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โครงการคายครอบครัวอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติบนพื้นทีเ่ ขาคอหงส
วันเสารที่ 17 – อาทิตยที่ 18 กันยายน 2554
ณ คายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ และสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ
ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1. หลักการและเหตุผล
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางออม เปนทั้ง
แหลง อาหาร ที่ อยูอาศัยและที่ห ลบภัย สําหรั บสัต ว ในขณะที่ มนุษ ยไดใ ชสิ่งต างๆที่เกิด จากป ามาเอื้ออํ า นวย
ประโยชนในการดํารงชีวิต นอกจากนี้ ยังไดรับประโยชนทางออมอีก มากมาย เชน ชวยปองกันน้ําทวม ชวยลด
มลพิษทางอากาศ เปนแหลงตนน้ําลําธาร ชวยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ เปนตน แตปจจุบันพื้นที่ปาไมใน
ประเทศไทยกําลังลดลงอยางรวดเร็ว ไมเวนแมกระทั่งเขาคอหงสซึ่งเปนผืนปาและแหลงกําเนิดสายน้ําที่สําคัญใน
พื้น ที่ตําบลคอหงสและตําบลทุงใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัด สงขลา ดว ยขนาดพื้น ที่ปาประมาณ 13 ตาราง
กิโลเมตร และระดับความสูง ณ จุดยอดเพียง 371 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง(Maxwell, 2006)นั้น อาจไมโดด
เดนหรือมีความสําคัญเทียบเทาผืนปาใหญแหงอื่นในพื้ นที่ภาคใต หากแตผืนปาแหงนี้กลับกลายเปนพื้นที่ปาที่มี
คุณคาอเนกอนันตตอชุมชนที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่ ดวยเหตุผลที่วาเขาคอหงสเปนปาขนาดใหญผืนสุดทายที่ตั้งอยู
ใกลชิดกับนครหาดใหญที่สุด ซึ่งในอดีตผืนปาแหงนี้เคยอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เปน
แหลงพันธุพืช พันธุสัตวที่สําคัญของทองถิ่น เปนพื้นที่ซับน้ํา แหลงตนน้ํา แหลงผลิตอากาศบริสุทธิ์ แหลงดูดซับ
คารบอนไดออกไซด และมลพิษตางๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมือง และเปนแหลง
รวมความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศที่สงเสริมสภาพที่ดีของระบบนิเวศอื่นๆ เชน คลองเรียน คลองอู
ตะเภา ซึ่งเชื่อมโยงกับลุมน้ําทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้ ความสวยงามของทําเลที่ตั้งและทัศนียภาพของพื้นที่ยัง
กลายเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอยางตอเนื่อง ความงามของธรรมชาติในพื้นที่ปาเขาคอหงสยัง
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เสริมสรางแรงบันดาลใหผูไดสัมผัสเกิดความรูสึกสุขสงบ ซึ่งความสุขดานจิตใจนี้เปนมิติสําคัญประการหนึ่งของ
สุขภาวะดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม เมื่อจํานวนประชากรในพื้นที่โดยรอบเขาคอหงสเพิ่มมากขึ้นและมีการขยายตัวของชุมชนเมือง
มายังพื้นที่ใกลเคียง โดยเฉพาะอยางยิ่ง นครหาดใหญ เมืองคอหงส และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่ง
เปนชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวในดานตางๆ อยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกิจอุตสาหกรรม การบริการ
และการทองเที่ยว ดานการศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สงผลใหพื้นที่บริเวณโดยรอบเขาคอหงส
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนพื้นที่ตามไปดวย จนปจจุบันเขาคอหงสและพื้นที่โดยรอบตางไดรับการ
พัฒนาจนกลายเปนเอกลักษณของเมืองหาดใหญที่สามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวไดเปนจํานวนไมนอย การ
พัฒนาตางๆ เหลานี้จะกลายเปนปจจัยหนึ่งที่นําไปสูภาวะเสี่ยงตอการบุกรุกทําลายและการสูญเสียพื้นที่ปาไมใน
บริเวณเขาคอหงส ปจ จุบัน ความอุดมสมบูร ณข องพื้น ที่ปาเขาคอหงสกําลังเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีก ารใช
ประโยชนที่ดินในลักษณะที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่สวนราชการ การสรางบานเรือนขยายชุมชน การตัดไม การทําสวน
ยางพารา และการตักหนาดินเพื่อการกอสราง สงผลใหระบบนิเวศเสียสมดุล โดยเฉพาะอยางยิ่งการชะลางพังทลาย
ของหนาดิน การเกิดน้ําทวมและภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากไมมีตนไมคอยดูดซับน้ําและยึดเกาะหนาดิน รวมทัง้
เปนการเพิ่มภาวะโลกรอนอีกดวย ทั้งนี้ ขอมูลจากการศึกษาของนักวิชาการหลายทาน พบวา พื้นที่เขาคอหงสมีความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น ทั้งดานพันธุพืช พันธุสัตวที่สํารวจพบ แตจากภาวะคุกคามใน
ปจจุบันทําใหพันธุพืชและสัตวลดจํานวนลง อีกทั้งขอมูลจากการแปลและวิเคราะหภาพถายดาวเทียม Landsat 7 ของ
น้ําฝน พลอยนิลเพชร รวมกับสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป พ.ศ. 2553 ระบุ วามีพื้นที่ปาดั้งเดิมประมาณ 1,548 ไร ปาทดแทน
ประมาณ 2,824 ไร สวนยางพาราประมาณ 2,757 ไร นอกนั้นเปนพื้นดินเปดโลงและสิ่งกอสรางประมาณ 447 ไร ขอมูล
เหลานี้แสดงใหเห็นวาเขาคอหงสกําลังเผชิญกับภาวะความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ที่
จําเปนตองเรงจัดการและแกไขปญหาอยางเหมาะสมกอนที่เขาคอหงสทั้งหมดจะกลายเปนปาเสื่อมโทรมที่ไมอาจ
ฟน ฟูสภาพไดและอาจสงผลกระทบอยางรุน แรงตอระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้น ที่
โดยรอบ และกอใหเกิดผลเสียหายตอวิถีชีวิตของชุมชนอยางมิอาจประมาณได
ดวยตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่และสภาพปญหาดังกลาวขางตน โครงการรวมอนุรักษเขาคอหงส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินงานเพื่อ
การอนุรักษและฟนฟูเขาคอหงสขึ้นอยางเปนทางการ ไดประสานความรวมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ เทศบาล
เมืองคอหงส และ มณฑลทหารบกที่ 42 (คายเสนาณรงค) ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ราชการ ที่มีบทบาทสําคัญโดยตรงในการใชประโยชนพื้นที่ควบคูไปกับดูแลรักษาเขาคอหงสรวมกับชุมชนและภาค
สวนตางๆ มาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จากความรวมมือดังกลาว พบวาปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณรอบเขาคอ
หงส คือ มีผูเขาไปใชพื้นที่เพื่อตัดไม ทําสวนยางพารา และลาสัตว ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการอนุรักษ รวมทั้ง
พื้นที่บางสวนมีความเสี่ยงตอการถูกบุกรุกเพราะไมมีหลักเขตที่แนนอนทางกฎหมาย ปญหาดังกลาวสงผลกระทบ
อยางรุนแรงตอเขาคอหงส ทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย บริการทางนิเวศวิทยาที่มี
คุณคาตอชุมชนเมืองหาดใหญ คณะทํางานโครงการรวมอนุรักษเขาคอหงส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และภาคี
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เครือขายตางๆ ไดตระหนักดีวานอกจากการสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อถายทอดความรูสูชุมชนและการรณรงคเพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูเขาคอหงสแลว ยังจําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางเสริมสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอีกดวย ทั้งนี้เพื่อสนองรับนโยบายในการดําเนินงานเพื่อลดภาวะโลกรอนดวยการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ที่
เอื้อตอการลดการใชพลังงาน และการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับสากลซึ่งมุงเนนการลด
ภาวะโลกรอน และเอื้อตอการพัฒนาเมืองหาดใหญใหเปน “เมืองนาอยู” (Healthy City) ของ WHO ซึ่งมุงเนนการ
พัฒนาทั้งดานสังคมเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทั้งสิ่งแวดลอมดานกายภาพและระบบ
นิเวศ รวมทั้งเอกลักษณของเมืองดวยเชนกัน
อนึ่ง การอนุรักษพื้น ที่เขาคอหงสจ ะเกิด ขึ้น และบรรลุผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ รวมทั้ง
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจและความตระหนักตอปญหาสําคัญดังกลาวรวมกัน รวมทั้งมีสวน
รวมในการดูแลรักษาพื้นที่เขาคอหงสอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยทุกฝายจะตองรวมกันกําหนดมาตรการเบื้องตน
ในการแกปญหาและการอนุรัก ษทรัพยากรพืชและปาไมของชุมชน และขับเคลื่อนใหเกิด การดําเนิน งานตาม
มาตรการดังกลาวอยางจริงจัง ตลอดจนมีการสรางเครือขายความรวมมือในชุมชน โครงการรวมอนุรักษเขาคอหงส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลเมืองคอหงส และ มณฑลทหารบกที่ 42 (คายเสนา
ณรงค) มีความตระหนักถึงความสําคัญและปญหาที่กําลังคุกคามเขาคอหงสในปจจุบัน และเห็นวาควรจะประสาน
ความรวมมือกับชุมชนและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการยกระดับความรูความเขาใจและความตระหนักของสมาชิก
ในสังคมตอปญหาการสูญเสียพื้นที่ปาและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนผลกระทบตางๆ รวมทั้งสงเสริม
ใหเกิดความรักความอบอุนในครอบครัวซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญยิ่งของสังคม เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวม
ในการดูแลรักษาพื้นที่เขาคอหงส จึงกําหนดจัดโครงการคายครอบครัวอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เฉลิมพระเกียรติบนพื้นที่เขาคอหงส ขึ้น เพื่อกระตุนและพัฒนาความรู ความเขาใจและความตระหนักตอปญหาการ
สูญเสียพื้นที่ปาและความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนการสรางและขยายเครือขายความรวมมือกับภาคประชา
สังคม โดยมุงเนนที่เด็ก เยาวชนและครอบครัว ใหมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูเขาคอหงสอยางเขมแข็งและ
จริงจังในระยะยาว
2. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อสรางครอบครัวนักอนุรักษรุนใหมที่มีความสนใจรวมกันในการดูแลรักษาเขาคอหงส
2) เพื่อสรางความอบอุนภายในครอบครัวผานกิจกรรมการเรียนรูธรรมชาติรูปแบบตางๆ บนเขาคอหงส
3) เพื่อเผยแพรความรูแ ละสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษเขาคอหงสกับกลุมตางๆ ในสังคม
3. วิธีการดําเนินงาน
การดําเนินงานโครงการคายครอบครัวอนุรักษทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติบน
พื้นที่เขาคอหงส จะอาศัยหลักการในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีและการมีสวนรวมในครอบครัวของผูเขารวม
โครงการในการเรียนรูทําความเขาใจกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่เขาคอหงส ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจ
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รวมกัน และ การถายทอดแนวความคิดดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพื้นที่ปาเขา
คอหงส ทั้งภายในครอบครัว และถายทอดสูชุมชนตอไป โดยประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมที่ 1 การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพบนเขาคอหงส ทั้ง
พรรณพืชและสิ่งมีชีวิตตางๆ รวมทั้ง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษและฟนฟูเขาคอหงส
กิจกรรมที่ 2 การเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหองเรียนธรรมชาติ โดยการเดินปา
ศึกษาธรรมชาติบนเขาคอหงส
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่ สริมสรางความรูความเขาใจทางธรรมชาติวิทยาและการอนุรักษธรรมชาติ
บนเขาคอหงส
กิจกรรมที่ 4 สรุปการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอแนวทางการมีสวนรวมในการอนุรักษและ
ฟนฟูเขาคอหงสในระยะตอไป
ทั้งนี้ เมื่อผูเขารวมโครงการคายครอบครัวฯ ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเขาคอหงส และแนวทางการมี
สวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูเขาคอหงสแลว จะสามารถนําความรูความเขาใจที่ไดไปสื่อสารภายในครอบครัว
เพื่อปลูกฝงและหลอหลอมจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน รวมทั้งจะมีสวน
รวมในการเผยแพรขอมูลเหลานั้นไปสูชุมชนและสังคมตอไป
นอกจากนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้ ผูเขารวมโครงการฯ ทุกทานสามารถรวมเปนสวนหนึ่งในการ
อนุรักษและฟนฟูเขาคอหงสเพื่อเปนลมหายใจของชุมชนและลูกหลานในอนาคต โดยการแสดงเจตจํานงเขารวม
เปน สมาชิก ชมรมคนรัก ษเขาคอหงส หรือสมัค รเขารวมเปน อาสาสมัครพิทัก ษเขาคอหงส และติดตามขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนและรวมกิจกรรมไดอยางตอเนื่องโดยผานสื่อตางๆ ของ
ทางโครงการรวมอนุรักษเขาคอหงส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชมรมคนรักษเขาคอหงส และอื่นๆ
4. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระยะเวลาการเขาคาย 2 วัน 1 คืน ระหวางวันเสารที่ 17 – วันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2554
5. สถานที่ดําเนินงาน
1) พื้นที่คายลูก เสือ เทศบาลนครหาดใหญ หอศิลปนครหาดใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่โดยรอบ
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ
2) บริเวณโดยรอบเขาคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
6. กลุมเปาหมาย
ครอบครัวนักอนุรักษที่อาศัยในพื้นที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 15-20 ครอบครัว ครอบครัว
ละ 2-4 คน โดยจะตองมีเด็กหรือเยาวชนที่อายุ 7 ปขึ้นไป อยางนอยจํานวน 1 คน สําหรับผูใหญไมจํากัดอายุแตตอง
มีสุขภาพที่แข็งแรง (สมาชิกในครอบครัว คือ พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา พี่ นอง หรือผูที่ใชชีวิตปกติอยู
รวมกัน โดยไมจําเปนตองอยูรวมบานเดียวกัน)
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ทั้งนี้ เยาวชนที่มีอายุ 13 ปขึ้นไป สามารถเขารวมโครงการฯ ไดโดยไมจําเปนตองมากับครอบครัว แตใหมี
หนังสืออนุญาต/ยินยอมใหเขารวมโครงการฯ จากผูปกครอง
7. ตัวชี้วัด
1) จํานวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษ และฟนฟูเขาคอหงส รอยละ 60 ของจํานวน
ผูเขารวมโครงการทั้งหมด
2) จํานวนผูสมัครเขารวมเปนสมาชิกชมรมคนรักษเขาคอหงส รอยละ 60 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด
3) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/ครอบครัวนักอนุรักษที่มีความสนใจรวมกันในการดูแลรักษาเขาคอหงส และ
เขารวมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษและฟนฟูเขาคอหงสที่จัดตอเนื่องภายหลังจากการจัดโครงการคายครอบครัว ฯ
4) ความสมัค รสมานสามัคคีและการมีสวนรว มของสมาชิก ในครอบครัวที่เขารวมโครงการในการทํา
กิจกรรมตางๆ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) กลุมเปาหมายเกิดการเพิ่มพูนประสบการณ กระบวนการคิด และพัฒนาทักษะทั้งดานวิชาการและทักษะทาง
สังคมโดยประสบการณตรง และเกิดความตระหนักถึงคุณคาของเขาคอหงส รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการเขารวม
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อการอนุรักษเขาคอหงสในระยะตอไป
2) สามารถสรางครอบครัวนักอนุรักษรุนใหมที่มีความสนใจรวมกันในการดูแลรักษาเขาคอหงสได
3) สามารถเปนสื่อกลางในการสรางความอบอุนภายในครอบครัวผานการเรียนรูธรรมชาติบนเขาคอหงสได
4) สามารถเผยแพรความรูแ ละสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษเขาคอหงสกับกลุมตางๆ ในสังคม ได
9. แนวทางการประเมินผลหรือการติดตามผลโครงการ
สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นกิจ กรรมจากแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
10. หนวยงานที่รับผิดชอบ
การจัดโครงการคายครอบครัวฯ นี้ เปนการผสานความรวมมือของภาคีเครือขายเพื่อการอนุรักษและฟนฟู
เขาคอหงส ประกอบดวย
1) โครงการรวมอนุรักษเขาคอหงส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2) พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
3) สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพเขาคอหงส (วพส.)
4) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส
5) มณฑลทหารบกที่ 42 (คายเสนาณรงค)
6) เทศบาลนครหาดใหญ
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11. คาสมัครในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวนักอนุรักษที่อาศัยในพื้นที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 15-20 ครอบครัว ครอบครัว
ละ 2-4 คน โดยจะตองมีเด็กหรือเยาวชนที่อายุ 7 ปขึ้นไป อยางนอยจํานวน 1 คน สําหรับผูใหญไมจํากัดอายุแตตอง
มีสุขภาพที่แข็งแรง (สมาชิกในครอบครัว คือ พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา พี่ นอง หรือผูที่ใชชีวิตปกติอยู
รวมกัน โดยไมจําเปนตองอยูรวมบานเดียวกัน) ทั้งนี้ เยาวชนที่มีอายุ 13 ปขึ้นไป สามารถเขารวมโครงการฯ ไดโดย
ไมจําเปนตองมากับครอบครัว แตใหมีหนังสืออนุญาต/ยินยอมใหเขารวมโครงการฯ จากผูปกครอง
โดยกําหนดอัต ราคาสมัค ร เหมาจายครอบครัว ละ 200 บาท (สมาชิก ในครอบครัว ไมเกิน 3 คน หากมี
จํานวนสมาชิกเกิน 3 คน คิดเพิ่มเปนรายบุคคล ผูใหญ คนละ 100 บาท เด็ก คนละ 50 บาท)
*******************************************************************************************

6

กําหนดการ
โครงการ “คายครอบครัวอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติบนพื้นที่เขาคอหงส”
วันเสารที่ 17 กันยายน 2554
เวลา
กิจกรรม
07.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน พรอมรับอาหารวาง ณ หอศิลปนครหาดใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ
09.00 - 09.30 น. พิธีเปด ณ หองประชุม หอศิลปนครหาดใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ
กลาวตอนรับ โดย ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ
กลาวรายงาน โดย ผศ.นพ.อุทัย เกาเอี้ยน รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กลาวเปดคาย โดย พลตรี เบ็ญจรงค เจริญพร ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 (คาย
เสนาณรงค)
09.30 - 10.00 น. การบรรยายเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่เขาคอหงส และ แนวทางการดําเนินงานเพื่อ
การอนุรักษและฟนฟูเขาคอหงส โดย ดร.ทพ.ประกาศ สวางโชติ ประธานคณะทํางานโครงการ
รวมอนุรักษเขาคอหงส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ หองประชุม หอศิลปนครหาดใหญ เฉลิม
พระเกียรติฯ
10.00 - 11.30 น. กิจกรรมสรางสายสัมพันธระหวางผูเขารวมโครงการ การตกลงสรางกติกาคาย และการแบงกลุม
เพื่อทํากิจกรรมกลุมยอย ณ หองประชุม หอศิลปนครหาดใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ
11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานกิจกรรม หอศิลปนครหาดใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ
12.30 - 16.30 น. ทํากิจกรรมกลุมยอยตามฐานการเรียนรูตางๆ และ รับประทานอาหารวางระหวางการรวมกิจกรรม
16.30 - 18.30 น. เดินทางขึ้นสูเขาคอหงส(โดยขบวนรถรับ-สง) เพื่อชมพระอาทิตยตก สัมผัสบรรยากาศและชื่นชม
ทัศนียภาพยามค่ําคืนบนเขาคอหงส ณ บริเวณลานหนาพระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส (ภายใน
สวนสาธารณะฯ)
รับประทานอาหารเย็น
18.30 - 19.30 น. เดินเทาลงจากเขาคอหงส พรอมรวมกิจกรรมศึกษาชีวิตสัตวยามค่ําคืนบนเขาคอหงสตลอดเสนทาง
สูบ ริเวณคายลูกเสือ เทศบาลนครหาดใหญ
19.30 - 20.30 น. สรุปการเรียนรู ณ บริเวณลานกิจกรรมคายลูกเสือ เทศบาลนครหาดใหญ
20.30 - 21.30 น. กิจ กรรมเรียนรูด าราศาสตร (ดูด าว: กิจ กรรมนี้เปน กิจ กรรมที่ใ หอิสระแกผูที่ประสงคจ ะรว ม
กิจกรรมโดยสมัครใจ)/ แยกยายเขานอน
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วันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2554
เวลา
กิจกรรม
05.00 - 05.30 น. ตื่นนอนรับอรุณ และทําภารกิจสวนตัว ณ บริเวณเรือนพัก คายลูกเสือ เทศบาลนครหาดใหญ
05.30 - 08.00 น. เตรียมพรอมรางกาย และ เดินทางสูยอดเขาคอหงส ชื่นชมทัศนียภาพยามพระอาทิตยขึ้น ทามกลาง
สายลมและแสงตะวันที่ลอดผานทะเลหมอก บริเวณ จุดชมวิว หนาสถานีเสาสงสัญ ญาณโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 (ภายในสวนสาธารณะฯ) และศึกษาชีวิตสัตวกลางวันระหวางเสนทาง
รับประทานอาหารเชา ณ บริเวณจุดชมวิวฯ
08.00 - 08.30 น. เดินทางสูหอศิลปนครหาดใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับกิจกรรมตอไป
08.30 - 08.45 น. พักตามอัธยาศัย
08.45 - 10.15 น. กิจกรรมธรรมะกับสุนทรียะทางธรรมชาติ โดย พระมหาจรูญ ขันติพะโล (พระอาจารยดอกเข็มปา)
สํานักสงฆสัจธรรมบานในไร และ ทีมงานวิทยากรจากหอศิลปนครหาดใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. กิจกรรมครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ หอง
ประชุม หอศิลปนครหาดใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานกิจกรรม หอศิลปนครหาดใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ
13.00 - 13.45 น. ออกเดินทางโดยขบวนรถรับ-สงจากที่พักสู อางเก็บน้ําแกมลิง เทศบาลนครหาดใหญ เพื่อรวม
กิจกรรมปลูกตนไม
13.45 - 15.00 น. กิจกรรมปลูกตนไมรอบคันดินอางเก็บน้ําแกมลิง เทศบาลนครหาดใหญ ตําบลคอหงส อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
15.00 - 15.15 น. พิธีปดคายครอบครัวฯ โดย นายครั่น ทวีรัตน นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส
15.15 - 15.45 น. ผูเขารวมโครงการเดินทางกลับสูคายลูกเสือ เพื่อเก็บสัมภาระและแยกยายกลับบาน
15.45 น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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