6.การจัดการกับปัญหาของผู้บริโภคทีพ่บวา่ ส่วนใหญ่จะทิ้ง/ไมด่ําเนินการ
ใดๆ/เฉยๆ ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง 

    -การไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ 

    - การร้องเรียนแล้วจะพบว่ายุ่งยาก 

สิ่งต้องเร่งดําเนินการ  คือ 

1. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนให้มากขึน้

      ไม่จําเป็นต้องเป็นของหน่วยงานรัฐ ช่องทางสําหรับร้องเรียนที่เร่งพัฒนา
คือ สื่อมวลชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. มีระบบหรอืกลไกเบื้องต้นในการจัดการกับปัญหาของผู้บริโภค



ผลการวิจัย

7.ผลิตภัณฑ์ทีม่ักประสบปัญหาของผู้บรโิภคมาก คือ

     เครื่องสําอาง

     นมพร้อมดื่ม 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

 -   เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกพัฒนาศักยภาพใหผู้้บริโภครูจ้ักเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวอย่างถูกต้อง 

- เร่งปลูกฝังใหป้กป้องสิทธิตนเองด้วยการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

- จัดกลไกคุ้มครองผู้บริโภคทีผู่้ประกอบการมีบทบาทมากขึ้น



ผลการวิจัย

8.ช่องทางการได้รับข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอาหารและยา

   รับจากส่ือประเภทโทรทัศน์มากที่สุด  จงึจะเป็นช่องทางสําหรับการให้

   ข้อมูลแก่ผูบ้ริโภคทีด่ี 

 ช่องทางที่เป็นทางเลือกในปัจจุบันที่น่าสนใจ คือวิทยชุุมชน

 ที่สามารถเข้าถึงผูฟ้ังระดับรากหญ้าได้ดีกว่าวิทยุกระแสหลัก 

ต้องมีระบบจัดการท่ีดีพอ การจัดตัง้กลุ่มของนักจัดรายการวิทยุชมุชน

-การให้ข้อมูลด้านสถานการณ์คุ้มครองผูบ้ริโภค 

-รับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผู้บรโิภคในพื้นที่ เป็นต้น



ผลการวิจัย

9. สถิติเรื่องร้องเรียนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสงขลา สตูลและ

   สุราษฎร์ธานี ที่พบว่า

เรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญหาผู้บริโภคเข้ามาในระดับที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ

 บางหน่วยงาน อย่างสื่อวิทยุ 

ต้องเร่งปรับปรุงใหม้ชี่องทางมากยิ่งขึ้น เชน่ เว็บไซต์ สายด่วน เป็นต้น 

  - เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสร้องเรียนของผู้บริโภค 

  - การดําเนินการต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว



1.2 การจัดทําแผนที่กลุม่ องค์กร หรือ เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในภาคใต้

จังหวัดสงขลา ได้แก่  
• สํานักงานสาธารณสุข จ.สงขลา  
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยส์งขลา  
• คณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค จ.สงขลา 
• เครือข่ายโครงบริโภคเข้มแขง็  โครงการบรโิภคเพื่อชีวติ  เครือข่าย อย.

น้อยแหลมทอง  กลุ่มไทรงาม  กลุ่มพิทักษส์ิทธิบ้านพรุ  
• สถานีวิทยุมอ. FM 88.0MHz  
• เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตําบลปริก อบต.ควนร ูและท่าข้าม 
• เครือข่าย อสม.จังหวดัสงขลา 



จังหวัดสตูล ได้แก่ 

• สํานักงานสาธารณสุข จ.สตูล   

• คณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคจ.สตูล  

• เครือข่ายโครงการบริโภคจังหวัดสตูล  

• สนง.ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จ.สตูล  

• สถานีวิทยุ FM 93.25MHz  

• สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล  

• เทศบาลเมืองสตูล  



จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แก ่ 

• สํานักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี  

• คณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคจ.สุราษฎร์ธานี 

• เครือข่ายโครงการบริโภคสรา้งสรรค ์ 

• ชมรมผูป้ระกอบการร้านอาหารสุราษฎร์ธานี  

• สถานีวิทยุ FM 94.75MHz  

• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยส์ุราษฎร์ธานี



ชื่อองค์กร สถานที่ตั้ง / การ
ติดต่อ

ช่องทางการ
ร้องเรียน

บทบาทหน้าที่ กลไกการดําเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค

11.เครือข่าย
พลัง
ผู้บริโภค
จังหวัดสตูล

ร้านซามา-ซามา 
อ. เมอืง จ.สตลู
โทรศัพท์ติดต่อ
หน่วยงาน 081-
5436992

1 คลื่นวิทยุ อส
มท 95.5 MHz 
เวลาออกอากาศ 
13.00 -14.00 น.
ทุกวันอังคาร 
พุธ พฤหัสบดี
และวันศุกร์.
2. ร้องเรียนด้วย
ตนเองที่ตั้งของ
หน่วยงาน..
3. ผ่าน E-mail : 
psan007@ 
gmail.com

1 ภารกิจหลัก คือ ร่วม
จัดรายการวิทย ุอสมท
เพื่อชุมชน(ลักษณะเป็น 
comentater)โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
คุณวิชาญ นาคบรรพต:
ซึ่งเป็นรายการของอ
สมท เป็นรายการข่าว
ท่ัวไปของในจังหวัดสตูล
2. เป็นวิทยากรให้กับ 
สคบ , อยัการ , 
สํานักงานสุขภาพ
แหง่ชาต(ิสช), สสจ.
3. ร่วมกับสคบ จัดงาน
คุ้มครองผู้บรโิภค
4. ร่วมกับสช.รับบฟัง
ความคิดเห็นเรื่อง
ธรรมนูญสขุภาพ
5. ร่วมเคล่ือนไหว
ต่อต้าน CL ยา มีการจัด
แถลงข่าวร่วมกบัสส.
สตูล(นายแพทย์ อสิ)

5.1.กลไกการร้องเรยีน
ไม่มีเหตุผลเพราะว่า ไม่มีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพราะลักษณะการ
ทํางานเป็นรายการวิทยุจึงเป็น
ลักษณะการพูดคุย อีกท้ังเครือข่าย
ยังตั้งแบบไม่เป็นทางการ 
กระบวนการทํางานยังไม่ชัดเจน 
ไม่ได้เก็บข้อมูลเพื่อรายงานใคร
เพราะไม่มีต้นสังกัด จึงเป็นเพียง
ลักษณะการนําความรู้มาส่งต่อโดย
แนะนําผ่านรายการ อีกอย่างทํา
เรื่องคุ้มครองผู้บรโิภคโดยไม่
เจตนาลักษณะการทํางานจะ
เป็นไปในลักษณะ ช้ีช่องทางให้
ผู้บรโิภคเพื่อส่งต่อข้อร้องเรยีน
ให้กับหน่วยงานราชการตาม
ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือมาคุยท่ีร้าน
ของคุณไพศาล
5.2.กลไกด้านการไกล่เกลี่ย
มีลักษณะพูดคุยทําความเข้าใจหรือ
โทรไกล่เกล่ียให้กรณีคนรู้จักกัน
5.3 กลไกชดเชยค่าเสียหาย
ไม่มี

1 หน่วยงานของรฐัทุก
หน่วยงานมีข้อจํากัดมาก
เช่น อย(สสจ) ,สคบ,
บุคลากรไม่มี
ประสิทธิภาพ ,
คณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บรโิภคจังหวัดไม่ตั้งใจ
จริงท่ีจะทํางาน ไม่มีการ
ทํางานเชิงรุก แต่ภาค
ประชาชนพร้อมท่ีจะส่ง
ต่อ
2. ไรร้ะบบ เหตุผล อยาก
ทําให้มีระบบแต่ไมม่ี
ระบบ เช่นงานท่ีทําอยู่ 
(แต่วางแผนไว้ว่าปีหน้า 
ม.ค 52-ธ.ค 52 มี
งบประมาณจะทําให้เป็น
ระบบ มีการจัดรายการ
โดยซื้อเวลาของตนเอง 
และทําวารสาร3 เดือน
ต่อฉบับ)



การสัมภาษณก์ลุ่มองค์กรระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการคุม้ครองผู้บริโภค

• รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

“ ผมต้องการทําเพื่อประชาชนไม่อิงการเมือง สุขภาพถือว่า

    สําคัญ ดีมากหากเทศบาลมีศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคแห่งแรก

    ตลาดกิมหยงควรพัฒนาสู่การเป็นตลาดท่ีมีคุณภาพให้สมเป็น

    แหล่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวท่ีมาหาดใหญ่”

• ผู้อํานวยการกลุ่มงานสาธารณสุขนครหาดใหญ่

“ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพเป็นเรื่องใหม่สําหรับ

   ท้องถิ่น หากจะถา่ยโอนภารกิจควรมีพี่เลี้ยงมิใช่ โยนโครมโดยไม่ดู

   ว่าจะดีหรือร้าย พวกเราต้องการการประสานงานที่ดีสําหรับหน่วยงาน
ในพื้นที”



การสัมภาษณก์ลุ่มองค์กรระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการคุม้ครองผู้บริโภค

• ผู้อํานวยการกลุ่มงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองสตูล

“ งานคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นงานที่ท้าทายนะครับ แต่ปัจจุบันองค์กร

   ปกครองส่วนท้องถิน่ก็มีข้อจํากัดหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคอยู่ เช่น 

    กําลังคนและศักยภาพเจ้าหน้าที่ แต่งบประมาณไม่ต้องห่วงมีมากพอ”

• รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตูล

“ ก็ดีหากท้องถิ่นจะทํางานคุ้มครองผู้บริโภค  แต่ขอพี่เลี้ยงช่วยดเูรา

    เซตโมเดลมาเลยก็น่าจะดี สตูลมีข้อเด่นคือเป็นเมืองเล็ก แก้ปัญหายาก
มากนัก”



ส านักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจ.สุราษฎร์ธานี
เครือข่ายโครงการบริโภคสร้างสรรค์
ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารสุราษฎร์ธานี
สถานีวิทยุ FM 94.75MHz
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยส์ุราษฎร์ธานี

ส านักงานสาธารณสุข จ.สตูล
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจ.สตูล
เครือข่ายโครงการบริโภคจังหวัดสตูล
สนง.ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจ.สตูล
สถานีวิทยุ FM 93.25MHz
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เทศบาลเมืองสตูล

ส านักงานสาธารณสุข จ.สงขลา
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจ.สงขลา
เครือข่ายโครงบริโภคเข้มแข็ง
โครงการบริโภคเพื่อชีวิต
เครือข่าย อย.น้อยแหลมทอง
กลุ่มไทรงาม
กลุ่มพิทักษ์สิทธิบ้านพรุ
สถานีวิทยุมอ. FM 88.0MHz
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยส์งขลา
เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลต าบลปริก
 อบต.ควนรู และท่าข้าม
เครือข่าย อสม.จังหวัดสงขลา 



ภาพรวมระบบคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด
ศูนย์ด ำรงธรรม 

จ.สงขลำ

ต ำรวจ

สคบ.

ศำล

อปท.

ศูนย์พิทักษ์สิทธิ
ผู้บริโภค

สื่อ

สสจ.

พำนิชย์

ขนส่ง

ศูนยว์ิทย์

ที่ดิน

ท่ำข้ำม
ปริก

ควนรู

เทศบำลหำดใหญ่

สจรส.

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค

F.M.88MHz

 NBTพิรำบคำบข่ำว

F.M.101MHz.อุตสำหกรรม กลไกร้องเรียน ประสาน,ไกล่เกลี่ย,ชดเชยค่าเสียหาย



1.3 การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

วิสัยทัศน์  ผู้บริโภคมีสุขภาวะทางปัญญา สามารถพิทักษ์สิทธิ   
                 ภายใต้ระบบคุม้ครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง
ภารกิจ

(1)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมด้านการ 
      คุ้มครองผู้บริโภค
(2)  การสร้างหน่วยจัดการความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อ
      ส่งเสริมสุขภาพ
(3)  การสนบัสนนุเครือข่ายผู้บริโภคในการแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤต 

          ของภาคใต้



ยุทธศาสตร์
• สร้างศักยภาพของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการจดัการความรู้
• พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เสริมสร้างความรู้และนวัตกรรม

เกี่ยวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภคอันจะทําให้การคุ้มครองผูบ้ริโภคดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับสภาพปัญหาผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน
ไปตามยคุสมยัและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นทีภ่าคใต้

• ทําหน้าท่ีใหข้อ้มูลที่ถูกต้องและเป็นกลาง เก่ียวกับการบริโภค 
สถานการณ์ผู้บริโภคของภาคใต้ อันเป็นเครื่องมือประกอบการของ
ผู้บรโิภค

• พัฒนาเชิงสถาบันที่มีอํานาจตามกฎหมายและมีความอิสระเป็นกลาง 
เพื่อดําเนินการคุ้มครองผูบ้ริโภค โดยมีการสังเคราะห์กลไกพิทักษ์สิทธิ 
กลไกการไกล่เกลี่ย กลไกชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้บรโิภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ



• พัฒนาระบบการร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้บรโิภค โดยพัฒนาระบบการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ   ทัง้ในแง่กฎหมาย
ตลอดจนคอยติดตามผล อันจะทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล   
โดยการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ถูก
ละเมิดสิทธิทั้งในส่วนกลางและปฏิบัติการในชุมชน

• สร้างศักยภาพผู้บรโิภค  กลุ่ม   องค์กรและเครือข่ายผู้บริโภค ในพื้นที่
ภาคใต้  โดยการจัดให้มีระบบสนับสนุนด้านต่างๆอันเอื้ออํานวยต่อการ
ดําเนินกิจกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค  โดยกระบวนการ การมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

• สร้างปฏิบตัิการชุมชนในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเสริม
ศักยภาพของ  กลุ่ม  องค์กรผู้บริโภคท่ีจะก่อให้เกิดพลงัของผู้บริโภค ใน
การดําเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บรโิภค



2.1 การจัดการระบบฐานข้อมูลองคค์วามรู ้ที่สําคัญและจําเป็นต่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค     
     2.1.1 การพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคุม้ครองผูบ้ริโภค

     2.1.2 การสังเคราะห์ข้อมลูความรูท้ี่เป็นกรณีศึกษา Best practice 

     2.1.3 การพฒันาระบบเครือข่ายการทํางาน ภาครัฐ ภาคประชาชน 
              ผู้บริโภค
2.2  การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผูบ้ริโภค (ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ)

2. การประสานสนบัสนุนการศึกษาวิจัย
    และข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกบัการคุม้ครองผู้บริโภค  



2.1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
         เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค

    โดยสืบค้นได้จากเว็บไซด์  http://www.consumersouth.org ซึ่งเป็นสื่อ
ในการรวบรวมข้อมูล  แลกเปลี่ยนข้อมูล งานคุ้มครองผูบ้ริโภค ซึง่มีการ
update ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ตลอด

http://www.consumersouth.org/


2.1.2  การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ที่เป็น
          กรณีศึกษา Best practice 

2.1  กรณีศึกษา เรื่อง น้ําพริกกุ้งเสียบปลอดเชื้อ 
      (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สุราษฏร์ธานี)
2.2  กรณีศึกษาเรื่อง มาตรฐานร้านก๋วยเตี๋ยว มาตรฐานร้านคนดี 

(สสจ. สุราษฏร์ธานี)
2.3  กรณีศึกษา เรื่อง เล่ห์แสบโครงการบ้าน บทเรียนเจรจา
      ไกล่เกลี่ย (สคบ. สุราฏร์ธานี)
2.4  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสตูล สู้เพื่อคนเล็กๆ 
       (เครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภคสตูล)
2.5  กรณีศึกษา เรื่อง ยาลูกกลอนสมุนไพร  (สสจ. สตูล)



2.6 กรณีศึกษา เรื่อง  เมื่อชาวระวะยอมอ่อนหวาน บน
เหตุผลทางสุขภาพ (รพ.ระโนด)
2.7 กรณีศึกษา เรื่อง  เวทีนักร้องระดับชาติ  
(สคบ.สงขลา)
2.8 กรณีศึกษา เรื่อง  โถข้าวพลาสติกร้อนๆ กับ อสม.คิด
เอง (อสม. สงขลา)
2.9 กรณีศึกษา เรื่อง  ผู้บริโภคปลอดภัยไหวตัวทัน 
(กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ)
2.10 กรณีศึกษา เรื่อง  แลบ้านแลเมืองเรื่องบริโภค 
(เอฟเอ็ม 88.0 มอ.)

Best practice



2.1.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายการทํางาน ภาครัฐ ภาคประชาชน  
ผู้บริโภค

บันทึกความรว่มมือเพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองผูบ้ริโภคระดับจงัหวดั

เกิดการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่บูรณาการพลังจากภาคีทุก
ภาคส่วนจังหวัดสงขลาโดยสํานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจําจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
เทศบาลนครหาดใหญ่  เทศบาลตําบลปริก  องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ข้าม  องค์การบริหารส่วนตําบลควนรู และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้  ตลอดจนภาคีผู้บริโภคโดย
เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข และสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท 





การพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดสงขลา



แนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด 3 จังหวัด

วันที่ 18 มิถุนายน 2551จังหวัดสงขลา 



การพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดสตูล



แนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด 3 จังหวัด

วันท่ี 19 มิถุนายน 2551 จ.สตูล



การพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี



3.1การเสริมสร้างกระบวนการเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้                        
โดย  สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายเป็นปฏิบัติการตามประเด็นของพื้นที่ใน
จังหวัดเป้าหมาย  

3.2 การเสริมศักยภาพผู้บริโภค โดยการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติ การฝึกทักษะ 
ในเรื่องกระบวนทัศน์ของระบบคุม้ครองผู้บริโภค กระบวนการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมในงานคุ้มครองผู้บริโภค
3.3 สมัชชาผูบ้ริโภค ภาคใต้ เพื่อการรวมพลังความคดิและสร้างการ
เคลื่อนไหวในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

3. การเสริมสร้างกระบวนการพิทักษ์สิทธิผูบ้ริโภคในพื้นท่ีภาคใต้



3.1 การเสริมสร้างกระบวนการเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้

โดยสนับสนนุกิจกรรมเครือข่ายเป็นปฏิบัตกิารตามประเด็นของ
พื้นที่ในจงัหวัดเป้าหมาย 3 จังหวัด (สงขลา สตูล สุราษฏร์ธานี) 

• โครงการสุราษฏร์ธานีเมอืงคนดี ก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย โดย 
สํานักงานสาธารณสุข จ. สุราษฏร์ธานี

• โครงการพัฒนาการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ โดย เทศบาลนครหาดใหญ่ 

• โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ เทศบาลเมือง
สตูล โดย เทศบาลเมืองสตูล

• โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสตลู (ภาคประชาชน จ.สตลู)



3.2 การเสริมศักยภาพผู้บรโิภค โดยการฝกึอบรมเชิงปฏบิัติ การฝึกทักษะ ใน
เรื่องกระบวนทัศน์ของระบบคุ้มครองผูบ้ริโภค กระบวนการเรียนรู้และการ
จัดการความรู ้กระบวนการมีส่วนร่วมในงานคุ้มครองผูบ้ริโภค

ครัง้ที่ 1 ประชมุเชิงปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน 20-21 กุมภาพนัธ์ 2551



    ครัง้ที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง รู้จัก CL ยา....สร้าง  การเข้าถึงยาเพื่อ
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 29 มีนาคม 2551



     ครัง้ที่ 3  อบรมเร่ืองการจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารสาธารณะในงาน
คุ้มครองผู้บริโภค วันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2551



3.3 สมัชชาผู้บริโภค ภาคใต้ เพื่อการรวมพลังความคิดและสร้างการเคลื่อนไหวใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ  

3.3.1  สนับสนุนกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย
ผู้บรโิภค โดยจะจัดให้มี “สมัชชาผูบ้ริโภคฉลาดซื้อ” 

อบต. ควนรู                  4   กันยายน  2551

เครือข่าย อสม. จ.สงขลา  8   กันยายน 2551 

อบต. ท่าข้าม 12   กันยายน 2551   

เทศบาลตําบลปริก  13   กันยายน 2551                                          
เครือข่ายเกษตร             27   กันยายน 2551                                   





สมัชชาผู้บริโภคภาคใต้

ร่วมทํ างานในกระบวนการสมัชชาสุขภาพกับ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  เครือข่าย
ผู้บริโภคจังหวัดสงขลาเป็นแกนหลักในการดําเนินการจัด
สมัชชาผู้บริโภค ภาคใต้ โดย สช.ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม 
เป็นจํานวนเงิน 300,000 บาท 



4.1 การจัดต้ังสภาผู้บริโภคเพื่อจําลองรูปแบบ
องค์การอสิระผู้บริโภคในพื้นที่
4.2 การตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

4. การพฒันาและเสริมสร้างระบบคุม้ครองผู้บริโภค  



หลักคิด : 
• ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพจัดสภาผู้บริโภคเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในชุมชน 
• เครือข่ายผู้บริโภคในชุมชน  มีคณะทํางานเป็นแกนนําชุมชน และเกิดอาสาสมัคร

ผู้บริโภค (บางพ้ืนที่ใช้ อสม.เป็นแกนในเบื้องต้น)
• เกิดองค์การอิสระผู้บริโภคในชุมชน โดยท้องถิ่นสนับสนุน มีเครือข่ายผู้บริโภคใน

ชุมชนเป็นผู้ดําเนินการ ตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิในชุมชน
• พื้นที่นําร่องได้แก่

☻ อบต.ท่าข้าม
☻ อบต.ควนรู
☻ เทศบาลปริก
☻ เครือข่าย อสม.
☻ เครือข่ายเกษตร

4.1 การจัดตั้งสภาผู้บริโภคเพื่อจําลองรูปแบบองคก์ารอิสระ
ผู้บริโภคในพื้นที่





4.2 การตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
      4.2.1 ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค จังหวัดสงขลา



ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บรโิภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบต.ท่าข้าม อบต.ควนรู เทศบาลต าบลปริก

http://consumersouth.org/upload/pics/pic4a91fa914ab3a.jpg
http://consumersouth.org/upload/pics/pic4a91fa8035490.jpg
http://www.consumersouth.org/upload/pics/img_0155.jpg
http://www.consumersouth.org/upload/pics/img_0175.jpg
http://www.consumersouth.org/upload/pics/100_0638.jpg
http://www.consumersouth.org/upload/pics/pic4a2ccf022ccdc.jpg


ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ ผู้ บริ โภค  จั งหวัดสงขลา  ตั้ งอยู่ ที่ 
สํานักงาน สวรส.ภาคใต้ มอ. (สาขาหาดใหญ่ใน) ถ.เพชรเกษม 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย ได้รับความร่วมมือ จากคณะอนุกรรมการ สคบ .
จังหวัด ในการประสานงาน และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดย ปัจจุบันได้มีผู้มาร้องเรียน อย่างต่อเนื่อง  ทั้ง
ผ่านทางเว็บไซด์ และการมาร้องเรียนโดยตรงที่ศูนย์พิทักษ์
สิทธิผู้บริโภค จังหวัดสงขลา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้



เรื่องร้องเรียน ช่องทางร้องเรียน การด าเนินการ ผลสรุป

1.ไม่ได้รับความเปน็ธรรม 
เรื่องการใช้บัตรเครดิต

ผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ ประสานธนาคารชาติ 
และธนาคารต้นเรื่อง

อยู่ระหว่างการพิสูจน์
หลักฐาน ข้อเท็จจริง

2. สถานพยาบาลเถือ่น ผ่านเว็บไซด์ 
consumersouth.org

ประสานไปยงั 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา

สสจ.สงขลา ด าเนินการ
ตรวจสอบ

3. กดเงินจาก ATM แล้วได้
เงินไม่ครบจ านวน

ผ่านเว็บไซด์ 
consumersouth.org

ประสานไปยงัธนาคาร
ต้นสังกัดทีเ่กิดเหตุ

ธนาคารต้นสังกัดท า
การไกล่เกลี่ยกับผู้ได้รับ
ความเสียหาย

4. ไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ
สหกรณ์เดินรถ สงขลา

ผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ ประสานทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมาท าการไกล่
เกลี่ย ณ ศูนย์พิทักษ์

ฝ่ายผู้ร้องเรียนตัดสินใจ
ท าการถอนหุ้นคืนจาก
สหกรณ์

5. ได้รับความเสียหายจากกรณี 
การโดยสารรถสาธารณะ 

ผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ ได้ติดต่อสอบถามความ
คืบหน้าคดีและเพื่อให้
ค าปรึกษาในแง่ข้อ
กฎหมายเพื่อรับการ
ชดเชยค่าเสียหาย

อยู่ระหว่างด าเนินการ



เรื่องร้องเรียน ช่องทางร้องเรียน การดําเนินการ ผลสรุป
6.รถโดยสารสาธารณะบริการไม่สุภาพ ผ่านเว็บไซด์ 

consumersouth.org
ประสานไปยัง สนง.ขนส่ง
จังหวัด

สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา
เปรียบเทียบปรับ และ
ตักเตือน รถสาธารณะคัน
ดังกล่าว

7. ได้รับความเสียหายจากบริการทาง
การแพทย์

โทรศัพท์มายังผู้ประสาน
งานศูนย์พิทักษ์สิทธิ

แนะนําให้ประสานกับ  
สปสช.เขตพ้ืนที่สงขลา  เพื่อ
ดําเนินการร้องเรียนในกรณี  
ดังกล่าว

อยู่ระหว่างดําเนินการ และ
สื่อ ทางช่อง 11 มีการจัด
รายการเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามา
พูดคุยถึงกรณีที่เกิดขึ้น  

8. ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่อง 
ธนาคารยึดค่ามัดจําการซื้อบ้านมือสอง
ผ่านธนาคาร

ผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ ประสาน สคบ.สงขลา และ
ธนาคารต้นสังกัด

นัดหมายทําการไกล่เกลี่ย
ระหว่างผู้เสียหาย และ
ธนาคารคู่กรณี

9. การให้บริการที่ไม่สภุาพของ สนง.
ประกันสังคม อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

ผ่านเว็บไซด์ 
consumersouth.org

ประสาน สนง.ประกันสังคม 
อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 

สนง.ประกันสังคม ตอบรับ 
ตักเตือนพนักงานให้บริการ
ที่ดีขึ้น



สรุปภาพรวมการร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค
ประเภทเรื่องร้องเรยีน ปี  2551 ปี 2552

ทั้งหมด ยุติ ทั้งหมด ยุติ

รถโดยสารสาธารณะ 3 1 6 4

บริการหน่วยงานรัฐ/เอกชน 0/0 0/0 4/1 2/1

อาหาร/เครื่องมือแพทย์/เครื่องสําอาง 0 0 1/1/1 0/0/1

สถานพยาบาล 2 1 2 0

โทรศัพท/์ไฟฟ้า/รถยนต์ 0/1/0 0/1/0 2/0/3 2/0/3

สิ่งแวดล้อม 0 0 2 2

บัตรเครดิต 2 1 0 0

บ้าน 1 1 4 2

อื่นๆ 0 0 9 9

ขอคําปรึกษา 4 4 7 7

รวมทั้งหมด 13 9(69%) 43 33(76%)



ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค จังหวัดสงขลา



4.2.2 ศูนยพ์ิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค จังหวัดสตูล
ตั้งอยู่ที่ อ.ละงู จ.สตูล



4.2.3 การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ในพื้นที่พัฒนาระบบเครือข่าย
● อบต.ควนรู
● อบต.ท่าข้าม
● เทศบาลปริก
● เทศบาลนครหาดใหญ่
● เทศบาลเมืองสตูล

หมายเหตุ  จากการประชุมร่วมกันทุกแห่งยินดีให้ความร่วมมือและเป็น 
                 เจ้าภาพ ขณะน้ีอยู่ระหว่างกระบวนการดําเนินงานในเบื้องต้น



5.1 เว็บไซต์ (Website)
5.2 วารสาร / จดหมายข่าว (ยังไม่ดําเนินการ)
5.3 สนับสนนุสื่อวิทยุ
5.4 เวทีสัมมนาสื่อกบัการคุ้มครองผู้บริโภค

5.  การสื่อสารสาธารณะ   











5.3 สนับสนุนสื่อวิทยุ
1. จัดรายการสมัชชาออนแอร์  สถานีวิทยุ FM 88.0   MHz 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค 
        ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของ ทุกเดือน        เวลา 10.00-12.00 น. เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
2.     จัดรายการวิทยุชุมชนจังหวัดสงขลา      เอฟเอ็ม 101.75 MHz 
        รายการสภาผู้บริโภคทุกวันศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น. (20 ครั้ง)
3. จัดรายการวิทยุชุมชนจังหวัดสุราษฏร์ธานี  เอฟเอ็ม 94.75 MHz 
        รายการวิทยุเพื่อนผู้บริโภค ทุกวันอังคาร เวลา 17.00-18.00 น. (20 ครั้ง)
4. จัดรายการวิทยุชุมชนจังหวัดสตูล

- เอฟเอ็ม 98.40 รายการ hit station วันเสาร์ อาทิตย์  เวลา 13.00 -15.00 น.
- เอฟเอ็ม 102.75 รายคุ้มครองผู้บริโภค ทุกวนัพุธ - พฤหัสบดี 13.00-14.00 น.



สรุปผลงานเด่นของโครงการ

1. Mapping ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ภาคใต้

- Mapping สถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภค ภาคใต้

- Mapping องค์กร หนว่ยงาน เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครอง
ผู้บรโิภค  ภาคใต้

2. แผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ภาคใต้

3. ฐานข้อมูลทางวิชาการและขา่วสารคุ้มครองผู้บริโภค บนเว็บไซด์ 
www.consumersouth.org



4.  กลไกการทํางานคุ้มครองผู้บริโภค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เครือข่ายผู้บริโภค โดยมีการจัดทําบันทึกความร่วมมือ รว่มกับ

• จังหวัดสงขลา

• สวรส.ภาคใต้ มอ.

• เทศบาลนครหาดใหญ่

• เทศบาลตําบลปริก

• องค์การบริหารส่วนตําบลควนรู

• องค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้าม

• เครือข่ายสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

• เครือข่ายสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท



5. ศูนย์พิทักษส์ิทธิผู้บริโภค

• ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บรโิภคสงขลา

• ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บรโิภคสตูล

• ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บรโิภคเทศบาลตําบลปริก

• ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บรโิภคองค์การบรหิารส่วนตําบลควนรู

• ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บรโิภคองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าข้าม



6. กลไกการส่ือสารสาธารณะเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค
– สมัชชาออนแอร์  ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 88.0 MHz

– วิทยุชุมชน

• วิทยุชมุชนเทศบาลตําบลปริก

• วิทยุชมุชนองค์การบริหารส่วนตําบลควนรู

• วิทยุชมุชนองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าข้าม

• Website consumersouth.org


