
 



๒ 
 

ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ ๒๑ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหต ุ
1. มาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม งวด 
13 จังหวัด 
 

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2564     (เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564) ตามที่ส านักงานเลขาธิการศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 เสนอ ถึงแนวทางการออกข้อก าหนดตาม
ความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 28) และค าสั่ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์           
ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  13 จังหวัด พ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด  53 จังหวัด (เดิม 24 จังหวัด) พ้ืนที่ควบคุม 10 
จังหวัด (เดิม 25 จังหวัด) และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  1 จังหวัด คือภูเก็ต       
(เดิม 18 จังหวัด)  
 
         ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้มีการยกระดับเพิ่ม 
3 จังหวัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 
จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี , 
นครปฐม, นนทบุรี นราธิวาส, ปทุมธาน,ี ปัตตานี, พระนครศรีอยุธยา
, ยะลา, สงขลา, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร    
 

        ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
2548 (ฉบับที่ 28)  ที่ประชาชนและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด 13 จังหวัด สามารถท าไดด้ังนี ้
 

– ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-04.00 น. ยกเว้นบุคคลที่
ได้รับอนุญาต 
– ลดการเดินทางในพ้ืนที่และงดการเดินทางข้ามจังหวัด 
– ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ WFH 100% และให้เอกชน WFH 
เต็มขีดความสามารถ 
– ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทาง หรือ QR Code เพ่ือใช้เดิน
ทางเข้า-ออกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ผู้เดินทางจะต้อง
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ก าหนด https://covid-19.in.th 
เพ่ือรับ QR Code มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ) 
– ขนส่งสาธารณะ จ ากัดผู้โดยสารไม่เกิน 50% ของความจุ 
– ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม ห้ามทานในร้าน ให้ซื้อกลับ
บ้านเท่านั้น 
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– ห้าง/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์          
มาร์เก็ต ยาและเวชภัณฑ์ และพ้ืนที่การให้บริการฉีดวัคซีน        
หรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืน ๆ ของภาครัฐเปิดได้ถึง 
2 ทุ่ม 
– โรงแรมเปิดได้ปกติ งดกิจกรรมสัมมนา ประชุม หรือจัดเลี้ยง 
– ร้านสะดวกซ้ือ และตลาดสด ปิดตั้งแต่ 20.00-04.00 น. 
– โรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา เรียนออนไลน์ ห้ามใช้
สถานที่จัดการสอน 
– กิจการต่อไปนี้เปิดได้ตามความจ าเป็น แต่ต้องด าเนินการตาม
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย โรงพยาบาล สถานพยาบาล 
คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าท่ัวไป โรงงาน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสาร
คมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขาย
ยาและเวชภัณฑ์ ร้านจ าหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ร้านจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจ าเป็น สถานที่จ าหน่ายแก๊สหุงต้ม 
เชื้อเพลิง ปั๊มน้ ามัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหาร         
ตามสั่ง 
– ห้ามจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 5 คน 
 

         ด้านสมาคมธนาคารไทย  แจ้งปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า 
สาขาในศูนย์การค้า และสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้ง 13 จังหวัดข้างต้นเป็นการชั่วคราว 
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมเป็นต้นไป  พร้อมแนะน าการท าธุรกรรม
ผ่านช่องทาง Mobile Banking เช่น พร้อมเพย์ หรือการช าระเงิน
ด้วย QR Code เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดการเดินทาง และ
ลดการสัมผัส 
 

2. มาตรการ เยียวยานายจ้าง และ
ผู้ประกันตน ม.33,ม.39,ม.40 ใน
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 
จังหวัด   
 

           คณะรัฐมนตรีมีมตเิหน็ชอบมาตรการชว่ยเหลอืในระยะ
เร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
ข้อก าหนดฉบับที่ 2 8  เพ่ือลดผลกระทบในระยะสั้น ส าหรับกลุ่ม
แรงงานและผู้ประกอบการ ทั้งในและนอกระบบประกันสังคม         
โดยเป็นการทดแทนมาตรการช่วยเหลือตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2564 ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 1 เดือน  ในพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวม 13 
จังหวัด ในกิจการที่ได้รับผลกระทบ 9 สาขา จากเดิมที่เห็นชอบไป
แล้ว 2 ,519.38 ลบ. เพ่ิมเป็น 13 ,504.696 ลบ. หรือเพ่ิมข้ึน 
10,985.316 ลบ. โดยมรีายละเอียดดังนี ้
          1. ขยายพ้ืนที่จังหวัดในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
จากเดิม 10  จังหวัด  เป็น 13 จังหวัด ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครปฐม, นนทบุรี นราธิวาส, 

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 
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ปทุมธาน,ีปัตตาน,ี พระนครศรีอยุธยา, ยะลา, สงขลา, สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร 
            2. กิจการรวม 9 สาขา ได้แก่  
             1) ก่อสร้าง  
             2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  
             3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ  
             4) กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ ตามท่ีส านักงาน
ประกันสังคมก าหนด  
             5) ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์  
             6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  
             7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน  
             8) กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ  
             9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร   
         3. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ  
         3.1 ในระบบประกันสังคม  
         นายจา้งและผูป้ระกันตน ตามมาตรา 33    
            -นายจ้างและผู้ประกอบการ รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้าง
ตามจ านวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุด       
ไม่เกิน 200 คน   
            -ลูกจ้าง จ่ายเพิ่มเป็น  2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะ
ได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน  ซึ่งเมื่อรวม
กับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 
7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ท าให้ผู้ประกันตน ม.33 
สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 
บาท/คน     
           นอกจากนี้ ไดเ้พ่ิมสิทธิให้ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40     
ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/
คน  ส าหรับผู้ที่อยู่นอกระบบ ม. 33 อาชีพอิสระ ขอให้ขึ้นทะเบียน
กับประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64  เพ่ือจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน    
  
          3.2 นอกระบบประกันสังคม   
           กลุม่ผูป้ระกอบการ/นายจ้าง กรณีมีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียน
กับประกันสังคม (ม.33) ภายในเดือน ก.ค. 64  เพ่ือที่นายจ้างจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือตามจ านวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถาน
ประกอบการ  สูงสุดไม่เกิน 200 คน ขณะเดียวกันลูกจ้างสัญชาติ
ไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน 
            กรณีท่ีไม่มีลกูจ้าง ให้ลงทะเบียนเปน็ผูป้ระกันตนตาม
มาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/
คน รวมทั้งขยายมาตรการช่วยเหลือ จากเดิมให้เฉพาะผู้ประกอบการ
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ในหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในโครงการคนละครึ่งที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนกับประกันสังคม ได้รับการช่วยเหลือ 3,000 บาทเท่านั้น    
         ส าหรบัผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน”  โครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะ   
         -ขยายให้ความช่วยเหลือจากเดิมเฉพาะหมวดร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม เป็น 5 กลุ่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านค้า
ทั่วไป ร้านค่าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาด
ใหญ)่ กรณีท่ีมีลูกจ้าง ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือน 
ก.ค. 64 เพ่ือนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจ านวนลูกจ้าง 
3,000 บาท/คน/สถานประกอบการ  สูงสุดไม่เกิน 200 คนและ
ลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีท่ีไม่
มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 
64 เพ่ือจะได้รับเงินในอัตรา 5,000 บาทต่อคน  
 
         ทัง้นี ้ ในการจ่ายเงินชดเชยผู้ที่อยู่ในมาตรา 33 ที่ได้รับ
ผลกระทบจากประกาศ-ค าสั่งของรัฐบาล ผู้ที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33 ได้รับการชดเชย 2,500 บาทด้วย และ
ลูกจ้างแรงงาน มาตรา 33 ที่ตกงาน จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง
รายวัน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก 
2,500 บาทต่อคน ไม่เกิน 10,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชี
พร้อมเพย์เลขประจ าตัวประชาชน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
 

         ส่วนการจัดสรรให้นายจ้าง ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 9 กิจการ จะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์  
เลขประจ าตัวประชาชน ให้แก่ นายจ้างที่อยู่ในเขต 10 จังหวัด
ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้ม โดยนายจ้างได้สูงสุด 6 แสนบาท          
(จากลูกจ้าง  ไม่เกิน 200 คน ๆ ละ 3 ,000 บาท) ในวันที่ 6 
สิงหาคม 2564 เช่นเดียวกัน 
         ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์
และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้ 
รัฐบาลจะเยียวยา 5,000 บาท โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน        
ในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564 ให้รีบสมัคร
ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2564 เพื่อส านักงานประกันสังคมจะได้ส่ง
ข้อมูล และโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
        ขณะที่นายจ้างผู้ประกอบการ ในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด   
ให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพ่ือรับ
เงินช่วยเหลือตามผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้
โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพ่ือรับค่าช่วยเหลือ 
5,000 บาท ด้วยเช่นกัน 



๖ 
 

        ส่วน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ที่มีการประกาศ
เพ่ิมเติม เพิ่มเติมสภาพั ฒน์ จะน าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการ   
กลั่นกรองเงินกู้ภายในสัปดาห์นี้ และน าเข้า ครม. ในวันอังคารที่ 27 
กรกฎาคม 2564 
        ส าหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th 
หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ( 7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และท่ีเคาน์เตอร์บิ๊กซี 
(Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม 
        ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที/่จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการ  
ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง 
 

3. ปรับมาตรการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ” 
ขยายเวลาและเพิ่มวงเงิน  
 

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได”้ ให้
มีความเหมาะสม ดังนี ้ 
         ๑. ขยายระยะเวลาใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยรับ 
e-Voucher จากเดิมวันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.64 เป็นวันที่ 1 ก.ค.-30 
พ.ย.64 (ขยายเพิ่ม ๒ เดือน)  
         ๒. เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุด ที่น ามาค านวณสิทธิ จากเดิม  
5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน       ต่อ
วัน  ส าหรับผู้ใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. -30 พ.ย. 64  
โดยจ ากัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่น ามาค านวณสิทธิ  e-Voucher  ไม่เกิน 
60,000 บาทต่อคน 
 
        (การค านวณสิทธิ e-Voucher ตั้งแต่วันที่ 1-21 ก.ค.64 คง
ค านวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน)  
         ๓.ปรับลดจ านวนกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมไม่เกิน  4 ล้านคน 
เป็น “ไม่เกิน 1.4 ล้านคน” (วงเงินลดลงจาก 28,000 ลบ.      
เป็น 9,800 ลบ.หรือลดลง 18,200 ลบ.) 
         การปรับเงื่อนไขโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมเนื่อง จาก
ประกาศข้อก าหนดของ ศบค. ซึ่งให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
คอมมูนิตี้มอลล์ ในเขตพ้ืนที่  ๑๓ จังหวัด เปิดร้านได้ถึงเวลา 20.00 
น.และเปิดให้ขายเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต้อง
ปิดชั่วคราว เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ส่งผลให้มีผู้ใช้สิทธิ์น้อยลง   
 

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 

 
 
 



๗ 
 

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ประเด็น  
 

ประเด็นที่ ๑ ข้าวช่อขิง สันติสุข ที่บ้านพรุชิง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อ าเภอชายแดน                                
จ.สงขลา 

ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เพียงกระทบต่อสังคมและวิถีความเป็นอยู่ของคน
ในพ้ืนที่ ความหวาดระแวงและความขัดแย้งในอดีต ส่งผลให้อาชีพดั้งเดิม อย่างการท านาข้าวของพ่ีน้อง
ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ใกล้จะเลือนหายไปด้วย 

 แผนงานสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันฟื้นฟูสังคม         
พหุวัฒนธรรมให้กลับคืนมา ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้าง
บ้านพรุชิง ต.ท่าม่วง อ.เทพา ได้รับการสนับสนุนให้รวมตัวพลิกฟ้ืนผืนนาที่ รกร้างว่างเปล่ากว่า 300 ไร่      
ให้กลายเป็นแหล่งปลูก “ข้าวช่อขิง” ข้าวดีมีคุณภาพครบวงจร เป็นข้าวพันธุ์โบราณท้องถิ่นของภาคใต้ตอนล่าง 
ซึ่งจากการฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ผลักดันให้ข้าวช่อขิง ขึ้นแท่นเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่คู่ผืนนาของ      
อ.เทพา จ.สงขลา                 

จากจุดเริ่มต้นของกลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง น าไปสู่การต่อยอดจากหน่วยงานภาครัฐ  เพิ่มโอกาส
ทางอาชีพสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ลืมตาพ้นจากความยากจน อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และโครงการพลิกนาร้างของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคท่ี 4 ส่วนหน้า น าไปขยายผลไปยัง
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอรอยต่อสงขลา ประกอบด้วย อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และ
สะบ้าย้อย ให้ชุมชนหันมาใช้ประโยชน์จากผืนนาที่รกร้าง เป็นแหล่งสร้างอาชีพอีกครั้ง  ความส าเร็จ            
ของโครงการพลิกนาร้าง และฟ้ืนพันธุ์“ข้าวช่อขิง”หนึ่งในอาชีพ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ภายใต้แผนงาน
สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้คนในพ้ืนที่ แต่ยัง
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องไทยพุทธ ไทยมุสลิม ให้เกิดความรักความสามัคคี อาศัยอยู่ร่วมกันแบบฉันท์
พ่ีน้อง นับเป็นต้นแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะน าพาสันติสุขให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีได้อย่างยั่งยืน  

 
###################### 

 
สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา/รายงาน 
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ประเด็นที่ ๒ ชาวสวนทุเรียน ต.ตาชี จ.ยะลา เร่งเก็บผลทุเรียนเพื่อส่งขาย ขณะที่เกษตร อ าเภอยะหา   คาดปี
นี้ทุเรียนในพื้นที่มีมากกว่า 3 พันตัน 
   

นายอนุวัฒน์ ทองธรรมชาติ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ม.2 บ้านเหมืองล่าง ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา   
ได้ท าการเก็บเก่ียวผลทุเรียนในแปลงสวนของตนเอง เพื่อส่งออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2564 โดยนายอนุวัฒน์ 
กล่าวว่า ผลผลิตทุเรียนในสวนที่ออกมาปีนี้ไม่แตกต่างจากปีท่ีผ่านมา คือยังมีให้ขายได้ ซึ่งโชคดีแม้ว่าทาง
จังหวัดจะมีมาตรการควบคุมการเดินทาง แต่ก็ได้ผ่อนปรนให้เกษตรกรน าผลทุเรียนไปส่งจ าหน่ายในตัวเมืองได้ 
แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบจริงๆ ตอนนี้คือเรื่องตลาด บางแห่งต้องปิดตลาดเนื่องจากโควิด ท าให้ราคาทุเรียน       
มีปัญหาผลกระทบอยู่บ้าง 
            ทางดา้น นายอนชุา จวูัตร์ เกษตรอ าเภอยะหา กล่าวว่า ในพ้ืนทีต่ าบลตาชี แนวโน้มผลผลิต
ค่อนข้างมากและมีคุณภาพเนื่องจากเกษตรกรได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้การ
ส่งเสริมระบบและใช้ระบบแปลงใหญ่ท าให้คุณภาพดีข้ึน โดยในปีนี้พื้นที่อ าเภอยะหา คาดการณ์ผลผลิตจะอยู่ที่
ประมาณ 2 - 3 พันตัน ส าหรับต าบลตาชี เป็นแหล่งทุเรียนบ้านดั้งเดิมมีสภาพแวดล้อมและสภาพพูมิอากาศที่
เรียกว่าบนเขาลูกฟูก ซึ่งเหมาะสมแก่การปลูกทุเรียนสะเด็ดน้ าของจังหวัดยะลา ส่วนในเรื่องของรูปทรง       
ของทุเรียนจะเป็น 4 พู หนามสวย สีของผิวสวยงามเป็นสีเขียวอมน้ าตาล ตูดแหลม ซึ่งเป็นลักษณะเด่น       
ของทุเรียนหมอนทองต าบลตาชี 
 

#################  
สวท.ยะลา/รายงาน 
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ประเด็นที่ ๓ กลุ่มกะละแมกาแฟสูตรโบราณ 
  

ต้นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าต้นแรกที่ปลูกในประเทศไทยที่ปลูกโดย นายนิตีหมุน  สุหลงกุ ชาว อ.สะบ้าย้อย 
จ.สงขลา ที่น าเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศมาเลเซียมาปลูกไว้ที่บ้านห้วยบอน ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
เมื่อปี 2447 หรือประมาณ 117 ปีมาแล้ว ก่อนที่จะการขยายพันธุ์และ  มีการส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์     
โรบัสต้านี้ออกไปอย่างกว้างขวางในประทศไทย 
       จากจุดเริ่มตน้ของกาแฟโรบัสต้า  ที่ก าเนิดเกิดข้ึนที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา บวกกับวัฒนธรรมการดื่ม
กาแฟของคนไทยและความต้องการในการรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ชาวบ้านที่นี่จึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟโรบัสต้าขึ้นที่บ้านห้วยบอน ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ร่วมกันผลิตเมล็ด
กาแฟโรบัสต้าให้มีคุณภาพโดยการคั่วเอง ผลิตเอง จนได้รสชาติกาแฟโรบัสที่มีกลิ่นหอม เข้มข้น กลมกล่อม 
ถูกใจคอกาแฟเป็นอย่างมาก สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีและพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์กาแฟกะละแม
สูตรโบราณ 
         กลุม่กะละแมกาแฟสูตรโบราณ เกิดจากการระดมความคิดกันของสมาชิก จ านวน 50 คน เป็นกลุ่ม    
พหุวัฒนธรรมที่มีท้ังชาวไทยพุทธและมุสลิม ก่อตั้งกลุ่มเมื่อเดือนเมษายน 2564 ได้มีแนวคิดในการน าเมล็ด
กาแฟโรบัสต้ามาพัฒนาเป็นกะละแมกาแฟสูตรโบราณที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร หอมหวาน      
นุ่มลิ้น  ได้กลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆเพราะใช้เมล็ดกาแฟสดที่ผลิตเองมาเป็นส่วนผสมส าคัญและ     
ทุกขั้นตอนท าด้วยรสมือของสมาชิกกลุ่มไม่ได้ผ่านกระบวนการเครื่องจักรแต่อย่างใด ใช้ไม้ฟืนเตาถ่านเพราะให้
ความร้อนได้ดีและท าให้กะละแมมีกาแฟมีกลิ่นหอม เมล็ดกาแฟน ามาบดโดยใช้เครื่องโม่มือหมุนแบบดั้งเดิม 
กากกาแฟที่บดได้น ามาร่อนด้วยตะแกรงและมะพร้าวจากต้นน ามาค้ันน้ ากะทิสดๆ  โดยสูตรในการท ากะละแม
กาแฟสูตรโบราณ ประกอบด้วย กาแฟ น้ าตาลปี๊บ แป้งข้าวเหนียว น้ ากะทิ การท ากะละแมด้วยแป้งข้าวเหนียว
เป็นสูตรวิธีท าแบบโบราณน ามาผสมน้ าตาลปี๊บนวดกับหางกะทิ กรองใส่กระทะเคี่ยวให้น้ าตาลละลายใช้ไฟปาน
กลาง คอยเติมน้ าต้มสุกเป็นระยะเพ่ือไม่ให้กะละแมเหนียวและเพ่ิมความนุ่มให้มากข้ึน กวนไปประมาณ 1 
ชั่วโมง  ใส่น้ าคั้นเมล็ดกาแฟลงไปเพ่ือให้มีกลิ่นหอมของกาแฟรวมถึงให้ได้รสกาแฟที่ช่วยให้เมื่อทานกะละแม
กาแฟแล้วรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเหมือนการกินกาแฟด้วย จากนั้นกวนให้แป้งเริ่มสุกเพ่ิมไฟแรงขึ้นเพ่ือเคี่ยวกวน
ให้ข้นแล้วค่อยๆลดไฟลง เมื่อกวนได้ที่ดีแล้วน ามาพักไว้ให้เย็น น ามานวดไล่ลม เป็นอันเสร็จส าหรับการท า
กะละแมกาแฟสูตรโบราณ 
           ดว้ยกรรมวิธีท่ีพิถีพิถันท าให้รสชาตขิองกะละแมกาแฟสูตรโบราณของท่ีนี่มีความแตกตา่งจากกะละแม
ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปส่งผลให้มียอดการสั่งซื้อเข้ามาจ านวนมากสามารถสร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่มได้      
เป็นอย่างดี โดยมีให้เลือกทั้งแบบเป็นถ้วย แบบกล่องและแบบเป็นกิโลกรัม ราคาจ าหน่ายเริ่มต้นตั้งแต่ราคา      
20 บาทเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สบู่น้ าผึ้งกาแฟอีกด้วย  
          กลุม่กะละแมกาแฟสูตรโบราณแม้จะก่อตั้งกลุม่มาไม่นานนกัแตเ่ป็นบทพิสจูนไ์ดถึ้งความตั้งใจในการน า
ของดีของเด่นในพ้ืนที่ชายแดนใต้ที่มีอัตลักษณ์มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและต่อยอดสร้างรายได้ 
นับเป็นอีกตัวอย่างความส าเร็จของการรวมกลุ่มที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก่อให้เกิดความม่ันคง 
มั่งค่ังและยั่งยืนแก่ชุมชนในอนาคต กลุ่มกะละแมกาแฟโบราณ  0630781679 

 
############### 

บดินทร์  พรหมสุข  ถ่ายภาพ สุภาวดี  บุญมี ทีมข่าว NBT สงขลา/รายงาน 
 
           



๑๐ 
 

ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 
ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๒1 กรกฎาคม 2564 

 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 

................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีนางณิชนันทน์ สาลีบุตร ราษฎร
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองครก อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่า 
บริเวณบ้านพักอาศัยของผู้ร้อง บ้านหนองยาง หมู่ ที่ 6 ต าบลหนองครก อ าเภอเมืองศรีสะเกษ มีเพ่ือนบ้าน
ลักลอบสีข้าวในเขตชุมชน ท าให้ได้รับความเดือดจากเสียงและฝุ่นละอองของเปลือกข้าว จึงประสงค์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ 

2. ผลการด าเนินงาน  
 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ        
ได้มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจสอบข้อเท็จจริงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ         
ได้ประสานอ าเภอเมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว      
ผลปรากฎว่าไม่พบการสีข้าวและเครื่องสีข้าวในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใดและจากการสอบถามผู้ถูกร้อง ทราบว่า
ได้เคลื่อนย้ายเครื่องสีข้าวออกจากพ้ืนที่แล้วและไม่ได้มีการสีข้าวในบริเวณดังกล่าวมานานแล้ว ประกอบกับ
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้บันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษด้วยแล้ว  โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือ และชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ถูกร้อง เพื่อมิให้มีการ
กระท าใด  ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและเป็นสาเหตุให้มีการร้องเรียนดังกล่าว อีกทั้ง เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพ่ือนบ้าน  ทั้งนี้ ผู้ร้องและผู้ถูกร้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ขอบพระคุณในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้วยความรวดเร็ว 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
 

 
 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

จังหวัดกาญจนบุร ี
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

................................................................... 

1. ความเป็นมา 
 ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดกาญจนบุรไีด้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีมีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
จากบ่อขยะส่งกลิ่นเหม็น และมีแมลงวันจ านวนมากตอมสิ่งสกปรกในบ่อขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต าบลลาดหญ้า 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ผลการด าเนินงาน  
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พบว่าบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีลักษณะรับก าจัดขยะมูลฝอย แต่มีขยะเล็กน้อยเนื่องจากมีประชาชน
แอบน ามาทิ้งในพื้นที่ดังกล่าว คณะผู้ตรวจสอบได้แนะน าให้เจ้าของที่ดินติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะในพ้ืนที่          
โดยเด็ดขาดหากพบเห็นให้แจ้งพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายสุเทพ แก้วทอง  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

จังหวัดลพบุร ี
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 

................................................................                                                                                

1. ความเป็นมา 
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ลพบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  กรณีผู้ร้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 5     
ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  เนื่องจาก   
พักอาศัยอยู่กับภรรยาและหลาน ซึ่งที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ 

2. ผลการด าเนินงาน 
 วันที ่8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
ลพบุรี ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี องค์การบริหาร    
ส่วนต าบลพรหมมาสตร์และผู้น าชุมชน ต าบลพรหมมาสตร์  ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมอบสิ่งของ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  ในกรณีดังกล่าวส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี         
ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึ งและส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ได้มอบเงินบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนเบื้องต้นและมอบชุดธารน้ าใจสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น 
ทั้งนี้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรีจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมแซม  
ที่อยู่อาศัยต่อไป   

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
นางอัญชัน ศิลารักษ์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 

................................................................... 

1. ความเป็นมา 
  ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  กรณีนายประพันธ์ ค าหงส์ อายุ 40 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี 66 หมู่ที่ 5 ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี          
เพ่ือมาติดต่อท าธุระกับเพ่ือนที่จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมานายประพันธ์ ค าหงส์ ไม่สามารถติดต่อเพ่ือนได้และ     
ไม่มีเงินจ่ายค่ารถเพ่ือเดินทางกลับบ้าน จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือตนเพื่อเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี 
2. ผลการด าเนินงาน  
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานนายสถานีรถไฟ         
จังหวัดศรีสะเกษ และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จ านวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและน าส่งขึ้นรถไฟ 
ณ สถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเดินกลับคืนสู่ภูมิล าเนา 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 

................................................................... 

1. ความเป็นมา 
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศรีสะเกษ  ได้รับเรื่องร้องเรียนร้อง  กรณีนายเฮ็ง อุไทยเลี้ยง อายุ 44 ปี          
อยู่บ้านเลขท่ี 45 หมู่ที่ 11 ต าบลสระบัว อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบอาชีพรับจ้าง อยู่ที่จังหวัด
อุบลราชธานี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้
ตกงานและไม่มีเงินจ่ายค่ารถเพ่ือเดินทางกลับบ้าน จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ       
เพ่ือเดินทางกลับภูมิล าเนาจังหวัดบุรีรัมย์ 

2. ผลการด าเนินงาน  
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานอ าเภอเมืองศรีสะเกษ          
ในการขอคัดส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือจาก สนง.พม              
จ.ศรีสะเกษ  ทั้งนี้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ประสานและน าส่งผู้ประสบปัญหาทางสังคม              
กับนายสถานีรถไฟ  จังหวัดศรีสะเกษและส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ           
เพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จ านวน 273 บาท เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน  และน าส่งขึ้นรถไฟ ณ สถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเดินทางกลับคืนภูมิล าเนา 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
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