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คานา
รายงานผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นการดาเนินงานภายใต้กระบวนการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
ซึ่งเป็นสมัชชาประชาชนระดับท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ และมีนายสมพร ใช้บางยาง เป็นประธานกรรมการ
สมัชชาฯ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายเป็นฝ่ายอนุกรรมการวิชาการและ
เป็นผู้ทาการศึกษา โดยในส่วนของรายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเมือง
หาดใหญ่” ซึ่งปีนี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
คณะทางานได้ทาการศึกษาสถานการณ์และปัญหา ซึ่งได้ทบทวนประเด็นที่ทาการศึกษาไว้แล้ว
และรวบรวมการดาเนินงานและผลการศึกษาที่ได้จากการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ของหลายๆ
ภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมัชชาประชาชน โดยได้รับฟังความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์
และจัดประชุมกลุ่มย่อยจากตัวแทนภาคธุรกิจ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
ใกล้เคียง ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ตัวแทนผู้นับถือศาสนาต่างๆ ตัวแทนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้รู้ในชุมชน และตัวแทนประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ คณะทางานจัดให้มีการประชุมเพื่อ
ระดมความคิดเห็ นจากภาคส่ วนต่างๆ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม 2558 จากนั้นนาผลการศึกษาที่เป็น
ข้อเสนอทิศทางการพัฒ นาเมือง ทั้งประเด็นที่มีการศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาในครั้งที่ผ่ านมาและ
การศึกษาในปีนี้เข้าที่ประชุมอนุกรรมการสมัชชาฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขและปรับปรุ ง แล้วนาเสนอต่อที่
ประชุมสมัชชาที่จัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งทางคณะทางาน
ได้เพิ่มเติมมติและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมดังกล่าวไว้ในรานงานฉบับนี้ด้วย
คณะทางานใคร่ ขอขอบพระคุณเทศบาลนครหาดใหญ่ สถาบันระบบสุ ขภาพภาคใต้ (สจรส.)
และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์
และบุคลากร และขอขอบคุณชาวนครหาดใหญ่ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
มาโดยตลอด
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ส่วนที่ 1
ผลการศึกษาสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ปีที่ 1/2557
ข้อเสนอทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ปีที่ 1/2557
การด าเนิ น งานสมั ช ชาประชาชนนครหาดใหญ่ เรื่ อ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเมื อ งห าดใหญ่ ปี ที่ 1
ที่ จั ด ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ.2557 ซึ่ ง จากการระดมความคิ ด เห็ น จากตั ว แทนภาคส่ ว นต่ า งๆ พบว่ า เมื อ งหาดใหญ่
ที่ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ อยากให้เป็นมีทั้งหมด 10 ทิศทาง ประกอบด้วย เมืองที่น้าไม่ท่วม เมืองที่มีการจัด
ระเบียบพื้นที่ เมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะ เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยว เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองสุขภาพ
เมืองสงบสุขปลอดภัย เมืองแห่งการเรียนรู้ -ข้อมูล-การสื่อสาร เมืองมีอัตลักษณ์ และเมืองเอื้ออาทร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในมิติสังคม จาแนกได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ เมืองสุขภาพ เมืองสงบสุขปลอดภัย เมืองแห่งการเรียนรู้-ข้อมูล-การสื่อสาร เมืองมีอัตลักษณ์ และเมืองเอื้ออาทร
1.1 เมืองสุขภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้ คนในเมืองเข้าถึงบริการสุขภาพ คนมีทางเลือกในการดูแล
สุขภาพมากขึ้น มีอาหารที่ปลอดภัยบริโภค มีพื้นที่สุขภาพ เช่น พื้นที่สาหรับออกกาลังกาย ตลาดนัดสุขภาพ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิต ไม่มีมลพิษ มีแหล่งผลิตอาหารทาให้เมืองพึ่งตนเองได้ และให้ความสาคัญ
กับผู้สูงอายุ
1.2 เมืองสงบสุข-ปลอดภัย โดยคุณลักษณะความสงบสุขของเมือง ประกอบด้วย คนในเมือง ทั้งผู้มี
อานาจ ประชาชน รวมทั้งองค์กรในสังคม ต้องมีคุณธรรม มีจิตสานึก ตรวจสอบได้ มีศีลธรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้นาต้องเป็นตัวอย่างที่ดี นอกจากนี้ สถาบันต่างๆ ในสังคม ทั้งในระดับครัวเรือน โรงเรียน วัด โบสถ์ มัสยิด
ต้องมีบทบาทในการปลูกฝังเรื่องดังกล่าวแก่เด็ก เยาวชน และคนในสังคม ส่วนคุณลักษณะความปลอดภัยใน
เมืองจะต้องไม่มียาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีรถซิ่ง ไม่มีโจรผู้ร้าย มีมาตรฐานการดูแล
เมือง ทั้งการความปลอดภัยด้านจราจร ภัยจากระเบิด
1.3 เมืองแห่งการเรียนรู้/ข้อมูล/การสื่อสาร
เมืองแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันประกอบด้วย มีมาตรฐานการศึกษาตั้ งแต่เริ่มต้น และต้องเป็น
มาตรฐานสาหรับคนทุกกลุ่ม มีโรงเรียนที่สร้างจิตสานึก สร้างให้คนมีจิตวิญญาณรักบ้านเมือง หลักสูตรท้องถิ่น
มีวิชาหน้าที่พลเมือง มีการสอนให้อยู่ท่ามกลางปัญหาของเมืองที่ถาโถมเข้ามา
เมืองแห่งข้อมูลและการสื่อสาร มีคุณลักษณะอันประกอบด้วย มีช่องทางการให้ข้อมูลที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับคนเมือง และคนในเมืองสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
1.4 เมือ งที่ มีอั ต ลั กษณ์ มีคุ ณลั กษณะส าคัญ ได้แ ก่ เมือ งมี ความเป็ นตั ว ตน หรื อ มีอั ตลั กษณ์
มีสัญลักษณ์ของเมือง มีสถานที่แสดงความมีรากเหง้าของเมือง เช่น พิพิธภัณฑ์ การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
สาหรั บ คนในเมือง โดยอาศัยภูมิปั ญญาของคนในท้องถิ่นมาหล่ อหลอมและสร้างความเป็นเมืองหาดใหญ่
นอกจากนี้ คนในเมืองสามารถทาให้เมืองมีอัตลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักได้ทั่วกัน เช่น มีน้าใจ รู้รากเหง้ าของตนเอง มี
ความสมานฉันท์ สามเกลียวเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะคนไทยพุทธ คนไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน ที่สาคัญ
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คือ ต้องเป็นเมืองที่ให้ความสาคัญกับทุกคนเท่าเทียมกัน ในทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กกระทั่งคนชรา ผู้พิการ คน
ชายขอบ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
2. ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในมิติเศรษฐกิจ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยว และเมือง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.1 เมื อ งเศรษฐกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะเด่ น ชั ด คื อ เน้ น การสร้ า งรายได้ โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น
ประกอบด้วย การทาให้คนรู้สึกกลับมาเที่ยวในเมืองอีก การทาให้เมืองไม่หลับใหล มีชีวิตชีวาและคึกคักตลอด
ทั้งการจัดงานเพื่อดึงในคนมาเที่ยวในเมือง การเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวต้องทาให้ คนในเมืองสามารถ
ประกอบอาชีพได้ มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
2.2 เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลักษณะเด่น คือ เศรษฐกิจที่เน้นคุณธรรม โดยมีคุณลักษณะอัน
ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ไม่เน้นแหล่งอบายมุข
3. ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม มี 3 รูปแบบ ได้แก่ เมืองที่น้าไม่ท่วม
เมืองที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ และเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะ
3.1 เมืองที่น้าไม่ท่วม มีคุณลักษณะ ดังนี้ มีโครงสร้างพื้นฐานที่บรรเทาอุทกภัย การปรับตัวของคน
เมืองให้อยู่ท่ามกลางอุทกภัย มีกฎระเบียบ มาตรการที่ช่วยลดความความรุนแรงของอุทกภัยในเมืองและบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง การดูแลเส้นทางระบายน้าของเมืองให้สามารถระบายน้าได้ในช่วงวิกฤติ
3.2 เมืองที่มีการจัดระเบียบพืนที่ มีคุณลักษณะอันประกอบด้วย 1) เมืองสีเขียว ได้แก่ มีต้นไม้ร่มรื่น
มีพื้นที่ออกกาลังกาย ปั่นจักรยานและน้าในคลองใสสะอาด 2) เมืองสะอาด ได้แก่ การจัดการขยะของเมืองและ
ท่อระบายน้าไม่อุดตัน 3) การจัดพื้นที่ของเมือง ได้แก่ พื้นที่จอดรถและการจัดระบบการจอดรถในเมือง ขอคืน
พื้นที่สาหรับรถและคนเดินเท้า และ 4) ภูมิทัศน์ของเมือง ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์จราจร ระเบียบการจอดรถ ทา
ระบบสายไฟฟ้าลงดิน และการจัดระเบียบป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ทั่วเมือง
3.3 เมื อ งที่ มี ร ะบบขนส่ ง สาธารณะ มี คุ ณ ลั ก ษณะ คื อ เมื อ งที่ มี ร ะบบขนส่ ง สาธารณะในเมื อ ง
โดยต้องเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเชื่อมรอยต่อระหว่างเมืองหาดใหญ่กับพื้นที่รอบๆเมืองได้
และมีโซนสาหรับจอดรถระหว่างรอยต่อของเมือง เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตัวเมือง สามารถจอดรถไว้
และใช้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะทาให้ลดปัญหารถติด
กล่ า วโดยสรุ ป การด าเนิ น งานสมั ช ชาฯ เรื่ อ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเมื อ งหาดใหญ่ เมื่ อ พ.ศ.2557
ซึ่งเป็นการจัดสมัชชาฯ ครั้งแรก โดยพบว่าคนในเมืองหาดใหญ่มีความต้องการอยากให้เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่
น่าอยู่หลากหลายมิติไปพร้อมๆ กัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ ม หลังจากนั้น คณะทางานจึงนา
ประเด็นที่ได้มาศึกษาความต้องการของประชาชนกับกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้นในปีที่สอง ซึ่งจะนาเสนอใน
ลาดับถัดไป

3

ส่วนที่ 2
ผลการศึกษาสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ปีที่ 2/2558
ประกอบด้วย
2.1 สถานการณ์ของเมืองและเมืองหาดใหญ่
2.2 มติที่ประชุมด้านทิศทางการพัฒนาเมือง
2.3 ข้อเสนอเพิ่มเติมต่อ “มติ” ทิศทางการพัฒนาเมือง
ในที่ประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ประจาปี 2558
วันที่ 7 กันยายน 2558
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ส่วนที่ 2
ผลการศึกษาสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ปีที่ 2/2558
2.1 สถานการณ์ของเมืองและเมืองหาดใหญ่
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ปีที่ 2/2558
ระเบียบวาระที่ 1

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ /มติ 1
7 กันยายน 2558

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาเมือง
สถานการณ์เมืองและแนวคิดหลัก
1. การขยายตัว ของชุม ชนเมือ งเป็ นปรากฏการณ์ที่ เ กิด ขึ้น ทั่ ว โลก จากข้ อ มูล ขององค์ก าร
สหประชาชาติ พบว่า ใน พ.ศ.2493 มีประชากรโลกอาศัยอยู่ในเมืองเพียงร้อยละ 30 (746 ล้ านคน)
เท่านั้น ส่วนในปัจจุบัน (พ.ศ.2558) มีประชากรโลกอาศัยอยู่ในเมืองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 และมีการ
คาดการณ์ว่า ในอนาคต อีก 35 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2593) จะมีประชากรโลกถึงร้อยละ 66 อาศัยอยู่ในเมือง
แนวคิดเรื่องเมืองและการจัดการเมือง
2. แนวคิดเรื่องเมืองและการจัดการเมืองที่ผ่านมามีหลายกระแส หลายแนวคิด ซึ่ งต่างก็เน้น
การมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ในเมือง และ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ถือเป็นผู้มีหน้าที่หลักในการจัดการและแก้ปัญหาของเมืองในมิติต่างๆ ทั้งการ
บริหารจัดการเมืองด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในเขตการปกครองของตน
3. เมืองที่ยั่งยืน (Sustainable City) เป็นแนวคิดในยุคแรกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและ
การพัฒ นาเมืองโดยใช้ฐ าน “การพัฒ นาที่ยั่งยืน ” เพื่อนามาอธิบายว่า การจะเป็นเมืองที่ยั่งยืนได้นั้น
ประชาชนที่อาศัยในเมืองต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ
อย่างชาญฉลาด รวมทั้งมีการจัดการกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ในปัจจุบัน นักวิชาการ
ด้านการพัฒ นาเมืองได้อธิบ ายความเป็ นเมืองยั่งยืน โดยเน้นมิติสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น มีการเพิ่มตัวชี้วัด
ด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการมลพิษ การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้พลังงานและ
น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการคุณภาพน้า การจัดการของเสีย การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง ในขณะที่มิติสังคม ได้เน้นถึงการสร้างความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเพิ่มเติม
ด้วย
4. เมืองน่าอยู่ (Livable City) เป็นแนวคิดที่อธิบายถึง ความน่าอยู่ของเมืองภายใต้แนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยดูจากความน่าอยู่ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) ความน่าอยู่ในมิติสังคม หมายถึง การที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา บริการสาธารณสุข มีความรู้สึกปลอดภัย มีความเป็นอยู่ที่ ดีใน
ด้านต่างๆ ตลอดจนให้ ความส าคัญกับวิถีชีวิต วัฒ นธรรม และการที่ประชาชนได้เข้าไปมีส่ ว นร่ว มใน
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กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 2) ความน่าอยู่ในมิติเศรษฐกิจ หมายถึง รายได้ของเมือง การท่องเที่ยวของเมือง
การประกอบอาชีพและการทามาหากินของประชาชน เพื่อให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว
เป็นต้น และ 3) ความน่าอยู่ในมิติสิ่งแวดล้อม หมายถึง มีระบบจัดการขยะ น้าเสีย การให้ประชาชนได้
เข้าถึงพื้นที่สีเขียว การจัดระเบียบของเมือง และการจราจรไม่ติดขัด มีความพร้อมของเมืองด้านกายภาพ
เป็นต้น
5. เมืองนิเวศน์ (Eco City) เป็นเมืองอุดมคติแห่งศตวรรษที่ 21 มุ่งหวังให้ประชาชนในเมือง
อยู่อาศัยแบบพึ่งพาอาศัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้มนุษย์ตระหนักว่าตนเป็น
ส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรและลดการผลิตของเสีย
ต่างๆ มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนาทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และการรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
6. เมืองสีเขียว (Green City) เป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่าง เมืองยั่งยืน (Sustainable City)
และเมืองนิเวศ (Eco City) โดยเน้นไปที่ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จุดมุ่งหมายหลักของการเป็นเมืองสีเขียว
คือ การเชื่ อ มระหว่ า งระบบต่ า งๆ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ทางกายภาพ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
เข้าด้วยกันอย่างสมดุล จากการทบทวนงานวิจั ย พบว่า การเป็นเมืองสีเขียว (Green City) นั้น ต้องให้
ความสาคัญต่อ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุด (Zero
Emission) 2) การลดการปล่อยของเสียให้เหลือน้อยที่สุด (Zero Waste) และ 3) การเร่งพัฒนาเมือง
ประหยัดพลังงาน
7. เมืองคาร์บอนต่า (Low Carbon City) เน้นที่การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้ออกสู่บรรยากาศน้อยที่สุด หรือแทบจะไม่มีเลย ด้วยวิธีการลดหรือละเว้นการใช้พลังงาน การเป็นเมือง
คาร์บอนต่า มุ่งเน้นไปที่ 1) การสร้างมาตรฐานการดารงชีวิต 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 3) การลด
การบริโภคและการร่วมกันลดมลภาวะ ข้อสาคัญคือ ในแนวคิดเรื่องเมืองคาร์บอนต่านี้ จะเน้นไปที่การ
พัฒนาในภาคพลังงาน และภาคการขนส่งที่จะทาอย่างไรจึงจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
ชั้นบรรยากาศให้น้อยที่สุด
8. เมืองชาญฉลาด (Smart City) ในแนวคิดการพัฒนาเมือง เมื่ อกล่าวถึงการเป็นเมืองที่
ชาญฉลาด ในช่วงแรกจะมีนัยเฉพาะแต่การใช้ข้อมูลข่าวสาร (Information) และ ICT เท่านั้น ทาให้มี
การใช้แนวคิดนี้ในการพัฒนาเมืองให้เป็น Information City และ Digital City เป็นต้น แต่ต่อมา การจะ
เป็นเมืองที่ชาญฉลาดนั้น ต้องให้ความสาคัญกับ 1) ทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมของคนในเมืองในอันที่จะ
พัฒนาเมือง และ 2) การพัฒนาระบบ ICT เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเมือง ในทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดการเป็นเมือง
Smart ได้ถูกยกระดับ คือ หากจะเป็น City ที่ Smart ได้ จะต้องมีความ Smart ใน 6 ด้านต่อไปนี้
1) Smart ด้านเศรษฐกิจ และการมีรายได้จากแหล่งต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว 2) Smart ด้านการขนส่ง
3) Smart ด้านสิ่งแวดล้อม 4) Smart ด้านประชาชนในเมือง 5) Smart ด้านที่อยู่อาศัย และ 6) Smart
ด้านธรรมาภิบาล
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9. เมืองรับมือกับภัยพิบัติ (Resilient City) หมายถึง เมืองที่มีทรัพยากรและสามารถใช้
ทรัพยากรเหล่านั้นในการป้องกัน ลดผลกระทบ เตรียมความพร้อมรับมือ ฟื้นฟูจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ให้เมืองกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมหลังจากประสบภัยดังกล่าว เมืองที่มีความสามารถในการรับมือ
ภัยพิบัติ (Resilient City) จะต้องเป็นเมืองที่ประกอบด้วยประชาชนหรือชุมชนที่เข้มแข็ง มีองค์กร
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีแผนและทรัพยากรในการรับมือภัยพิบัติ และจะต้องมีสาธารณูปโภค
ที่สามารถทนทานต่อแรงของภัยธรรมชาติได้ในระดับหนึ่ง
10. เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ (Age-Friendly City) คือ เมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้อง
รองรับ และมีความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงวัย เอื้อต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงวัย
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งสภาพแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย โดยครอบคลุมการจัดสภาพเมืองหรือมิติการ
พัฒนาเมืองตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จาแนกออกเป็นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) สภาพพื้นที่ภายนอกและอาคาร 2) ระบบขนส่งมวลชน 3) ที่อยู่อาศัย 4) การเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม
5) การยอมรับในสังคม 6) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและการจ้างงาน 7) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสาร และ 8) การสนับสนุนของชุมชนและบริการด้านสุขภาพ
11. เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) คือ การที่เมืองมีสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ก่อน
อนุบาล จนถึงมหาวิทยาลัย โดยแต่ละสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้การเรีย นรู้
ของคนในสังคม มิได้ห ยุดอยู่ เพียงภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่มีการพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยที่หลากหลายรูปแบบ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่ายสาหรับให้ผู้คนทุกเพศ
ทุกวัย เช่น การพัฒ นาห้ องสมุดเฉพาะทาง การพัฒ นาพิพิธ ภัณฑ์ท้องถิ่น การพั ฒ นาแหล่ งเรียนรู้ที่มี
ชีวิตชี ว า การมีศู น ย์ กลางกีฬ า และแหล่ งบั นเทิ งต่างๆ ในปัจ จุบัน หลายๆ เมืองในโลกได้ พัฒ นาและ
จัดระบบการเรียนรู้ก้าวหน้าไปมาก จนทาให้สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้หลั่งไหลสู่เมืองนี้ในแต่ละปี
เป็นจานวนมาก และสร้างเม็ดเงินมหาศาล สามารถนาไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น
สถานการณ์เมืองของประเทศไทย
12. การก าหนดนโยบายการพั ฒ นาประเทศ ที่ เ น้ น การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
เน้นภาคอุตสาหกรรม เป็นตัวดึงดูดให้ประชากรจากชนบทอพยพเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งการที่เมืองแผ่ขยาย
ออกไปโดยรอบ โดยปราศจากการควบคุมก็ทาให้ เกิด ผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การขยายตัวของเมือง นอกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เห็นได้ชัดเจน
แล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านกายภาพของเมือง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ น้าเน่า
ขยะ สิ่งปฏิกูล การจราจรติดขัด การขาดพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชญากรรม
ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตเมืองทั้งสิ้น
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สถานการณ์ของเมืองหาดใหญ่
13. สถานการณ์ด้านประชากรในเมืองหาดใหญ่ ในอดีต นับแต่ พ.ศ.2530-2547 ประชากรใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จะอยู่กันอย่างหนาแน่นตรงกลางเมือง หรือย่านธุรกิจของเมือง (CBD) หรือ
บริเวณย่านถนนนิพัทธ์อุทิศ ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 7,625 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงไปคือ
พื้นที่ที่อยู่ติดตาบลควนลัง หรือบริเวณทิศตะวันตกของเมือง มีความหนาแน่นของประชากรประมาณ
6,620 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงไป ได้แก่ บริเวณที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง หรือ
บริเวณที่อยู่ติดตาบลคอหงส์ มีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 6,000 คนต่อตารางกิโลเมตร
สุดท้าย ได้แก่ บริเวณที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของเมือง หรือบริเวณที่อยู่ติดตาบลคลองแหมีความหนาแน่น
ประมาณ 2,500 คนต่อตารางกิโลเมตร แสดงให้เห็นว่า มีการขยายตัวของบริเวณที่อยู่ตามรอยต่อของเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่กับพื้นที่ใกล้เคียง
ปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากรทั้งสิ้น 158,443 คน บนพื้นที่ขนาด 21 ตาราง
กิโลเมตร ความหนาแน่น ของประชากรเท่ากับ 7,545 คนต่อตารางกิโลเมตร ถือ เป็นเทศบาลนครที่มี
ขนาดประชากรมากเป็นอันดับ 4 ในจานวน 30 เทศบาลนครทั่วประเทศไทย โดยอันดับ 1 เทศบาลนคร
นนทบุ รี อันดับ 2 เทศบาลนครนครราชสีมา และอันดับ 3 เทศบาลนครเชียงใหม่ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น , 2558) ซึ่งเมื่อเทียบความหนาแน่นของประชากรในหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีความ
หนาแน่นน้อยลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกิดการเคลื่อนย้ายและกระจายออกไปยังพื้นที่ที่อยู่รอบเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองบ้านพรุ และเทศบาลเมือง
คลองแห ที่นับวันจะมีประชากรอยู่อาศัยและมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา
14. จุดแข็งที่สาคัญของเมืองหาดใหญ่ คือ การมีความพร้อมของเมืองครบทุกด้าน ทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สถานศึกษา สถานพยาบาล ธุรกิจและอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง สิ่งเหล่านี้
ทาให้หาดใหญ่กลายเป็น HUB หรือกลายเป็นศูนย์กลางของทุกกิจกรรมที่ดึงดูดประชากรในพื้นที่ภาคใต้
ให้เข้ามาอยู่อาศัยและทางานในหาดใหญ่
15. อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเมืองหาดใหญ่จนกลายเป็นศูนย์กลางในทุกด้านดังกล่าวนั้น ทาให้
รูปแบบการใช้ที่ดินของเมืองหาดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตที่เป็นพื้นที่สีเขียวใช้สาหรับการเกษตร
เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่สีแดงเพื่อใช้สาหรับการค้าและพาณิชยกรรม กล่าวคือ หลังจากที่มีสถานีรถไฟหาดใหญ่
เกิ ดขึ้ น ท าให้ มีก ารเติ บ โตอย่ างรวดเร็ ว ไปทางทิ ศตะวั น ออกของตั ว สถานีร ถไฟ การใช้พื้ นที่ใ นเมื อ ง
มีลักษณะการตัดถนนเป็นแบบตาราง (Grid) ทาให้เกิดเป็นบล็อกสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะของเมืองการค้า
ทาให้รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 ใน พ.ศ.2526 เป็นร้อย
ละ 21 ใน พ.ศ.2543
ส่วนการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น (พื้นที่สีส้ม) ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อยละ
12 ใน พ.ศ.2526 เป็นร้อยละ 50 ใน พ.ศ.2543 ซึ่งกินพื้นที่มากที่สุดถึงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดในตัว
เมืองหาดใหญ่ ส่วนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมมักตั้งอยู่ตลอดทั้งสองข้างของทางหลวงหมายเลข 407
หรือ ถนนกาญจนวนิช เพราะสะดวกในการขนส่งสินค้า โดยส่วนที่เหลือของพื้นที่เมืองหาดใหญ่ เป็นการ
ใช้พื้นที่เพื่อการศึกษาและเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ (สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ 1)/หลัก 3
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ระเบียบวาระที่ 3 วันที่ 18 สิงหาคม 2557)
8

16. สิ่งแวดล้ อมและมลพิษในเมือง ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมและมลพิษของเมืองหาดใหญ่ที่ตัวแทน
มีการนาเสนอว่าเป็นประเด็นสาคัญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่ มูลฝอย
ปัญหาน้าเสีย และคุณภาพอากาศ
มูลฝอย
จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณมูลฝอยมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก โดย
มีปริมาณมูลฝอยชุมชน ประมาณวันละ 1,594 ตัน หรือปีละ 581,810 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ส่วนปริมาณมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ในปีงบประมาณ 2558 ค่าเฉลี่ยปริมาณมูลฝอย 180 ตันต่อ
วัน อย่างไรก็ดี ปัญหามูลฝอยที่มีการร้องเรียน 3 อันดับแรกผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ 1) ท่อระบายน้าอุดตัน
จากขยะ 2) การเก็บขนขยะมูลฝอย/ขยะตกค้าง 3) ให้มีการเก็บกิ่งไม้/ตู้/เตียง/เบาะนอน/เฟอร์นิเจอร์
(เทศบาลนครหาดใหญ่, 2558)
น้ำเสีย
เมื่อ พ.ศ.2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศให้อาเภอ
หาดใหญ่เป็นเขตควบคุมมลพิษ ใน พ.ศ.2538 เทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้มีการดาเนินการก่อสร้าง ระบบ
รวบรวมและบาบัดน้าเสียรวมเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งมีเนื้อที่ 2,040 ไร่ บริเวณริมถนนลพบุรีราเมศวร์
ในพื้นที่ตาบลน้าน้อยและตาบลคูเต่า ห่างจากเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 13 กิโลเมตร ระบบบาบัดน้าเสีย
ดังกล่าวเป็นระบบบ่อปรับเสถียรร่วมกับการใช้บึงประดิษฐ์ โดยระบบรวบรวมน้าเสียของเทศบาลออกแบบ
ให้สามารถรับได้ทั้งน้าฝนและน้าเสียจากบ้านเรือน พาณิชยกรรม และแหล่งกาเนิดน้าเสียอื่นๆ เพื่อไม่ให้
ลงสู่คลองเตยและคลองอู่ตะเภา ซึ่งให้บริการที่ครอบคลุมย่านธุรกิจการค้า และแหล่งชุมชนทั้งหมดในเขต
เทศบาลประมาณร้ อยละ 80 ใน พ.ศ.2555 เทศบาลนครหาดใหญ่มีปริมาณน้าเสี ยเข้าสู่ ระบบบาบัด
ทั้งหมด 30,982,383.95 ลบ.ม. (พ.ศ.2556)
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559 กาหนด
เป้าหมายการจัดการมลพิษทางน้าที่จะปรับปรุงคุณภาพน้าที่ผ่านเมืองศูนย์กลางความเจริญต่างๆ ให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน และมาตรา 70-72 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้บัญญัติให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และตามความในมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ออกกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทาบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผล
การทางานของระบบบ าบั ดน้าเสีย พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เจ้าของหรือผู้ ครอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษจัดเก็บ สถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทางานของระบบบัดน้าเสียของตนเอง อนึ่ง
ตัวชี้วัดที่มีอยู่เป็นการวัดคุณภาพน้าโดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นค่า BOD DO ในขณะที่
ประชาชนมองคุณภาพน้าจากลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะสีของน้า และการนาน้าใช้ประโยชน์
(ชนิษฎา ชูสุข และคณะ, 2555)
อำกำศ
ในรายงานของสานั กงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 16 พ.ศ.2557 พบว่า คุณภาพอากาศของเมือง
หาดใหญ่เริ่ มเกินเกณฑ์มาตรฐาน และสาเหตุมาจากการจราจรของเมืองที่มีความหนาแน่นขึ้น โดยเมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพอากาศในช่วง พ.ศ.2550-2557 พบว่า พ.ศ.2557 ค่าฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10) และค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในพื้นที่ เนื่องจากในบริเวณที่
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ติดตั้งสถานีตรวจวัดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้น (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 16, 2557; สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2558)
17. พื้น ที่ สี เ ขี ย วและพื้ น ที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจของเมื อ ง งานวิ จัย ของ ปุณ ยนุ ช รุธิ ร โก (2557)
เรื่อง การประเมินคุณภาพและแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
และเทศบาลเมืองคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่เทียบกับจานวนประชากร มีค่าเท่ากับ 0.58 ตร.ม./คน ซึ่งอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2548) ที่กาหนดไว้ว่าเทศบาลควรมีพื้นที่
สีเขียวนันทนาการอย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน
ส่วนการศึกษาคุณ ภาพของพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า พื้นที่
สีเขียวนันทนาการที่มีอยู่ควรมีการปรับปรุงคุณภาพในด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความดึงดูดใจของ
สถานที่ และด้านความปลอดภัย ดังนั้นควรมีการปรับปรุงและดูแลรักษาสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เก้าอี้
ถังขยะ เครื่องเล่นสาหรับเด็ก และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ เป็นต้น ในด้านความดึงดูดใจของ
สถานที่ควรมีการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่ มเงา มีการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ สถานที่บางแห่ งยังไม่ส ะอาด
เนื่องจากพบเห็นมูลสัตว์และขยะ ควรมีร้านค้าไว้บริการ และด้านความปลอดภัยควรมีก ารตัดแต่งกิ่งไม้
เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ซ่อมแซมเครื่องเล่นและเก้าอี้ที่อยู่ในสภาพชารุด ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอ และ
ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ
นอกจากนี้ พื้นที่สีเขียวนันทนาการควรจัดให้มีอยู่ในตาแหน่งที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
ประชาชนต้องสามารถเข้าถึ งพื้นที่ ด้วยการเดินภายในระยะ1,000 เมตร หรือใช้เวลาเดิน 15-20 นาที
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการกลับพบว่ามีเพียง 72 ชุมชน ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในระยะเดิน 10-15 นาที หรือระยะทาง 1,000 เมตร คิดเป็นร้อยละ
59.5 ของชุมชนทั้งหมด
พร้อมกันนี้ การประชุมจากสมัชชาฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 ที่ประชุมได้เสนอแนะให้มีการแก้ปัญหา
การขาดแคลนพื้นที่นันทนาการในเมืองด้วย
18. การจัดระเบียบเมืองและสภาพทางกายภาพ จากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับเมืองหาดใหญ่ พบว่า ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงทุกครั้งของการประชุมกลุ่มย่อย คือ ต้องการให้มีการ
จัดระเบียบเมืองหาดใหญ่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณของร้านค้าที่รุกล้าพื้นที่ทางเท้า การจัด
ระเบียบทางเท้าให้มีความปลอดภัยสาหรับคนเดินเท้า แม้กระทั่งการดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้มีการถ่ ายมูลใน
ที่สาธารณะ การควบคุมคนเมาสุรา และคนที่มีอาการผิดปกติทางจิต การจัดระเบียบนี้ยังรวมไปถึงความ
สะอาดด้ว ย เพื่ อให้ เกิ ดคุ ณภาพชีวิ ตที่ ดีต่อ คนในเมื อง และเป็น ภาพลั กษณ์ที่ ดีต่อ การท่ องเที่ ยวด้ว ย
นอกจากนี้ ในงานวิจั ย ที่ผ่ านมา มีการกล่ าวถึงความต้อ งการที่ ส ะท้อ นจากชุมชนแออัดในเมือ ง โดย
สรวรรณ เรืองเรนทร์ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาชุมชนตามการรับรู้
ของคนในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
ความจาเป็นในการพัฒนาชุมชน ส่วนใหญ่เป็นความต้องการทางด้านกายภาพของเมือง ได้แก่ ต้องการ
ให้จัดสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจประจาชุมชน ต้องการให้มีระบบบาบัดน้าเสียในชุมชน ต้องการ
ให้เทศบาลสร้างและปรับปรุงถนน ทางเดินเท้าและสร้าง/ปรับปรุงโทรศัพท์สาธารณะในชุมชน ซึ่งทั้ง
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งานวิจัยและเสียงสะท้อนจากการประชุม ต่างแสดงให้เห็นว่ า เรื่องการจัดระเบียบเมือง เป็นประเด็นที่คน
ในเมืองให้ความสาคัญและย้าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
19. ปัญหาการจราจร ด้านการจราจรของเมือง นพวรรณ แท่นเล็ก, ปรเมศวร์ เหลือเทพ และ
พิชัย ธานีรณานนท์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและการเลือกรูปแบบการเดินทาง
เพื่อนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่า: กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าเมืองหาดใหญ่
มีการใช้รถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 82.50 รถขนส่งสาธารณะร้อยละ 17.50 โดยรถขนส่งสาธารณะที่นิยมใช้
มากที่สุดคือ รถสองแถว เนื่องจากมีราคาเหมาะสมและมีสภาพดี รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์รับจ้างและ
รถตุ๊ ก ๆ นอกจากนี้ มี ก ารส ารวจพบว่ า เรื่ อ งควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก ๆ 3 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ ความสะอาด
ความปลอดภัย อัตราค่าโดยสารที่ไม่แน่นอนและค่าโดยสารมีราคาสูง นอกจากนี้ เส้นทางการเดินรถขนส่ง
สาธารณะในปั จ จุ บั น ของเมือ งหาดใหญ่ไ ม่ส อดคล้ องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน ทาให้
ประชาชนต้องรอรถเป็นเวลานาน จึงหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้นเพื่อความสะดวก
การที่หาดใหญ่เปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคใต้ มีย่านการค้า ศูนย์การค้า โรงเรียน โรงแรม
และบริ ษั ทใหญ่ๆ ตั้ งอยู่ กลางใจเมือ ง จึง ทาให้ มี การใช้ รถยนต์ เ พื่ อสั ญจรในตั ว เมื องเป็ น จานวนมาก
นอกจากนี้ เมืองหาดใหญ่ยังเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย มีเส้นทางทางบกจาก จ.สงขลา
ไปยั งประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ทาให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอื่นๆ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบ่อยครั้ง (ไชยยงค์ มณีพิลึก, 2555) ส่งผลให้การจราจรในเมืองหาดใหญ่หนาแน่น
ในด้านอุบัติเหตุจ ราจรที่เกี่ย วข้องกับการจราจร รายงานโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งเป็น 1
ใน 28 โรงพยาบาลเครือข่ายในระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ระหว่าง พ.ศ.2544-2548 มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุการจราจรเกิดขึ้นในเมืองหาดใหญ่ เฉลี่ยปี
ละกว่า 100 ราย บาดเจ็บสาหัสเฉลี่ยกว่า 1,400 คน บาดเจ็บเล็กน้อยเฉลี่ยกว่า 4,500 ราย ในช่วงสิบปีที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อัตราการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวมีลักษณะคงที่ โดยอุบัติเหตุที่เ กิดในอาเภอหาดใหญ่
ร้อยละ 80 เกิดกับจักรยานยนต์ ซึ่ง 7 ใน 10 ของอุบัติเหตุเกิดกับผู้ที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี จากข้อมูลสถานี
ตารวจภูธรหาดใหญ่ พบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่
ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุมี 3 ประการคือ ผู้ ใช้รถใช้ถนน ยานพาหนะ และสภาพถนน/สิ่งแวดล้อม รายงาน
สถานการณ์สุขภาพไทย ระบุว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุการจราจรร้อยละ 77.5 มาจากคน ร้อยละ 1.3
มาจากรถ และร้อยละ 0.4 มาจากถนน/สิ่งแวดล้อม ที่เหลือนั้นมาจากปัจจัยร่วม สรุปได้ว่า คน มีส่วนใน
การเป็นสาเหตุมากกว่า 3 ใน 4 ของเหตุที่เกิด
20. ระบบขนส่ งสาธารณะ วลั กษณ์ กมล คงยัง (2554) ได้ทาการศึ กษาความเป็นไปได้ของ
โครงการจัดทาระบบรถโรงเรียนในเทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าเมืองหาดใหญ่กาลังประสบ
ปัญหาการจราจร เนื่องจากการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลที่มีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการเดิ นทางของ
นักเรียน ซึ่งนักเรียนใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 24.56 กิโลเมตร และจากงานวิจัย
พบว่ า ผู้ ป กครองมี ค วามต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารรถโรงเรี ย นโดยรวม 53.8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยเป็ น ระดั บ
ชั้น ประถมศึกษามากที่สุ ด ซึ่ง แสดงให้ เห็ นว่ าความจ าเป็ นที่ต้อ งมีร ะบบขนส่ ง สาธารณะภายในเมือ ง
หาดใหญ่
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ในการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชน ผู้สูงอายุ แม้กระทั่งกลุ่มเด็กๆ ต่าง
สะท้ อ นทางออกปั ญ หาการจราจรติ ด ขัด ในอนาคตของเมื อ งหาดใหญ่ ไ ด้ อย่ า งน่ า สนใจ จากปั ญ หา
การจราจรติดขัด จะพบว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีและมีคุณภาพ ปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่ามีการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ด้วยการสร้างถนนเลี่ยงเมืองที่ดาเนินการโดยกรมทางหลวง และ
มีโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลัก ขณะที่ภายในเมืองหาดใหญ่
21. อัตลักษณ์ ความเอื้ออาทรของคนในเมือง การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร อัตลักษณ์ คือ
สิ่งเฉพาะตัวที่บ่ งบอกถึงตัวตน ความเป็นมาของเมือง แต่สาหรับเมืองหาดใหญ่ยังไม่มีสิ่งใดที่แสดงถึง
อัตลักษณ์หรือตัวตนที่ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นและเป็นการบ่ งบอกถึงตัวตนของเมือง
หาดใหญ่ จาเป็นที่ต้องมีการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมา
ส่วนเมืองแห่งการเรียนรู้ -ข้อมูล-การสื่อสารนั้น คุณลักษณะเมืองแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย
มาตรฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น และต้องเป็นมาตรฐานสาหรับคนทุกกลุ่ม มีโรงเรียนที่สร้างจิตสานึก
สร้างให้คนมีจิตวิญญาณรักบ้านรักเมือง มีหลักสูตรท้องถิ่น มีวิชาหน้าที่พลเมือง มีการสอนวิธีการอยู่รอด
ท่ามกลางปั ญ หาของเมือ งที่ ถาโถมเข้ ามา และส่ งเสริ มให้ ค นในเมืองทุก วัย มีนิ สั ย รัก การอ่ านเพิ่ มขึ้ น
คุณลักษณะของเมืองแห่งข้อมูลและเมืองแห่งการสื่อสาร ได้แก่ เมืองที่ มีช่องทางการในการสื่อสารหรือให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนในเมือง และทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้
นอกจากนี้ จากการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาเมืองไว้ในประเด็นนี้ด้วย โดยเฉพาะควรมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้ กับประชากรกลุ่มอื่นๆ มากขึ้น
เช่น การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนให้มากขึ้น ส่วนการสื่อสารของเมืองนั้น ควรมีรูปแบบการสื่อสาร
ให้เข้ากับบริบทความเป็นชุมชนเมือง โดยเฉพาะการสื่อสารภายในชุมชน เนื่องจากปัญหาของชุมชนเมือง
คือ การรับรู้ข้อมูลไม่ทั่วถึง เพราะมีเ วลาไม่ตรงกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของคนในเมืองด้วย
โดยควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากฐานความเป็นเจ้าของเมือง โดยเริ่มตั้งแต่การคิดการตั้งโจทย์ร่วมกัน
การร่วมดาเนินงาน ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาของเมืองที่
ต้องแก้ไข เป็นนโยบายที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ เช่น การตั้งสภาประชาชนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทาให้
เกิดการตรวจสอบการทางานของภาคการเมือง อาจต้องมีการรายงานให้ประชาชนทราบทุกเดือน ต้องมี
การพู ด คุ ย มี ก ารร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น และการร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ เป็ น ต้ น ตลอดจนควรส่ ง เสริ ม
การรวมกลุ่ ม โดยสมั ค รใจ เนื่ อ งจากการรวมกลุ่ ม ภายใต้ โ ครงสร้ า งที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ก าหนดเป็ น
การดาเนินงานผ่านงบประมาณที่รัฐจัดให้ เมื่อสิ้นสุดงบประมาณหรือโครงการก็ไม่เกิดการดาเนินการต่อ
ขณะที่การรวมกลุ่มโดยสมัครใจจะมีความยั่งยืนมากกว่า
22. สุขภาพดี ชีวีมีสุขของคนเมือง ข้อมูลการเจ็บป่วยจากโรงพยาบาล พบว่า ในปัจจุบันโรคที่คน
เมื อ งเป็ น เกิ ด จากพฤติ ก รรมและแบบแผนชี วิ ต ของคนเมื อ งเปลี่ ย นแปลงไป เช่ น การมี พ ฤติ ก รรม
การรั บ ประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกาลั งกาย และการจัดการความเครียดที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น ผลที่ตามมาทาให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากคนมีอายุยืนยาว
มากขึ้น เมื่อเข้าสู่วัย สูงอายุมักมีปั ญหาของโรคเรื้อรัง ตามมา (สมจิตร หนุเจริญกุล , 2546) นอกจากนี้
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จานวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งยังเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มวั ย โดยมีสาเหตุมาจาก สารตกค้างในพืช ผัก ผลไม้
วิถีชีวิตและรูปแบบการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป การไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง และ
สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากมลพิษต่างๆ
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยกาลังกลายเป็นสั งคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society)
ใน พ.ศ.2564 โดยคนสูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงขึ้น มีผลสารวจว่าใน พ.ศ.2554 พบว่าผู้สูงอายุ
ร้อยละ 53 มีกลุ่มอาการสาคัญ คือ ความดันโลหิตสูง /ไขมันในเลือดสูง รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน โรค
เกี่ยวกับข้อและกระดูก และยังพบอีกว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคและต้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ เนื่องจากมีความไม่สะดวกในการเดินทาง (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2557) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในอนาคตของเมืองหาดใหญ่หนีไม่พ้นประชากรที่ เต็มไป
ด้วยผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีความสาคัญและจาเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
เตรียมความพร้อมของการให้บริการสุขภาพ สถานพยาบาล ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้
ชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งในกระบวนการของสมัชชาฯ ประชาชนก็ได้ สะท้อนถึงความจาเป็นในการพัฒนา
เมืองไปในทิศทางนี้เช่นเดียวกัน
จากสมัชชาฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองในประเด็น
ประชากรไว้ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านสุขภาพ คือ ควรมีแนวทางสาหรับการจัดเก็บ
ข้อมูลของประชากร โดยเฉพาะประชากรแฝงที่อยู่ในเมืองจานวนมาก เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่
บ่อยครั้ง ทาให้การติดตามข้อมูลลาบากและไม่ต่อเนื่อง
23. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ลักษณะกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ของเมืองหาดใหญ่ เมื องหาดใหญ่เ ป็น เมื องที่คอยรวบรวม
สินค้าเข้ามาในพื้นที่ แล้วขายออกไป สินค้ามักมาจากพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ใจกลางเมือง
ที่เป็นย่านธุรกิจจะเต็มไปด้วยผู้ประกอบการ ร้านขายสินค้า ทั้งอาหาร ของใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอด
จนถึงสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ อย่างครบวงจร รวมถึงอาชีพขนส่งสินค้าการจับจ่ายซื้อสินค้ากลายเป็น
กิจกรรมที่นิยมของนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้คนทั่วไป
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ การขยายตัวของอาคารร้านขายสินค้า และสถานที่พักที่เกิดขึ้นตาม
จุ ดต่างๆ ในพื้น ที่ แสดงให้ เห็ น ถึงการเป็นเมืองเศรษฐกิ จ จากข้อมูล ใน พ.ศ.2548 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ มีตลาด ห้ างสรรพสิ น ค้า ศูน ย์การค้าและส านักงานที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจประมาณ 21 แห่ ง
ประกอบด้วย 1) ตลาดพลาซ่า 2) ตลาดพลาซ่า 2 3) ตลาดพลาซ่า 3 4) ตลาดกิมหยง 1,2 5) ตลาดสันติ
สุข 6) ตลาดยงดี 7) ตลาดชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง 8) ตลาดหน้าวัดหาดใหญ่ใน 9) ตลาดเกษตรเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 10) ห้างโรบิน สั น 11) ห้ างโอเดียน 12) ห้ างเซ็นทรัล 13) ห้ างลี การ์เด้น พลาซ่า 14) ห้ าง
ไดอาน่ า 15) ศู น ย์ การค้าแมคโคร 16) ศูน ย์การค้าโลตัส 17) ศู นย์การค้าคาร์ฟูร์ (ปัจ จุบันเป็นบิ๊ก ซี
เอ็กซ์ตร้ า) 18) ศูน ย์การค้าบิ๊กซี 19) จุล ดิษฐ์ พลาซ่า 20) Asean Trade Weekend Market
21) สานักงานกรมส่งเสริมการส่งออก และ 22) เซ็นทรัลเฟสติวัล
ปัจจุบันการกระจายตัวของสถานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูล พ.ศ.2555 เปรียบเทียบกับข้อมูล
พ.ศ.2556 พบว่าร้านค้า ธนาคาร ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัยชั่วคราวมีจานวน
เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ข้อมูลตัวเลขการก่อสร้างอาคารเพื่อที่อยู่
อาศัยในเขตเทศบาล พ.ศ.2555 มีจานวน 255 หลัง ทั้งนี้ยังไม่ได้นับโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอาคารสูง
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มีจานวนมากถึง 47 โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยตัวเลขการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสูง
ของจังหวัดสงขลาเป็นตัวยืนยันได้ว่ามีแนวโน้มการก่อสร้างอาคารสูงมากขึ้นในอนาคต
รายได้ ด้า นรายได้ข องประชาชนในเมือ งหาดใหญ่ อาจดูไ ด้จ ากตั ว เลข ปริ มาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์จังหวัดสงขลา พ.ศ.2550-2555 และการฝากเงินของธนาคารออมสินในอาเภอหาดใหญ่
พ.ศ.2550-2555 โดยจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการฝากเงินเพิ่มสูงขึ้น จากตัวเลขรายได้ของเมืองและรายได้
ของประชากรในภาพกว้างๆ ผ่านปริมาณเงินฝากในสถาบันการเงิน จากการสัมภาษณ์ตัวแทนประชาชน
พบว่า ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของการท่องเที่ยว ทาให้ประชาชนในหาดใหญ่มีรายได้เพิ่ม
สูงขึ้น (ชนิษฎา ชูสุข และคณะ, 2555)
การท่องเที่ยว เมืองหาดใหญ่ถือเป็นศูนย์กลางของธุรกิ จท่องเที่ยว ข้อมูล เมื่อ พ.ศ.2556 พบว่า
มีผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่จานวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.28 ของจานวน
ของธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลาทั้งหมด (กรมการท่องเที่ยว สานักงานภาคใต้ เขต 1
จั งหวัดสงขลา, 2556) นอกจากนี้ ธุ ร กิจอื่นๆ ที่ตามมาเพื่ อรองรับกั บการท่องเที่ยวยังขยายตัว อย่า ง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า แหล่ง
บริการและสถานบันเทิง ทาให้ผู้ประกอบการมีรายได้ และส่งผลต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บด้วย
เหตุผลอีกประการที่ทาให้ธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คือ หาดใหญ่
เป็นเมืองที่ติดกับประเทศมาเลเซีย การคมนาคมที่สะดวกทาให้เอื้อต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
นักท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ส่วนใหญ่จึงเป็นชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ เนื่องจากระยะทางที่ใกล้และการ
คมนาคมที่สะดวก นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้นิยมมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
ทาให้ธุรกิจสถานที่พัก บริษัททัวร์และธุรกิจอื่นๆ มีรายได้ตามมา
ลักษณะการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ในอดีต นั กท่องเที่ยวนิยมเที่ยวในสถานบันเทิง แต่ปัจจุบัน
การท่องเที่ย วในเมืองหาดใหญ่ มีลั กษณะการท่ องเที่ยวแบบครอบครัว เป็นการท่องเที่ยวเชิ งศาสนา
วัฒนธรรม การจับจ่ายสินค้าและอาหารต่างๆ และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ไม่ว่าจะ
เป็นจังหวัดสงขลาและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง
24. ความสงบสุข ปลอดภัย ในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา มีการลอบ
วางระเบิดรวม 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2547 เหตุเกิดที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และสถานี
รถไฟหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2549 เหตุเกิดที่ศูนย์การค้าโอเดียน และจุดอื่นๆ ในเมืองอีก 5
จุด ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 มีการลอบวางระเบิด 7 จุด ในเขตเมือง ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม
พ.ศ.2551 เกิดระเบิ ด ในอาเภอหาดใหญ่ 2 จุด และในเมืองสงขลาอีก 5 จุด ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม
พ.ศ.2555 เหตุเกิดที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินของโรงแรมลีการ์เดน (ใหม่) ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
มีการลอบวางระเบิดสองจุดในเมือง คือ ที่สถานีตารวจหาดใหญ่ และหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นฯ หน้า
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกล ใกล้สานักงานประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่
เหตุการณ์ความไม่ส งบดังกล่ า ว ทาให้ เกิดความไม่ ปลอดภัย ในพื้นที่ ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชน การประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ กรวรรณ ทองสว่าง และ
คณะ (2554) ทาการศึกษาพฤติกรรมการเข้าพักในโรงแรมในอาเภอหาดใหญ่ ภายใต้สถานการณ์ความ
ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค พบว่าความไม่สงบฯ ที่ส่งผลกระทบ
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ต่อเมืองหาดใหญ่ โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในหาดใหญ่ลดลง ทาให้ผู้ประกอบการโรงแรมได้รับผลกระทบ
เรื่องรายได้ นักท่องเที่ยวลดจานวนลงเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย
ประเด็น ดั งกล่ าวสอดคล้ องกับการประชุ มสมั ช ชาฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 ที่เน้ นให้ มีการดูแ ล
ความปลอดภัยของเมืองให้มากขึ้น เมืองควรมีความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีอุปกรณ์ที่
เพียงพอ ความสามารถของบุคลากร การเรี ยนรู้ของภาคประชาชนและเครือข่าย เนื่องจากเมืองหาดใหญ่
เป็นเมืองที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ ทั้งแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง เป็นเมืองที่สามารถเดินทางเข้าออก
ได้หลายช่องทาง การเดินทางที่สะดวกอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวไปมาของมิจฉาชีพ เพราะในเมือง
ประชากรแฝงจานวนมาก
25. การรับมือน้าท่วม หาดใหญ่ ถือเป็นเมืองหนึ่งที่มีการเปิดรับและความเปราะบางต่อ
ภัยน้าท่วม ด้วยสภาพทางภูมิประเทศที่มีลักษะเป็นแอ่งกระทะ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ลุ่มต่า ระดับพื้นดินสูง
กว่าระดับทะเลปานกลางประมาณ 7 เมตร มีความลาดชันน้อย เมื่อน้าในลุ่มน้าอู่ตะเภามีปริมาณมาก เช่น
กรณีที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน น้าที่ไหลมาจากต้นน้ามักจะระบายลงทะเลสาบได้ช้า น้าจึงท่ว ม
บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ขยายตัวของเมือง การสร้างที่อาคารบ้านจัดสรรหรือห้างสรรพสินค้าในจุดที่เคยเป็น
พื้น ที่รั บ น้ า การแข่ ง กัน ถมที่ ดิ น ให้ สู ง ขึ้น ก็เ ป็ นปั จ จัย หนึ่ง ที่ ซ้าเติม ปัญ หาอุ ท กภั ย ของเมื อ งหาดใหญ่
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนถึงปัจ จุบัน หาดใหญ่ประสบปัญหาน้าท่ว มหลายครั้ง แต่ ครั้งที่รุนแรงและ
มีผลกระทบต่อตัวเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่โดยตรง คือ ครั้งเมื่อ พ.ศ.2531 2543 และ 2553 โดยใน
พ.ศ.2531 ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวั นในลุ่มน้าคลองอู่ตะเภาทาให้เกิดน้าท่วมในเขตเทศบาล
หาดใหญ่ สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ต่า งๆ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน สร้างความเสียหายสูงถึง 4,000 ล้านบาท ต่อมาใน พ.ศ.2543 เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันทา
ให้ปริมาณน้าสะสมในคลองมีปริมาณมาก มีผลทาให้น้าท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ระหว่างวันที่ 21-23
พฤศจิกายน พ.ศ.2543 มูลค่าความเสียหายประมาณ 14,000 ล้านบาท และล่าสุดใน พ.ศ.2553 มีฝนตก
หนักติดต่อกัน 3 วัน ปริมาณน้าไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ 1,623.50 ลบ.ม. ต่อวินาที ด้วยปริมาณน้า
ดังกล่าวคลองระบายน้าไม่สามารถระบายน้าได้ทัน ทาให้น้าไหลเอ่อล้นจากคลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1
ส่งผลให้น้าท่วมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียง สร้างความเสียหายสูงถึง 10,490 ล้านบาท
ปัจจุบัน น้าท่วมถือว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนยังคงห่วงใยและให้ความสาคัญในลาดับต้นๆ แม้ว่าเทศบาล
หาดใหญ่จะมีโครงการต่างๆ ทั้งมาตรการเชิงโครงสร้างและมิใช่โครงสร้างในการลดผลกระทบและเตรียม
ความพร้อมรับมือน้าท่วม แต่หาดใหญ่ก็ยังถือว่ามีโอกาสเกิดน้าท่วมได้ทุกครั้งหากมีฝนตกติดต่อกันหลาย
วันและปริมาณน้าในลุ่มน้าคลองอู่ตะเภามีปริมาณมาก ดังนั้น อุทกภัยยังคงถือเป็นประเด็นสาคัญที่ต้อง
บรรจุไว้ในการพิจารณาทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่หาดต่อไป
การดาเนินการในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาเมืองหาดใหญ่
26. แนวทาง นโยบายในการแก้ปัญหา เทศบาลนครหาดใหญ่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) : “มหานครแห่งความสุข”(CITY OF HAPPINESS)
พันธกิจหรือภารกิจหลัก (Mission) ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นขอบเขตของกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ หรือเป็นวิถีทางเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน 2) พัฒนานครหาดใหญ่ให้เป็น
มหานครแห่งการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพทุกระดับ 4) อนุรักษ์
บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็น
เอกลักษณ์ของหาดใหญ่ 5) ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 6) เสริมสร้างสุขภาพและสวัสดิการของประชาชน
7) พัฒนาตลาดและการรักษาความสะอาดของเมือง 8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกัน
พัฒนานครหาดใหญ่ 9) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 10) ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาหาดใหญ่ให้เป็นเมืองในสวน 11) ส่งเสริมและสนับสนุนทางการค้า การลงทุน 12) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวของนครหาดใหญ่ 13) พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 14) พัฒนา
ระบบผังเมืองและสาธารณูปโภค 15) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง เพียงพอ และทันสมัย และ
16) ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร ให้เป็นระบบที่ทันสมัย
จุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ได้แก่ 1) พัฒ นาการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) พัฒนาด้านการสาธารณสุข 3) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 4) รักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
6) พัฒนาการท่องเที่ยวของนครหาดใหญ่ 7) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
นครหาดใหญ่ 8) พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 9) ปรับปรุงระบบผังเมืองและ
สาธารณูปโภคที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 10) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่างให้ทั่วถึง เพียงพอ และทันสมัย และ 11) ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร ให้สามารถแก้ปัญหา
จราจรได้ทั้งระบบ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เทศบาลได้นามากาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการในอนาคต ดังนี้
มิติ สัง คม ประกอบด้ว ย ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการพัฒ นาสั ง คม ได้ แก่ ส่ งเสริมงานการพัฒ นา
ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหาร ได้แก่ การบริหารกิจการเทศบาลมีความกะทัดรัด มีประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง เสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
ในการบริหาร หลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ้มค่า มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และโปร่งใสตรวจสอบได้
มิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง โดยการกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งใน
ระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการจัดหารายได้ให้กับ
เทศบาลเพื่อนาไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชน
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
มิติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ การดาเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ เพื่อ
การรักษาสภาพแวดล้ อมที่ดีของเมืองให้ประชาชนและผู้มาเยือนได้อยู่อย่างสุขสบายในมหานครแห่ ง
ความสุขแห่งนี้ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ได้รับความ
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สะดวกสบาย โดยมีเป้าหมายหลัก “น้าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก พร้อมปิดคูระบายน้าทั่วเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่”
27. แผนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดสงขลา และ อบจ.สงขลา มีรายละเอียด
ดังนี้
1) จังหวัดสงขลา มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสงขลา คือ “สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และจังหวัดสงขลาได้กาหนดพันธกิจไว้ ประกอบด้วย 1) พัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 2) พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 3) พัฒนาสงขลาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 4) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน โดยมีเป้าประสงค์รวม คือ ประชาชนใน
จังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่นคง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดสงขลา ได้แก่ 1) พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า
การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างความเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 2) เสริมสร้าง
ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
บนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย และ 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์ คือ “นาสงขลาสู่การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม
ขนส่ง การท่องเที่ยวและการกีฬาของภาคใต้ รวมทั้งสร้างสังคมให้เป็นสุข เป็นเมืองน่าอยู่และเป็น
ประตูสู่อาเซียน”
พันธกิจ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอทันสมัย 2) พัฒนาจังหวัดสงขลาให้
เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้อยู่อย่างมีคุณภาพ 4) ส่งเสริม
สนับสนุน การท่องเที่ยว และการกีฬาให้ได้มาตรฐานสู่สากล 5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 6) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ 7) พัฒนาด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสงขลาสู่ความเจริญที่ยั่งยืน ดังนี้ 1) การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2) การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา 5) การส่งเสริมอาชีพ 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 8) การบริหารจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารกาหนดนโยบาย เพื่ อท าให้ เ มื องสงขลาพั ฒ นาอย่ างมี ทิศ ทางและ
เต็มศักยภาพที่มีอยู่ ด้วยการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของเมือง เพื่อพัฒนาสงขลาให้เป็นพิมพ์เขียวของประเทศไทย และเป็นเมืองต้นแบบของการ
พัฒ นาท้องถิ่น ของประเทศ โดยแบ่ งเป็ นกลุ่ มพัฒ นาตามสภาพศักยภาพของพื้นที่ เมืองสงขลา ได้แ ก่
1) กลุ่มเมืองชายแดน (อาเภอสะเดา อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย) พัฒนาให้พื้นที่นี้เป็นเมืองการค้า
ชายแดนประตูสู่อาเซียน โดยการพัฒนาระบบคมนาคมไปยัง 4 ด่านหลักที่นาเข้า-ส่งออกสินค้า และการ
เดิ น ทาง 2) กลุ่ ม ใจกลาง ประกอบด้ ว ย อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอคลองหอยโข่ ง และอ าเภอเมื อ ง
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สงขลา พัฒนาเป็นแลนด์มาร์คด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวคมนาคม การปกครองและการศึกษา
เพื่อให้เป็นจุดกระจายความเจริญของภาคใต้ รองรับกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเติบโตมั่งคั่ง
ของเศรษฐกิจในอนาคต 3) พื้น ที่ โหนด นา เล ประกอบด้วยอาเภอสิงหนคร อาเภอสทิงพระ อาเภอ
ระโนด อาเภอกระแสสินธุ์ อาเภอรัตภูมิ อาเภอบางกล่า และอาเภอควนเนียง โดยพัฒนาให้เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม เพื่อเป็ น ครั ว ของสงขลาและพื้นที่ความมั่นคงด้านอาหารทั้งบนบกและในทะเล โดย
การจั ดการฟื้น ฟูวิ ถีชุมชนอย่ างต่อ เนื่ อง พร้อมกับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ใ ห้ ส วยงามเพื่อส่ งเสริมเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศของจังหวัด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมและธรรมชาติ 4) พื้นที่พลั งงาน ท่าเรือน้าลึ กและอุตสาหกรรมประกอบด้ว ย อาเภอจะนะ
อาเภอนาหม่อม อาเภอเทพา พัฒนาให้เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง
เพื่อ พัฒ นาเศรษฐกิ จ การค้ าตามโครงการสะพานเศรษฐกิจ เชื่ อมโยงทะเลอั นดามัน กับอ่ าวไทย หรื อ
Land Bridge รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาให้ เ ป็ น แหล่ ง พลั ง งานและศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง และกระจาย
สินค้า Logistics Hub เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
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2.2 มติที่ประชุมด้านทิศทางการพัฒนาเมือง
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ปีที่ 2/2558
ระเบียบวาระที่ 2

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ / มติ 2
7 กันยายน 2558

มติต่อทิศทางการพัฒนาเมือง
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ครั้งที่สอง
ได้พิจารณารายงานเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเมือง แล้ว
รับทราบ ว่า เมืองหาดใหญ่มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว นาไปสู่ปัญหาที่ตามมา คือ
ปั ญ หาทางด้ า นกายภาพของเมื อ ง ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและพื้ น ที่
นันทนาการลดลง การเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัด ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะและน้าเสีย การเกิด
อุทกภัย การจราจรคับคั่ง ไม่มีระบบการขนส่งสาธารณะ ปัญหาการดูแลความสงบสุขและปลอดภัยให้กับ
ประชาชน นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยในเมืองหาดใหญ่ยังประสบปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงปัญหาการดูแล
ประชาชนในช่วงอายุต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุของเมืองที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตระหนัก ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาข้างต้น ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของคนรุ่นปัจจุบัน
และรุ่นลูก รุ่นหลานในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่
ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องอาศัยเครื่องมือทางกฎหมาย ทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ห่วงใย ว่า ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมได้นั้นจะต้องใช้ความรู้ องค์ความรู้จาก
หลายๆ ส่วนมาบูรณาการ จัดการร่วมกัน เนื่องจากลาพังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงฝ่ายเดียวคงไม่
สามารถจัดสรรทุกอย่างให้แก่คนในเมืองได้อย่างครบสมบูรณ์ ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และชุมชน
กังวล ว่า การพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นให้สัมฤทธิ์ผลนั้น นอกจากจะต้องใช้องค์ความรู้
จากหลายๆ ส่วนมาบูรณาการจัดการร่วมกันแล้ว ยังต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นผู้บริหาร
ควรมีนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง มีความรอบด้านครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะ
เป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีการบังคับใช้ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง รวมไปถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรต่างๆ รวมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้วย
จากการศึกษาที่ผ่ านมาและการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ล ะครั้ง จากความเห็ นที่ได้รับฟังที่ทาง
คณะทางานได้ประมวลออกมาทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ คือ การเป็นศูนย์กลาง (CENTER) ในทุกๆ ด้าน โดยให้
ความสาคัญกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ดังภาพที่ 1 ดังนี้
19

ความเป็นเมืองศูนย์กลาง (CENTER) ของหาดใหญ่
C CARE

เป็นเมืองทีห่ ่วงใย ใส่ใจสุขภาพคนทุกเพศ ทุกวัย และความปลอดภัยของคนใน
เมือง
E EDUCATION เป็นเมืองแห่งการศึกษาและการเรียนรู้
N NATURE
เป็นเมืองรักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม เมืองสีเขียว และมีพื้นที่สีเขียว
T TOURISM
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว แหล่งจับจ่ายใช้สอย แหล่งพักผ่อน และแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
E ECONOMY เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจ เช่น การค้า การเงิน การธนาคาร
R RESILIENCE เป็ น เมื อ งเข้ ม แข็ ง สามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของเมือง
(Infrastructure)

การมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community
Participation)

ธรรมาภิบาล
(Good Governance)

ความสมานฉันท์ ปรองดอง
กันเป็นหนึ่งเดียว
(Harmonization)

ภาพที่ 1 ความเป็นเมืองศูนย์กลาง (CENTER) ของหาดใหญ่
ความเป็นศูนย์กลาง (CENTER) ของเมืองหาดใหญ่ในแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้
1. C คือ CARE เป็นเมืองของการห่วงใย ใส่ใจ ชุมชน ผู้คนในเมือง ทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะ
เป็นความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือภาษา ที่สาคัญคือ สุขภาพ ทั้งในแง่ระบบการรักษาพยาบาลที่
ทันสมัย และการให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สิน
2. E คือ EDUCATION เป็นเมืองแห่งการศึกษา เป็นเมืองที่มีระบบการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึง
อุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ เป็นทางเลือกให้กับประเทศอื่นๆ ใกล้เคียง ทั้งมาเลเซีย
อินโดนีเซีย สามารถจัดให้เป็น Education business ได้ หากมีการจัดการระบบที่ดี และเป็นเมืองแห่ง
การเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
3. N คือ NATURE เป็นเมืองรักธรรมชาติ และรักสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองสีเขียว สังคมสีเขียว และ
มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับชั้น
4. T คือ TOURISM เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว แหล่งจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ แหล่งพักผ่อน
ของนักท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
5. E คือ ECONOMY เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจ เช่น การค้า การเงิน การธนาคาร
6. R คื อ RESILIENCE เป็ น เมื อ งเข้ ม แข็ ง สามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ และผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี
แต่อย่างไรก็ตามการจะเป็น CENTER ดังกล่าวได้ จะต้องมีส่วนสนับสนุนที่สามารถเอื้อให้เกิด
การพัฒนาไปในทิศทางดังกล่าวได้ คือ จะต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมือง (Infrastructure) ต้องมี
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การมีส่วนร่วมชุมชน (Community Participation) ต้องมีธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
ท้ายสุด ต้องมีความสมานฉันท์ ปรองดองกันเป็นหนึ่งเดียว (Harmonization)

ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ คือ การพัฒนาให้เป็น “เมืองศูนย์กลาง”
(CENTER)
ในอั น ที่จ ะท าให้ ทิ ศทางการพั ฒ นาเมือ งหาดใหญ่ เพื่ อ มุ่ง ไปสู่ ค วามเป็ น “เมื องศู น ย์ก ลาง”
ในด้านต่างๆ ได้นั้น ที่ประชุมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
จึงมีมติดังต่อไปนี้
1. ขอให้ เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพหลัก ในการรับผิดชอบดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ด้านสิ่งแวดล้อมดี พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการ
1.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการ ต้องดูแลรักษาให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
1.2 สนับสนุนและจัดหาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการภายในชุมชนอย่างทั่วถึง
1.3 ปรับปรุงถนนให้มีความร่มรื่นและปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ เช่น
ต้นมะหาด ต้นเสม็ดชุน
1.4 ออกเทศบัญญัติ ข้อกาหนดให้แต่ละอาคารมีการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ว่าง และสร้าง
พื้นที่สีเขียวบนหลังคาอาคารสูง
มลพิษสิ่งแวดล้อม
1.5 เพิ่มป้ายรณรงค์ เพื่อกระตุ้นจิตสานึกของประชาชนในการร่วมกัน ดูแลสิ่งแวดล้อม
เช่น ป้ายตามชุมชน และตลาดนัดต่างๆ ให้เพียงพอ
1.6 เสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนในชุมชน จัดทาแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้ นที่
ของตน โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
2. เมืองสะอาด น่าอยู่ ไร้ขยะ
การจัดการขยะ
2.1 กาหนดนโยบายแนวทางการจัดการขยะให้ครบวงจร
2.2 จัดทาแผนการจัดการขยะ ในระดับครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน สถาบันต่างๆ
2.3 จัดให้มีรถเก็บขยะเข้าถึงทุกชุมชน
2.4 จั ด ให้ มี โ ครงการเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ เช่ น โครงการ
ธนาคารขยะ โครงการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน เป็นต้น
2.5 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ
2.6 ออกกฎระเบี ย บการทิ้ ง ขยะจาก การก่ อ สร้ า ง โดยขอความร่ ว มมื อ จาก
ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ประกอบการ
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2.7 ส่งเสริมให้คนมีวินัย ไม่สร้างขยะ ไม่รับถุงพลาสติก รณรงค์ให้ใช้กระดาษและถุงผ้า
ในชีวิตประจาวัน
3. น้าท่วม
การรับมือน้าท่วม
3.1 ขุดลอกคู คลอง ดูแลระบบท่อระบายน้า เก็บขยะที่ตกค้างและกาจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้
กีดขวางการไหลของน้า
3.2 ปลูกฝังจิตสานึกของประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะในคูคลอง
3.3 จัดให้มีการประกาศเตือนภัยตามจุดหลักของเมือง เช่น เตือนภัยด้วยป้ายวิ่งจอ LED
ตามแยกต่างๆ และสื่อสาธารณะอื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ในพื้นที่
4. การจัดระบบจราจร และระบบขนส่งสาธารณะ
ระบบจราจร
4.1 จัดทาป้ายจราจร กาหนดจุดรับ-ส่ง ขึ้น-ลง และจุดรอรถให้เพียงพอ
4.2 จัดระบบไฟจราจร ได้แก่ ปรับปรุงสี่แยกที่ให้สัญญาณไฟจราจรพร้อมกันทั้งสองทาง
เพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุ
4.3 สร้างวินัยการขับขี่การใช้รถใช้ถนน ได้แก่ การไม่จอดรถซ้อนคัน ไม่จอดรถกีดขวาง
การจราจร
4.4 ดูแลการจราจรตามแยกไฟแดง โดยเพิ่มช่องทางเร่งด่ วน โดยเทศบาลนครหาดใหญ่
ร่วมกับตารวจจราจร
4.5 ตีเส้ นจราจรให้ เป็นเส้ นโค้งตามแยกขนาดใหญ่ เพื่อให้ รถสามารถเลี้ยวซ้ายผ่าน
ตลอดได้
4.6 ปรับปรุงป้ายจราจร โดยเฉพาะข้อมูลเส้นทางลัด เพื่อลดความคับคั่งของการจราจร
ในเมือง
ระบบขนส่งสาธารณะ
4.7 จัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถราง รถมินิบัสวิ่งทั่วเมือง และรถบัสปรับ
อากาศวิ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่กับเมืองอื่น ๆ โดย
เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นผู้จัด ร่วมกับ อบจ. และ อปท.ใกล้เคียง
4.8 จัดระเบียบรถโดยสาร เช่น รถตุ๊กๆ ในเมือง โดยการ
1) ควบคุมราคา
2) จัดระเบียบการจอดรถ
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยและมารยาทแก่พนักงานขับรถโดยสารทุกชนิด
5. สงบสุข ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด
ความสงบสุข-ความปลอดภัย
5.1 จัดระบบความปลอดภัยที่ดีและทั่วถึง เช่น การเพิ่มกล้องวงจรปิดตามถนน ซอย
ต่างๆ
5.2 ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะเน้นและกวดขันเรื่องยาเสพติด
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5.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญที่สามารถสื่อสาร
ภาษาจี น อังกฤษ และภาษามลายู โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นผู้ ดาเนินการ
ร่วมกับตารวจ ทหาร ตารวจท่องเที่ยว
5.4 สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย
5.5 ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามมัสยิด เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และควบคุมบุคคลผู้ไม่หวังดี
เข้าออกมัสยิด
5.6 ออกกฎหรือเทศบัญญัติให้เจ้าของโครงการอาคารชุดที่มีความสูง 3 ชั้นขึ้นไป มีแผน
รับมืออัคคีภัย เพื่อรักษาชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยและทางานอยู่บนตึกสูงเหล่านี้
5.7 จัดหารถและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ส ามารถดับไฟในตึกสูงได้ รวมทั้งบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการดับเพลิงหากเกิดเหตุ การณ์ โดย
เทศบาลเป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ร่ ว มกั บ เจ้ า ของโครงการอาคารชุ ด และหน่ ว ยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
6. ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ และการทามาหากิน
การท่องเที่ยว
6.1 สร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์แก่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น พัฒนาให้มีพื้นที่ถนน
สายวัฒ นธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว มีการแต่งกายชุดไทย การแสดงพื้นบ้าน
มีงานประเพณีบริเวณถนนคนเดิน เช่น งานสงกรานต์ วันลอยกระทง โดยเทศบาล
นครหาดใหญ่ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวภาค
6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาของชุมชน
ทั้งพุทธ อิสลาม และคริสต์ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ
หอการค้าฯ และ ททท.
6.3 ส่งเสริมการท่องเที่ ยวเกี่ยวกับกีฬา เช่น Sport tourism พัฒนาให้เทศบาลนคร
หาดใหญ่เป็น Destination
6.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเรื่องราว หรือเรื่องเล่าของชุมชน เพื่อให้คนร่วมค้นหา
แบบ Story-based tourism
6.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขาคอหงส์แทนที่จะเน้นเฉพาะการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจบันเทิง
6.6 พัฒนามัสยิดกลางเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่ โดย
เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ ททท.
6.7 ปรั บปรุ งทัศนีย ภาพของมัส ยิดในเมืองหาดใหญ่ให้ มีความสวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เช่น ปรับปรุงถนนทางเข้าให้มีความสวยงาม ตัวอาคารมีความโดดเด่น
สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น เช่น โดมที่มีลักษณะสูง
6.8 จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเมือง ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
รองรับ AEC เช่น โซเชียลมีเดีย ป้าย แผ่นพับ มัคคุเทศก์ โดยใช้ทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ใ ช้ใ นกลุ่ ม ประเทศอาเซี ยนในการประชาสั มพั นธ์ โดยเทศบาลนคร
หาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับภาคเอกชน และ ททท.
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6.9 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ มัสยิดที่อยู่ภายใน
เมื อ งหาดใหญ่ แ ละพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง โดยตั้ ง ป้ า ยบริ เ วณจุ ด ส าคั ญ ของเมื อ ง เช่ น
สนามบิน ด่านสะเดา ตาบลสานักขาม ถนนสายหลักของเมือง ถนนที่เป็ นรอยต่อ
ของเมือง โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาคม สมาพันธ์ท่องเที่ยว และ ททท.เป็น
เจ้าภาพหลัก ร่วมกับ อปท.ใกล้เคียง.
6.10จัดทาสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์มัสยิดและเส้ นทางไปมัส ยิดต่างๆ เพื่อเป็น
ข้อ มู ล ในการเดิน ทางไปประกอบศาสนกิ จ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาคม
สมาพันธ์ท่องเทีย่ ว และ ททท.เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ อปท.ใกล้เคียง.
6.11จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ เช่น ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดตามสถานที่สาคัญและย่านการค้า มีเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล โดยเทศบาล
นครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับตารวจ
6.12จัดระเบียบรถทัวร์ท่องเที่ยวไม่ให้เข้ามาภายในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6.13พัฒนาให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้าที่คนสามารถเข้าถึงได้สะดวก
เช่น จัดให้มีตลาดเป็นพื้นที่ขายของแก่พ่อค้าแม่ค้า และเก็บค่าเช่าที่ในราคาถูก โดย
เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับชุมชนประชาชน
6.14สนับสนุนสินค้าชุมชน โดยจัดพื้นที่ให้ชุมชนจาหน่ายสินค้า เช่น จัดให้มีศูนย์กลาง
OTOP ของ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ
ภาคเอกชน และห้างร้านต่างๆ
6.15มีมาตรการควบคุมดูแลผู้ประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร รถบริการ
สาธารณะ ไม่ให้ฉวยโอกาสคิดค่าบริการที่สูงเกินจริง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ร่ ว มกั บ สมาคมธุ ร กิ จ โรงแรม
ร้านอาหาร หอการค้าฯ กรมขนส่งทางบก และผู้ประกอบการ
6.16จัดอบรมการทาขนมให้กับผู้สนใจ เพื่อให้สามารถรวมกลุ่มผลิตและส่งขายในงาน
ประชุมอบรมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน
7. อัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมือง
การค้นหาอัตลักษณ์และรวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองและชุมชน
7.1 ค้นหาสร้างสัญลักษณ์ของเมืองเพื่อเป็นแลนด์มาร์ค เช่น หอนาฬิกา วงเวียนน้าพุ
ปลูกต้นเสม็ดชุนเพื่อรื้อฟื้นวิถีชีวิตคนหาดใหญ่ ติดตั้งรูปปั้นมโนราห์ตามเสาไฟฟ้า
โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ร่ ว มกั บ หอการค้ า ฯ ททท. และ
สถาบันการศึกษา
7.2 ศึก ษาประวัติ ศ าสตร์ เมื อ งหาดใหญ่ เรื่ อ งราวหรือ เรื่อ งเล่ า ของชุ ม ชน รวบรวม
แหล่ ง ข้ อ มู ล และวั ต ถุ อั น ทรงคุ ณ ค่ า แล้ ว น ามาเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ เช่ น สร้ า ง
พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุออนไลน์ ทาสารคดี เป็นต้น โดยเทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสถาบันการศึกษา และ ททท.
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7.3 ส ารวจและขึ้ น ทะเบี ย นสถาปั ต ยกรรมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องเมื อ งหาดใหญ่
โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ และกรมศิลปากรเป็นเจ้าภาพหลัก
สังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร
7.4 พัฒนาโรงเรียนของเทศบาล โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
7.5 มีหอสมุด 4 มุมเมืองไว้บริการประชาชน
7.6 สร้างห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับเยาวชน
7.7 สร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนห้องสมุดชุมชน
7.8 จัดให้มีการสอนภาษามลายูแก่เยาวชนและผู้สนใจ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เป็น
เจ้าภาพหลักร่วมกับเทศบาล ม.อ. (คณะศิลปศาสตร์) และวิทยาลัยอิสลามศึกษา
7.9 จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับ
AEC โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับอาสาสมัคร
7.10มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชากรแฝงชาติพันธุ์ต่างๆ
7.11พัฒนาหาดใหญ่ให้เป็นเมืองเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย มี 4G และ WIFI ตามพื้นที่
สาธารณะ
8. ใส่ใจดูแลสุขภาพของทุกกลุ่มทุกวัย
การออกกาลังกาย
8.1 จัดหาสถานที่ออกกาลังกายกระจายตามชุมชน และสร้างเครื่องออกกาลังกายใน
พื้นที่ดังกล่าว เช่น มีลู่วิ่งบริเวณริมคลอง ร.1 หรือตามสวนหย่อม สนามฟุตบอล
สนามแบตมินตัน
8.2 ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่อ อกก าลั ง กายที่ มี อ ยู่แ ละปรั บ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ไ ด้ อ ย่ างเต็ มที่ โดย
เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับธุรกิจ เอกชน การรถไฟ ม.อ. และ
อบจ.
8.3 เพิ่มพื้นที่ออกกาลังกายให้แก่คนเมือง โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน การรถไฟ ม.อ. และ อบจ.
8.4 ดู แ ลความปลอดภั ย ของสถานที่ อ อกก าลั ง เช่ น ติ ด ตั้ ง ระบบแสงสว่ า งในเวลา
กลางคืน เป็นต้น
8.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกกาลัง/สวนหย่อม ไม่ให้มกี าร
ค้าขาย
8.6 พั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องสวนหย่ อ มในชุ ม ชน เช่ น
สวนหย่อมในชุมชนแสงศรี
ดูแลกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติ
8.7 พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการผู้สูงอายุ และมีนักกายภาพบาบัดอยู่ประจาศูนย์
8.8 จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ เพื่อแนะนาการดูแลสุขภาพในชีวิตประจาวัน
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สุขภาพคนเมือง
8.9 สร้ างอุทยานสุ ขภาพ (ลานคนเมือง) เพื่อส่ งเสริมการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม
การเรียนรู้เรื่องการทาอาหารเพื่อสุขภาพ การเรียนรู้การปลูกผักกินเอง การเรียนรู้
การบริหารร่างกายหลากหลายวิธี การเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และมี
การจาหน่ายสิ นค้าเพื่ อสุ ขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่ว มกับ
อบจ. ชมรมคนรักษ์สุขภาพเมืองหาดใหญ่ และสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
อาหารปลอดภัย
8.10ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยแก่ประชาชน
8.11รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน
8.12รณรงค์การใช้ภาชนะอื่นแทนการใช้โฟม และลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเทศบาล
นครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสถาบันการศึกษา
8.13ส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวในแต่ละครัวเรือน โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เป็น
เจ้าภาพหลัก ร่วมกับเกษตรอาเภอ
8.14ตรวจสอบคุณภาพของร้านอาหารตามหลักของฮาลาล โดยเทศบาลนครหาดใหญ่
ร่วมกับสมาคมโรงแรม ร้านอาหาร ชมรมผู้ประกอบการ และ ททท. เป็นเจ้าภาพ
8.15จั ด ให้ มี ส ถานที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ปลอดสารเคมี เช่ น ตลาดนั ด ชุ ม ชน และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
การดูแลสุขภาพเชิงรุก
8.16สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยระบุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล และขอให้
เทศบาลทาตามที่เคยสัญญาไว้ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ
ชมรมสุขภาพต่างๆ และชุมชน
8.17จัดทาปฏิทินกิจกรรมสุขภาพประจาปี (ปฏิทินสุขภาพคนเมืองเป็นรายเดือน) และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพ
หลักร่วมกับชมรมสุขภาพต่างๆ และชุมชน
8.18จัดกิจกรรมสุขภาพ และมีการประชาสัมพันธ์ การจัดมหกรรมกิจกรรมสุขภาพ โดย
ทาควบคู่กับการท่องเที่ยว เช่น งานมหกรรมวิ่ง มหกรรมปั่นจักรยาน โดยเทศบาล
นครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับชมรมสุขภาพต่างๆ ชุมชน สมาคมสมาพันธ์
การท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม หอการค้าฯ ร้านค้า ร้านอาหาร และบริษัททัวร์
8.19เสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนในชุมชน สามารถจัดทาแผนในการดูแลสุขภาพ
เชิงรุก โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก
8.20จัดให้มีหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลทางานร่วมกับ
อสม.
9. ระเบียบเมือง
การจัดระเบียบพื้นที่เมือง
9.1 จัดระเบียบการขายของบนทางเท้า โดยคืนทางเท้าให้ประชาชน
9.2 บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ควบคุมกันสาด และการรุกล้าทางเท้า
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9.3 ดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้เดินถ่ายตามท้องถนน
9.4 ดูแลพื้นที่รกร้าง เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษโดยเฉพาะงู ลดปัญหาแหล่งมั่วสุมยาเสพติด
แหล่งอาชญากรรม และไม่ให้เป็นพื้นที่ทิ้งขยะ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลทางานร่วมกับ
ชุมชน
9.5 ปรับปรุงถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพราะ
เป็นประตูเข้าเมืองหาดใหญ่
การจัดระเบียบจักรยาน
9.6 จัดให้มีทางจักรยานบนถนนสายหลักตามจุดต่างๆ ของเมือง
9.7 จัดให้มีจุดจอดรถจักรยานตามจุดต่างๆ ของเมือง
9.8 ควบคุม มีมาตรการไม่ให้รถอื่นจอดบนทางจักรยาน
การจัดระเบียบสถานที่ประกอบศาสนกิจ
9.9 จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถบริ เ วณสถานที่ ป ระกอบศาสนกิ จ โดยขอความร่ ว มมื อ จาก
สถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นสถานที่จอดรถสาหรับผู้มาประกอบศาสนกิจ
โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าภาพหลัก
9.10จัดระเบียบแม่ค้าพ่อค้าบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบศาสนกิจ
9.11จัดให้มีฌาปนสถานที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อลดความแออัด และควบคุมมลพิษ
ที่จะเกิดขึ้น
10. โครงสร้างพื้นฐาน
บริการพื้นฐาน
10.1จัดให้มีห้องน้าสาธารณะที่สะอาดและปลอดภัย
บริการพื้นฐานสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
10.2เพิ่มห้องน้าส าหรับผู้พิการ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่ว มกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และห้างธุรกิจการค้าใหญ่ๆ
10.3จัดที่จ อดรถส าหรับผู้ พิการตามหน่ว ยงานของรัฐ เอกชน ห้ างสรรพสิ นค้า อย่าง
จริ ง จั ง โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และห้างธุรกิจการค้าใหญ่ๆ
2. ขอให้ สถาบันการศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ด้านสิ่งแวดล้อมดี พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ
พื้นที่สีเขียว พื้นที่นันทนาการ
3.1 สารวจความต้องการ และจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการ
3.2 ให้ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์และวิธีการรูปแบบ
การปลูกต้นไม้บนอาคาร
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2. ใส่ใจดูแลสุขภาพของทุกกลุ่มทุกวัย
การออกกาลังกาย
2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาพื้นที่หรือบริเวณที่ว่างให้เป็นพื้ นที่ออกกาลังกาย
สาหรับประชาชน เช่น พื้นที่ของ ม.อ. เพิ่มระยะเวลาเปิดปิดไฟที่สนามล่างของ ม.อ.
และศูนย์ประชุมฯ ให้นานขึ้น และเส้นทางใน ม.อ.ควรติดป้ายให้ชัดเจน จัดให้มีการ
ใช้พื้นที่รอบศูนย์ประชุมฯ ในการออกกาลังกาย มีมาตรการควบคุมการเข้า -ออก
พื้นที่ดังกล่าว โดยสถาบันการศึกษา (ม.อ.) เป็นเจ้าภาพหลัก
การดูแลกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ
2.2 ออกแบบและสร้างกิจกรรมใหม่ๆ สาหรับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในเมือง เช่น ดนตรี
บาบัด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทากิจกรรม ลดความเครียด โดยสถาบันการศึกษาเป็น
เจ้าภาพหลักร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่
อาหารปลอดภัย
2.3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักที่ถูกต้อง การถนอมอาหารที่ไม่ใช้สารเคมี
3. ขอให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด สงขลา (อบจ.) เป็นเจ้า ภาพหลั กในการรับ ผิ ดชอบ ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. น้าท่วม
การรับมือน้าท่วม
1.1 บูรณาการแผนรับมือน้าท่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้า
เดียวกัน โดย อบจ. เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ อปท.
ใกล้เคียง
2. การจัดระบบจราจร และระบบขนส่งสาธารณะ
ระบบจราจร
2.1 จัดให้มีรถไฟสายหาดใหญ่ -สงขลา โดย อบจ. เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย เทศบาลนครหาดใหญ่ และ อปท. ใกล้เคียง
2.2 พัฒนาก่อสร้างระบบรางเพื่อเชื่อมต่อระหว่างหาดใหญ่กับพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญๆ
ของเมือง เช่น หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
3. อัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมือง
การค้นหาอัตลักษณ์และรวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองและชุมชน
3.1 ปรั บ ปรุ งภู มิทัศ น์ และสร้ างศูน ย์ประวัติ ศาสตร์ชุ มทางหาดใหญ่ โดย อบจ. เป็ น
เจ้าภาพหลัก ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
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4. ขอให้ เจ้าหน้าที่ตารวจ เป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การจัดระบบจราจร และระบบขนส่งสาธารณะ
ระบบจราจร
1.1 บังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมจุดจอดรถมิให้กีดขวางการจราจร
1.2 หาแนวทางใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ในการลงโทษผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร
2. สงบสุข ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด
ความสงบสุข-ความปลอดภัย
2.1 จัดทีมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ออกกาลังกายหรือสวนหย่อมในช่วงเวลากลางคืน
เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ อ าสา โดยเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจเป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ร่ ว มกั บ เทศกิ จ
อาสาสมัคร
2.2 กาหนดมาตรการควบคุมคนเมาสุร าตามท้องถนน โดยเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นเจ้าภาพ
หลัก ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่
2.3 แก้ปัญหารถซิ่ง เช่น บริเวณถนนศุภสารรั งสรรค์ ถนน โดยเจ้าหน้าที่ตารวจเป็น
เจ้าภาพหลัก ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ (เทศกิจ) อาสาสมัคร
2.4 จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ เช่น ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดตามสถานที่สาคัญและย่านการค้า มีเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล โดยเจ้าหน้าที่
ตารวจ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก
3. ระเบียบเมือง
การจัดระเบียบพื้นที่เมือง
3.1 จัดโซนนิ่งพื้ นที่ในเมือง โดยเฉพาะสถานบันเทิง เช่น ควบคุมเวลาปิด -เปิดสถาน
บันเทิงให้ชัดเจนและไม่ให้มีการส่งเสียงดังรบกวนประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ตารวจ
เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่
5. ขอให้ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการรับ ผิดชอบ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. สิ่งแวดล้อมดี พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ
มลพิษสิ่งแวดล้อม
1.1 บังคับ ใช้กฎระเบี ยบอย่างเคร่งครัด โดยสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 และกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ อปท.
ใกล้เคียง
1.2 จั ด ท าฐานข้อ มู ล ของผู้ ประกอบการโรงงานเพื่ อ ให้ มี ร ะบบจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่
เหมาะสม โดยสานักงานสิ่ งแวดล้ อมภาค 16 และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
เจ้าภาพหลัก ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ม.อ. และบบะ อปท. ใกล้เคียง
1.3 สารวจระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบาบัดน้าเสียในลุ่มน้าอู่ตะเภา ตั้งแต่
ต้นน้า-กลางน้า-ปลายน้า และจัดทาฐานข้อมูลของสถานประกอบการโรงงานใน
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พื้นที่เพื่อให้มีการควบคุม จัดการแบบบูรณาการ โดยสานักงานสิ่งแวดล้ อมภาค 16
และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ม.อ.
และ อปท.ใกล้เคียง
1.4 ส่งเสริมให้มีการทา CSR (Corporate Social Responsibility: ความรับผิดชอบต่อ
สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ มขององค์กร) โดยส านักงานสิ่ ง แวดล้ อ มภาค 16 และกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ อปท.
ใกล้เคียง
6. ขอให้สานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ ดาเนินการด้านการจัดระบบ
จราจร และระบบขนส่งสาธารณะ โดยกาหนดจานวนรถโดยสาร (สองแถว) ตารางเวลาเข้า-ออกของรถ
โดยสารให้ชัดเจน และเปิดให้มีการแข่งขันสัมปทานรถโดยสารอย่างเสรี
7. ขอให้ ส านั กงานเกษตรจั งหวัด เป็ นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ ดาเนินการดูแลในเรื่องอาหาร
ปลอดภัย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบสารพิษและมีการออกตรารับรองสินค้าปลอดสารเคมี
8. ขอให้ การประปาส่วนภูมิภาค เป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ ดาเนินการในเรื่องบริการพื้นฐาน
โดย
1. กาหนดนโยบาย แนวทางการสารวจพื้นที่ที่น้าประปาเข้าไม่ถึง
2. ดาเนินการวางท่อเพื่อให้บริการน้าประปา
3. ปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ าประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยกาหนดแผนงานแนวทางให้
ชัดเจน
9. ขอให้ หอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพหลัก ในการรับผิดชอบ ดาเนินการในเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถสื่อสารได้หลายภาษาเพื่อรองรับ AEC
10. ขอให้ ททท. เป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ ดาเนินการในเรื่องการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีศูนย์
ข้อมูลการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในเมืองหาดใหญ่ เช่น ในย่านธุรกิจ และในสวนสาธารณะ
11. ขอให้ สมาคมโรงแรม ร้านอาหาร ชมรมผู้ประกอบการ และ ททท. เป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ
ดาเนินการ ในเรื่องการท่องเที่ยว โดย
1. รณรงค์ และมีมาตรการให้โรงแรมและร้านอาหารในเมืองหาดใหญ่จัดทาป้ายสัญลักษณ์อาหาร
ฮาลาล
2. พัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลของอาเซียน เพื่อรองรับ AEC
12. ขอให้ ภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ ดาเนินการ โดย
1. มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
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3. จัดพื้นที่จอดรถเมื่อเกิดน้าท่วม พร้อมทั้งจัดเวรยามดูแลรถของประชาชน
4. เสริมสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวของเมือง เช่น มีจุดถ่ายรูป (จุดเช็คอิน) กับสิ่งที่สื่อถึง
เอกลั ก ษณ์ ข องสถานที่ นั้ น ๆ
โ ดยภ าคเอกช นเป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ร่ ว มกั บ เทศบาล
รายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าว คณะทางานได้นาเสนอไว้ในรูปแบบของตารางที่ 1 ข้อเสนอ
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยและการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วน
ต่างๆ ในลาดับถัดไป
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2548. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เทศบาลทั่วประเทศ เรื่อง เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการเพื่อเมืองน่าอยู่. เอกสาร
วิชาการชุดที่ 2. มีนาคม-เมษายน 2548.
สานักงานก่อสร้าง 11 สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
2557. รายงานสรุปโครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา. สืบค้นจาก .
http://irrigation.rid.go.th/rid16/sip/songkhaproject/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0
%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B
8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%
A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8
%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E
0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%20(
%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%2
02557).pdf. (18 สิงหาคม 2558).
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16. 2557. รายงานสถานการณ์มลพิษ ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก
ปี 2557. สืบค้นจาก. http://reo16.mnre.go.th/reo16/doc_announce/detail/451. (19
สิงหาคม 2558).
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. 2558. ผลงานที่ประสบความสาเร็จ /
ภาคภูมิใจ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558. สิบค้นจาก. http://www.ppb.moi.go.th/.
(19 สิงหาคม 2558).
สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2554. การสัมมนาหาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้าท่วม
ครั้งที่ 1 (20 ก.พ. 2554). สืบค้นจาก http://rdo.psu.ac.th/hy-flood/index.php/-1/24.
(18 สิงหาคม 2558).
เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม. 2554. เมืองนิเวศ (Eco-city): เมืองแห่งอนาคต. วารสารสิ่งแวดล้อมปีที่ 15
เล่มที่ 3.
สมจิตร หนุเจริญกุล. 2546. ความเจ็บป่วยเรื้อรัง: แนวคิดและการปฏิบัติ. การประชุมวิชาการเรื่อง
การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ. กรุงเทพฯ. โรงพยาบาลรามาธิบดี.
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2.3 ข้อเสนอเพิ่มเติมต่อ “มติ” ทิศทางการพัฒนาเมืองในที่ประชุมใหญ่สมัชชาประชาชน
นครหาดใหญ่ ประจาปี 2558 วันที่ 7 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
ประกอบด้วย
1. ข้อเสนอเพิ่มเติมต่อ “มติ” ที่ได้จากที่ประชุมสมัชชาด้านทิศทางการพัฒนาเมือง
1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในที่ประชุมเสนอให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทาแผนและ
งบประมาณแก้ปัญหาคุณภาพของน้าประปา
1.2 ด้านระบบขนส่งสาธารณะ ในที่ประชุมเสนอให้พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะพัฒนาระบบราง
เพื่อเชื่อมพื้นที่รอบๆ โดยมีหาดใหญ่เป็น CENTER (เสนอไว้แล้วในมติ หน้าที่ 22)
1.3 ด้านจราจร ในที่ประชุมเสนอให้ปรับปรุงป้ายจราจร โดยเฉพาะเส้นทางลัด เพื่อป้องกัน
การจราจรแออัดในเมือง
1.4 ด้านการจัดระเบียบเมือง ในที่ประชุมเสนอให้ประสานตารวจจราจร
1) ปรับปรุงถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ เพราะเป็นประตูเข้าเมืองหาดใหญ่
2) ปรับปรุงอาคารร้านค้า ไม่ให้มีกันสาดรกรุงรัง (เสนอไว้แล้วในมติ หน้าที่ 26)
1.5 ด้านพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการ ในที่ประชุมเสนอให้
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกกาลัง/สวนหย่อม ไม่ให้มีการ
ค้าขาย
2) จัดให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนหย่อมของชุมชนแสงศรีเพื่อผู้สูงอายุ
3) จัดให้มีกิจกรรมในพื้นที่ออกกาลัง/สวนหย่อม เช่น ดนตรีบาบัด คาราโอเกะในสวน
กิจกรรมนันทนาการ (เสนอไว้แล้วในมติ หน้าที่ 28)
2. ประเด็นเพิ่มเติม
2.1 ให้มีการศึกษาในประเด็นทิศทางการพัฒนา “การเมือง” เพื่อค้นหาว่า คนหาดใหญ่ต้องการ
การปกครองท้องถิ่นแบบใด ต้องการระบบการเลือกตั้งแบบใด
ในประเด็นนี ท่ำนประธำนสมพร ใช้บำงยำง ได้ให้ข้อแนะน้ำว่ำ ระบบกำรเมืองท้องถิ่น
เป็นสิ่งที่ถูกก้ำหนดมำในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นนโยบำยระดับชำติ
2.2 ควรทา Future search method เพื่อค้นหาว่าหากในอนาคตเกิดอะไรที่ร้ายที่สุด เราควรมี
การวางแผนรองรับอย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีกระบวนการพัฒนามติดังกล่าว
เพื่อให้ได้ “แผน” และ “ยุทธวิธ”ี และนาไปสู่การปฏิบัติในอนาคต
2.3 ด้านการสื่อสาร ในที่ประชุมเสนอให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์การดาเนินงานสมัชชา
ประชาชนนครหาดใหญ่ผ่านโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นและมีความต่อเนื่อง เช่น facebook
เป็นต้น
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ตารางที่ 1 ข้อเสนอทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยและการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ
ประเด็นหลัก
สิ่งแวดล้อมดี
พื้นที่สีเขียว
สวนสาธารณะ

นโยบาย แนวทาง
1. พื้นที่สีเขียว และพืน้ ที่
นันทนาการ

2. มลพิษสิ่งแวดล้อม

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

1.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพืน้ ทีน่ ันทนาการ ต้องดูแล
ทน.หาดใหญ่
รักษาให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
1.2 สนับสนุนและจัดหาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่
ทน.หาดใหญ่
นันทนาการภายในชุมชนอย่างทั่วถึง
1.3 ปรับปรุงถนนให้มีความร่มรื่นและปลูกต้นไม้ที่เป็น
ทน.หาดใหญ่
สัญลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ เช่น ต้นมะหาด ต้น
เสม็ดชุน
1.4 ออกเทศบัญญัติ ข้อกาหนดให้แต่ละอาคารมีการ
ทน.หาดใหญ่
ปลูกต้นไม้บนพื้นที่ว่าง และสร้างพื้นที่สีเขียวบน
หลังคาอาคารสูง
1.5 สารวจความต้องการ และจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่สี สถาบันการศึกษา
เขียวและพื้นทีน่ ันทนาการ
1.6 ให้ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสร้างความ
สถาบันการศึกษา
เข้าใจถึงประโยชน์และวิธีการ รูปแบบการปลูก
ต้นไม้บนอาคาร
1.7 ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภาคเอกชน
2.1 บังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค
16 และกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม
2.2 จัดทาฐานข้อมูลของผู้ประกอบการโรงงานเพื่อให้
สานักงาน
มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
สิ่งแวดล้อมภาค

หน่วยงาน
สนับสนุน

ทน.หาดใหญ่
และ อปท.
ใกล้เคียง
ทน.หาดใหญ่
มอ. อปท.

หมายเหตุ
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ประเด็นหลัก

นโยบาย แนวทาง

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

2.3 สารวจระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบาบัด
น้าเสียในลุ่มน้าอู่ตะเภา ตั้งแต่ตน้ น้า-กลางน้าปลายน้า และจัดทาฐานข้อมูลของสถาน
ประกอบการ โรงงานในพืน้ ที่เพือ่ ให้มีการควบคุม
จัดการแบบบูรณาการ
2.4 ส่งเสริมให้มีการทา CSR

เมืองสะอาด น่า
อยู่ ไร้ขยะ

3. การจัดการขยะ

2.5 เสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนในชุมชน จัดทา
แผนการจัดการสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ของตน
2.6 เพิ่มป้ายรณรงค์ เพื่อกระตุ้นจิตสานึกของ
ประชาชนในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น
ป้ายตามชุมชน และตลาดนัดต่างๆ ให้เพียงพอ
3.1 กาหนดนโยบาย แนวทางการจัดการขยะให้ครบ
วงจร
3.2 จัดทาแผนการจัดการขยะ ในระดับครัวเรือน
ชุมชน หน่วยงาน สถาบันต่างๆ
3.3 จัดให้มีรถเก็บขยะเข้าถึงทุกชุมชน

หน่วยงานหลัก
16 และกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม
สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค
16 และกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม
สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค
16 และกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม
ทน.หาดใหญ่
ชุมชน
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

หน่วยงาน
สนับสนุน
ใกล้เคียง

หมายเหตุ

ทน.หาดใหญ่
มอ. อปท.
ใกล้เคียง
ทน.หาดใหญ่
และ อปท.
ใกล้เคียง
สถาบันการศึกษา

ส่งต่อทีมวิจัยสมัชชานคร
หาดใหญ่ที่ศึกษาในเรื่องการ
จัดการขยะ ต่อไป
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ประเด็นหลัก

น้้าท่วม

นโยบาย แนวทาง

4. การรับมือน้าท่วม

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

3.4 จัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น โครงการธนาคารขยะ
โครงการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน เป็นต้น
3.5 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ
3.6 ออกกฎระเบียบการทิ้งขยะจากสิ่งก่อสร้าง โดย
ขอความร่วมมือจากผู้รับเหมาก่อสร้างและ
ผู้ประกอบการ
3.7 ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
3.8 ส่งเสริมให้คนมีวินัย ไม่สร้างขยะ ไม่รับ
ถุงพลาสติก รณรงค์ให้ใช้กระดาษและถุงผ้าใน
ชีวิตประจาวัน
4.1 ขุดลอกคูคลอง ดูแลระบบท่อระบายน้า เก็บขยะ
ที่ตกค้างและกาจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้กีดขวางการ
ไหลของน้า

ทน.หาดใหญ่

4.2 ปลูกฝังจิตสานึกของประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะในคู
คลอง

ทน.หาดใหญ่

หน่วยงาน
สนับสนุน

หมายเหตุ

ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ภาคเอกชน
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

ระบุอยู่ในสมัชชาปี 2557 และ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล โดย
ทน.หาดใหญ่ นอกจากนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ดาเนินการ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา แขวงทาง
หลวงสงขลาที่ 1 สานักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่
111
ระบุอยู่ในสมัชชาปี 2557
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
ทน.หาดใหญ่2
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ประเด็นหลัก

นโยบาย แนวทาง

หน่วยงาน
สนับสนุน

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

4.3 จัดให้มีการประกาศเตือนภัย ตามจุดหลักของ
เมือง เช่น เตือนภัยด้วยป้ายวิ่งจอ LED ตามแยก
ต่างๆ และสื่อสาธารณะอื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
ในพื้นที่

ทน.หาดใหญ่

4.4 บูรณาการแผนรับมือน้าท่วมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพืน้ ที่ลุ่มน้าเดียวกัน

อบจ.

ทน.หาดใหญ่
และ อปท.
ใกล้เคียง

4.5 ขอความร่วมมือไปยังห้างร้านต่างๆ เช่น ห้างเทส
โกโลตัส เซ็นทรัลเฟซติวัล อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ให้
จัดพื้นที่จอดรถเมื่อเกิดน้าท่วม พร้อมทั้งจัดเวร
ยามดูแลรถของประชาชน

เอกชน ห้างร้าน

ทน.หาดใหญ่

หมายเหตุ
ระบุอยู่ในสมัชชาปี 2557 โดย
ดาเนินการในโครงการวางระบบ
เตือนภัย เพื่อป้องกันปัญหา
อุทกภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน โดยศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย เขต 12 สงขลา
ดาเนินการในโครงการติดตั้ง
สถานีเตือนภัยเพิ่มเติมในลุ่ม
น้าย่อยคลองอู่ตะเภา 9 แห่ง โดย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 83
ระบุอยู่ในสมัชชาปี 2557
โดยมีการจัดทาแผนป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย และรับข้อมูล
ท้องถิ่นส่งไปยังจังหวัด โดย
อาเภอหาดใหญ่
และการจัดทาแผนแก้ไขวิกฤตินา้
โดยสานักงานทรัพยากรน้าภาค
84
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การจัดระบบ
จราจร และมี
ระบบขนส่ง
สาธารณะ

นโยบาย แนวทาง
5. ระบบจราจร

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

5.1 จัดทาป้ายจราจร กาหนดจุดรับ-ส่ง ขึ้น-ลง และ
จุดรอรถให้เพียงพอ

ทน.หาดใหญ่

5.2 จัดระบบไฟจราจร ได้แก่ ปรับปรุงสี่แยกที่ให้
สัญญาณไฟจราจรพร้อมกันทั้งสองทางเพื่อเลี่ยง
อุบัติเหตุ
5.3 สร้างวินยั การขับขี่การใช้รถใช้ถนน ได้แก่ การไม่
จอดรถซ้อนคัน ไม่จอดรถกีดขวางการจราจร

ทน.หาดใหญ่

5.4 บังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมจุดจอด
รถมิให้กีดขวางการจราจร

ตารวจจราจร

5.5 หาแนวทางใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ในการลงโทษ
ผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร
5.6 ดูแลการจราจรตามแยกไฟแดง โดยเพิ่มช่องทาง
เร่งด่วน
5.7 ตีเส้นจราจรให้เป็นเส้นโค้งตามแยกขนาดใหญ่
เพื่อให้รถสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้
5.8 ปรับปรุงป้ายจราจร โดยเฉพาะเส้นทางลัด เพื่อ
ป้องกันการจราจรแออัดในเมือง

ตารวจจราจร

หน่วยงาน
สนับสนุน

ระบุในสมัชชาปี 2557 โดยเป็น
การปรับปรุงป้ายที่เป็น
ภาษาอังกฤษที่รอดาเนินการโดย
ทน.หาดใหญ่ และมีการพิจารณา
ในปีงบประมาณ 25595
ระบุในสมัชชาปี 2557 และรอ
ดาเนินการโดย ทน.หาดใหญ่6

ทน.หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

หมายเหตุ

ระบุในสมัชชาปี 2557 เรื่องการทาสือ่
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนตระหนัก ผ่านจอ LED และ
มีการพิจารณาในปีงบประมาณ 2559
โดย ทน.หาดใหญ่7
ระบุในสมัชชาปี 2557 อยู่
ระหว่างดาเนินการ โดยสถานี
ตารวจภูธร8
ตารวจจราจร
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นโยบาย แนวทาง

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

6. ระบบขนส่งสาธารณะ

6.1 จัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่
1) รถราง รถมินิบัสวิ่งทัว่ เมือง และรถบัสปรับ
อากาศวิ่งเชื่อมระหว่าง ทน.หาดใหญ่กับเมืองอื่น

ทน.หาดใหญ่

2) จัดให้มีรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา

อบจ.

6.2 พัฒนาก่อสร้างระบบรางเพื่อเชือ่ มต่อระหว่าง
หาดใหญ่กับพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญๆ ของเมือง เช่น
หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

อบจ.

6.3 กาหนดจานวนรถโดยสาร (สองแถว) ตารางเวลา
เข้า-ออกของรถโดยสารให้ชัดเจน และเปิดให้มี
การแข่งขัน สัมปทานรถโดยสารอย่างเสรี

สานักงานขนส่ง
จังหวัดสงขลา

6.4 จัดระเบียบโดยสาร เช่น รถตุ๊กๆ ในเมือง โดยการ
1) ควบคุมราคา
2) จัดระเบียบการจอดรถ
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินยั และมารยาทแก่
พนักงานขับรถโดยสารทุกชนิด

ทน.หาดใหญ่

หน่วยงาน
หมายเหตุ
สนับสนุน
อบจ. และ อปท. ระบุในสมัชชาปี 2557 และและ
ใกล้เคียง
เริ่มพิจารณาในปีงบประมาณ
2559 เป็นต้นไปโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา9
การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
ทน.หาดใหญ่
และ อปท.
ใกล้เคียง

ระบุในสมัชชาปี 2557 และและ
เริ่มพิจารณาในปีงบประมาณ
2559 เป็นต้นไปโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา10
ระบุในสมัชชาปี 2557 และและ
เริ่มพิจารณาในปีงบประมาณ
2559 เป็นต้นไปโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา11
ระบุในสมัชชาปี 2557 และจะ
เริ่มพิจารณาดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559 โดย ทน.
หาดใหญ่12
ระบุในสมัชชาปี 2557 และอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการโดยสถานี
ตารวจภูธร13
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สงบสุข
ปลอดภัย
ไร้ยาเสพติด

นโยบาย แนวทาง
7. ความสงบสุข-ความ
ปลอดภัย

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

7.1 จัดระบบความปลอดภัยที่ดีและทั่วถึง เช่น
การเพิ่มกล้องวงจรปิดตามถนน ซอยต่างๆ

ทน.หาดใหญ่

7.2 ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเน้นและ
กวดขันเรื่องยาเสพติด
7.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญทีส่ ามารถสื่อสารภาษาจีน
อังกฤษ และภาษามลายู
7.4 จัดทีมดูแลความปลอดภัยในพืน้ ที่ออกกาลังกาย
หรือสวนหย่อมในช่วงเวลากลางคืน เช่น
เจ้าหน้าที่อาสา
7.5 สร้างจิตสานึกในการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
7.6 กาหนดมาตรการควบคุมคนเมาสุราตามท้องถนน
7.7 แก้ปัญหารถซิ่ง เช่น บริเวณถนนศุภสารรังสรรค์

ทน.หาดใหญ่

7.8 ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามมัสยิดเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและควบคุมบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้าออก
มัสยิด
7.9 ออกกฎหรือเทศบัญญัติให้เจ้าของโครงการอาคาร
ชุดที่มีความสูง 3 ชัน้ ขึ้นไป มีแผนรับมืออัคคีภัย
เพื่อรักษาชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยและทางานอยู่บน
ตึกสูงเหล่านี้

หน่วยงาน
สนับสนุน

ทน.หาดใหญ่

ตารวจ ทหาร

ตารวจ ตารวจ
ท่องเที่ยว

เทศกิจ
อาสาสมัคร

ทน.หาดใหญ่
ตารวจ
ตารวจ
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่
เทศกิจ
อาสาสมัคร

หมายเหตุ
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ท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ และ
การท้ามาหากิน

นโยบาย แนวทาง

8. การท่องเที่ยว

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

7.10 จัดหารถและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สามารถดับไฟ
ทน.หาดใหญ่
ในตึกสูงได้ รวมทัง้ บูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการดับเพลิง
หากเกิดเหตุการณ์
8.1 สร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์แก่สถานที่
ทน.หาดใหญ่
ท่องเที่ยว เช่น พัฒนาให้มีพื้นทีถ่ นนสาย
สมาคมธุรกิจ
วัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว มีการแต่งกาย ท่องเที่ยวและการ
ชุดไทย การแสดงพืน้ บ้าน มีงานประเพณีบริเวณ
ท่องเที่ยวภาค
ถนนคนเดิน เช่น งานสงกรานต์ วันลอยกระทง
8.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ ประเพณี
ทน.หาดใหญ่
วัฒนธรรม และศาสนาของชุมชนทั้งพุทธ อิสลาม
และคริสต์
8.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับกีฬา เช่น Sport
ทน.หาดใหญ่
tourism
8.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเรื่องราว หรือเรื่องเล่า
ทน.หาดใหญ่
ของชุมชน เพื่อให้คนร่วมค้นหาแบบ Storybased tourism
8.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขาคอหงส์
ทน.หาดใหญ่
แทนที่จะเน้นเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจบันเทิง
8.6 เสริมสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวของเมือง
ภาคเอกชน
เช่น มีจุดถ่ายรูป (จุดเช็คอิน) กับสิ่งทีส่ ื่อถึง
เอกลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ

หน่วยงาน
สนับสนุน
เจ้าของโครงการ
อาคารชุด และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ
ททท.

ทน.หาดใหญ่

หมายเหตุ
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นโยบาย แนวทาง

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

8.7 รณรงค์และมีมาตรการให้โรงแรม และร้านอาหาร สมาคมโรงแรม
ในเมืองหาดใหญ่จัดทาป้ายสัญลักษณ์อาหาร
ร้านอาหาร ชมรม
ฮาลาล
ผู้ประกอบการ
ททท.
8.8 พัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางอาหาร
สมาคมโรงแรม
ฮาลาลของอาเซียน เพื่อรองรับ AEC
ร้านอาหาร ชมรม
ผู้ประกอบการ
ททท.
8.9 พัฒนามัสยิดกลางเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ทน.หาดใหญ่
วัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่
ททท.
8.10 ปรับปรุงทัศนียภาพของมัสยิดในเมืองหาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น
ปรับปรุงถนนทางเข้าให้มีความสวยงาม ตัว
อาคารมีความโดดเด่นสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น เช่น
โดมที่มีลักษณะสูง
8.11 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ
ทน.หาดใหญ่
เมือง ทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับ AEC
ภาคเอกชน ททท.
เช่น โซเชียลมีเดีย ป้าย แผ่นพับ มัคคุเทศก์ โดย
ใช้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาทีใ่ ช้ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในการประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
สนับสนุน

หมายเหตุ
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9. การกระตุ้นเศรษฐกิจ

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

8.12 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การเดินทางไป
ประกอบศาสนกิจ ณ มัสยิดที่อยู่ภายในเมือง
หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยตั้งป้ายบริเวณ
จุดสาคัญของเมือง เช่น สนามบิน ด่านสะเดา
ตาบลสานักขาม ถนนสายหลักของเมือง ถนนที่
เป็นรอยต่อของเมือง
8.13 จัดทาสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์มัสยิดและ
เส้นทาง ไปมัสยิดต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
เดินทางไปประกอบศาสนกิจ
8.14 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตามแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญในเมืองหาดใหญ่ เช่น ในย่าน
ธุรกิจ และในสวนสาธารณะ
8.15 จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึงและสม่าเสมอ เช่น ติดตัง้ กล้องวงจรปิด
ตามสถานที่สาคัญและย่านการค้า มีเจ้าหน้าที่
สอดส่องดูแล
8.16 จัดระเบียบรถทัวร์ท่องเที่ยว ไม่ให้เข้ามาภายใน
เขตพื้นที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่
9.1 พัฒนาให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในการจาหน่าย
สินค้าที่คนสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น จัดให้มี
ตลาดเป็นพื้นที่ขายของแก่พ่อค้าแม่ค้า และเก็บ
ค่าเช่าที่ในราคาถูก

ทน.หาดใหญ่
สมาคม สมาพันธ์
ท่องเที่ยว ททท.

ทน.หาดใหญ่
สมาคม สมาพันธ์
ท่องเที่ยว ททท.
ททท.

หน่วยงาน
สนับสนุน
อปท.ใกล้เคียง

หมายเหตุ

อปท.ใกล้เคียง

ตารวจ
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

ระบุอยู่ในสมัชชาปี 2557
ประเด็นด้านจราจร
ชุมชน ประชาชน
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อัตลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์
ของเมือง

นโยบาย แนวทาง

10. การค้นหาอัตลักษณ์
และรวบรวม
ประวัติศาสตร์ของเมือง
และชุมชน

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

9.2 สนับสนุนสินค้าชุมชน โดยจัดพืน้ ที่ให้ชุมชน
จาหน่ายสินค้า เช่น จัดให้มีศูนย์กลาง OTOP
ของ 4 จังหวัดภาคใต้
9.3 มีมาตรการควบคุมดูแลผูป้ ระกอบการต่างๆ เช่น
โรงแรม ร้านอาหาร รถบริการสาธารณะ ไม่ให้
ฉวยโอกาสคิดราคาบริการที่สูงเกินจริงเอารัดเอา
เปรียบนักท่องเที่ยว

ทน.หาดใหญ่

9.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้
สามารถสื่อสารได้หลายภาษาเพือ่ รองรับ AEC
9.5 จัดอบรมการทาขนมให้กับผู้สนใจ เพื่อให้สามารถ
รวมกลุ่มผลิตและส่งขายในงานประชุมอบรมของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน
10.1 ค้นหา สร้างสัญลักษณ์ของเมือง เพื่อเป็นแลนด์
มาร์ค เข่น หอนาฬิกา วงเวียนน้าพุ ปลูกต้นเสม็ด
ชุนเพื่อรื้อฟื้นวิถีชีวิตคนหาดใหญ่ ติดตั้งรูปปัน้
มโนราห์ตามเสาไฟฟ้า
10.2 ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ เรื่องราวหรือ
เรื่องเล่าของชุมชน รวบรวมแหล่งข้อมูลและวัตถุ
อันทรงคุณค่า แล้วนามาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เช่น
สร้างพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุออนไลน์ ทาสาร
คดี เป็นต้น

หอการค้าฯ

ทน.หาดใหญ่

หน่วยงาน
สนับสนุน
ภาคเอกชน และ
ห้างร้านต่างๆ
สมาคมธุรกิจ
โรงแรม
ร้านอาหาร หอ
การค้าฯ กรม
ขนส่งทางบก
ผู้ประกอบการ

ทน.หาดใหญ่

หอการค้าฯ
ททท.
สถาบันการศึกษา

ทน.หาดใหญ่

สถาบันการศึกษา
ททท.

หมายเหตุ
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นโยบาย แนวทาง

11. สังคมแห่งการเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสาร

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

10.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างศูนย์ประวัติศาสตร์ชุม
ทางหาดใหญ่

อบจ.

10.4 สารวจและขึน้ ทะเบียนสถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่
11.1 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยเฉพาะ
โรงเรียนมัธยมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
11.2 มีหอสมุด 4 มุมเมืองไว้บริการประชาชน
11.3 สร้างห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับเยาวชน
11.4 สร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ห้องสมุดชุมชน
11.5 จัดให้มีการสอนภาษามลายูแก่เยาวชนและ
ผู้สนใจ

11.6 จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับ AEC
11.7 มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชากรแฝงชาติพันธ์
ต่างๆ
11.8 พัฒนาให้หาดใหญ่เป็นเมืองเทคโนโลยีสื่อสารที่
ทันสมัย มี 4G และ WIFI ตามทีส่ าธารณะ

หน่วยงาน
สนับสนุน
ทน.หาดใหญ่
การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

ทน.หาดใหญ่ และ
กรมศิลปากร
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่
ม.อ. (คณะศิลป
ศาสตร์)
วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา
อาสาสมัคร

หมายเหตุ
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ใส่ใจดูแล
สุขภาพของทุก
กลุ่มทุกวัย

นโยบาย แนวทาง
12. การออก
กาลังกาย

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

12.1 จัดหาสถานที่ออกกาลังกายกระจายตามชุมชน
และสร้างเครื่องออกกาลังกายในพื้นที่ดงั กล่าว
เช่น มีลู่วิ่งบริเวณริมคลอง ร.1 หรือตาม
สวนหย่อม สนามฟุตบอล สนามแบตมินตัน
12.2 ปรับปรุงพืน้ ที่ออกกาลังกายที่มอี ยู่และปรับให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น พัฒนาสวนหย่อม
ของชุมชนแสงศรี
12.3 สร้างพื้นที่ออกกาลังกายเพิ่มให้แก่คนเมือง

ทน.หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

12.4 ดูแลความปลอดภัยของสถานทีอ่ อกกาลัง เช่น
ทน.หาดใหญ่
ระบบแสงสว่างในเวลากลางคืน เป็นต้น
12.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลการใช้ประโยชน์
ทน.หาดใหญ่
พื้นที่ออกกาลัง/สวนหย่อม ไม่ให้มีการค้าขาย
12.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาพืน้ ที่หรือ
สถาบันการศึกษา
บริเวณที่ว่างให้เป็นพืน้ ที่ออกกาลังกายสาหรับ
ม.อ.
ประชาชน เช่น พืน้ ที่ของ ม.อ. เพิ่มระยะเวลา
เปิด ปิดไฟที่สนามล่างของ ม.อ. และศูนย์ประชุม
ฯ ให้นานขึ้น และเส้นทางใน ม.อ. ควรติดป้ายให้
ชัดเจน จัดให้มีการใช้พื้นที่รอบศูนย์ประชุมฯ ใน
การออกกาลังกาย โดยอาจมีมาตรการควบคุม
การเข้า-ออกพื้นที่ดังกล่าว

หน่วยงาน
สนับสนุน

ธุรกิจ เอกชน
การรถไฟ ม.อ.
อบจ.
ธุรกิจ เอกชน
การรถไฟ ม.อ.
อบจ.

หมายเหตุ
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นโยบาย แนวทาง

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

13. ดูแลกลุ่มผู้พิการและ 13.1 พัฒนาศูนย์ฟนื้ ฟูสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมี
ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงโดยไม่
นักกายภาพบาบัดอยู่ประจาศูนย์
เลือกปฏิบัติ
13.2 ออกแบบและสร้างกิจกรรมใหม่ๆ สาหรับการ
ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในเมือง เช่น ดนตรีบาบัด
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทากิจกรรม ลดความเครียด
13.3 จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ เพื่อแนะนาการ
ดูแลสุขภาพในชีวิตประจาวัน
14. สุขภาพคนเมือง
14.1 สร้างอุทยานสุขภาพ (ลานคนเมือง) เพื่อ
เสริมสร้างการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การ
เรียนรู้เรื่องการทาอาหารเพื่อสุขภาพ การเรียนรู้
การปลูกผักกินเอง การเรียนรู้การบริหารร่างกาย
หลากหลายวิธี การเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง และมีการจาหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ
15. อาหารปลอดภัย
15.1 ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย
แก่ประชาชน
15.2 รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีสารเคมี
ปนเปื้อน
15.3 รณรงค์การใช้ภาชนะอื่นแทนการใช้โฟม และลด
การใช้ถุงพลาสติก
15.4 ส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวในแต่ละ
ครัวเรือน

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ทน.หาดใหญ่
สถาบันการศึกษา

ทน.หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

อบจ. ชมรมคน
รักษ์สุขภาพเมือง
หาดใหญ่ สมาคม
เกษตรอินทรีย์วิถี
ไทย

ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

สถาบันการศึกษา

ทน.หาดใหญ่

เกษตรอาเภอ

หมายเหตุ
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นโยบาย แนวทาง

โครงการ กิจกรรม มาตรการ
15.5 ตรวจสอบคุณภาพของร้านอาหารตามหลักของ
ฮาลาล

16. การดูแลสุขภาพ
เชิงรุก

15.6 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักที่ถูกต้อง
การถนอมอาหารที่ไม่ใช้สารเคมี
15.7 มีหน่วยงานตรวจสอบสารพิษและมีการออกตรา
รับรองสินค้าปลอดสารเคมี
15.8 จัดให้มีสถานที่จาหน่ายสินค้าปลอดสารเคมี เช่น
ตลาดนัดชุมชน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
16.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยระบุไว้ใน
แผนพัฒ นาของเทศบาล และขอให้เทศบาลท า
ตามที่เคยสัญญาไว้
16.2 จัดทาปฏิทินกิจกรรมสุขภาพประจาปี (ปฏิทิน
สุ ข ภ า พ ค น เ มื อ ง เ ป็ น ร า ย เ ดื อ น ) แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
16.3 จัด กิจ กรรมสุ ขภาพ และมี การประชาสั ม พั น ธ์
การจัดมหกรรมกิจกรรมสุขภาพ โดยทาควบคู่กับ
การท่องเที่ยว เช่น งานมหกรรมวิ่ง มหกรรมปั่น
จักรยาน

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ทน.หาดใหญ่
สมาคมโรงแรม
ร้านอาหาร ชมรม
ผู้ประกอบการ
ททท.
สถาบันการศึกษา
สานักงานเกษตร
จังหวัด
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

ชมรมสุขภาพ
ต่างๆ ชุมชน

ทน.หาดใหญ่

ชมรมสุขภาพ
ต่างๆ ชุมชน

ทน.หาดใหญ่

ชมรมสุขภาพ
ต่างๆ ชุมชน
สมาคม สมาพันธ์
การท่องเที่ยว
สมาคมโรงแรม
หอการค้าฯ
ร้านค้า

หมายเหตุ
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นโยบาย แนวทาง

17. การจัดระเบียบพื้นที่
เมือง

18. การจัดระเบียบ
จักรยาน

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

16.4 เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ ป ระชาชนในชุ ม ชน
สามารถทาแผนในการดูแลสุขภาพเชิงรุก
16.5 จัดให้มีหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน โดย
เจ้าหน้าที่เทศบาลทางานร่วมกับ อสม.
17.1 จัดระเบียบการขายของบนทางเท้าโดยคืนทาง
เท้าให้ประชาชน
17.2 บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ควบคุมกันสาด
และการรุกล้าทางเท้า
17.3 ดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้เดิน ถ่ายตามท้องถนน
17.4 ดูแลพื้นที่รกร้าง เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษโดยเฉพาะ
งู ลดปัญหาแหล่งมั่วสุมยาเสพติด แหล่ง
อาชญากรรม และไม่ให้เป็นพื้นที่ทิ้งขยะ
17.5 จัดโซนนิ่งพื้นที่ในเมือง โดยเฉพาะสถานบันเทิง
เช่น ควบคุมเวลาปิด-เปิดสถานบันเทิงให้ชัดเจน
และไม่ให้มีการส่งเสียงดังรบกวนประขาชน
17.6 ปรับปรุงถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ เพราะเป็นประตู
เข้าเมืองหาดใหญ่
18.1 จัดให้มีทางจักรยานบนถนนหลักตามจุดต่างๆ
ของเมือง
18.2 จัดให้มีจุดจอดรถจักรยานตามจุดต่างๆ ของ
เมือง
18.3 ควบคุม มีมาตรการไม่ให้รถอื่นจอดบนทาง

ทน.หาดใหญ่
ชุมชน

หน่วยงาน
สนับสนุน
ร้านอาหาร
บริษัททัวร์

ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่

ชุมชน

ตารวจ

ทน.หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
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19. การจัดระเบียบ
สถานทีป่ ระกอบศาสนกิจ

โครงสร้าง
พื้นฐาน

20. บริการพื้นฐาน

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

จักรยาน
19.1 จัดให้มีที่จอดรถบริเวณสถานที่
ประกอบศาสนกิจ โดยขอความร่วมมือจาก
สถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐเพือ่ เป็นสถานที่จอด
รถสาหรับผู้มาประกอบศาสนกิจ

ทน.หาดใหญ่
สถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ

19.2 จัดระเบียบแม่ค้าพ่อค้าบริเวณใกล้เคียงสถานที่
ประกอบศาสนกิจ
19.3 จัดให้มีฌาปนสถานที่เหมาะสมและเพียงพอ
เพื่อลดความแออัด และควบคุมมลพิษที่จะ
เกิดขึ้น
20.1 จัดให้มีห้องน้าสาธารณะที่สะอาดและปลอดภัย
20.2 กาหนดนโยบาย แนวทางการสารวจพื้นทีท่ ี่
น้าประปาเข้าไม่ถึง
20.3 ดาเนินการวางท่อเพื่อให้บริการน้าประปา
20.4 ปรับปรุงคุณภาพน้าประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยกาหนดแผนงานแนวทางให้ชัดเจน

21. บริการพื้นฐานสาหรับ 21.1 เพิม่ ห้องน้าสาหรับผู้พิการ
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยงาน
สนับสนุน

ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
การประปาส่วน
ภูมิภาค
การประปาส่วน
ภูมิภาค
การประปาส่วน
ภูมิภาค
ทน.หาดใหญ่

หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ห้าง
ธุรกิจการค้า
ใหญ่ๆ
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ประเด็นหลัก

นโยบาย แนวทาง

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

หน่วยงานหลัก

21.2 จัดที่จอดรถสาหรับผู้พิการตามหน่วยงานของรัฐ
เอกชนห้างสรรพสินค้า อย่างจริงจัง

ทน.หาดใหญ่

หน่วยงาน
สนับสนุน
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ห้าง
ธุรกิจการค้า
ใหญ่ๆ

หมายเหตุ
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