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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหต ุ
1. ศบค. ชุดใหญ่ปรับ
มาตรการ มีผล 16 พ.ย. 
2564 สอดคล้องกับผล
ตอบรับการเปิดประเทศ 
พบนักท่องเที่ยว           
เดินทางเข้าไทยกว่า 
50,000 คน 
 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค. ) ชุดใหญ่ เห็นชอบปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยใน
พ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร  
 
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (แดงเข้ม)   
6 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
และสงขลา 
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)  
  
38 จังหวัด ประกอบด้วย  กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร 
เชียงราย เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา ตรัง ตราด นครปฐม นครนายก 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พัทลุง เพชรบุรี  เพชรบูรณ์ ระนอง 
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี  สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สระบุรี  สระแก้ว สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี และ
อุบลราชธานี  
 
พ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม)   
23 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์  ก าแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ พะเยา แพร่  มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ล าปาง  
ล าพูน เลย สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย  หนองบัวล าภู อุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี อ านาจเจริญ และศรีสะเกษ 
 
พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)  
5 จังหวัด ประกอบด้วย นครพนม น่าน บึงกาฬ  มุกดาหาร และ
สกลนคร  
 
พ้ืนที่น าร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า)  
4 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. กระบี่ พังงา และภูเก็ต 
ทั้งนี้ ศบค. เห็นชอบเลื่อนการเปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ  
จากเดิมวันที่ 1 ธ.ค. 2564 เป็นวันที่ 16 ม.ค. 2565 เพ่ือให้สถาน
ประกอบการด าเนินการ เตรียมความพร้อมปรับสถานที่ให้สอดคล้องกับ
มาตรการที่ก าหนด  
 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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1.ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบระบายอากาศ และ
เร่งรัดให้บุคลากรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 100%  
2.กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ขึ้นทะเบียน        
และตรวจประเมินสถานบันเทิงตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่
ก าหนด  เพ่ืออนุญาตให้เปิดเฉพาะที่ผ่านการประเมินเท่านั้น  
3.สถานบันเทิงเปิดด าเนินการโดยเคร่งครัดมาตรการ   
4.กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ก ากับติดตามการ
เปิดด าเนินการอย่างใกล้ชิด หากเกิดการระบาดให้พิจารณาปิดบริการ 
 
ทั้งนี้หากผู้ประกอบการหรือจังหวัดใดมีความพร้อมสามารถเสนอ
แนวทางเพ่ือให้ ศบค. พิจารณา หากเห็นว่ามีความพร้อมและมาตรการ
รัดกุม    อาจพิจารณาให้เปิดด าเนินการได้ก่อนวันที่ 16 ม.ค. 2565  
การเปิดประเทศกว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าในประเทศไทย ทั้งรูปแบบ Test and Go / Sandbox /  กักตัว 
7-10 วัน โดยยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พ.ย. 2564   มีจ านวน 
54,939 คน แบ่งเป็น Test & Go จ านวน 39 ,930 คน Sandbox 
จ านวน 12 ,551 คน และรูปแบบกักตัว 7 – 10 วัน จ านวน 2,458 
คน  
พบมีนักท่องเที่ยวติดเชื้อโควิดจ านวน 65 ราย  จาก 10 ประเทศต้น
ทาง 
 
1. ไนจีเรีย  
2. ศรีลังกา  
3. ซาอุดิอาระเบีย  
4. ตุรกี  
5. รัสเซีย  
6. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
7. สหราชอาณาจักร  
8. กาตาร ์
9. โปแลนด์ 
10. เบลเยี่ยม 
 
ส าหรับ Thailand Pass QR Code หรือ เอกสารรับรองการเดินทางเข้า
ประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติ
สามารถเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอั ปโหลดเอกสารต่าง ๆ  
ก่อนเดินทางเข้าไทยแทนการออกเอกสาร COE เพ่ือลดขั้นตอนการ
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กรอกและอัปโหลดเอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทย 
ขั้นตอนขอ Thailand Pass ลงทะเบียน 
1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th  (เริ่ม 1 พ.ย. 2564 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) อย่างน้อย 7 วัน พร้อมยื่นหลักฐาน 
2.กรมควบคุมโรคตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติเอกสารรับรองการฉีด
วัคซีน ผ่านระบบ ภายใน 3 - 5 วัน 
3.กรณีได้รับการอนุมัติแล้วผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล QR Entry Code 
หรือ Thailand Pass ID ที่จะใช้เมื่อเข้าสู่ประเทศไทย 
 
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลด Thailand Pass 
QR Code ได้ทันทีเพ่ือน าไปแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่คัดกรอง 
พร้อมกับผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง โดยไม่
ต้องกรอก ตม. 8 และ ตม.6 เมื่อเดินทางถึงไทย ซึ่งต้องดาวน์โหลด     
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เท่านั้น 
 
เอกสารลงทะเบียน Thailand Pass รับ QR Code เข้าไทย 
1.หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 
2.ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 
3.ประกันโควิด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็นต้นไปผู้เดินทางเข้าไทย
ต้องมีกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองขั้นต่ า 50,000 ดอลลาร์ 
4.หลักฐานยืนยันการจองโรงแรม ASQ หรือยืนยันการจองโรงแรม 
SHA+ 
5.ส าเนาวีซ่าเข้าประเทศไทย (หากจ าเป็น) 
 
ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ตามประกาศของกระทรวงการ
ต่างประเทศ มีดังนี ้
 
1. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป เว็บไซต์ COE  https://coethailand.mfa.go.th/  
จะปิดรับค าร้อง COE ทั้งหมด 
2. ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย
สามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/      
ผู้ลงทะเบียนในระบบใหม่จะได้รับ Thailand Pass QR Code เพ่ือใช้
แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
3. ผู้ที่ได้รับ COE ไปก่อนหน้านี้ สามารถใช้ COE ฉบับที่เคยได้รับไป
แล้วได้ และสามารถขอรับเงินคืน ( refund) ได้โดยตรงจากโรงแรมของ
ท่าน 
4.  เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางพร้อม
ผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้า

https://coethailand.mfa.go.th/
https://tp.consular.go.th/
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ประเทศไทยได ้
ภายใต้เงื่อนไข ไม่ต้องกักตัว (รอผลตรวจในโรงแรมที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 
1 คืน) เช่นเดียวกับผู้ปกครอง 
๕. ผู้ที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัวจะต้องพ านักอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาต   
ไม่ต่ ากว่า 21 วัน 
นอกจากนี้ข้อมูลตั้งแต่ 1- 13 พ.ย. 2564 มีผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับ 
Thailand Pass ผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th แล้วจ านวน 
173,637 ราย ได้รับการอนุมัติ 134,086 ราย 
 
หากมีข้อสงสัยสอบถาม Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ หมายเลข 02 572 8442 (30 คู่สาย) หมายเลขมือถือ 
065-205-4247, 065-205-4248 และ 065-205-4249 (24 ชั่วโมง) 
และอีเมล support@tp.consular.go.th 
 

2. การประชุม ครม. อย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ 
เห็นชอบ 7 โครงการ
เร่งด่วน     กรอบวงเงิน 
494 ล้านบาท 

การอนุมัติโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 7 โครงการนั้น เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ 
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล โครงการเร่งด่วนประกอบด้วย 
 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล  

2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเล    
หายาก จ.ตรัง   

3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม จ.ระนอง  

4. โครงการ Phuket Health Sandbox จ.ภูเก็ต  
5. โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่ง

เมืองพังงา จ.พังงา (The Park Khaolak)  
6. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวปากคลอง         

จิหลาด จ.กระบี่   
7. โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบ าบัดน้ าพุร้อนคลองท่อมเมือง

สปา จ.กระบี่ 
 
พร้อมทั้งยังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จ านวน 5 ด้าน  
1. ด้านการเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่  

 ANDAMAN ECONOMIC TOURISM (เขตเศรษฐกิจเพื่อการ
ท่องเที่ยวอันดามัน)  

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 

mailto:support@tp.consular.go.th
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 ANDAMAN GO GREEN  สร้างต้นแบบในการใช้แนวคิด การพัฒนา 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 3) 
การเสนอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 
2568)    

2. ด้านการท่องเที่ยว  
 การยกระดับและพัฒนาศักยภาพศูนย์สั่งการและระบบ

การแพทย์เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มัน  

 การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้า    
เพ่ือสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ปรับปรุงจวน
ข้าหลวงเก่า) ระยะที่ 1   

 Khaolak Surf Town พัฒนาพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาให้เป็น
เมืองแห่งเซิร์ฟ   

 การพัฒนาและฟ้ืนฟูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
พ้ืนที่อุทยานพระนารายณ์เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมอันดา
มัน   

 การพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล  
 การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา  
 การพัฒนาอุตสาหกรรมมารีน่า 

3. ด้านการเกษตร 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มันทั้งระบบแบบยั่งยืน   
 การพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน (2566-2570) 

(Andaman Sustainable Fisheries Development 
Project, 2023 – 2027)  

 การส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร
ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล 

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 การเพ่ิมศักยภาพบริการทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉิน     

จ.พังงา  
 การพัฒนาขยายพื้นที่ให้การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลระนอง   

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการยกระดับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน   
 การศึกษาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า 

ระบบราง และอากาศ (Multimodal Transportation)  



๗ 
 

 การศึกษาโครงข่ายคมนาคมแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง         
อันดามัน 

 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ประเภทเกาะในกลุ่มจังหวัดอันดามัน    

 การก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ย่านการค้า    
เมืองเก่า จ.ภูเก็ต  

 การปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ระนอง   
 การก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเล  
 การยกระดับสนามบินนานาชาติกระบี่เป็น Cargo Hub  
 การก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา RO. เกาะพีพี อ.เมืองกระบี่   

จ.กระบี่ 
 
นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการงาน     
เมกะอีเวนต์ รวม 3 รายการ  

1. การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (ระดับบ)ี ที่ จ.อุดรธานี 
 ในปี 2569 

2. การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (ระดับเอ) ที่ จ.นครราชสีมา     
ในปี 2572  

3. การจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ จ.ภูเก็ต ในปี 2571  
 
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ว่า หากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพเมกะอีเวนต์ทั้ง 3 งาน 
กระทรวงการท่องเที่ยว ประเมินว่าจะสามารถสร้างเงินสะพัดในประเทศ
ไทยรวม 100,173 ล้านบาท ผลักดันการเติบโตให้จีดีพีได้ 68,520 
ล้านบาท สร้างรายรับภาษีให้ภาครัฐ 20,641 ล้านบาท และ สร้างการ
จ้างงาน 230,442 คน 
 

ส าหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเมกะอีเวนต์ดังกล่าวจะมีส่วนส าคัญ    
ในการพัฒนาและต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่าง  ๆ เพื่อรองรับ     
นักเดินทางจากทั่วโลก สร้างการจ้างงานผลักดันการเติบโตของจีดีพี 
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง ทั้งด้านนวัตกรรมการเกษตร การแพทย์     
ภาคบริการและภาคท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาหลังการจัดงานให้
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในระยะยาว 

3. ครม.อนุมัติขยายเวลา
อนุญาตให้ "คนต่างด้าว" 
อยู่ต่อได้ถึง 31 ธ.ค.
2564 

ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) 
ตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไข และบรรเทา
ผลกระทบแก่คนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 



๘ 
 

ชั่วคราว ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการขยายระยะเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักร และการแจ้งที่พักอาศัยต่อไปได้ ตั้งแต่
วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ดังนี้ 

1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว ตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา 
Visa on Arrival) 

2. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว ซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.
2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้อง 

3. ก าหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 
90 วันแล้ว ครบก าหนดระยะเวลาการแจ้งท่ีพักอาศัย ให้ได้รับ
การขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธ.ค. 2564 
 

อย่างไรก็ตามหลังจากมีการเปิดประเทศส่งผลให้ผู้ประกอบการหลาย
แห่งมีความต้องการแรงงานในการเปิดกิจการกิจกรรม ทางกระทรวง
สาธารณสุขจึงจัดฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มคนต่างด้าวทุกคนที่อยู่ในประเทศ
ไทย ทั้งที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ได้แก่  

 แรงงานต่างด้าวภาคประมงและคนประจ าเรือไทยในจังหวัด
ชายทะเล 21 จังหวัด 

 แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ และ ที่พักอาศัย (บ้าน) 
 แรงงานต่างด้าวตามเขตชายแดน  
 กลุ่มท่ีหนีภัยสู้รบในศูนย์พักพิง จ.ราชบุรี กาญจนบุรี 

แม่ฮ่องสอนและตาก ตลอดจนกลุ่มอ่ืน  ๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ทั้งหมด  

 
ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มท่ีอยู่ใน
ประเทศ ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ท าให้ทุกคนใน
ประเทศสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย 
ขณะที่ ศบค. มีมติเห็นชอบแนวทางของกระทรวงแรงงานในการน า
แรงงานต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 โดยจะเปิดให้มีการน าเข้าแรงงาน
ตาม MoU ซึ่งนายจ้างสามารถยื่นความต้องการจ้างแรงงานได้ท่ีกรมการ
จัดหางาน มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้ 



๙ 
 

1. ยื่นค าร้องขอน าเข้าแรงงานต่างด้าว 
2. จัดส่งค าร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 
3. การด าเนินการของประเทศต้นทาง 
4. ยื่นขอรับใบอนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว 
5. การอนุญาตให้น าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้าง 
6. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
7. เข้ารับการกักตัว 
8. การอบรมและใบอนุญาตท างาน 
 

4. เตรียมพร้อมส าหรับ
การจัดเลือกตั้งท้องถิ่น  

วันที่ 28 พ.ย.2564 ที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 5,300 
แห่ง     ทั่วประเทศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบหน่วยเลือกตั้งเพ่ือรับมือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  
โดยมีมาตรการป้องกันดังนี้ 
 
1.แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งโดยพิจารณา
แต่งตั้งจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท าหน้าที่คัด
กรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่เกินหน่วยเลือกตั้งละ 3 คน 
 
2.จัดผังที่เลือกตั้งให้มีระยะห่าง ระหว่างคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งผู้ท าหน้าที่รับแสดงตน กับผู้ท าหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้งให้มี 
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
 
3.จัดระเบียบการเข้าแถว ระหว่างการรอแสดงตนขอใช้สิทธิโดยให้มี
ระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
 
4.จัดให้มีเก้าอ้ีส าหรับนั่งรอ โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร       
เพ่ือรองรับกรณีมีผู้มาใช้สิทธิพร้อมกันเป็นจ านวนมาก 
 
5.จัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าแสดงตน     
ที่หน่วยเลือกตั้ง 
 
6.จัดแยกคูหาลงคะแนน ส าหรับผู้มีสิทธิที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม 
หรือเป็นหวัดไว้เป็นการเฉพาะ 
 
7.จัดให้มีการท าความสะอาด ปากกา โต๊ะ ที่ใช้ส าหรับการลงคะแนน
เป็นระยะ  

 การเซ็นชื่อของผู้มาเลือกตั้ง จะต้องใช้ปากกาที่ผ่านการท า

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 



๑๐ 
 

ความสะอาดในทุกครั้ง และห้ามกรรมการประจ าโต๊ะส่งปากกา
ของตัวเองให้ผู้ที่มาเลือกตั้งเซ็น  ซึ่งผู้ที่มาเลือกตั้งสามารถ
เตรียม ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน มาเองจากบ้านได้ โดยจะต้องโชว์
ปากกาที่เตรียมมาให้กรรมการประจ าหน่วยตรวจสอบก่อนทุก
ครั้งเพ่ือป้องกันการทุจริต 

8. ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ใส่หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า และ Face Shield ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และ
ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเป็นระยะ 
 
9. มีการก าหนดปริมาณคนที่จะอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไม่เกิน 600 คน     
จากเดิมท่ีก าหนดไว้ 1,000 คน เพื่อรักษาระยะห่าง  
 
10. ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ให้มาเลือกตั้งสลับเวลากัน เพื่อไม่ให้เกิด
ความแออัดในหน่วยเลือกตั้ง 
 
ขั้นตอนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
1. เมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้ง จะต้องวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์ 
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจ าล าดับที่ไว้เพ่ือแจ้งต่อ กปน. 
3. ยื่นหลักฐานแสดงตน พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 
4. รับบัตร 2 ใบ พร้อมลงชื่อบนต้นขั้วบัตร 
5. เข้าคูหา ท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 บัตรนายก x เลือกได้หมายเลขเดียว 
 บัตรสมาชิก x เลือกได้ไม่เกินจ านวนที่จะพึงมีในแต่ละเขต

เลือกตั้ง 
 หากประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้ x ลงในช่องไม่เลือกผู้สมัคร

ผู้ใด 
6. หย่อนบัตรลงในหีบบัตร โดยต้องตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูก
ประเภท ก่อนหย่อนบัตรด้วยตนเอง 
7. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้ง 
 
ช่องทางเช็กสิทธิเลือกตั้งรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบ
ได้ที ่https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 
 

 
 
 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/


๑๑ 
 

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ประเด็น  
 

ประเด็นที่ ๑ บางกล่ าขานรับนโยบายรัฐบาล” เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 เน้นปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ 
 

นายนิมิตร หลวงชนา ผู้ใหญ่บ้านบางหยี อ.บางกล่ า จ.สงขลา เปิดเผยว่า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด- 19 ตามนโยบายรัฐบาล  
“ชุมชนบางหยี” ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ตลาดน้ าบางกล่ า3D” จึงได้เปิดการท่องเที่ยวทางน้ า แบบ ”นิวนอร์มอล”
ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิด “เที่ยวบางกล่ าชุ่มฉ่ าใจ เที่ยวปลอดภัย 
ใกล้ชิดธรรมชาติ” 

โดยทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. จะให้บริการ ”เรือคายัค”และ ”จักรยานน้ า” 
บริเวณลานประติมากรรมนกกระยาง ท่าน้ าสามมิติบางหยี ในอัตราชั่วโมงละ 40 บาท ทั้งยังให้บริการ “เรือน าเที่ยว” 
ชนิดมีหลังคา พร้อมชูชีพ นั่งได้ 10 ท่าน น าเที่ยวคลองบางกล่ า ซึ่งเป็น ”คลองสวยน้ าใสต้นแบบ” ของจังหวัด
สงขลา เชื่อมต่อไปยังคลอง ร.1 และทะเลสาบสงขลา 

ตลอดเส้นทาง นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมทั้งสวนผักบางเหรียง นกน้ านานาชนิด และ
สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงอย่างใกล้ชิด 

โดยคิดค่าบริการเพียงเที่ยวละ 700 บาทเท่านั้น ส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการในวันธรรมดา 
ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-968-8161 , 095-015-4150 และ 080-718-0211 

ด้าน นางสาวอรัญญา รักเมือง ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางกล่ าควนเนียง กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
นอกจากการละเล่น และท่องเที่ยวทางน้ าแล้ว ทางวิสาหกิจชุมชนฯ ยังมีบริการน าเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทั้งการ    
ต้ังแคมป์ริมน้ า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร วัฒนธรรม เรียนรู้ดูงานในพื้นที่เชื่อมต่อของอ าเภอบางกล่ า-ควนเนียง  
ที่เรียกว่า”ขอบเนียงเคียงบาง ” อีกหลายเส้นทาง รวมทั้งการชิมอาหารพื้นบ้าน ปิ้งย่าง เมนูสุขภาพ อาหาร
ทะเลสดๆ จากทะเลสาบสงขลา เสต็ก พิซซ่า ชาบู กาแฟสด น้ าผลไม้สดจากไร่ 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและจองได้ที่โทรศัพท์ 062-092-8941 และ 088-783-7418 
ส่วนการเปิด “ตลาดน้ าบางกล่ า 3D” นั้น ต้องรอดูสถานการณ์ และมาตรการของจังหวัดอีกระยะหนึ่ง         
แต่นักท่องเที่ยวก็สามารถมา “เช็คอิน”กับภาพวาดสตรีทอาร์ตสามมิติ และพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศบริสุทธิ์
ได้ตามปกต ิ

##################### 
 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา/รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ประเด็นที่ ๒ ชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ ตอนภาพเขียนสีเขายะลาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

          ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 10 กิโลเมตรทางด้านทิศตะวันตก เราจะมองเห็นภูเขาลูกเล็กๆ         
ที่เหมือนกับเขาหินปูนทั่วๆไปในภาคใต้ แต่ภูเขาแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่ครั้งหนึ่งมนุษย์ยุคก่อนได้จารึก
ภาพเขียนสีไว้เป็นหลักฐานว่าพวกเขาเคยใช้ชีวิตที่บริเวณภูเขาแห่งนี้ และภูเขาลูกนี้มีชื่อว่า “เขายะลา”  
        “ตอแล” หรือ “ตอหลัง” เป็นเพิงผาหนึ่งของภูเขายะลา อยู่ในเขตหมู่ 2 บ้านกูเบ ต าบลยะลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา สูงจากพ้ืนราบประมาณ 50 - 60 เมตร ด้านหนึ่งจดหน้าผาสูงชัน และอีกด้านหนึ่งจดผนัง
หินปูน  
        นายโกมุท  มอหาหมัด อายุ 69 ปี เล่าให้ฟังว่า ชาวบ้านละแวกนี้รับรู้ถึงภาพเขียนสีที่นี่มาหลายสิบ      
ปีแล้ว แต่ก็ไม่ได้สนใจและไม่รู้ว่าภาพเหล่านี้คืออะไร อาจเป็นเพราะภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็นรูปภาพจ าพวกสัตว์    
คนหรือสิ่งของ เป็นเพียงภาพเขียนที่ไม่อาจสื่อความหมายใด ๆ กับคนในยุคปัจจุบันได้ แต่มีนิทานที่เก่ียวกับ
สถานที่นี้เล่าไว้ว่า“ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีพญาครุฑตนหนึ่งเป็นผู้ปกครอง ชาวบ้านต้องส่งหญิงสาวให้เป็นเครื่อง
บรรณาการแก่พญาครุฑเป็นประจ า มิฉะนั้นจะถูกลงโทษหรือเกิดภยันตรายได้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่มอบหญิงสาว
แก่พญาครุฑนั้น เรียกกันว่า “ตอแล” หรือ “ที่ราบส าหรับบวงสรวง”  
      ส่วนอับดลุเลาะ  มูซอ ผูที้เ่คยปนีเขาข้ึนไปส ารวจไดเ้ลา่ถึงลักษณะของภาพเขียนทีเ่พิงผา “ตอแล”ว่าเป็น
ภาพเขียนด้วยสีแดงท้ังหมด เป็นการระบาย เขียนเป็นลายเส้นบ้าง เป็นจุดบ้างโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 
อยู่บริเวณผนังใหญ่ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก คนรุ่นก่อนเล่าว่าตรงนี้เคยมีภาพกลุ่มใหญ่ แต่ถูกกะเทาะ
หายไปแล้ว เหลือเพียงคราบสีแดงบริเวณขอบภาพ กระจายให้เห็นเป็นบริเวณกว้างเท่านั้น  
        ส่วนท่ี 2 ห่างจากพ้ืนราบใหญ่ไปทางทิศใต้จะพบพื้นราบขนาดเล็ก ที่เพ่ิงผาจะมีภาพอีกกลุ่มใหญ่ 
จ านวน 10 กลุ่ม คาดว่ามนุษย์โบราณอาจเขียนขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งยากที่จะเข้าใจได้
ว่าหมายถึงสิ่งใด   
      และนี่คืออีกสถานที่หนึ่งซึ่งมีความส าคัญบ่งบอกว่าครั้งหนึ่งมนุษย์ยุคก่อนเคยด ารงชีวิตและมีวิวัฒนาการ  
ที่สามารถขีดเขียนเส้นสีให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมาของดินแดนแห่งนี้ 
 

################## 
ทีมข่าว NBT ยะลา /รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ประเด็นที่ ๓ โรงพยาบาลสตูล เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสตูล กว่า 1,000 ราย     หวัง
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเรือนจ า และสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจ า 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประชาชนทุกหนแห่งต่างป้องกันตนเองการเชื้อโรค
ร้ายที่ติดต่อกันอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งที่สามารถป้องกันได้ดีท่ีสุดจากเชื้อโรค 
COVID-19 คือการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน ไม่ใช่แค่เฉพาะประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
กลุ่มคนที่อยู่ภายในเรือนจ า ซึ่งเป็นสถานที่แออัด มีความเสี่ยงต่อการระบาดได้ง่าย และหากติดเชื้อแล้ว  
อาจเป็นจุดคลัสเตอร์ใหญ่ที่จะต้องใช้เวลาในการรับมือ  

โรงพยาบาลสตูล จึงเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสตูล กว่า 1,000 ราย 
หวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเรือนจ า และสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจ า 
โดยแพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมออก
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจ าจังหวัดสตูล โดยมีนางสาวอัจจิมา  อินทรธนู          
ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ร่วมอ านวยความสะดวกและจัดเตรียมสถานที่ในการฉีดวัคซีน
ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสตูล 

  ส าหรับการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 เนื่องจากเรือนจ าเป็นสถานที่ที่มีการอยู่รวมกันของคนหมู่มาก และมีสถานที่จ ากัด เมื่อมีการ
ระบาดของโรคอาจน าไปสู่การแพร่ระบาดได้ โดยวัคซีนฉีดให้แก่ผู้ต้องขังเป็นวัคซีนเข็มที่ 2 ให้แก่ผู้ต้องขัง
จ านวน 1,060 ราย  

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

อนุชา หมัดอาด้ า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล/รายงาน 

 
 
 
 
หมายเหต: สัปดาห์นี้ไม่มีประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรมค่ะ 
 
 
 

 

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

 
 


