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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ ๘ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหต ุ
1. ครม.เห็นชอบจัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม 
12 ล้านโดส เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่ประชาชน 

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงิน 4,254.36 
ล้านบาท ส าหรับจัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติม จ านวน 12 ล้านโดส 
เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน ใน 4 กลุ่มเปูาหมาย ดังนี้  
        1.กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจ าตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ
เรื้อรังรุนแรง (ปอดอุดกั้น หอบหืด) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต
เรื้อรังระยะท่ี 5 (ไตวายเรื้อรัง) โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุก
ชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบ าบัด รังสีบ าบัดและภูมิคุ้มกัน
บ าบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ( BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 35 
น้ าหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม)  
        2. ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป 
        3. เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับการควบคุมโควิด-19 ที่มีโอกาส
สัมผัสผู้ปุวย เช่น ด่านควบคุมโรคตามชายแดน สถานกักกันโรค 
ทหาร ต ารวจ เจ้าที่เก็บขยะติดเชื้อ เป็นต้น  
        4. ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
 

       ทัง้นี ้การจัดหาวัคซีนซิโนแวคจ านวน 12 ล้านโดสนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชน เพราะเป็นวัคซีนที่
ผลิตแล้ว ไม่ต้องท าการจัดซื้อล่วงหน้า ท าให้สามารถส่งมอบได้
ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. และยังเป็นการรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสม
และเพ่ิมความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแก่ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายทั่วประเทศที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 7 โรค
เรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มวัยแรงงาน 8 
ล้านคน และกลุ่มแรงงานต่างด้าว 2 ล้านคน โดยเฉพาะในพ้ืนที่
เศรษฐกิจกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือชะลอไม่ให้เกิดการติดเชื้อ
และแพร่กระจายในวงกว้าง  
       นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนไขว้ระหว่างวัคซีน Sinovac และ AZ 
จะสามารถร่นระยะเวลาการฉีดลงได้ และยังท าให้เกิดภูมิคุ้มกันใน
ระดับสูงตามผลการวิจัย  ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน 
ลดอัตราการปุวย/การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแล
รักษาผู้ปุวยจากโรคโควิด-19  รวมทั้งลดผลกระทบ ฟื้นฟูสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว  
       ขณะที ่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ
จัดหาวัคซีนโควิด-19 ในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564  รวม 
3 ยี่ห้อ ได้แก่ วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค โดยมี

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 
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แผนการจัดหาวัคซีนทั้ง 3 ยี่ห้อ ดังนี ้
     - เดือนสิงหาคมจัดหาทั้งสิ้น 13.8 ล้านโดส แบ่งเป็น วัคซีน  ไฟ
เซอร์ 1.5 ล้านโดส (ลอตบริจาค) แอสตร้าเซนเนก้า 5.8 ล้านโดส 
และซิโนแวค 6.5 ล้านโดส 
 

     - เดือนกันยายนจัดหาทั้งสิ้น 15.3 ล้านโดส แบ่งเป็น วัคซีน ไฟ
เซอร์ 2 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 7 .3 ล้านโดส และซิโนแวค      
6 ล้านโดส 
 

      - เดือนตุลาคมจัดหาทั้งสิ้น 2 4 ล้านโดส  แบ่งเป็น วัคซีน          
ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 10 ล้านโดส และซิโนแวค      
6 ล้านโดส 
 

     - เดือนพฤศจิกายนจัดหาทั้งสิ้น 23 ล้านโดส แบ่งเป็น วัคซีนไฟ
เซอร์ 10 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 13 ล้านโดส 
  

     - เดือนธันวาคมจัดหาทั้งสิ้น 23  ล้านโดส  แบ่งเป็น วัคซีน             
ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 13 ล้านโดส  
 

2. อนุมัติ วงเงินเพิ่ม 16 ,965.5 
ล้านบาท เร่ง เยียวยาผู้ประกันตน 
ม.33  ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด 29 จังหวัด  ที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐ 

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ส านักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียด  โครงการเยียวยานายจ้างและ
ผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 กิจการ  ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ของรัฐ ที่ประกาศใช้เพื่อแก้ไขปัญหาก ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ดังนี ้
 

       1. ขยายกรอบวงเงินจาก 17,050.4 ล้านบาท            เป็น 
17,912.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 862.2 ล้านบาท    จากการ
ปรับปรุงจ านวนนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพ้ืนที่ 29 จังหวัด 
โดยมีนายจ้างจ านวน 226,394 ราย เพ่ิมข้ึน 18,900 รายและ
ผู้ประกันตน ม.33 จ านวน 3,877,936 ราย เพ่ิมข้ึน 400,375 
ราย ซึ่งเป็นผลจากการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 
16 จังหวัด สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 
24 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ยังขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและ
ด าเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี ้
 

       2. อนุมัติเงิน 16,103.3 ล้านบาท  ช่วยเหลือนายจ้างและ
ผู้ประกันตน ม.33 ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 
เพ่ิมเติม 1 เดือน (สิงหาคม) แบ่งเป็น  
         1) ช่วยเหลือนายจ้างจ านวน 194,660 ราย โดยจ่ายให้ 
3,000 บาท ต่อจ านวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท  

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 
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         2) ช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม ม. 33 สัญชาติไทย จ านวน 
3,538,530 คน โดยจะจ่ายให้ 2,500 บาท/คน/เดือน เป็นจ านวน
เงิน 8,846.3 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาภายในเดือน
กันยายน 2564 นี ้
 

        ทั้งนี้ เป็นการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมรวม ทั้งสิ้น จ านวน 
16,965.5 ล้านบาท จากที่มติครม.ได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อ
วันที่ 10 ส.ค. 64 จ านวน 17,050.4 ล้านบาท โครงการเยียวยา
นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดย
เป็นการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพ้ืนที่ 
13 จังหวัด ในระยะเวลา 2 เดือน คือเดือน             ก.ค.- ส.ค. 
และในพื้นที่ 16 จังหวัด ระยะเวลา 1 เดือน คือเดือนสิงหาคม รวม
แล้วมีกรอบวงเงินทั้งสิ้น 34,015.9 ล้านบาท 
 

         นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม ได้มีข้อสั่งการให้รมว.แรงงานเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้แก่
ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 โดยเร่งด่วน  ซึ่งในภาพรวม
กระทรวงแรงงานได้จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.
40 ไปแล้วทั้งสิ้นจ านวน 41,160.86 ล้านบาท         คิดเป็น 
97% 
 

         ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด แบ่งเป็น 
13 จังหวัด  ได้แก่ กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี 
นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ 16 จังหวัด  ได้แก่ กาญจนบุรี 
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง 
นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา 
เพชรบูรณ์ และตาก    
 

     ส่วนกิจการ 9 สาขาอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือ จากการเป็น
ผู้ประกันตน ม.33 ได้แก่  
             1) ก่อสร้าง  
             2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  
             3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ  
             4) กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ ตามท่ีส านักงาน
ประกันสังคมก าหนด  
             5) ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์  
             6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  
             7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน  
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             8) กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ  
             9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร   
 

๓.เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 
อบต.ภายในสิ้นปี 64 

          คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) 5,300 แห่ง กทม.และ
เมืองพัทยา โดยเริ่มด าเนินการดังนี้  
 

         - ก.มหาดไทย เตรียมพร้อมด้านงบประมาณ จัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปี 65 ขององค์การบริหารส่วนต าบล กทม.และ
เมืองพัทยา ก าหนดรายการค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ิมเติมส าหรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

         - ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบและ
ประกาศ กกต. เรื่องสรรหา กกต.ประจ า อปท.ครบทุก อปท.แล้ว 
และระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค.64 กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ส่วนช่วงวันเลือก
ตั้งอยู่ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.- 12 ธ.ค.64 ส าหรับการเลือกตั้ง กทม.
และเมืองพัทยาจะพิจารณาในล าดับต่อไป 
          ก่อนหนา้นัน้ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 ให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  “นายกเทศมนตรี-สภาเทศบาล ” 
และกกต.ไดจ้ัดเลือกตั้งวันที่ 28 มี.ค.64   
 

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 

๔. เพิ่มกรอบวงเงิน 2 หมื่นล้าน 
ให้ ธอส.ปล่อยกู้ “บ้านล้านหลัง 
เฟส 2” 
 
 

          คณะรัฐมนตรี มีมติเพิ่มกรอบวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท        
เพื่อส่งเสริมใหผู้้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเองผ่ าน “โครงการบ้านล้านหลัง ” โดยให้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนให้สามารถซ้ือที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท  
          ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอสินเชื่อจนใกล้เต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว 
โดยข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 21 ก.ค.64 ธอส.          ได้
อนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังแล้ว 52,514 ราย เป็นเงิน 
39,522.37 ล้านบาท จากวงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท 
และเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคา
และอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมาก
ยิ่งขึ้น จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ดังนี้ 
 

          1.ปรับชื่อเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ 
(โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) พร้อมปรับกรอบวงเงินโครงการ

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 
 



๖ 
 

เพ่ิมจ านวน 20,000 ล้านบาท ท าให้วงเงินโครงการบ้านล้านหลัง 
รวมทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท 
          2.ธอส.ไม่ก าหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้  เงินงวดผ่อนช าระ         
รายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน จากเดิมท่ีก าหนด  
          (1) ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ผ่อนช าระ
รายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน  
          (2) ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท ผ่อนช าระราย
เดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน 
          3.ปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี 
(จากเดิมดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ส าหรับผู้กู้
ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท) 
          4.ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการออกไป จนถึงวันที่ 31 
ธ.ค.66 หรือจนกว่า ธอส.ให้สินเชื่อจนเต็มวงเงิน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค.64 
 

         นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จ านวน 700 ล้านบาท เพื่อชดเชยให้ ธอส.ส าหรับส่วนต่างระหว่าง
รายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ ธอส.กับรายได้ดอกเบี้ยรับ
จากโครงการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง 
ระยะที่ 2) 
 

5. สถานการณ์น้ าและการบริหาร
จัดการช่วงฤดูฝน 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
การบริหารจัดการน้ าในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับ 
ตลอดจนความพร้อมของเจ้าหน้าที่  เครื่องมืออุปกรณ์  ช่องทางการ
แจ้งเตือนเพื่อเฝูาระวัง และการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาท ิกอนช. ปภ. เป็นต้น 

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ประเด็น  
 



๗ 
 

ประเด็นที่ ๑ กลุ่มนักเรียนกว่า 20 คน รวมตัวกันใช้เวลาว่างหลังจากเรียนออนไลน์ท างานรับจ้างปลูก หน่อ
สับปะรด หารายได้ช่วงโควิด-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ระบาด ท าให้โรงเรียนทุกระดับชั้นไม่สามารถ
เปิดเรียนได้ตามปกติ แต่ให้นักเรียนได้เรียนผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ เช่นเดียวกับนักเรียนในพ้ืนที่หมู่ที่  7 
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ที่ต้องเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จึงมีเวลาว่างเพราะบาง
ระดับชั้นเรียนแค่  4 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น เด็กๆในพ้ืนจึงได้รวมตัวกัน มีเด็กตั้งแต่อายุ  6 ขวบไปจนถึง  14 ปี
หลังจากเรียน ออนไลน์ก็จะไปรับจ้างปลูก พืชผักและผลไม้ เพ่ือที่จะหารายได้ให้กับตัวเอง เงินที่ได้มาน าใช้จ่าย
ส่วนตัวหรือบางคนก็หาค่าเทอม โดยไม่ต้องรบกวนผู้ปกครอง 

โดยช่วงนี้ในแต่ละวันเด็กๆที่รวมตัวกันก็จะมารับจ้างปลูกสับปะรดในพื้นที่18 ไร่ที่ทางนายภควัฒน์ วิจิตรไพโรจน์  
ได้เช่าที่ดินที่เป็นสวนยางเล็กเพ่ิงปลูกเอาไว้ โดยจะต้องขนและปลูกต้นสับปะรดมากถึง  52,000ต้น โดยแบ่ง
หน้าที่ให้เด็กๆทุกคนได้รับผิดชอบ หลังจากเรียนออนไลน์เสร็จแล้ว แค่ไม่ก่ีชั่วโมง โดยให้เด็กๆ  ท าไปเรื่อยๆ
ไม่ได้รีบร้อน ค่าจ้างก็จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม   

ทางด้านนาย ภควัฒน์ วิจิตรไพโรจน์ เจ้าของไร่สับปะรด ผู้สนับสนุนเด็กๆ  กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการ
รวมตัวของเด็กๆ เกิดจากผลกระทบของไวรัสโควิด- 19ที่ก าลังระบาด ท าให้ต้องปิดโรงเรียน จึงมีแนวคิดว่า   
เมื่อเด็กๆอยู่บ้านมีเวลาว่างจะหาอะไรให้พวกเขาท า เพ่ือให้พวกเขาได้มีรายได้เป็นของตัวเอง พอดีมีพ้ืนที่ว่าง
ของเพ่ือนบ้านที่เป็นสวนยางเพิ่งปลูก ก็เลยเช่าพ้ืนที่นี้เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กๆที่อยู่ในพื้นท่ีได้ปลูกสับปะรด          
โดยตนเองจะสอนวิธีการปลูก นอกเหนือจากสับปะรดแล้วก็ยังมีพ้ืนที่ว่างในแถวที่ปลูกต้นยาง ตนก็ได้ลงทุน         
ไปซื้อต้นกล้ามะเขือ พริกข้ีหนูให้เด็กๆปลูกแซมไว้ โดยจะแบ่งให้เด็กๆคนละแถวเพ่ือปลูก แต่ละแถวสามารถ
ปลูกพริกและมะเขือได้กว่า100ต้น แล้วปักปูายชื่อของแต่ละคนไว้เพ่ือให้แต่ละคนได้รับผิดชอบของตัวเอง  

ส าหรับผลผลิตของมะเขือและพริกข้ีหนูที่ตนเองได้ลงทุนให้เด็กนั้น ผลผลิตทั้งหมดท่ีได้จะเป็นของ
เด็กๆทุกคน จะได้มากหรือได้น้อยก็อยู่ที่การรับผิดชอบของแต่ละคน จากที่ดูๆท่ีผ่านมานั้น เด็กๆทุกคนขยัน
และเอาใจใส่กับต้นผักของตัวเองมาก สังเกตได้จากว่าไม่เกินหกโมงเช้า เด็กๆทุกคนจะรีบมาที่สวนผัก           
ของตัวเองเพ่ือรดน้ า ถอนหญ้าหรือพรวนดินใช้เวลา 2ชั่วโมง จนแปดโมงก็จะกลับไปเตรียมตัวเพ่ือเรียน
ออนไลน์ เมื่อเรียนเสร็จ สี่โมงกว่าๆทุกคนก็จะมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อรับจ้างท างานปลูกสับปะรด ท าอยู่เป็น
ประจ าอย่างนี้มากว่าหนึ่งเดือนแล้ว ดูแล้วทุกคนมีความสุขที่ได้ท าและทุกคนก็มีความรับผิดชอบและรู้จักหน้าที่
ของตัวเองมากข้ึน  ทุกอย่างที่ให้เด็กๆทุกคนได้ท าก็จะเป็นการสร้างงาน สร้างความรู้ สร้างความรับผิดชอบ      
สร้างรายได้ระยะยาวให้กับเด็กๆทุกคน ต่อไประยะยาวผลผลิตของเด็กๆทุกคนก็จะได้ไว้รับประทาน            
ในครอบครัวเหลือจากรับประทานเด็กก็จะได้ขายเป็นรายได้ให้ตัวเอง 

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

 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล / รายงาน 

 
 
 

ประเด็นที่ ๒ กิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน (Street Art)  สร้างความภาคภูมิใจและ หนุนการ
ท่องเที่ยวสายบุร ีจ.ปัตตานี 



๘ 
 

   กรมประชาสัมพันธ์  ร่วมกับจังหวัดปัตตานีโดยส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีและ
หน่วยงาน ในพ้ืนที่ “จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน (Street Art) ตามโครงการประชาสัมพันธ์
การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือสนับสนุนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    

  โดยกลุ่มเปูาหมาย คือ ศิลปินวาดภาพในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง รวม 10 คน และ
กลุ่มนักเรียน จาก ๓ สถาบัน ประกอบด้วย โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา และ
โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกาหยี รวม ๕๐ คน เข้ารับการอบรมความรู้ ผ่านระบบ Google Meet ออนไลน์ และ
ลงพื้นที่ปฏิบัติร่วมกับศิลปิน เพ่ือฝึกฝนให้เยาวชน มีความรู้ความสามารถ ด้านการวาดภาพ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
เล่าเรื่องดี ๆ ในพื้นที่ และร่วมวาดภาพในรูปแบบ Street Art ตามจุดก าหนด รวม ๑๘ ภาพ และถือปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด   

 นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ก ล่าวว่า กิจกรรมการวาดภาพในรูปแบบ Street 
Artเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยศิลปิน ได้ร่วมกัน
ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ผ่านภาพวาดเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในถ่ินเกิดของชาวอ าเภอ
สายบุรี     ที่สะท้อนภาพลักษณ์  อัตลักษณ์ ที่ดีงามของพ้ืนที่ความมั่นคงในจังหวัดปัตตานี ส าหรับกิจกรรมสื่อ
สร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆที่บ้านฉันตามแนว Street Art จะมีการถ่ายทอดภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ     
สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ และศิลปะวัฒนธรรมในพื้นท่ีอ าเภอสายบุรี โดยด าเนินการในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน 
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

จุดวาดภาพ ได้ก าหนดไว้ 2 จุด คือ ที่อาคารหอประชุมเทพรัตน์  โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร)   
วาดภาพพระฉายาสาทิสลักษณ์(ภาพเขียน) ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการจัดกิจกรรมของชาวอ าเภอสายบุรี และอีก 1 จุด บริเวณผนังก าแพง
ประตูทางเข้าชายหาดวาสุกรี แห่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอสายบุรี ซึ่งในแต่ละปี มีประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมความสวยงามของชายหาดแห่งนี้เป็นจ านวนมากนับแสนคน. 

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

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ ๓ เด็กชายพิพิชชญะ ศรีด า หนุ่มน้อยอายุ 14 ปี นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ฯ จาก จ. สงขลา เป็น
ตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย คว้าเหรียญทองในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 
62 ประจ าปี 2564  

 



๙ 
 

   เด็กชายพิพิชชญะ ศรีด า หรือ น้องสไปรท์ อายุ 14 ปี  นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 62 ประจ าปี 2564 ( IMO 2021) ซึ่งเป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์จากประเทศไทย  
โดยมีสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 14–24 กรกฎาคม 2564 ได้เดินทางเข้ารับรางวัล
โล่เกียรติคุณ จากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดสงขลา และส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจ 

ส าหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยในปีนี้มีเยาวชน
กว่า 619 คน จาก 107 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ข้อสอบประกอบไปด้วยค าถาม 6 ข้อที่ถูกเลือกมาจาก
เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาหลายสาขา ผู้เข้าแข่งขันจะต้องหาค าตอบและแสดงวิธีท า โดยแต่ละ
ค าถามมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน ผู้เข้าแข่งขันต้องท าคะแนนรวมให้ได้ 24 , 19 และ 12 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 42 คะแนน จึงจะได้เหรียญทอง, เงิน และทองแดงตามล าดับ 

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีกับเด็กชายพิพิชชญะ ศรีด า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้น Year 9 ของโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ หาดใหญ่ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนไทย     
1 ใน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และน่าชื่นชม  เพราะเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมต้นในต่างจังหวัดเพียงคนเดียวของประเทศไทย ที่ผ่านเข้าไปแข่งขันกับนักเรียนมัธยมปลาย     
จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 62 
ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับคะแนนสูงสุด สามารถคว้าเหรียญทองได้เพียงคนเดียวของทีม 

 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา/รายงาน 

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

 
หมายเหต:ุ สัปดาห์นี้ไม่มีประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรมค่ะ 

 
 


