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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 15 – 21 กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหต ุ
1. อนุมัติงบ 946.31 ลา้นบาทให้
สภากาชาดไทยไทย จัดซื้อวัคซีนโม
เดอร์น่า  1 ล้านโดส        เพื่อฉีด
แก่ประชาชนฟรี 

        คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น จ านวน 946.31 ล้านบาทให้กับ
สภากาชาดไทย ส าหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนปูองกันโควิด-19  
Moderna ให้กับประชาชนกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 1 ล้านโดส โดยไม่
คิดมูลค่า  
 
       โดยทางบริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการ
จัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19  ของโมเดอร์น่าในประเทศไทย   
ได้เสนอขายราคา 28 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 940 บาทต่อโดส รวมค่า
ขนส่ง 26.75 บาทต่อโดส รวมเป็น 966.75 บาทต่อโดส          
ซึ่งก าหนดให้ช าระเงินล่วงหน้ า 30% ของมูลค่าวัคซีนรวม ภายใน
เดือนกันยายน 2564  เพื่อให้สามารถส่งมอบวัคซีนงวดแรกได้ใน
ต้นปี 2565 
        ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้ จัดท าโครงการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยการจัดซื้อวัคซีน
ปูองกันโรคโควิด-19 Moderna จ านวน 1 ล้านโดส โดยสภากาชาด
ไทยด าเนินการเองส่วนหนึ่ง และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วม
ด าเนินการด้วย  
        นอกจากนี้ สภากาชาดไทยได้ร่วมกับภาครัฐในการจัดหน่วย
บริการฉีดวัคซีน การจัดบริการดูแลผู้ปุวยติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน 
(Home Isolation) และการส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดและ
อาสาสมัครไปช่วยสนับสนุนการฉีดวัคซีน ทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและภูมิภาค รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
ชุดธารน้ าใจและชุดธารน้ าใจฝุาวิกฤตโควิด-19  การจัดตั้งหน่วยครัว
เคลื่อนที่สภากาชาดไทยในจังหวัดต่าง ๆ การสนับสนุนการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามในแต่ละจังหวัดด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม 
หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 
 

2. ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีให้
เอกชนที่ซื้อชุดตรวจ ATK แก่พนักงาน /
ลูกจ้าง ใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า 

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen 
Test Kit) เพื่อใช้ส าหรับพนักงานหรือลูกจ้าง สามารถน ามาหักเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 50 หรือ 1.5 เท่า ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึง 

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 
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31 มีนาคม 2565 นี้ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ หลังวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
       ทั้งนี้ มติครม.ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  
ที่ผ่านมา ศบค. ได้ปรับมาตรการปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส            
โควิด-19 โดยให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมู
นิตี้มอลล์ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านนวด (เฉพาะนวดเท้า) และ
สนามกีฬา สามารถเปิดให้บริการได้ ประกอบกับในท่ีประชุม ศบค. 
ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อ านวยการ ศบค. 
มอบหมายให้รมว.คลัง พิจารณาแนวทางตามนโยบาย ศบค.           
ที่จะเพ่ิมการตรวจ ATK ในประชากรโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน 
กระทรวงการคลังจึงได้ออกมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนรายจ่ายค่า
ซื้อชุดตรวจ โควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมกับมาตรการปูองกัน
ควบคุมโควิด-19 ช่วยบรรเทาภาระภาษี ส าหรับประชาชน ก็จะช่วย
ปูองกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยลดผลกระทบ
ต้องเศรษฐกิจและสังคมด้วย 
 

๓. อนุมัติงบกลาง 3,851 ล้านบาท 
ปูองกันอุทกภัยและบรรเทา     ภัย
แล้ง  
 

          คณะรัฐมนตรี มีมติ อนุมัติงบกลาง  3,851.22 ล้านบาท 
ด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อปูองกัน
การเกิดอุทกภัยปี 64 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง             ปี 
64/65 จ านวน 3,378 รายการ มีหน่วยงานได้รับงบประมาณ
ได้แก่ กรมชลประทาน ก.เกษตรและสหกรณ,์ กรมทรัพยากรน้ าและ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ, กระทรวง  
มหาดไทย 9 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย นครศรีธรรมราช 
พะเยา พัทลุง พิจิตร ยโสธร สระบุรี หนองคาย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 33 จังหวัด 
          โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปูองกัน
การเกิดอุทกภัยปี 64 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 64/65 อาทิ  
         - โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ าและการเก็บกักน้ า 1,028 รายการ วงเงิน 1,462.44 
ล้านบาท  
         - โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า และ
การเก็บกักน้ า 541 รายการ วงเงิน 540.33 ล้านบาท  
         - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน 334 
รายการ วงเงิน 538.59 ล้านบาท  
         - โครงการเติมน้ าใต้ดินระดับตื้นทั่วประเทศ  72 โครงการ 
วงเงิน 33.32 ล้านบาท  

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 
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         - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค  120 
รายการ วงเงิน 46.88 ล้านบาท เป็นต้น 
          ประโยชน์ เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าในช่วงเดือน   
ส.ค.-พ.ย.64 และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝนเพื่อ
ส ารองน้ าไว้ใช้ในช่วงแล้งปี 64/65 ในพ้ืนที่เฝูาระวังที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุทกภัยและพ้ืนที่เฝูาระวังที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า             
ซึ่งแผนงานและโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และไม่เกินเดือน ม.ค. 65 
 

๔. อนุมัติงบ โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 3,484 
ล้านบาท ครั้งที่ 5 
 
 
 

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 5 จ านวน 1,013 โครงการใน
พื้นที่ 11 จังหวัด วงเงินรวม 3 ,484 ล้านบาท โดยใช้งบกลาง
ส ารองฉุกเฉิน เมื่อรวมกับโครงการฯ ที่ได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ 4 
ครั้ง รวมเป็น 8,516 โครงการ 70 จังหวัด ซึ่งจะมีวงเงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ 19,904 ล้านบาท  
 

11 จังหวัดที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย  
 
- ล าพูน จ านวน 115 โครงการ วงเงิน 185 ล้านบาท  
- ล าปาง จ านวน 64 โครงการ วงเงิน 298 ล้านบาท  
- เชียงราย จ านวน 89 โครงการ วงเงิน 355 ล้านบาท  
- เพชรบูรณ์ จ านวน 89 โครงการ วงเงิน 232 ล้านบาท        
- มุกดาหาร จ านวน 246 โครงการ วงเงิน 219 ล้านบาท 
- นนทบุรี จ านวน 45 โครงการ วงเงิน 168.61 ล้านบาท 
- สมุทรปราการ จ านวน 53 โครงการ วงเงิน 312 ล้านบาท 
- กาญจนบุรี จ านวน 47 โครงการ วงเงิน 313 ล้านบาท 
- ชลบุรี จ านวน 82 โครงการ วงเงิน 546 ล้านบาท 
- ระยอง จ านวน 125 โครงการ วงเงิน 401 ล้านบาท  
- ภูเก็ต จ านวน 58 โครงการ วงเงิน 450 ล้านบาท 
 
          จ านวน 1,013 โครงการจ าแนกลักษณะได้ 4 กลุ่ม ได้แก่  
          1) กลุ่มโครงการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า 
จ านวน 46 โครงการ หรือ ร้อยละ5 ของจ านวนโครงการรวม  
          2) กลุ่มโครงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่า เพิ่ม
ด้านการเกษตร จ านวน 33 โครงการ หรือร้อยละ 3 ของจ านวน 
โครงการรวม  
          3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  จ านวน 
43 โครงการ หรือร้อยละ 4 ของจ านวนโครงการรวม  
          4) กลุ่มโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ านวน 
891 โครงการ หรือร้อยละ 88 ของจ านวนโครงการ 

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 
 



๕ 
 

          ประโยชน์ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ประมาณ 36,070 คน 
และมีผู้ได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3,602,819 คน และไม่น้อยกว่า 
38,721 ครัวเรือน รวมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ           
ของสินค้า ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในหมู่บ้านและชุมชน 
 
         - โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 จ านวน 2,117 โครงการ 23 
จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร อุดรธานี 
หนองคาย หนองบัวล าภู  บึงกาฬ ขอนแก่น สิงห์บุรี ปทุมธานี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ตราด สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง และสตูล 
         - โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 จ านวน 2,186 โครงการ 12 
จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม  นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร 
สระบุรี นครปฐม จันทบุรี พังงา ระนอง นราธิวาสและปัตตานี 
         - โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 3 จ านวน 1,766 โครงการ 10 
จังหวัด ได้แก่ แพร่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ร้อยเอ็ด สุรินทร์ 
อ านาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และสระแก้ว   
         - โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 4 จ านวน 1,434 โครงการ 14 
จังหวัด  ได้แก่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย นครพนม บุรีรัมย์ 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ลพบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
นครนายก และยะลา 
 

5. ครม.เห็นชอบมาตรการดึงดูด
ชาวต่างชาติ“ศักยภาพสูง” พ านัก
ระยะยาวในไทย เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

        คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศ
ไทย ในลักษณะผู้พ านักระยะยาว ( long-term stay)  โดยมี 4 
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่  
 
1.กลุ่มประชากรโลกผู้มีความม่ังคั่งสูง 
2.กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ  
3.กลุ่มท่ีต้องการท างานจากประเทศไทย  
4.กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ   
 
      ทั้งนี ้มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก คือ  
      1) การออกวีซ่าประเภทผู้พ านักระยะยาว ( Long-term 
resident visa) ก าหนดวีซ่าประเภทใหม่ให้กับกลุ่มของชาวต่างชาติ
ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะได้ข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ            
ที่เก่ียวข้อง อาทิ การยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภท ผู้พ านักอาศัยระยะ
ยาวและวีซ่าประเภท Smart visa ทั้งหมดไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบหากอยู่ในประเทศเกิน 90 วัน  

ประเด็นเฉพาะ
พื้นที่ สื่อส่วนกลาง 
ขยายผล 
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      2) การแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง             เช่น 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน การบริหารจัดการการ
ท างานและอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถท างานให้นายจ้างทั้งที่อยู่
ในและนอกราชอาณาจักรได้ การยกเว้นหลักเกณฑ์การก าหนดให้
การจ้างคนต่างด้าว 1 คน ต้องจ้างงานพนักงานคนไทยท างานประจ า 
4 คน การยกเว้นภาษีประเภทต่าง ๆ และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการ
ศุลกากร 
 
       ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ได้คาดระยะเวลาด าเนินการมาตรการฯ ภายใน 5 ปีงบประมาณ 
(2565-2569) จะช่วยเพิ่มจ านวนชาวต่างชาต ิ         ที่พักอาศัย
ในไทย 1 ล้านคน เพิ่มปริมาณเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมูลค่า 1 
ล้านล้านบาท เพิ่มการลงทุนในประเทศ 8 แสนล้านบาท สร้างรายได้
จากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 2.7 แสนล้านบาท  ซึ่งจะท าให้ประเทศ
ไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพียงพอให้กับ
ภาคธุรกิจที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต และโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ  โลจิสติกส์และ
ดิจิทัล   
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ประเด็น  
 

ประเด็นที่ 1 “ค่ายลูกชายนายอ าเภอ” ที่สุไหงโก-ลก สร้างโอกาสให้ผู้หลงผิดได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 

ปัญหายาเสพติด เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งกับตัวผู้เสพและสังคม ท าลายสุขภาพ
ร่างกาย บ้างรายถึงขั้นก้าวร้าว ท าร้ายคนในครอบครัว และหลายรายที่ก้าวไปถึงขั้นกระท าผิดกฎหมาย ตั้งแต่
ลักเล็กขโมยน้อย ไปจนถึงปล้น จี้ ชิงทรัพย์ เกิดปัญหาอาชญากรรมมากมายจากปัญหาดังกล่าว นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร 
นายอ าเภอสุไหงโก-ลก จึงให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติดทั้งการปูองกันและปราบปราม รวมทั้งการน าผู้เสพ
เข้าสู่กระบวนการบ าบัดผ่านค่ายลูกชายนายอ าเภอที่ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่น าผู้เสพ ที่หมายถึง
ผู้ปุวย เข้าสู่กระบวนการบ าบัดด้วยความรักและความปรารถนาดีแบบพ่อที่มีต่อลูก สร้างทักษะและโอกาสที่ดี
เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้เลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคม 

นายพิมล จงรักษ์ ปลัดอ าเภอ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม  ยาเสพติด อ าเภอสุไหงโก-ลก   
หัวหน้าค่ายลูกชายนายอ าเภอ กล่าวว่า “ค่ายลูกชายนายอ าเภอ” จะรับเยาวชนที่เป็นกลุ่มผู้เสพยาเสพติด    
รุ่นละ 10 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 เดือน ภายในค่ายจะมีครูฝึกและพ่ีเลี้ยงควบคุมก ากับตาม
หลักสูตรส าคัญ อาทิ ด้านวิชาการและกระบวนการบ าบัดของสาธารณสุข การให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนา และ
การปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งด้านกีฬาที่ทุกคนต้องออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอตามตาราง
การฝึก เมื่อผ่านค่ายลูกชายนายอ าเภอมาแล้ว ก็จะมีการสนับสนุนการสร้างทักษะอาชีพตามความถนัดหรือ
ความชอบ เพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลที่กลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้มีอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งเมื่อกลับไปอยู่บ้านจะมีคณะติดตามผู้ผ่านกระบวนการบ าบัดฟื้นฟู หรือชุด Takecare Team   
ลงพื้นที่เพ่ือดูแลติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 

นายสันติ พรหมหมวก เยาวชนจากชุมชนตันหยงมะลิ คือ 1 ในลูกชายนายอ าเภอที่ได้รับโอกาสครั้ง
ส าคัญของชีวิต เพราะหลังจากผ่านหลักสูตรลูกชายนายอ าเภอแล้ว ยังได้รับการฝึกอาชีพช่างตัดผมชาย    
พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผมและได้น ามาต่อยอดจนมีรายได้เลี้ยงครอบครัว 

“หลังจากเข้าค่ายลูกชายนายอ าเภอไปแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 
ขอบคุณค่ายลูกชายนายอ าเภอที่ท าให้ผมได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีของสังคม และให้อาชีพช่างตัดผมติดตัวมา 
อีกท้ังขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ร่วมสนับสนุนด้วยการมาใช้บริการตัดผม ทุกวันนี้ได้ใช้อาชีพช่างตัดผมหาเงินเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัว ชีวิตมีความสุขมากข้ึนกับโอกาสดีๆที่รับ” 

ปัจจุบันค่ายลูกชายนายอ าเภอ จ าเป็นต้องปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 เมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็จะเปิดค่ายอีกครั้ง เพื่อลูกหลานชาวอ าเภอสุไหงโก-ลก  ที่หลงผิดได้เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดที่ดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนแบบครบวงจร 

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

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุไหง-โกลก / รายงาน 

ประเด็นที่ ๒ “การออมเงิน”  กุญแจแก้จนของสถาบันการเงินประชาชน ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 



๘ 
 

        หากมองย้อนดูพ้ืนฐานของชาวบ้านต าบลน้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีอาชีพหลักท าสวนยางพารา 
ต้องพ่ึงพาสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก ฝนตกหนักหรือแล้งจนเกินไปก็ขาดรายได้ ประกอบกับคนในชุมชนส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน จนบางครอบครัวต้องเป็นหนี้สินโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ 
        ดงันัน้ การออม จึงเป็นค าตอบเดยีว ทีส่ามารถแก้โจทยส์ภาพปญัหานี้ได ้น ามาสู่จดุเริม่ตน้ของ “กองทุน
หมู่บ้านคูตีน” ที่เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนที่ร่วมดูแลตนเอง และยิ่งมีพ่ีเลี้ยงดีอย่างธนาคาร
ออมสิน ที่คอยสอนงาน และเป็นที่ปรึกษามาตั้งแต่แรก ที่มุ่งหวังให้ชาวบ้านชุมชน ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 
รวมถึงละแวกใกล้เคียง ได้รู้จักการออมเงิน และสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อกองทุนประสบ
ความส าเร็จ จนยกระดับเป็นสถาบันการเงินประชาชน ต.น้ าขาว สถาบันการเงินประชาชนแห่งแรกในภาคใต้ 
และเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย 
        ทุกสัปดาห์ชว่งบา่ยของวนัอังคาร พุธ พฤหัสบด ีภาพทีเ่หน็จนชนิตา คือ ชาวบา้นต าบลน้ าขาว  อ.จะนะ 
จ.สงขลา ที่ได้รวมกลุ่มกันหลังจากกรีดยาง ก็จะมาท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินประชาชนต าบล
น้ าขาว เพ่ือให้บริการประชาชน อย่างคุณปูาสมจิตร  หอมไชยแก้ว  หนึ่งในสมาชิกที่เข้าใช้บริการสถาบัน
การเงินแห่งนี้ ที่มาฝากเงิน หวังเพียงอยากให้ลูกได้มีเงินใช้ในอนาคต ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด- 19 
รายได้ที่มีก็ลดลง แต่เงินที่ได้น ามาฝากถึงจะเล็กน้อย แต่คิดเพียงว่า หากเราฝากไปเรื่อยๆ สักวันก็จะเป็นเงิน
ก้อนโต ที่ลูกสามารถน าไปใช้ได้เมื่อยามเดือดร้อนและมีความจ าเป็น  
        ปัจจุบันสถาบันการเงินประชาชนต าบลน้ าขาว มีสมาชิก 1,287 คน  มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 16 ล้านบาท  สิ่งนี้
สามารถยืนยันและตอกย้ าได้ว่า หัวใจส าคัญการวางแผนชีวิตคือการออมเงิน ผ่านการสร้างจุดเรียนรู้สร้างความ
เข้าใจในการออม วางแผนการใช้จ่าย และสร้างความสะดวกในการออมภายในชุมชนเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง  
และยิ่งสถานการณ์โควิด- 19 “สถาบันการเงินประชาชนต าบลน้ าขาว ” จึงเป็นกุญแจไขความจนที่พ่ึงได้และ
ยามจ าเป็น 

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

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สงขลา/รายงาน 
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ประเด็นที่ ๓ “กลองบานอ” การละเล่นพื้นเมือง อัตลักษณ์ความภาคภูมิใจของชาวอ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส หนึ่งในศิลปวัฒนธรรมร่วมอาเซียน ไทย-มาเลเซีย 
 การละเล่นกลองบานอ เป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทยมุสลิมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และชาวมาเลเซียของรัฐกลันตันและตรังกานู โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้ระบุไว้          
ในเอกสาร 1 อ าเภอ 1 อัตลักษณ์ความภาคภูมิใจของอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ว่า การละเล่นกลองบานอ  
มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจ ค าว่า “บานอ” มาจากภาษามาเลเซีย “รือบานอ” ได้รับอิทธิพล
จากรัฐกลันตัน บานอเป็นการละเล่นที่นิยมกันมากแถบอ าเภอสุไหงโก -ลก อ าเภอแว้ง อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส บานอเป็นกลองขนาดใหญ่ที่พัฒนามาจากกลองเดาะตุ๊ ซึ่งเป็นของชาวนครเมกกะในสมัยโบราณ  
 นายสะมะแอ  บินเจ๊ะแม อายุ 72 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านลุโบ๊ะดาลัม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง ประธาน
กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเยาวชนบ้านยะหอ เล่าให้ฟังว่า เริ่มเล่นกลองบานอตั้งแต่อายุ 8 ขวบ เพราะคุณพ่อเป็น
หัวหน้าทีมตีกลองบานอ ถึงตอนนี้สืบทอดกันมา 4 รุ่นแล้ว การละเล่นกลองบานอ จ าเป็นต้องท ากลองเองด้วย 
โดยใช้ไม้หลุมพอ ตัวกลองบานอ ท าจากไม้เนื้อแข็ง มีขนาดเส้นรอบวงหน้ากลองประมาณ 50 นิ้ว ตัวกลอง       
มีลักษณะเรียวไปทางด้านหลัง การตีกลองบานอมี 3 จังหวะ จะต้องใช้กลอง 7 ตัว คนตีรวม 14 คน นิยมตี  
ในงานแต่งงาน งานมาโซะยาวีหรือเข้าสุนัต การต้อนรับในกิจกรรมต่าง ๆ สมัยก่อนจะมีการสวดบทขอพรก่อน
ตีกลองบานอ ซึ่งเป็นความเชื่อสืบต่อกันมา แต่ปัจจุบันไม่ได้น าใช้  

“...ความภาคภูมิใจคือได้ตีหน้าพระที่นั่ง พระเทพฯ กว่า 20 ปี มาแล้วช่วงงานของดีเมืองนรา       ใน
งานกาชาดก็เคยไปตีโชว์ช่วงเปิดงาน อยากให้มีการอนุรักษ์สืบทอด กลัวว่าบานอการละเล่นพื้นบ้านจะสูญ
หายไป การไม่ให้หายไปก็ต้องพยายามสอนลูกหลาน ให้อนุรักษ์ไว้ ขณะที่วัสดุในการท าอย่างหนังควาย หวายก็
หายาก อยากให้หน่วยงานมาสนับสนุน...” 

นายสะมะแอ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้เปิดสอนให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนในหมู่บ้าน มีทั้งผู้หญิง ผู้ชาย 
กว่า 20 คน อายุน้อยที่สุด 8 ขวบ เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ หลังเลิกเรียนตาดีกา โดยใช้สถานที่กลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรมเยาวชนบ้านยะหอ คณะดาวทอง ส่วนที่ไหนต้องการให้ไปฝึกสอน ก็พร้อมจะเป็นวิทยากรให้
ถึงหมู่บ้าน แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงหยุดสอนชั่วคราว  

ด้านนายคมวิทย์  สุขเสนีย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า  
จากการศึกษาวิจัยทางสังคมวิทยา ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ากลองนาบอเป็นการละเล่นของไทยหรือมาเลเซีย เมื่อก่อน
ไม่มีเส้นแบ่งไทยกับมาเลย์ ได้พยายามศึกษาหารากเง้าว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหน เมื่อศึกษาเปรียบเสมือนพี่น้อง
ร่วมดินแดนเดียวกัน ไม่เหมือนตอนนี้ที่มีอาณาเขต มีการเลื่อนไหลของศิลปวัฒนธรรม ยิ่งค้นคว้าประวัติความ
เป็นมาของการละเล่นกลองบานอแตกต่างกันมาก ทางด้านการสืบทอดส่วนใหญ่จะมีทายาทในครอบครัว 
ลูกหลาน ใช้การสอนผ่านการติดตามไปดูการแสดง 

“...ในอดีตมีการตีแข่งขันกันที่เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ตีแข่งขันอย่าง
เดียว บางครั้งก็มีการขอซื้อต่อจากชาวบ้าน สร้างรายได้หลักแสนบาท ท าอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน มองว่ากลุ่ม
มีอยู่แล้ว เพียงแต่รัฐอาจต้องส่งเสริม ปัจจุบันไม่มีสนามไม่มีพื้นที่ให้แสดง ในแต่ละปีควรมีกิจกรรมที่รัฐ
สนับสนุนจัดขึ้น รวมถึงให้เงินงบประมาณเพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่ม ...” 
 ขณะที่นายรูซีลัน  บินลอแม อายุ 21 ปี เยาวชนในพื้นท่ี กล่าวว่า ได้เห็นคุณตา คุณพ่อตีกลองบานอ
มาตั้งแต่เด็ก ๆ มีงานที่ไหนก็ติดตามไปดูการแสดง ก็มีความสนใจ โดยเริ่มฝึกตีกลองบานอตั้งแต่อายุ 14 ปี 
มองว่าคนที่ตีกลองบานอตอนนี้มีแต่ผู้ใหญ่ ถ้าเราปั้นเยาวชนให้มาตีให้บานออยู่คู่กับพื้นท่ี คนรุ่นหลัง ๆ ได้รับ
ทราบและสืบทอดต่อ ๆ กันไป 
 



๑๐ 
 

 ปัจจุบันการละเล่นกลองบานอ ยังคงเล่นในพื้นท่ีอ าเภอแว้ง อ าภอสุไหงโก -ลก และอ าเภอสุไหงปาดี 
โดยหาชมได้ยาก จะเห็นการตีเฉพาะในงานใหญ่ ๆ อย่างงานประจ าปีของอ าเภอ/จังหวัด ซึ่งการสืบทอด
อนุรักษ์ผ่านการจัดงานวัฒนธรรม ประชันการตีกลองระหว่างอ าเภอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เป็นการตี
กลองบานอแบบดั้งเดิมไม่ประยุกต์ ก็สามารถช่วยให้การละเล่นกลองบานอไม่สูญหายไป เป็นวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านที่ทรงคุณค่าของจังหวัดชายแดนภาคใต้        
   
ขอขอบคุณ : นายอริฟ  หะนิแร บัณฑิตอาสาประจ าพื้นที่ โครงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้แปลภาษามลายู และภาพประกอบบางส่วนจากงานวิจัย การ
เล่นกลองบานอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559  

############ 
ปพิชญานันท์  เทพรักษ์ สวท.นราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 

ครั้งที่ 34 วันที่ 15 กันยายน 2564 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ขอความช่วยเหลือให้จัดสรรทุนการประกอบอาชีพ 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียน ผ่านสายด่วน 1111 กรณี ผู้ร้องประกอบอาชีพ 
รับจ้างทั่วไป มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ผู้ร้องจึงขอความช่วยเหลือให้จัดสรรทุนการประกอบอาชีพ 
ส าหรับเลี้ยงปลาและเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการประกอบอาชีพ ช่างไฟและช่างแอร์  
 จากการสอบถามข้อมูลพบว่า เป็นราษฎรชาวต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด ประสบปัญหาถูกเลิกจ้างงาน
จากงานช่างระบบในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและมาอยู่ที่บ้านภรรยา ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 11 บ้านสงยาง ต าบลกุง 
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 พร้อมบุตรอายุ 4 เดือน รายได้ไม่เพียงพอ    
ต่อค่าใช้จ่าย ไม่มีที่นาและท่ีดินท ากิน มีสมาชิกในครอบครัว 6 คน 
 1. ผู้แจ้งเรื่อง อาชีพรับจ้างทั่วไป 
 2. ภรรยา อายุ 33 ปี ว่างงาน 
 3. มารดาภรรยา อายุ 58 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และเป็นสมาชิก อสม. 
 4. ลูกพ่ีลูกน้องภรรยา อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป 
 5. เด็กชายบุตรติดภรรยา อายุ 14 ปี เรียนชั้น ม.2 โรงเรียนศิลาลาดวิทยาคม 
 6. เด็กหญิง อายุ 4 เดือน 
 ผู้ร้อง ต้องการเพียงเงินทุนในการเลี้ยงชีพ ไม่ได้มีแผนในการท าการเกษตร ตนประสงค์ที่จะกลับไป
ประกอบอาชีพเป็นช่างในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ให้ภรรยาและบุตรอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ แต่ตนไม่มีเงิน     
ในการเดินทางและใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หากมีหน่วยงานใดสามารถให้เงินกู้ได้ ตนประสงค์ท่ีจะขอกู้และ
ช าระเป็นรายงวด  สภาพที่อยู่อาศัย บ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน สภาพทรุดโทรม อาศัยอยู่ชั้น 1 ชั้น 2 เป็นไม้ ผุพัง    
ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ มีห้องน้ าภายในตัวบ้าน 

2. ผลการด าเนินงาน  
 วั นที่ 6 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 - 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง       
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอศิลาลาด เกษตรอ าเภอจังหวัดศรีสะเกษ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี ้
 1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 3,000 บาท 
 2. เครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) 1 ชุด 
 3. อ าเภอศิลาลาดประสานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน  อ าเภอ
ศิลาลาด เพ่ือแนะน าการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
4. รายชื่อผู้ติดต่อ นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 



๑๒ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ขอความช่วยเหลือได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ าประปาใช้  

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียน ผ่านสายด่วน กรณีประชาชนหมู่ที่ 8           
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องได้รับ     
ความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีน้ าประปาใช้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือน และต้องซื้อน้ าเข้ามาใช้ ส่งผลให้ได้รับ
ความเดือดร้อน จึงขอความช่วยเหลือ 

2. ผลการด าเนินงาน  
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอ าเภอวังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ  
ผู้ใหญ่บ้านโนนดู่ สารวัตรก านัน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น จากการตรวจสอบปราก ฏว่า     
หมู่บ้านดังกล่าวมีประชากรผู้ใช้น้ าทั้งหมด 65 ครัวเรือน ที่ตั้งของหมู่บ้านแม้จะใกล้แม่น้ า แต่แหล่งน้ าใต้ดิน    
มีปริมาณน้อยต่อมาประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ไม่มีน้ าใช้พอเพียงส าหรับประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีส าราญได้ท าการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมและท าการปรับปรุงระบบน้ าให้สามารถรองรับ   
การใช้งานของประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนกรณีของผู้ร้องที่อ้างว่า น้ าประปาไม่ไหล นั้น จากการตรวจสอบพบว่า 
สาเหตุเกิดจากท่อส่งน้ าประปามีจุดแตกช ารุดระหว่างเส้นทางไปถึงบ้านผู้ร้องท าให้น้ าประปาไหลเบา อีกทั้ง   
ตัวบ้านของผู้ร้องอยู่สูงกว่าระดับน้ าประมาณ 1 เมตร ส่งผลให้น้ าไหลไม่ดีเท่าท่ีควร  ซึ่งองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลศรีส าราญจะเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมต่อไป ทั้งนี้  ผู้ร้องมีความพึงพอใจ ในการด าเนินการ         
ของหน่วยงานราชการ 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 

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

 
 

 


