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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 18  – 24 พฤษภาคม 2565 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1.ลดภาษีสรรพสามิต
น้ ามันดีเซล บรรเทาค่า
ครองชีพประชาชน 
 

ครม. ขยายกรอบเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้้ามัน
ดีเซล 5 บาท/ลิตร ต่อเนื่อง 2 เดือน มีผลเริ่ม 21 พ.ค.-20 ก.ค. 65 นี้ 
โดยเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้้ามัน
ดีเซลตามกฎกระทรวงก้าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) 
ซึ่งเคยลดอัตราภาษีน้้ามันดีเซล 3 บาท/ลิตร ที่จะสิ้นสุดวันที่ 20 พ.ค. 
65 เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนจาก
สถานการณ์ราคาน้้ามันที่สูง 
ภาพรวมการใช้น้ ามันดีเซลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่ม
กลับมาขับเคลื่อน ท้าให้ความต้องการใช้น้้ามันเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ          
ในกลุ่มรถบรรทุกขนส่งและรถโดยสาร คิดเป็น ร้อยละ 65 ของปริมาณ
การใช้น้้ามันดีเซลทั้งหมด โดยจ้าแนกเป็นน้้ามันดีเซลแต่ละชนิด ดังนี้ 

 น้้ามันกลุ่มดีเซลตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 เฉลี่ยอยู่ที่ 76.25 
ล้านลิตร/วัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 13.4)  

 น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว B7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 64.73 ล้าน
ลิตร/วัน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.9)  

 น้้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจ้าหน่ายตั้งแต่ปลายเดือน 
พ.ค. 62 ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 3.49 ล้านลิตร/วัน  

 น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 มีปริมาณการใช้ 0.21 ล้านลิตร/วัน 
รัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือค่าน้ ามัน 

ตั้งแต่เดือนต.ค. 64 ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายดูแลราคาน้้ามัน
ดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุน
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีผลต่อค่าครองชีพประชาชน โดยใช้เงินกองทุน
น้้ามันเชื้อเพลิงช่วยในการอุดหนุน รวมทั้งการลดภาษีสรรพสามิตเป็น
การชั่วคราว 3 เดือนตั้งแต่ 18 ก.พ. 65 และการขอความร่วมมือผู้ค้า
น้้ามันรักษาระดับค่าการตลาดไม่เกิน 1.40 บาท/ลิตร นอกจากนั้นได้มี
การปรับส่วนผสมไบโอดีเซลเพ่ือลดต้นทุนเนื้อน้้ามัน ซึ่งที่ผ่านมากองทุน
น้้ามันเชื้อเพลิงได้ใช้เงินอุดหนุนน้้ามันดีเซลมาจนถึงปัจจุบันประมาณ
กว่า 30,000 ล้านบาท  

แนวทางการบริหารราคาน้้ามันดีเซลในช่วงเดือนพ.ค. – มิ.ย. 65  
รัฐจึงจะช่วยสนับสนุนการตรึงราคาครึ่งหนึ่ง ( 50%) นอกจากนี้กองทุน
น้้ามันเชื้อเพลิงจะยกเลิกการชดเชยราคาน้้ามันดีเซลเกรดพรีเมี่ยม 
เนื่องจากเป็นน้้ามันที่ใช้กับกลุ่มรถของผู้ที่มีก้าลังจ่ายสูง เพ่ือลดภาระ

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 



๓ 
 

การชดเชยของกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง และน้าเงินในส่วนนี้ไปชดเชย
ให้กับกลุ่มที่มีความจ้าเป็น 

ทั้งนี้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตนอกจากช่วยบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้ว แต่ยังแบ่งเบาภาระกองทุนน้้ามันน้้ามัน
เชื้อเพลิงได้มากข้ึน  ซึ่งกองทุนฯมีภาระดูแลดีเซลเกือบ  10 บาทต่อ
ลิตร  มาตรการดังกล่าวจึงเป็นเพียงมาตรการทางภาษีระยะสั้น               
เพ่ือรักษาระดับราคาขายปลีกน้้ามันดีเซลในประเทศซึ่งเป็นต้นทุนส้าคัญ
ในภาคการผลิตและขนส่งในทุกอุตสาหกรรม ที่ราคาอาจปรับตัวสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วจนกระทบต่อค่าใช้จ่ายของประชาชน และในระยะยาวอาจ
ก่ออุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ  

โดยก่อนหน้านี้รัฐได้พยายามออกมาตรการเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ครอบคลุมกว่า 40 ล้านคน ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.65  ใช้วงเงิน 
ในการด้าเนินการ 80,247 ล้านบาท เป็นเงินจากกองทุนน้้ามัน
เชื้อเพลิง 39,520 ล้านบาท กองทุนประกันสังคม 35,224 ล้านบาท 
งบประมาณ 3,740 ล้านบาท และบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
1,763 ล้านบาท การตรึงราคาน้้ามันที่ต่อเนื่องและยังมีทีท่าว่าจะ
ยาวนาน อาจส่งผลต่อสถานะการเงินและสภาพคล่องของกองทุนน้้ามัน
เชื้อเพลิง โดยฐานะของกองทุนน้้ามันฯ  ณ  15 พ.ค.  65 ติดลบอยู่
ที ่72,062 ล้านบาท  

เนื่องจากน้้ามันเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักผู้ก่อมลภาวะจึงต้องมีกรมสรรพสามิต  ท้าหน้าที่
จัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างจากผู้ผลิตสินค้า  เพ่ือเป็น
รายได้ให้รัฐบาลน้าไปบริหารประเทศ และทะนุบ้ารุงท้องถิ่นต่าง ๆ            
โดยอาศัยอ้านาจตามกฎหมาย ซึ่งการลดภาษีดีเซลทุก 1 บาท จะท้าให้
รายได้ภาครัฐหายไปเดือนละ 1,900 ล้านบาท หากลด 3 บาทเหมือน
ที่ผ่านมา ส่งผลให้หายไปเดือนละ 5,700 ล้านบาท ดังนั้นการลดภาษี         
จึงพิจารณาใช้ในยามจ้าเป็นเท่านั้น 

 
  ทางด้าน รมว.กระทรวงการคลัง กล่าวว่า การปรับลดอัตรา

ภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซลในครั้งนี้ ส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียรายได้
ประมาณ 20,000 ล้านบาท เพื่อดูแลประชาชนไม่ให้แบกรั บภาระ             
ค่าครองชีพที่สูงจึงต้องใช้มาตรการทางภาษีมาช่วยลดระดับราคาขาย
ปลีก และปรับลดอัตราภาษีสินค้าน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันประเภท
น้้ามันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท โดยให้อนุพันธ์ของน้้ามันดังกล่าว มีการ
ปรับลดอัตราภาษีตามสัดส่วนเนื้อน้้ามันที่ผสมอยู่ 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการ
ประชุม ถึงความจ้าเป็นต้องต่อเนื่องในการดูแลประชาชนและ
ผู้ประกอบการอย่างทั่วหน้า ขณะเดียวกันการส่งเสริมการประหยัด
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พลังงานในภาคประชาสังคมควบคู่กันไปด้วย โดยใช้กองทุนน้้ามันที่
จ้าเป็นต้องใช้เงินกู้ รวมแล้วทั้งสิ้น 7 หมื่นล้านบาท เพื่อไม่ให้ราคาขาย
ปลีกน้้ามันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นไป ตามราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ต้อง
ปรับราคาตาม ต้นทุนภาคขนส่ง โดยมีอีกหลายมาตรการที่ยังหารือ
ร่วมกัน 
คุมเข้ม 26 จังหวัดชายแดนสกัดการลักลอบขายน้ ามัน 

    นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย
ว่า ขณะนี้มีหลายประเทศ เริ่มมีภาวะขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อเป็น
การปูองกันการลักลอบน้าน้้ามันเชื้อเพลิงจากประเทศไทยออกไป
จ้าหน่ายยังต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดประเทศเพ่ือนบ้าน รวม 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 
กาญจนบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่  

    บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนปูองกันการลักลอบน้าน้้ามัน
เชื้อเพลิงจากประเทศไทยออกไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศโดยผิด
กฎหมาย หากพบการกระท้าความผิดให้ด้าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เด็ดขาด พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุกให้ผู้ประกอบการ
น้้ามันเชื้อเพลิงในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการน้าน้้ามัน
เชื้อเพลิงในประเทศออกไปจ้าหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้านโดยผิด
กฎหมายหากพบพฤติการณ์น่าสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบน้าน้้ามัน
เชื้อเพลิงจากประเทศไทยออกไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศโดยผิด
กฎหมาย ให้รีบแจ้งนายอ้าเภอในพ้ืนที่ทราบโดยทันที หรือแจ้งสายด่วน
ศูนย์ด้ารงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง 

แนวทางการสื่อสาร 
 ท้าความเข้าใจเหตุผลความจ้าเป็นในการพยุงราคาน้้ามันดีเซล 

เนื่องจากเป็นต้นทุนส้าคัญของภาคการผลิตและค่าขนส่ง             
ซึ่งหากปล่อยตามกลไกตลาดจะกระทบต้นทุนค่าครองชีพ 

 เน้นย้้า มาตรการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับโลก 

 การลดภาษีสรรพสามิต อาจกระทบการจัดเก็บรายได้ของ
ภาครัฐ แต่จ้าเป็นต้องท้าเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้
ประชาชน 

 รณรงค์ประหยัดพลังงาน ผ่านการยกตัวอย่างกิจกรรมที่ท้าได้
ง่ายๆ  สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน 
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2. แผนพัฒนา
ประชากรเพื่อการ
พัฒนาประเทศ และ
เตรียมรับมือสังคมสูงวัย 
 

ครม. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาประชากรเพ่ือการพัฒนาประเทศระยะ
ยาว ปี 2565 - 2580 เดินหน้า 6 ยุทธศาสตร์รองรับอนาคต  ตามท่ี
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  เสนอ             
เพ่ือน้าไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีกรอบแนว
ทางการพัฒนาประชากรให้ความส้าคัญกับ 3 ด้านได้แก่  

 การเกิดอย่างมีคุณภาพ  

 การอยู่อย่างมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

 การแก่และตายอย่างมีคุณภาพ  

     โดยต้องมีวาระการพัฒนาบนฐานของกระบวนทัศน์ใหม่และ
ค้านึงถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย และเจเนอเรชั่น ที่จะ
ส่งผลให้การด้ารงชีวิตของประชากรในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีต ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว           
ปี 2565-2580 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  
1. การสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบท่ีเอื้อต่อการมี
และการเลี้ยงดูบุตร 
     1.1 ผลักดันประเด็นการพัฒนาพัฒนาแนวความคิดและทัศนคติ
ครอบครัวเป็นวาระส้าคัญของชาติ  : ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับชาติผ่านกลไกสถาบันครอบครัว เช่น ค่านิยมการยอมรับ 
ความเห็นต่าง (สศช.) 
     1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจส้าหรับการมีบุตรและการดูแล
ครอบครัว : พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลในการดูแลเลี้ยงดูบุตรและจัดให้มี
ระบบพ่ีเลี้ยงชุมชนและเพ่ิมบทบาทวิชาชีพต่าง ๆ ให้เป็นกลไกในการ
พัฒนา (พม. และ สธ.)  
     1.3 สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสร้างความสมดุล
ระหว่างการท้างานและการดูแลครอบครัวรวมถึงระบบสนับสนุน
ครอบครัวหลากหลายรูปแบบ  : สนับสนุนวันลาเพ่ือการดูแลครอบครัว 
อาทิ วันลาเพ่ือดูแลบุตรหลังคลอดส้าหรับผู้ชาย / แก้ไขกฎหมายส้าหรับ
การมีครอบครัวหลากหลายรูปแบบอย่างเท่าเทียม   (กระทรวงแรงงาน /
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนา/แรงงานไทย/สถานประกอบการ) 
     1.4 จัดหาสิทธิประโยชน์ในการจูงใจและลดภาระจากการมีบุตร  : 
จัดท้ากลุ่มสิทธิประโยชน์ส้าหรับครอบครัวที่คลอดบุตรทั้งด้านการเงิน
และบริการดูแลบุตร  / ตั้งกองทุนภาคสมัครใจส้าหรับแบ่งเบาภาระ          
ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว (พม./รง.) 
     1.5 ส่งเสริมการมีบุตรในกลุ่มประชากรที่ต้องการมีบุตรหรือกลุ่มผู้
มีบุตรยาก  : ก้าหนดให้การมีบุตรไม่ได้ด้วยตนเองหรือมีบุตรยากเป็น
ภาวะโรคหรือทุพพลภาพ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ  

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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(กค./พม./สปสช.) 
1.6 สร้างศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ : สร้างและพัฒนา

ศูนย์เด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก ( 0 - 2 ปี) ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ โดยมีครูพ่ีเลี้ยงที่มีใบอนุญาตมีองค์กรก้ากับและบริหาร
จัดการและระบบติดตามการด้าเนินงาน  (ศธ. /อปท. /ภาค
ประชาสังคมUNICEF) 

2. การพัฒนายกระดับผลิตภาพประชากร 

     2.1 ส่งเสริมระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ : ยกระดับระบบการศึกษา
ให้มีสมรรถนะพ้ืนฐานส้าหรับศตวรรษท่ี 21 อาทิ การสร้างทัศนคติด้าน
การเติบโต (growth mindset) / ขยายความครอบคลุมด้านอุปกรณ์
และอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางออนไลน์อย่างเหมาะสม
และเท่าเทียม (อว./ดศ./มท./กสศ.) 
     2.2 พัฒนารูปแบบของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชัดเจน  : 
พัฒนาระบบข้อมูลและการจัดกลุ่มทักษะ ( Skill dusters) / และจัดท้า
ฐานข้อมูลตลาดแรงงานและการวิเคราะห์อาชีพจ้าเป็นใหม่ ๆ  (รง./ศธ./ 
ศูนย์การศึกษานอก โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา /
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ) 
     2.3 เพิ่มก้าลังและคุณภาพแรงงานให้กับประชากรกลุ่มเปราะบาง : 
ส่งเสริมการจ้างงานตามสมรรถนะ เพื่อลดข้อจ้ากัดและอคติด้านอายุ 
/พัฒนาและบูรณาการรูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในลักษณะ
ที่ครอบคลุมหลายมิติ (พม./รง./ศธ./สธ./อปท./กสศ.) 
     2.4 รักษาคนไทยที่มีศักยภาพสูง (Talent) ให้ท้างานให้กับประเทศ  
: สนับสนุนแหล่งทุนส้าหรับธุรกิจเพ่ือสังคมและเปิดโอกาสให้ด้าเนิน 
โครงการของรัฐ  / พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการแรงงานทักษะสูง  
(อว./ดศ./อก./ก.พ.) 
3. การยกระดับความม่ันคงทางการเงิน 

     3.1 ส่งเสริมให้ประชากรมีความม่ังคงทางการเงิน : ส่งเสริมการ
ออมและนวัตกรรมทางการเงินส้าหรับประชากรทุกกลุ่ม (กค. /ศธ. /
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /สถาบันการเงิน /กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์) 
     3.2 การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน : พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมรายบุคคล  / วางกลไกการให้
ค้าแนะน้าและช่วยเหลือครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบ และมี
ประกันภัยพื้นฐานในการพยุงระดับรายได้ครัวเรือน  (กค./มท./ธนาคาร
แห่งประเทศไทย)    
4. การสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อลดการตายก่อนวัยอันควร และมีระบบ
ดูแลระยะยาวและช่วงท้ายของชีวิต 
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     4.1 ยกระดับศักยภาพให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะสามารถปูองกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ : ใช้เศรษฐศาสตร์           
เชิงพฤติกรรมรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการดูแล
สุขภาพ / ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาให้ครอบคลุม 
ความรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างสุขภาวะที่ดี  
(ศธ./สธ./อปท.) 

4.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  : พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
และผู้ปุวยระยะท้ายของชีวิตที่เชื่อมโยงการบริการสังคมและ
การแพทย์  / สนับสนุนการวางแผนดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ 
ระบบพิทักษ์ทรัพย์สินผู้สูงอายุ (สธ./อปท.) 

5. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพกับ
ทุกกลุ่มวัย 

     5.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม  : 
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะ
ความปกติต่อไป (Next Normal) ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในมิติ
ใหม ่(มท./อปท.) 
     5.2 เพ่ิมและกระจายพื้นที่สาธารณะให้มีความท่ัวถึง  : จูงใจให้
องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ด้าเนินการเพิ่ม และกระจายพื้นที่สาธารณะและ
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้เอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์ (สธ./สสส./อปท.) 

5.3 พัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แห่งคุณภาพชีวิตที่ดี  : น้าร่องพ้ืนที่แห่ง
การเรียนรู้ระดับต้าบล ในมิติด้านสภาพแวดล้อม ความเสมอ
ภาค และการส่งเสริมการท้างานและการเป็นผู้ประกอบการที่ดี 
ตลอดจนน้ากลไกใหม่ ๆ มาปรับใช้ เช่น Social credit system 
(รง./สธ./อปท.) 

6. การบริหารจัดการด้านการย้ายถิ่น  

     6.1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการท้างานในพ้ืนที่  : 
กระจายอ้านาจด้านการบริหารไปสู่ อปท. เพ่ิมข้ึน เพ่ือจัดท้าบริการ
สาธารณะตามความต้องการของพ้ืนที่  / สนับสนุนการวิจัยให้เกิดการ
พัฒนาและต่อยอด รวมทั้งสร้างงานใหม่ ๆ ในพื้นที่ (อว./มท./อปท.) 
     6.2 ดึงดูดคนไทยทักษะสูงในต่างประเทศและคนต่างชาติทักษะสูง
ให้เข้ามาท้างานในประเทศ  : ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น           
ให้นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสูงท้างานต่อได้หลังจบการศึกษา 
การก้าหนดโควตาการน้าเข้าแรงงานกลุ่มทักษะต่้าให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ / จูงใจแรงงานไทยทักษะสูง โดยท้าการตลาดเชิงรุกใน
การสรรหาคนเก่ง ( Active recruitment strategies) (กต./ก.พ./BOI/
สตช.) 
     6.3 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการอยู่ร่วมกันภายใต้



๘ 
 

ความหลากหลาย  : พัฒนากลไกการดูแลแรงงานต่างด้าวให้สามารถ
เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ย้ายถิ่น  (มท./
รง./สธ.) 
     6.4 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ  
: พัฒนาระบบที่น้าไปสู่การน้าเข้าแบบถูกกฎหมายเพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการได้ครอบคลุมทุกมิติ (รง./สธ./อก.) 
การด าเนินการเป็น 2 ระยะ 

 ระยะเร่งด่วน เน้นการจัดการกับปัญหาที่เป็นผลพวงจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 มุ่งให้เด็กเรียนรู้ได้
อย่างเต็มที่ เยียวยาครอบครัวที่เปราะบางและผู้ว่างงาน  

 ระยะยาว มุ่งเน้นการสร้างครอบครัวคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ประชากรรุ่นถัดไปให้มีคุณภาพและการเสริมความแข็งแกร่ง
ของระบบการดูแลคนรุ่นพ่อแม่เม่ือเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ 
รวมทั้งพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพสูง เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง   
ตามแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่ สุขภาวะดี มีงานท้า” 

     ส้าหรับอนาคตประชากรไทยระยะยาวยังคงเพ่ิมข้ึนและจะเพ่ิมข้ึน
ไปจนถึงปี 2571 ที่มีจ้านวนสูงสุดที่ 67.19 ล้านคน จากนั้นตั้งแต่ปี 
2572 เป็นต้นไป จ้านวนประชากรรวมจะลดลงและในปี 2580  วัย
เด็กจะมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 14.3  แต่ผู้สูงอายุกลับเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 29.85 และในอนาคตจะเกิดการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
โครงสร้างประชากรวัยแรงงานจะลดลงกว่า 3 ล้านคนในทุก 10 ปี 
ในขณะที่ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจาก 37.55 ล้าน
คนในปี 2560  เพิ่มเป็น 44.71 ล้านคนในปี 2580 ทางออกหนึ่ง
คือ          การใช้ระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงาน นอกจากนี้สัดส่วน
ผู้สูงอายุหญิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเพศหญิงมีอายุยืนกว่าเพศชาย และ
ผู้สูงอายุจ้านวนมากยังมีระดับการศึกษาต่้า ขณะที่อัตราสูงวัยในแต่ละ
จังหวัดไม่เท่ากัน จึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผนระดับพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
     การเพ่ิมข้ึนของประชากรเจเนอเรชั่น Alpha ซึ่งเกิดในช่วงปี 2553 
เป็นต้นไป ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเอง 
เนื่องจากมีพลังความรู้ความสามารถที่มาก ขณะเดียวกันก็มีความสนใจ
ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้โลกนี้ดีขึ้น แต่การอยู่กับเทคโนโลยี
มากเกินไปอาจท้าให้คนกลุ่มนี้ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อมนุษย์คนอื่น
เท่าท่ีควร ท้าให้มีความเข้าใจระหว่างกันน้อยลง ไม่เคารพซึ่งกันและกัน 
จึงจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีต้องหาแนวทางตั้งรับอย่างเหมาะสม 
 

ตัวอย่างการบ่มเพาะทางสังคมผ่านโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบัน           
เกิดการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม อาทิ หลายครั้งเราเห็นภาพ คลิปวีดีโอ
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ที่เผยแพร่ใน โซเชียล ถึงเรื่องราว ที่เกี่ยวกับการขับรถบนท้องถนนของ
ประชาชนจนน าไปสู่กับโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือผู้ใช้รถด้วยกัน
เอง รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่นเดียวกันต ารวจ ที่ไม่
สามารถรับมือกับพฤติกรรมดังกล่าวของประชาชนได้ และไม่มีทักษะ         
ในการสื่อสารที่ดีเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชน ด้วยความอ่อนโยน          
สิ่งเหล่านั้นส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมขึ้น สุดท้ายมักจะจบ
ด้วยการส านึกผิดภายหลังพร้อมกับหอบกระเชาสวย ๆ ไปขอโทษกับ
การกระท าของตัวเองท่ีขาดสติ 
 

ตัวอย่างบทบาทของสื่อโซเชียลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างการับรู้              
แบบผิด ๆ อาทิ ในโลกโซเชียลในขณะนี้ที่มีการติด #พ่อมึง ซึ่งเป็นชื่อ
เพลงของศิลปินกลุ่มหนึ่ง สะท้อนในเห็นว่าการใช้ค าหยาบในสังคมไทย
กลายเป็นเรื่องปกติ ที่สามารถน ามาท าเป็นเพลงที่มีเนื้อหารุนแรงและ
การเลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ควรได้รับการอบรมและ
การปลูกฝังขั้นพ้ืนฐานเพื่อเป็นการพัฒนาประชากรในอนาคต 
 

     นอกจากนี้แผนการพัฒนาประชากรยังรวมไปถึงแผนปฏิบัติการ
ด้านผู้สูงอายุ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2566-2580) รองรับสังคมสูงวัยเชิง
รุกทุกมิติ  ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ "ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี            
มีหลักประกันม่ันคง เป็นพลังพัฒนาสังคม"    
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  
2. เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  
3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ  
4. เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 
59 ปี ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุในอีก 1 - 35 ปีข้างหน้า ให้ได้
ตระหนักและเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตที่ดีในยามสูงอายุ  
     ส้าหรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุฯ ฉบับนี้จะแบ่ง              
เป็น  2 ระยะ คือ แผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ.
2566-2570) แผนปฏิบัติการระยะ 15 ปี (พ.ศ.2566-2580) ซ่ึง
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการย่อย 4 แผน ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการย่อยท่ี 1 
เตรียมความพร้อมของประชากรก่อนสูงวัย ประกอบด้วย 5 มาตรการ 
ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ประชากรอายุ 25 – 59 ปี เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยสูงอายุในมิติทางเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการออมเพ่ือยาม
ชราภาพ พัฒนาระบบบ้านาญแห่งชาติแบบหลายชั้น เป็นต้น 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการชราภาพ ตระหนัก
ถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีและมีความรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองอย่าง
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ต่อเนื่อง รู้เท่าทันและสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อ
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. เร่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
5. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมกับวัยสูงอายุ 
แผนปฏิบัติการย่อยท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้ 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ เช่น ปฏิรูป
หลักประกันยามชราภาพ เป็นต้น 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เช่น พัฒนาระบบ
สุขภาพรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม เป็นต้น 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสังคม 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสภาพแวดล้อม  เช่น ปรับสภาพ           

ที่อยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอก 
แผนปฏิบัติการย่อยท่ี 3 
ปฏิรูปและบูรณาการระบบบริหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 8 มาตรการ ดังนี้ 

1. แปลงแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติและผลักดันให้
ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนอย่างมีบูรณาการตั้งแต่ระดับชาติ          
สู่ระดับท้องถิ่น 

2. ติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนปฏิบัติการด้าน
ผู้สูงอายุ 

3. ปฏิรูประบบกฎหมาย เพื่อรองรับการด้าเนินงานของทุกภาค
ส่วน 

4. วางระบบก้าลังคนด้านผู้สูงอายุทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ในระดับชาติและระดับพื้นท่ี  

5. เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาและการจัดการงานด้าน
ผู้สูงอายุ 

6. พัฒนาระบบพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มท่ี
เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 

7. พัฒนาระบบปกปูองและฟ้ืนฟูผู้สูงอายุและครอบครัวในยาม
เกิดวิกฤต  

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการด้าเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุ 

แผนปฏิบัติการย่อยท่ี 4  
เพ่ิมศักยภาพการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับสังคม
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สูงวัย ประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้  
1. ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน

ผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐใน
การด้าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

แนวทางการสื่อสาร 
 หยิบยกประเด็นเหล่านี้ เช่น ค้าพูด ค้าหยาบ พฤติกรรม         

ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น มาชวนคิดชวนคุย ให้เห็นต้นตอของ
ปัญหา และวิธีการรับมือของผู้ใหญ่ (รวมถึง จนท.รัฐที่ต้อง
เผชิญหน้ากับปัญหานี้โดยตรง) 

 เน้นย้้า บทบาทของสื่อ โดยเฉพาะสื่อของรัฐ ที่ต้องท้าหน้าที่  
ปักธงทางความคิดให้สังคม ให้เห็นว่าปลายทางของการใช้สื่อที่
ไม่เหมาะสม มีโทษอย่างไร 

 สื่อสารถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง "มีลูกเม่ือพร้อม ไม่ผลักภาระให้
สังคม" 

 หยิบประเด็นย่อยในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าแต่ละหน่วยงาน
ขับเคลื่อนเพ่ือแก้ปัญหานี้อย่างไร? 

ประเด็นอ่ืน ๆ และมติ 
ครม. 
 

1. หลวงปูุแสง : เน้นใช้กลไกคณะสงฆ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้าเนินการ เพื่อลดความขัดแย้งและไม่เป็นการบ่อนท้าลาย
ศาสนาในทางอ้อม (อ้างอิง รมต.อนุชาให้สัมภาษณ์) 

2. การปฏิรูปการศึกษา เน้นแนวทาง Active Learning 
3. Smart Farming ทางรอดและอนาคตของเกษตรกรไทย 
4. ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ. งบฯ 66 
5. ครม.เห็นชอบการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

ผู้ปลูกข้าวปี 64 - 65 
6. งานเสวนา "Better Thailand Open Dialogue ถามมา-

ตอบไป เพ่ือประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” 19 – 20 พ.ค. 65 
7. ขยายผลประเด็นจากท่ีประชุมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ           

ของสมาชิก APEC 
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น  
 

ประเด็นที่ ๑ สกู๊ปชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ ตอน อ่านหนังสือเปิดความคิดชีวิตเปลี่ยน กับรถซาเล้งห้องสมุด
เคลื่อนที่ 

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ โดยส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล  น าทุกท่าน
ไปพบกับนวัตกรรมใหม่ของ กศน.อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล นั่นคือ การท าห้องสมุดเคลื่อนที่ ส่งเสริมการ
อ่าน ที่ดัดแปลงรถซาเล้ง เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการให้แก่พี่น้องประชาชน  

หากท่านใด ได้มีโอกาส ไปเที่ยว ที่หลาดสวนไผ่ ผัง 7 ณ วัดนิคมพัฒนาราม(วัดผัง 7) อ.มะนัง  
จ.สตูล ท่านก็จะ ได้พบกับ รถซาเล้ง ที่เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ของ กศน. อ าเภอมะนัง มาให้บริการ            
เป็นประจ าทุกวันอาทิตย์หรือวันที่มีการจัดตลาดนัดพิเศษ 

น.ส.นริศรา พงศ์หลง บรรณารักษ์ กศน.อ.มะนัง จ.สตูล เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันนี้ ประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือประชาชนทั่วไป ห่างเหินจากการอ่านหนังสือ เนื่องจาก มีการค้นหา
ข้อมูลความรู้ และข่าวสารต่างๆ หรือแม้แต่ ความบันเทิง ผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึ่งวิถีชีวิตเปลี่ยนตาม
เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนไป จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ท าให้ กศน .อ าเภอมะนัง ภายใต้การมีส่วนร่วม ของศิษย์เก่า 
และเจ้าหน้าที่ ได้หากลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่  ได้เข้าถึง
การอ่านได้มากขึ้น จนเกิดเป็นแนวคิดการน าเอารถซาเล้ง มาเป็นรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านให้บริการ
ประชาชน ซึ่งเริ่มจากการหารถจักรยานยนต์ (เนื่องจากงบประมาณมีน้อย) เพื่อท าเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ 
ซึ่งได้รับบริจาครถจักรยานยนต์จากนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เขต 2 จากนั้น เจ้าหน้าที่ของ 
กศน. อ าเภอมะนัง ร่วมกับศิษย์เก่า หา งบประมาณอีกส่วนหนึ่งจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล น ามา
ตกแต่งรถให้สวยงาม ดึงดูดความสนใจ  จนสามารถออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ 
ในเขตอ าเภอมะนัง เช่น ตลาดนัดชุมชน กิจกรรมอ าเภอย้ิม และโครงการบ้านสู่ชุมชนในพ้ืนที่ 

น.ส.นริศรา พงศ์หลง เล่าอีกว่า ปัจจุบัน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กศน.  อ าเภอมะนัง  เป็นรู้จัก
มากขึ้น โดยเฉพาะที่หลาดสวนไผ่ ผัง 7 เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น. โดยน า
รถห้องสมุดเคลื่อนที่มาจอดไว้ทั้งวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ ที่สนใจได้อ่านหนังสือที่
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จัดเตรียมไว้ภายในรถ มีทั้งหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการเกษตร สาระสุขภาพ สมุนไพรแก้โรค  และ
นิตยสารความบันเทิง เป็นต้น  

นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมร้อยลูกปัด ที่ใช้เป็นสายสร้อยคล้องแมส สร้อยข้อมือ กิจกรรมการ
ระบายสี หรือกิจกรรมอื่น ๆ มาเสริมเพิ่มเติมจากการให้บริการหนังสือ ซึ่งท าให้เด็ก ๆ มีความสนใจมาก
ขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่มีการดัดเเปลงภายใต้การด าเนินงานของ กศน.อ าเภอมะนัง ที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล จ ากัดด้วยงบประมาณและบุคลากร แต่สามารถให้บริการเพ่ือส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่เด็ก  
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่ ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

########################### 
เรื่องราวดีๆ ที่นี่..สตูล ที่นี่..ชายแดนใต้ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล/รายงาน 
 
 
ประเด็นที่ ๒ จ.นราธิวาส แถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งทั้งเมือง พร้อมกันทั้ง 13 อ าเภอ สร้างกระแสการกีฬาให้
ชาวประชาชนใส่ใจสุขภาพและการออกก าลังกาย  
       เมื่อวันนี้ 15 พ.ค.65 ท่ีผ่านมา  พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4  นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชนาสิน สิมะด ารงค์  รองผู้จัดการกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยท่ี 4 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายพรรณนพ อุ่นเสียม ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4             
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส  ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม 
แถลงข่าวจัดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกก าลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ท้ังเมืองช่วยเรื่องกีฬา
นราธิวาส” ประจ าปี 2565 โดยก าหนดพิธีเปิดโครงการฯ เดิน-วิ่งพร้อมกัน ทั้ง 13 อ าเภอ ของจังหวัดนราธิวาส 
ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส  
        โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนบัสนนุงบประมาณในการจัดโครงการฯ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการ
ออกก าลังกายกับประชาชนให้ครอบคลุมท้ังจังหวัดนราธิวาส รวมถึงส่งเสริมการท่องเท่ียว เศรษฐกิจและสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่จังหวัดนราธิวาส ทางด้านนายสน่ัน พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัด
นราธิวาส ถือเป็นจังหวัดท่ีมีนักกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมาโดยตลอด  สามารถสร้างนักกีฬา
ระดับประเทศ  ซึ่งการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกก าลังกาย ทางจังหวัดได้ให้ความส าคัญ และมีการส่งเสริมมา
โดยตลอด ด้านมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 ทางจังหวัดนราธิวาส ได้มีมาตรการ และสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด19 ประกอบกับทางรัฐบาลได้เปิดประเทศ และเปิดด่านชายแดนระหว่างประเทศ เพื่อรองรับ
การท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษกิจให้เกิดขึ้นในพื้นท่ี พร้อมเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งขณะนี้ มีประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน กว่าหนึ่งหมื่นหกพันคน และคาดว่า เมื่อถึงวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2565 นี้ จะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ จะสร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่แก่จังหวัดนราธิวาส  

ด้าน พลโท เกรียงไกร   ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า         
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นอกเหนือจากงานด้านความมั่นคง การดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยังคงปฏิบัติควบคู่ไปกับงานการพัฒนาเศรษฐกิจ และอื่นๆ          
อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการทุกส่วนท่ีท าให้กิจกรรมเกิดขึ้น เพราะห่างเหินมานาน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ครั้งนี้เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียว       
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้หันมาดูแลสุขภาพ ให้ห่างไกลจากโรคภัย



๑๔ 
 

ต่างๆ ดังค ากล่าวท่ีว่า "สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องมาออกก าลังกาย" และเป็นท่ีหน้ายินดีท่ีจังหวัดนราธิวาสมี
เยาวชน และประชาชนท่ีมากความสามารถในหลากหลายด้าน สามารถไปไกลถึงทีมชาติ   กิจกรรมในครั้งนี้ยืนยัน
ได้ว่าชาวจังหวัดนราธิวาสพร้อมท่ีจะดูแลนักท่องเท่ียว และผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีสิ่งใดให้กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ให้การสนับสนุน สามารถบอกล่าวกันเข้ามาได้ ยินดีจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 

  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้มีการประชุมคัดเลือกประเภทกีฬา เพื่อให้ประชาชน          
ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได้เลือกกีฬา เดิน-วิ่ง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัย ได้ร่วม
กิจกรรม และขยายเส้นทางการเดินว่ิง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละอ าเภอได้เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมกัน ทั้ง13 อ าเภอ ซึ่งจะร่วมวิ่งพร้อมกัน ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2565 นี้ และนอกเหนือจากการส่งเสริม
ด้านกีฬาแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมในด้วยเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวในพื้นที่ อีกด้วย 

########################################## 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส/รายงาน 
หมายเหตุ : สัปดาห์นี้ไม่มีประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรมค่ะ 
 

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

 
 


