
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ภาคใต้

น าเสนอโดย

เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์

นางสาวจุฑา  สังขชาติ

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ(สวรส.)ภาคใต้



หลักการเหตุผล

   ในยุคปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ระบบการค้าเสรีที่มีการโยงใยทั่วถึงกันทั่วโลก    ก่อเกิดการเร่งและ

ส่งเสริมวัฒนธรรมบริโภคนยิมมากข้ึน          อันมีผลใหม้นุษย์มี

พฤติกรรมการบรโิภคทีฟุ่่มเฟือยเกินจ าเป็น เหตุปัจจัยนี้เอง

สถานการณป์ัญหาของผู้บรโิภคที่ถูกละเมิดสิทธิกลบัยิ่งทวีความ

รุนแรงและซับซอ้นมากขึ้นตามล าดับด้วย แม้จะมหีน่วยงานหลายภาค

ส่วน    เช่น หน่วยงานภาครฐั  องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรภาค

ประชาชน  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  และสื่อมวลชน  เป็นตน้  ต่าง

เข้ามาแกป้ัญหาดังกล่าวแลว้ แต่ด้วยระบบท างานที่เป็นลักษณะแบบ

รวมศูนยอ์ านาจไว้ที่ส่วนกลาง   ต่างคนต่างท าไม่สามารถประสานกัน

เป็นเครือข่าย ท าให้ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองกับปัญหาผูบ้ริโภคในพืน้ที่ได้อย่างแท้จริง



การศึกษาสังเคราะห์ของจุฑา  สังขชาติ และคณะ 

การพัฒนาเครือขา่ยการด าเนนิงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา

กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์อาหารและยา

ปัญหาอุปสรรค

• ขาดนโยบายและแผนคุ้มครองผู้บริโภคท่ีชัดเจนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

• การมีทัศนคติด้านลบต่อผู้ร้องเรยีน 

• ช่องทางและกระบวนการร้องเรียนยากแก่การเขา้ถึง 

• การขาดทักษะท่ีจ าเป็นในการคุ้มครองผู้บริโภค 

• ขาดการสนับสนนุงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางแก้ไข

• ข้อเสนอแนะท่ีหนึ่ง

    ควรปรับปรุงโครงสร้างอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด 

• ข้อเสนอแนะท่ีสอง 

    จัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือขา่ยองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค



บทสรุปและข้อเสนอ

เวทีสัมมนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคผู้บริโภคภาคใต้

19 พฤศจิกายน 2550 

• ต้องมีเจ้าภาพขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  

• การสร้างกลไกอันเป็นนวัตกรรมการลดแรงปะทะอันเกิด

จากกรณีพิพาธใดๆ 

• จัดเวทีสาธารณะผู้บริโภคตามประเด็นความสนใจหรือ

กระแสขณะนั้น

• กลไกศูนย์ประสานงานผู้บริโภค ที่มีการจัดการระบบ

ข้อมูลให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความชัดเจนของ

ปัญหาบนพื้นฐานของความถูกต้อง



• ไม่มีความต่อเนื่องทางประเด็นที่ต้องติดตาม

• ต้องการใช้สื่อสร้างกระแสสังคมในมิติการท าการตลาดเพื่อสังคม

     ( Social  maketing responsibility)

• เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ หรือกลุ่มผู้บริโภคก็มีความเป็นอิสระต่อกันที่จะขับเคลื่อนตามประเด็นของ

แต่ละกลุ่มสนใจ 

• โจทย์ใหญ่ร่วมกันคือ... 

     ท าอย่างไรให้ทุกเรื่องมีภารกิจผลักดันร่วมกัน 

     การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาผู้บริโภค 

• อย่างไรก็ตาม พบว่า 

     ทุกกลุ่ม องค์กรที่เข้าร่วมมีความพร้อมและความเข้าใจร่วมระดับหน่ึง 

     ยังคงความเป็นอิสระต่อกันในการสร้างข้อต่อให้เกิดความยืดหยุ่นไม่แข็งตัวมากหรือเกิดขบวนการที่

ไม่คล่องตัวเป็นอุปสรรคในการปฏิสัมพันธ์สั่งงานกัน  

     เป็นเพียงเพื่อนร่วมทางในการขับเคลื่อนประเด็นเมื่อต้องการพลัง 

     เพียงแต่ต้องมีกลไกการจัดการ สะสมองค์ความรู้  แปรผลเป็นนโยบาย รับเป็นเจ้าภาพในการสร้าง

เวทีสาธารณะร่วมกัน

• เป้าหมายคือท าให้เกิดกลไกที่ยั่งยืนเป็นระบบน้ันต้องใช้การประสานภาคีหน่วยงานรัฐที่มีความ

พร้อม และกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน



วัตถุประสงค์ของโครงการ

• เพื่อจัดระบบข้อมูล องค์ความรู้ อันจ าเป็นส าหรบัขับเคลือ่น

กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

• เพื่อเชื่อมโยงและสนบัสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคทีเ่หมาะสมกับพื้นทีภ่าคใต้

• เพื่อส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่ม องค์กรและเครือข่ายผูบ้ริโภค อัน

เป็นการเสริมสร้างกระบวนการพิทักษ์สิทธิ โดยจัดให้มรีะบบสนับสนนุ

ที่จ าเปน็ด้านต่างๆต่อการด าเนินงาน

• เพื่อพัฒนากลไกเฝ้าระวัง กลไกพิทกัษ์สิทธิ กลไกการร้องเรียน กลไก

การไกลเ่กลีย่และกลไกชดเชยค่าเสียหาย

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะโดยเพิม่ช่องทางการส่ือสารที่

จ าเป็นแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง



พื้นที่ด าเนินการ

• พื้นที่ด าเนินการหลกั

    สุราษฎร์ธานี 

    สงขลา 

    สตูล 

    ปัตตานี

    ยะลา

• พื้นที่ขยาย

    ระนอง

    ชุมพร

    ตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานและกิจกรรม

1. การจัดท าแผนที่กระบวนการการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้  

(Consumer Protection System mapping)

2. การประสานสนับสนนุการศึกษาวิจัยและข้อมูลองค์ความรู้

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

3. การเสริมสร้างกระบวนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในพื้นที่

4. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภค

5. การสื่อสารสาธารณะ  



รายละเอียดแผนงานและกิจกรรม

แผนงานที่ 1 จัดท าแผนทีก่ระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้  

(Consumer Protection System mapping)

1.1 การรวบรวมสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค

1.2 การจัดท าแผนทีก่ลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

1.3 การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค



รายละเอียดแผนงานและกิจกรรม(ต่อ)

แผนงานที่ 2 ประสานสนับสนุนการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้เพื่อการ  

               คุ้มครองผู้บริโภค

2.1 จัดระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นในการคุม้ครองผู้บริโภค

    2.1.1 การพัฒนาระบบเครอืข่ายการท างาน ภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้บริโภค

    2.1.2 การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้จากกรณศีึกษาที่เป็น Best Practice

    2.2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค  

2.2 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ

    2.2.1 วิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชงินโยบาย

    2.2.2 เวทีสาธารณะเชิงวิชาการเพื่อจัดท าข้อเสนอเชงินโยบาย



รายละเอียดแผนงานและกิจกรรม(ต่อ)

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างกระบวนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในพื้นที่

     3.1 เสริมสร้างกระบวนการเครือข่ายผู้บริโภคโดยสนับสนุน 

          กิจกรรมเครือข่ายตามประเด็นของพื้นที่ภาคใต้ 

3.2 เวทีสัมมนาเสริมศักยภาพผู้บริโภค

3.3 สมัชชาผู้บริโภคภาคใต้ 



แผนงานและกิจกรรม(ต่อ)

แผนงานที่4 พัฒนาและเสริมสร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภค

4.1  การจัดสภาผู้บริโภคจ าลองรูปแบบองค์การอิสระผูบ้ริโภค

4.2  การจัดต้ังศูนย์รบัเรือ่งร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค

แผนงานที่5 การสื่อสารสาธารณะ  

5.1 เว็บไซต์ (Web site)

5.2 วารสาร / จดหมายข่าว

5.3 สนับสนุนสื่อวิทยุ

5.4 เวทีสัมมนาส่ือกับการคุ้มครองผู้บริโภค



ประเภทกิจกรรม งบประมาณ(บาท)    คิดเป็นร้อยละ

งานวิจัยด้านคุ้มครองผู้บริโภค 2,300,000  32

พัฒนากระบวนการผู้บริโภค 2,000,000 29

เวทีผู้บรโิภค 1,000,000 14

ศูนย์รบัเรื่องร้องเรยีน 500,000

การส่ือสาร 350,000 15

การจัดท าแผนทีอ่งค์กร 300,000

รายละเอียดกิจกรรมโครงการแยกตามประเภทกิจกรรม



ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

โครงสร้างเชิงบริหารจัดการ

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้((สวรส.)
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอใ

                               กรรมการบริหารเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

องค์กรพัฒนาเอกชน : ดร.วิทยา   กุลสมบูรณ์  คุณสารี อ๋องสมหวัง  คุณสายรุ้ง ทองปลอน

 ภญ.ชโลม เกตุจินดา  รศ.ดรเริงชัย  ตันสกุล

องค์กรภาควิชาการ    :  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ (สวรส.) 
                                  หัวหน้าภาคบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

องค์กรภาครัฐ            : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ผู้แทนคณะอนุกรรมการคุ้มครอง 

                                ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา   ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา

ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์
เครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้
ภก.สมชาย ละอองพันธุ์ (ประสานงานวิชาการ)

นางสาวจุทา สังขชาติ (ประสานงานขับเคลื่อนสังคม)
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน 1 คน

หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

คณะอนุกรรมการคุ้มครอง

   ผู้บริโภคจังหวัด  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

สงขลา

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

 ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต
 สื่อมวลชน
 องค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น

 กลุ่มองค์กรผู้บริโภค
 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้



พัฒนาระบบ
เครือข่ายเพื่อ
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคใต้

กรอบแนวคิดการท างาน

2. การประสานสนับสนุนการศึกษาวิจัยและ
ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

3. การเสริมสร้างกระบวนการพิทักษ์สิทธิ
ผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้

4. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภค

5. การสื่อสารสาธารณะ

1.การจัดท าแผนที่กระบวนการ
การคุ้มครอง ผู้บริโภค  

(Consumer Protection System mapping)

งานวิชาการ

งานขับเคลื่อนทาง

สังคม



1.การจัดท าแผนที่คุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคใต้(Consumer 
Protection System Mapping)
2.การประสานสนับสนุน
การศึกษาวิจัยและศูนย์
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค
(Research and Consumer 
Protection Information 
Center)

กรอบแนวคิดการท างาน

ผลผลิต(Output)กระบวนการ (Process)ปัจจัยน าเข้า (Input) ความยั่งยืน

 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค
- เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสงขลา
- โครงการบริโภคเพ่ือชีวิต  สงขลา
- โครงการบริโภคสร้างสรรค์ สุราษฎร์ธานี
- ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล
- สมาคมยุวมุสลิม
- เครือข่ายอสม.ภาคใต้
-เครือข่าย อย.น้อยในพื้นท่ีภาคใต้
 หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
- คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวดั
- ส านักงานขนส่งจังหวดั
- ส านักงานพานิชย์จงัหวดั
 ภาควิชาการ
- คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
- ส านักงานวิจัยระบบสุขภาพภาคใต(้สวรส.)
 ภาคประชาสังคม

-  องค์กรพัฒนาเอกชน ในพื้นท่ีภาคใต้
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย     
   อบต./อบต./เทศบาล
- เครือข่ายอสม.
 แหล่งทุน ได้รับการสนับสนุนจาก
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
- ส านักงานวิจัยระบบสุขภาพภาคใต(้สวรส.)
- สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ

 กระบวนการเรียนรู้
- องค์ความรู้และงานวิจัยด้านคุ้มครองผู้บริโภค
- เกิดทักษะการท างานคุ้มครองผู้บริโภค
- เกิดเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีความ
เข้มแข็ง
เกิดกระบวนการเรียนรู้การท างานคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากBest Practices
.กระบวนการกลไก
- เกิดระบบ/กลไกคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมี
ประสิทธิภาพ
- ความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ผู้บริโภคจะได้รับ
- ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภคท่ีถูกต้องและทันสมัย
- ได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาครัฐ
- สามารถแก้ไขปัญหาผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
  พลังผู้บริโภคมีความเข้มแข็งอันจะส่งเสริมให้ 
  ภาครัฐท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น
 ผลประโยชน์
- งบประมาณท่ีสนับสนุนการท างานคุ้มครอง
ผู้บริโภคถูกน าไปใช้ให้เกิดการขับเคลื่อนพลัง
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.เกิดผู้บริโภคที่มีคุณภาพเท่าทัน
ข้อมูลข่าวสารและสามารถมี
วิจารณญานในการตัดสินใจบริโภค
2.เกืดการรวมกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความเข้มแข็ง
3.เกิดการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของเครือข่ายผู้บริโภคที่เข้มแข็ง
4.เกิดระบบหรือกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ
5.องค์กรที่ท างานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคยึดถืองานคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเสมือนภารกิจหลักขององค์กรที่
ต้องปฏิบัติแม้จะไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมก็ตามงานขับเคลื่อนสังคม

3. การเสริมสร้าง
กระบวนการพิทักษส์ทิธิ
ผู้บริโภคภาคใต้
4.การพฒันาและ
เสริมสร้างระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภค
5.การสื่อสารสาธารณะ


