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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหต ุ
1.ครม.อนุมัติงบกลางการ
จัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร ์         
และให้รัฐวิสาหกิจ จัดซื้อ
วัคซีนชิโนฟาร์มให้พนักงาน 
 

ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565               
งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 จ านวน 1,334.945 ล้านบาท  
ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ดังนี้  
1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 528 ล้านบาท  
2. กรมการแพทย์ จ านวน 500 ล้านบาท ใช้ส าหรับจัดซื้อยา
โมลนูพิราเวียร์  
3. กรมควบคุมโรค จ านวน 58 ล้านบาท  
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 248 
ล้านบาท  
     ส าหรับเงินจ านวน 500 ล้านบาทของกรมการแพทย์นั้น ใช้ใน
การจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์  จ านวน 40,000 คอร์ส รวม 2 ล้าน
เม็ด เพื่อใช้รักษา ผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ในกลุ่ม 607 (ผู้สูงอายุเกิน 60 
ปี และ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม) 
 

     ยาโมลนูพิราเวียร์ ( Molnupiravir) เป็นยาตัวแรกท่ีจะใช้รักษา
เฉพาะโรคโควิด- 19 ที่คิดค้นพัฒนาและผลิตโดยบริษัท MSD 
บริษัทผู้ผลิตวางแผนจะขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา
สหรัฐอเมริกาในเดือน ต.ค.  2564 ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะมีการ
ขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใน 
พ.ย.นี้  
     ยาโมลนูพิราเวียร์เป็นยาเม็ดชนิดรับประทานออกฤทธิ์ต้านไวรัส 
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ และได้ผ่านการวิจัยขั้นสุดท้าย
ไปเมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยผู้ป่วย 1 คน จะต้องรับประทานยาวัน
ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 4 เม็ด รวม 5 วันหรือประมาณ 40 เม็ดต่อการ
รักษา 1 ครั้ง ซึ่งยาโมลนูพิราเวียร์ช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีอาการป่วย
หนักและเสียชีวิตลงได้ถึง 50% อีกด้วย 
     นอกจากนี้ครม. เห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมสามารถ
จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มป้องกันโควิด- 19 จากกรมควบคุมโรค องค์การ
เภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬา
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ภรณ์ หรือ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ และอ านาจในการให้การ
บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเพ่ือให้บริการแก่พนักงานและ
ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.2564 
เป็นต้นไป 
 

     ทั้งนี้กระทรวงแรงงานประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน             
ซิโนฟาร์ม ป้องกันโรคโควิด- 19 ในปี 2564 มีรัฐวิสาหกิจจ านวน
ทั้งสิ้น 58 แห่ง และมีพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้น 
261,464 คน ในจ านวนนี้มีรัฐวิสาหกิจ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน         
ในการจัดหาวัคซีนรวมทั้งสิ้น 40 แห่ง และมีพนักงานและลูกจ้างของ
รัฐวิสาหกิจที่แสดงความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนจ านวนทั้งสิ้น 
117,677 คน 

     ส าหรับอัตราค่าใช้จ่าย จะค านวณจากราคาวัคซีนป้องกันโรค              
โควิด-19 ตัวเลือก (ซิโนฟาร์ม) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งในปี 
2564 ก าหนดไว้จ านวน 2 เข็ม x จ านวนพนักงานและลูกจ้างของ
รัฐวิสาหกิจที่ประสงค์ขอรับวัคซีน 117,677 คน และในปี 2565-
2568 จ านวน 2 เข็ม x จ านวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
ในปี 2564 ทั้งหมด 261,464 คน จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 58 แห่ง 
การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพ่ือผลักดันการเปิดประเทศ
ฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างชาติได้  
 

2. ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินประกัน
รายได้ข้าว ป ี64/65          
รอบที่ 1 

ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1  
 โดยก าหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ คือ ราคาความชื้น            
ไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน   50 
ไร่ โดยชดเชยเป็นจ านวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้ 

 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 14 ตัน จ่ายชดเชย 4,135.77 บาทต่อตัน   

 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือน
ละไม่เกิน 16 ตัน จ่ายชดเชย 3,592.25 บาทต่อตัน  
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 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือน
ละไม่เกิน 25 ตัน จ่ายชดเชย 1,052.13 บาทต่อตัน  

 ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละ  
ไม่เกิน 16 ตัน จ่ายชดเชย 4,337.47 บาทต่อตัน  

 ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละ             
ไม่เกิน 30 ตัน จ่ายชดเชย 1,934.62 บาทต่อตัน 

 จ่ายเงินประกันรายได้ข้าว 2564/65 

 งวดที่ 1 เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค 2564              
ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีในวันที่ 9 พ.ย. 2564  

 งวดที่ 2, งวดที่ 3, งวดที่ 4 ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้า
บัญชีในวันที่ 10 พ.ย. 2564  

ขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน 
     1. เข้าสู่เว็บไซต์  chongkho.inbaac.com ผ่านเบราว์เซอร์
อินเตอร์เน็ตต่างๆ เว็บไซต์ส าหรับการเช็คเงินเกษตรกร  สามารถเข้าใช้
งานได้ผ่านทุกบราวน์เซอร์บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ 
     2. กรอกเลขประจ าตัวประชาชนเพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร 
การเช็คเงินเกษตรกร 2564  เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที
หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนโดยจะมีรายละเอียดของบัญชี 
จ านวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ 
     3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.  A-Mobile หลังจาก
ตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน   
สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น            
ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ซึ่งจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของจ านวนเงินช่วยเหลือ 
     โครงการดังกล่าวใช้วงเงิน 13 ,604 ล้านบาท  ดูแลเกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  (รอบท่ี 1) 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 
31 ต.ค. 2564  ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2564 - 28 
ก.พ. 2565 
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3. ครม.จัดตั้ง “บริษัทเคหะ
สุขประชา จ ากัด (มหาชน) 

ครม. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ 
(กคช.) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง กคช. และภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ 
บริษัท เคหะสุขประชา จ ากัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยทุน             จด
ทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นจาก กคช. จ านวน 245 ล้านบาท   
หรือคิดเป็น 49% และเงินลงทุนจากภาคเอกชน จ านวน 255 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 51%  
     พร้อมทั้งเห็นชอบให้ กคช. น ารูปแบบแนวทาง PPP (Public 
Private Partnership) ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชนพ.ศ. 2562 มาใช้ในการด าเนินโครงการ ทั้งนี้  บมจ.เคหะสุข
ประชาจะเป็นกลไกในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาคท่ีอยู่อาศัย 
รวมทั้งยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในชุมชน โดยจะ
ด าเนินการดังนี้ 
1 .พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคท่ีอยู่อาศัย โดยจัดท าโครงการ
บ้านเช่าฯ จ านวน 100 ,000 หน่วย ภายใน 4 ปี (ปี 65-68) 
แบ่งเป็น ปี 65-66 ปีละ 30 ,000 หน่วย และปี 67-68 ปีละ 
20 ,000 หน่วย โดยรูปแบบที่อยู่อาศัย 4 รูปแบบ ครอบคลุม 4 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
     1.1 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 
16 ตารางวา  พ้ืนที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,500 
บาทต่อเดือน   

     1.2 กลุ่มผู้มีสถานะโสด แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 16 
ตารางวา  พ้ืนที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน  
     1.3 กลุ่มครัวเรือนใหม่ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 17.5 
ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อ เดือน  
      1.4 กลุ่มครอบครัว แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 20 ตารางวา 
พ้ืนที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน 
ประมาณการรายรับภายใน 4 ปี (ปี 2565 - 2568) 60,000 ล้านบาท  
2. รับซื้อทรัพย์สินมาบริหารการขาย โดยรับซื้ออาคารคงเหลือจาก 
กคช. เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร ประมาณ 18 ,000 หน่วย ภายใน 
2 ปี (ปีละ 9 ,000 หน่วย) (ปี 64-66) น ามาบริหารการขาย 4 ปี   
(ปี 65 จ านวน 7 ,200 หน่วย ปี 66 จ านวน 6 ,000 หน่วย ปี 67 
จ านวน 1 ,800 หน่วย ปี 68 จ านวน 3 ,000 หน่วย) ประมาณการ
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มูลค่าการขายรวม 10,890 ล้านบาท 
3. พัฒนาและบริหารชุมชน โดยจะบริหารชุมชนของโครงการ               
บ้านเช่าฯ และรับจ้างดูแลโครงการตามแผนแม่บทฯ รวมจ านวน 
200,000 หน่วย โดยจะคิดค่าด าเนินการพัฒนาธุรกิจร้อยละ 5 ของ
รายได้ 40,000 บาทต่อครอบครัว ประมาณการรายรับ 2,400 ล้าน
บาทต่อปี  
4. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจสุขประชา) ในพ้ืนที่โครงการบ้าน
เช่า ประมาณ 330 โครงการ อาทิ ตลาดนัดชุมชน ร้านสะดวกซ้ือ 
เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี  
5. บริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา Sunk cost จ านวน 94 แปลง 
(4,571 ไร่) มูลค่ารวม 12,500 ล้านบาท ประมาณการรายได้พึงรับ 
125 ล้านบาท/ปี  
 

4. ประเทศไทยรับไม้ต่อเป็น
เจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 

วันที่ 12 พ.ย. 2564 นายกรัฐมนตรีจะรับมอบเป็นเจ้าภาพการ
ประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 
ส าหรับธีมในการประชุมครั้งนี้ ภาษาอังกฤษ คือ " APEC THAILAND 
2022: OPEN. CONNECT. BALANCE." และในภาษาไทย คือ "เปิดกว้าง 
สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล" 
ความหมายของธีม โดยขยายความแต่ละแนวคิด ดังนี้ 
    Open to all Opportunities เปิดกว้างผ่านการอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าและการลงทุน โดยส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดท า
เขตการค้าเสรีเอเชีย- 
แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia -pacific: FTAAP) ที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ( people-centric) ในรูปแบบใหม่ ( next 
generation FTA) 
ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ( practical) มีคุณภาพ ครอบคลุมประเด็น
ทางการค้าใหม่ (next generation trade issues) อาทิ สินค้าและ
บริการสิ่งแวดล้อมเปิดกว้าง สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ อาทิ 
เศรษฐกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเปิดกว้างต่อการเข้าถึงได้
จากทุกภาคส่วน ( inclusion) โดยเฉพาะ MSMES Start ups และ
ผู้ประกอบการรายเดี่ยว ให้สามารถเข้าถึงตลาด แหล่งเงินทุน ตั้งแต่
กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในทุกมิติ 
    Connect in all Dimensions ผ่านการฟ้ืนฟูความเชื่อมโยง 

ประเด็นหลัก         
ทุกสื่อขยายผล 
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โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งมุ่งเน้นความเชื่อมโยง  
ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเวลา ( time) สถานที่ (space) คน (people) 
และแนวคิด (concept) เพื่อท าให้ภูมิภาคเอเปคเปิดกว้างและเร่งการ
ฟ้ืนฟูและการเจริญเติบโตและขยายวงกว้างไปสู่ประชาคมโลกโดยรวม
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดความสมดุลของการพึ่งพาระหว่างคนกับคน   
คนกับสิ่งแวดล้อม และสรรพสิ่ง ( all of things ในทุกมิติที่มุ่งไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคหลังโควิด-19 อย่างมีคุณภาพ 
 

    Balance in all Aspects ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน
และครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม   
เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะเชื่อมโยง DNA ใหม่ของไทย
คือ แนวคิด BCG Economy แบบองค์รวม เศรษฐกิจชีวภาพ                
(Bio) เน้นเรื่องสิ่งมีชีวิต (คน พืช สัตว์) เศรษฐกิจสีเขียว ( Green)            
เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular) จะเป็น
ฟันเฟืองส าคัญที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์( paradigm 
shift) ในที่สุด แนวคิด BCG สามารถด าเนินการได้ทั้งแบบแยกส่วน
หรือองค์รวม (2  pronged approach) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย์ในการด าเนินชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุล
จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ( inclusion) โดยมี           
3 drivers หลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และเยาวชน เพ่ือโลกที่
สมบูรณ์และสมดุลยิ่งขึ้นในยุคหลังโควิด-19 
     ส าหรับตราสัญลักษณ์เอแปคในครั้งนี้ คือ “ชะลอม” ออกแบบ
โดย นายชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง ที่ต้องการถ่ายทอดให้เห็นสิ่งที่อยู่คู่กับ
คนไทยมาอย่างยาวนาน  ทั้งในด้านของการค้าและเศรษฐกิจ”        
โดยเกิดข้ึนภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 5 ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรจัดขึ้น และเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยอายุ
ไม่เกิน 25 ปี  ที่เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 598 ผลงานจน
คัดเลือกเหลือเพียง 1 ผลงานเท่านั้น   
ประเด็นส าคัญ (Priorities) 3 ด้านที่ไทยจะผลักดัน 
     1.ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม  
เพ่ือผลักดันการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติคือ เศรษฐกิจ 
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สิ่งแวดล้อม และสังคมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
     2. ด้านการอ านวยความสะดวกต้านการค้าและการลงทุน ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของเอเปค  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรลุความม่ังคั่ง                  
ในระยะยาว 
     3. ด้านการฟ้ืนฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว เพ่ือเร่งการฟ้ืนฟูและการเจริญเติบโตในภูมิภาคในยุคหลัง   
โควิด-19 
     ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ก าชับให้ทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องเตรียม
ความพร้อมการจัดประชุมเอเปคอย่างรอบคอบและรัดกุมตาม
มาตรการสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยให้น าแนวทาง เช่น เรื่องของ
การตรวจ ATK และการตรวจ RT-PCR ทั้งก่อนและหลังการประชุม 
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุม  
     ช่องทางการรับชมพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 
โดยบันทึกเทปพิธีดังกล่าววันที่ 12 พ.ย. 2564 และ เผยแพร่วันที่ 
13 พ.ย. 2564  ได้ทั้งทาง NBT NBT World และสวท.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ประเด็น  
 

ประเด็นที่ ๑ รมช.ศธ. เปิดท้องฟ้าจ าลองและนิทรรศการ Puzzling Things ที่ จ.นราธิวาส แหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมฝากน าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าในเรื่องอาชีพ  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส หรือ ศว.นราธิวาส ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ต าบล
ล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2556 มีสถานะภาพตามประกาศจัดตั้ง
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะด้าน ประเภทสถานศึกษาข้ึนตรงสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ ส านักงาน กศน. มีหน้าที่จัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ  

ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ด าเนินการจัดและบริการการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดปรัชญาการจัดการศึกษาท่ีว่า การเรียนรู้แท้จริง คือการเรียนรู้
ธรรมชาติ ล่าสุดได้มีการสร้างท้องฟ้าจ าลองขึ้น และจัดให้มีกิจกรรมการเปิดฯ โดยได้รับเกียรติจาก                
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานเปิดท้องฟ้าจ าลอง
และนิทรรศการ Puzzling Things ที่อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อ าเภอเมือง
นราธิวาส  

นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานราธิวาส จะเป็นสถานที่ให้คนทุกช่วงวัยได้เข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่าย ๆ  ซึ่งเป็นเรื่อง
ใกล้ตัว อยู่กับชีวิตของเราทุกคน ทางด้านวิธีคิดของการจัดการศึกษาท าอย่างไรให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว
ที่อยู่อย่างหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมทาง กศน.จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ท าให้ชาวจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีชีวิตที่มีความสุข ยกระดับการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนต่อไป 

“...ขอให้ประชาชนทุกช่วงวัยมาใช้บริการ ซึ่งเป็นนิทรรศการสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับ
เด็ก ได้มีความรู้พ้ืนฐาน อีกทั้งท าให้ทุกคนเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเรียบง่าย เข้าใจง่าย ที่ส าคัญยังมี
นิทรรศการอัจริยะภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ให้ทุกคนได้ชื่นชมพระบารมี และน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่ความยั่งยืน...” 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้มอบนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นเป็นระยะ ๆ 
ตามความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์โควิด- 19 การจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน เป็นต้น ในเชิงรุกบุคลากร
ของ กศน.ลงไปในพ้ืนที่ท างานร่วมกับทุกภาคส่วน รับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่เรียน กศน.ในตาดีกา 
ห้องสมุดท่ี กศน.ดูแล รวมถึงบูรณาการ อปท. จัดการศึกษา อีกท้ังจะร่วมกับ อพวช. มาร่วมจัดนิทรรศการ  
ซึ่งจะหมุนเวียนการจัดทั่วประเทศ  “...กศน. ท างานร่วมกับทุกภาคส่วน อยากให้ลองค้นหาความถนัด  
ความช านาญ ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในบางจังหวัดมีการน าสัตว์ขนาดเล็กซึ่งตาย
ตามธรรมชาติ กศน.ก็สอนน ามาสตาฟสร้างมูลค่าในเรื่องอาชีพ หากพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้ กศน. 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้สร้างเสริมทักษะอาชีพก็ให้ประสานมา และ กศน.ก็มีเครือข่ายในหลายมิติ ด้านอาชีพท่ี
หลากหลาย...” 

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สนใจสามารถติดตาม
รายละเอียดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส ได้ที่เว็บไซต์ 
www.narasci.go.th   หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 073-530837 

 

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

http://www.narasci.go.th/
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ประเด็นที่ 2 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal ภายใต้
แคมเปญ“โหยหา  บาโหย” 

ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal ภายใต้
แคมเปญ “โหยหา บาโหย”หลังมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ประชาชนฉีดวัคซีนสร้างภูมิ 

คุ้มกันหมู่ได้ตามเป้าหมายและนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตลาดคลองเต่าจึงได้ร่วมกับเครือข่าย“โหยหา บาโหย” ดึงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใน ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา  ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากเงียบเหงาจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
โหยหาธรรมชาติอย่างแท้จริง ด้วย ต.บาโหย เป็น 1 ใน 9 ต าบลของ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ที่มีผืนป่าที่อุดม
สมบูรณ์ประกอบกับมีจุดเด่นของธรรมชาติที่สวยงามเป็นป่าต้นน้ าของแม่น้ าเทพาที่หล่อเลี้ยงชุมชนทั้งใน  
จ.สงขลา  และ จ.ยะลา และมีเทือกเขาสันกาลาคีรีที่เป็นพรมแดนเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซียท าให้ผืนป่าแห่งนี้มีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชาติที่น่าสนใจ  

จากความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวน าไปสู่โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ   
อย่างจุดชมวิวเขาตะโกน ตั้งอยู่ที่ ม.4 บ้านแอและ ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ที่เมื่อขับรถผ่านเส้นทางนี้
แล้วจะได้เห็นวิว พื้นที่ราบกว้างขวางที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา ชุมชนกลางผืนป่าที่มีความร่มรื่นของธรรมชาติ  
ยิ่งถ้ามาช่วงเช้าจะเห็นทะเลหมอกปกคลุมขาวไปทั่วสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นเดินทางต่อมาอีกประมาณ 
4 กิโลเมตร ใน ม.1 บ้านสิหรา จะถึงจุดชมวิวที่ 2 เรียกว่า จุดชมวิวโคกหมอเนียมนะน้องน๊ะ จุดชมวิวนี้  
จะแตกต่างจากจุดชมวิวแรกตรงท่ีสามารถมองเห็นล าน้ าสายส าคัญของ จ.สงขลา นั้นคือ ล าน้ าเทพา ซึ่งมีต้นน้ า
อยู่ในผืนป่าของอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ซึ่ง 2 ฝั่งน้ าเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ร่มรื่นสลับกับสวนผลไม้  
ของชาวบ้านนอกจากนี้  ยังมีอาหารพื้นบ้านที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดคลองเต่าได้รังสรรค์เมนูเด็ดที่เป็น
ไฮไลท์ของที่นี่อย่าง ทอดมันผักกูด ข้าวหลามใบยี้แรด ที่ใช้ส่วนใบยี้แรดที่เป็นพืชท้องถิ่นมาห่อข้าวเหนียวแล้ว
ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อเผาจนสุกแล้วจะได้ข้าวเหนียวหลามท่ีมีความนุ่ม หอมใบยี้แรดที่เป็นเอกลักษณ์                
ไม่เหมือนข้าวหลามทั่วไป รับประทานกับอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้ เช่น แกงเลียง ต้มกะทิไก่หน่อไม้ ย าผักกูด 
ปลาเค็มทอด น้ าพริก ผักลวก เป็นต้น โดยทุกเมนูจะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ผักปลอดสารพิษ 100% และใช้วัสดุ
ธรรมชาติอย่างกาบหมากเป็นภาชนะใส่อาหาร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสั่งชุดอาหารได้หลากหลายเมนู ราคา
ตั้งแต่ 399-1,299 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้รับประทาน  

         ทีส่ าคัญตอ้งไม่พลาดกิจกรรมเลน่น้ าและล่องแพในล าน้ าเทพาท่ีจุดลงเล่นน้ า ม.2 บ้านท่าช้าง 
น้ ามีความใสแจ๋วที่ไหลลดหลั่นลงมาตามโขดหินและความลาดชันของพ้ืนที่ท่ามกลางแมกไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขา
ตามธรรมชาติสวยงามแตกต่างกันไปตามแนวล าน้ า 

พร้อมมีที่พักให้นักท่องเที่ยวเลือกหลากหลายสไตล์ อาทิ ที่พักท่ามกลางหุบเขา ท่ามกลางสวนผลไม้ 
และท่ามกลางสายน้ า พร้อมกิจกรรมนันทนาการต่างๆและสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

       ทัง้นี ้การจัดกิจกรรมท่องเทีย่วแบบ New Normal ภายใต้แคมเปญ “โหยหา บาโหย” เพ่ือเป็น
การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ          
ที่สวยงามของ ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง หากนักท่องเที่ยวโหยหาธรรมชาติ 
ต้องไม่พลาดบาโหยที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี   
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ประเด็นที่ 3 จังหวัดนราธิวาสจัดท าโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง ต่อยอดจากโครงการ 
“ย้อนรอยพระราชกรณียกิจ ครั้งหนึ่ง…ณ สะพานเจาะบากง ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส” 
เส้นทางเสด็จพระราชด าเนินมาถึงพื้นที่..ที่ไม่ปรากฏในแผนที่ประเทศไทย 

 

 “ สะพานไม้บ้านเจาะบากง” ได้กลายเป็นสะพานไม้ประวัติศาสตร์ให้ประชาชนไทยทั่วประเทศได้ 
จดจ า จากภาพถ่ายพระราชกรณียกิจที่เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรและในสมัย
นั้นเส้นทางที่เสด็จพระราชด าเนินมาที่หมู่บ้านเจาะบากง ก็ไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีแต่เพียงบ้าน
โคกกูโน และบ้านโคกกูยิ และทั้ง 2 หมู่บ้านมีเขตติดต่อกับบ้านเจาะบากง แต่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรก็เสด็จพระราชด าเนินไปถึง และภาพที่ปราก ฏอยู่ในความทรงจ า
คือภาพที่ทรงประทับบนสะพานไม้ข้างรถพระท่ีนั่ง กับราษฎร ที่มาเฝ้ารับเสด็จในชุดท านา เพราะทันทีท่ีได้ยิน
เสียงรถยนต์ของต ารวจทางหลวงที่น าขบวนเสด็จฯ ชาวบ้านละแวกนั้นต่างวิ่งกันออกมารับเสด็จฯ  
มา เพราะไม่ได้มีการแจ้งหมายก าหนดการให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนที่มา จึงได้ทรงรับสั่งให้หยุดรถพระท่ีนั่งและเสด็จลงมา เแล้วถามว่าที่นี่ที่ไหน และได้ตรัสถามถึง
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี โดยขณะนั้นลุงพร้อม จินนาบุตร อายุ ๔๗ ปี (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) 
ราษฎรในพ้ืนที่ได้มานั่งรับเสด็จฯ ด้วย เป็นผู้ยกมือกราบบังคมทูล และระหว่างนั้น ลุงพร้อม ได้กราบบังคมทูล  
ขอพระราชทานให้มีการขุดคลองเชื่อมต่อคลองเจาะบากง เพ่ือให้ครัวเรือนในพื้นท่ีได้ใช้แหล่งน้ าส าหรับท า
การเกษตร หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน หน่วยงานราชการ จึงได้มีโครงการขุดคลองเชื่อมต่อคลองโต๊ะแดง 
และก่อสร้างสะพานคอนกรีตแทนสะพานไม้เดิม ท าให้ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลปูโยะ ได้อยู่ดีมีสุขจนถึงทุกวันนี้  
       ปจัจบุนั  ประชาชนในชุมชนเจาะบากงได้รวมตัวกันพัฒนาหมู่บ้าน และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อน
รอยประวัติศาสตร์ โดยร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนาและมีหน่วยงานภาครัฐร่วมสนับสนุน  
สร้างโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง รื้อฟ้ืนสะพานไม้เจาะบากง จ าลองสะพานไม้แห่ง
ประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ โดยสร้างขึ้นมาข้างๆ สะพานคอนกรีต ออกแบบการสร้างทุกอย่างให้ออกมา
เหมือนเดิม เพื่อรักษาประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ครั้งหนึ่ง 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาท่ีนี่ 
และท าให้ชีวิตชาวบ้านที่นี่อยู่ดีกินดีขึ้นมาจวบจนปัจจุบันนี้ และพร้อมให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ไปเยือน
สถานที่แห่งนี้เสมอ 
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หมายเหต:ุ สัปดาห์นี้ไม่มีประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรมค่ะ 
 
 
 

 
 

 


