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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห ์
ประจ าวันที่ 15 - 21  มิถุนายน 2565 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. คนไทยใช้น้ ามันแพง...
เพราะค่าการกลั่นที่สูง        
เกินจริง? 

      พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง
การประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าได้มีการสอบถามถึงกรณีมีการระบุว่า 
ค่าการกลั่นน้้ามันขึ้นมาอยู่ที่ 8 บาทต่อลิตร ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องชี้แจงว่า ตอนนี้ค่าการกลั่นยังไม่ถึง 8 บาทตามท่ีมีการ
กล่าวอ้างแต่อย่างใด โดยระบุว่าการควบคุมค่าการกลั่นนั้น         
มีกฎหมายควบคุมและคุ้มครองผู้ประกอบการ อาจใช้ลักษณะของ
การขอความร่วมมือ ทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งหาแนวทางท่ีชัดเจน
ออกมาว่าจะสามารถด้าเนินการได้มากน้อยแค่ไหน โดยต้อง
พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนอย่างรอบด้าน  
     อย่างไรก็ตาม กลไกราคาน้้ามัน มีความเชื่อมโยงกันทั้งโลก 
และอาจต้องเผชิญกับสภาวะนี้ไปอีกจนกว่าสถานการณ์ในระดับ
โลกจะคลี่คลาย 
 

ค่าการกลั่น 8 บาท? รัฐก าหนดเพดานได้หรือไม่?  
     นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.
พลังงาน  เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ศึกษาเรื่องการควบคุมค่าการกลั่น
มากว่า 1 เดือนแล้ว โดยประเด็นดังกล่าวมีกฎหมายเข้ามา
เกี่ยวข้องจะต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอีกครั้ง  
     ส่วนกรณีข้อมูลที่ระบุว่า “ค่าการกลั่นในประเทศไทยสูงถึง
ลิตรละ 8 บาทนั้น” ยืนยันว่า ปัจจุบันค่าการกลั่น  (เดือนพ.ค.
65) อยู่ที่ 5.20 บาท ซึ่งเพ่ิมสูงจากความต้องการใช้น้้ามัน
ส้าเร็จรูปเพ่ิมข้ึนทั่วโลก ส่งผลต่อราคาน้้ามันในตลาดโลก และค่า
การกลั่นเพ่ิมข้ึน 
    นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยค่า
การกลั่นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า ค่าการกลั่นเฉลี่ยที่ลิตรละ 
2.00 - 2.50 บาท แต่ในปี 2563 - 2564  เกิดการระบาดโค
วิด-19 การใช้น้้ามันทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว ท้าให้ราคาน้้ามัน
ในตลาดโลกปรับตัวตาม และต้นทุนค่ากลั่นน้้ามันก็ปรับลดตามอยู่
ที่ 0.70 – 0.89 บาทต่อลิตร (โดยช่วงดังกล่าวโรงกลั่นขาดทุนส
ต๊อกน้้ามันรวมกว่า 30,000 ล้านบาท) ซึ่งไม่สามารถน้ามา
เปรียบเทียบกับช่วงภาวะปกติได้ 
     ในปี 2565 ความต้องการใช้น้้ามันทั่วโลกเริ่มกลับสู่ภาวะ
ปกติ ประกอบกับวิกฤตราคาน้้ามันจากกรณีรัสเซีย-ยูเครน ท้าให้
ราคาน้้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ ค่าการกลั่น
น้้ามันของไทยปรับตัวสูงขึ้นตาม โดยช่วง 5 เดือนแรกของปี ค่า
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การกลั่นเฉลี่ย 3.27 บาทต่อ ลิตร และมาเพ่ิมสูงขึ้น ในเดือน
พฤษภาคมที่ 5.20 บาทต่อลิตร  
ค่าการกลั่น คืออะไร ค านวณอย่างไร? 
     การค้านวณค่าการกลั่น น้าส่วนต่างของราคาน้้ามันส้าเร็จรูป
ทุกชนิดที่โรงกลั่นผลิตได้เทียบกับต้นทุนราคาน้้ามันดิบ ที่ต้องรวม
ค่าเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และยังมีต้นทุนอ่ืน ๆ          
ของผู้ประกอบการ เช่น  ค่าน้้า ค่าไฟ ค่าพลังงานที่ใช้กลั่น            
ค่าด้าเนินการ ดอกเบี้ย และภาษีซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดปรับตัวสูงขึ้น
ตามราคาน้้ามันและทิศทางเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาวะไม่ปกติใน
ปัจจุบัน 
 

      อีกท้ังการคิดค่าการกลั่น ไม่สามารถน้ามาเปรียบเทียบกับ
น้้ามันแต่ละชนิดได้ เนื่องจากในการกลั่นน้้ามันดิบ 1 ครั้ง จะได้
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซหุงต้ม น้้ามัน เบนซิน น้้ามัน
เครื่องบิน น้้ามันก๊าด น้้ามันดีเซล น้้ามันหล่อลื่น น้้ามันเตา ยางมะ
ตอย ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ มีราคาจ้าหน่ายที่แตกต่างกัน จึงไม่
สามารถหยิบยกผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งมาเทียบกับราคา
น้้ามันดิบแล้วบอกส่วนต่างของค่าการกลั่นได้  
 

     ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงกลั่นน้้ามันในประเทศไทย        
6 ราย ซึ่งก้าลังการผลิตของกลุ่ม ปตท. คิดเป็น 61 % ของโรง
กลั่นทั้งหมด 
 
 

มาตรการดูแลผลกระทบด้านราคาพลังงาน 
     รัฐบาลได้พยายามหาแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้น้้ามันที่ ได้รับ
ผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น  
-การใช้กองทุนน้้ามันอุดหนุนราคาน้้ามันดีเซลที่ปัจจุบัน อยู่ที่          
ลิตรละ 34.94 บาท ทั้งที่ราคาที่แท้จริงลิตรละ 45 บาท  
- การลดเงินน้าส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ กลุ่มเบนซินและแก๊ส โซฮอล์
จากเดิมลิตรละ 1.02บาท เหลือส่งเข้ากองทุน 0.09 บาท 
- การลดภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซล ลิตรละ 5 บาท (2 เดือน)         
ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรการระยะสั้นเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับ
ประชาชน ซึ่งบางมาตรการส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ ขณะที่
รายจ่ายในการดูแลประชาชนด้านอื่นก็มีความจ้าเป็น อีกท้ังการ
ช้าระหนี้ของกองทุนน้้ามันจนติดลบใกล้แตะระดับ 1 แสนล้านบาท  
   อย่างไรก็ตามจากการประชุมร่วมกันระหว่าง กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และธนาคารแห่งประเทศไทย มีแนวโน้มว่าจะมีมาตรการ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมออกมา ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท้ารายละเอียดเพื่อ
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น้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565    
 

แนวทางการสื่อสาร 
 

1. ท้าความเข้าใจราคาพลังงาน  ในมิติต่างๆ (กลไกราคาตลาดโลก  
/ โครงสร้างราคาของไทย / ค่าการกลั่น) 
2. ชี้ให้เห็นว่า การช่วยเหลือเฉพาะหน้า  ท้าได้ชั่วคราว  เนื่องจาก
หากท้าระยะยาวจะมีผลกระทบด้านอื่นๆ  
3. รณรงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
 

2. ปลดล็อกกัญชา ไม่ผิด
กฎหมาย ไม่ได้เสรี 100% 

   นับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ปลดล็อก
กัญชา -กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5  ในขณะที่  
ร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร ท้าให้เกิดข้อกังวลว่าอาจมีการใช้กัญชา-กัญชง
ในทางท่ีผิดและเกิดผลกระทบต่อสังคมตามมา 
   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีค้าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบูรณาการพืชกัญชาและกัญชง โดยมีนายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อก้าหนดมาตรการ
และควบคุมการใช้ประโยชน์พืชดังกล่าวให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของรัฐบาลคือเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ โดยไม่
สนับสนุนให้เกิดการใช้ในเชิงนันทนาการหรือมอมเมาโดยจากการ
หารือในครั้งแรกได้มีข้อกังวลเรื่องการใช้ในทางท่ีผิดให้ทุก
หน่วยงานเร่งสื่อสารท้าความเข้าใจกับประชาชน 
การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  
    ปัจจุบันมีการบรรจุยาที่มีส่วนผสมของกัญชาในบัญชียาหลัก 8 
ต้ารับ จ่ายยาให้ผู้ป่วยแล้วกว่า 1 แสนราย ในโรคดังนี้ 
   - ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ้าบัด 
   - โรคลมชักรักษายาก 
   - ภาวะปวดประสาท 
     และในอนาคตจะน้าไปใช้ในกลุ่ม โรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์  
โรคมะเร็ง รวมถึงโรคอ่ืน ๆ ที่รักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล
แผนไทย 
     นอกจากนี้ มีต้ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 16 
ต้ารับ เช่น ศุขไสยาสน์ ท้าลายพระสุเมรุ ช่วยบรรเทาอาการปวด 
เจริญอาหาร และช่วยเรื่องการนอน เป็นต้น     
     ทั้งนี้การใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ต้องอยู่ภายใต้ค้าแนะน้า
จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 
 

การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
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   - ต้นน้้า สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่การปลูกในระดับครัวเรือน/
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน เช่น การเพาะเมล็ดพันธุ์ การปลูก/ขาย ต้น
หรือใบ 
   - กลางน้้า ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น อาหาร หรือพัฒนาในเชิง
อุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องส้าอาง ยา (ตอนนี้ 
อ.ย. อนุมัติแล้ว 1,181 รายการ) 
   - ปลายน้้า มีผลิตภัณฑ์กัญชาส้าหรับใช้รักษาผู้ป่วยให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางในการรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชา ต่อยอด Medical 
Wellness hub ของอาเซียน 
ข้อกังวลต่อการใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์ 
    การใช้กัญชาในเชิงนันทนาการอาจก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ เช่น 
ภาวะพิษเฉียบพลัน อาการทางจิต เกิดการเสพติด และเกิด
อุบัติเหตุจราจร  
    นอกจากนี้ กรมการแพทย์ระบุว่า เด็กและเยาวชนอายุต่้ากว่า 
20 ปี ไม่ควรใช้กัญชา เนื่องจากมีผลต่อสมองการเรียนรู้ ระบบ
ประสาทและพัฒนาการ รวมถึงขอให้งดใช้ในครอบครัวที่มีผู้ป่วย
จิตเวช และหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งขอให้งดขับรถ งดใช้ เครื่องจักร
ภายนะ 6 ชั่วโมง 
กัญชาไม่ได้เสรี 100% มีกฎหมายก ากับดูแล เช่น 
    - การน ากัญชาไปปรุงอาหารหน้าร้าน 
       ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง การน้าใบกัญชามาใช้ในการ
ท้าประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 ซึ่งหมายรวมถึง  
ตลาด สถานที่จ้าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และการ
จ้าหน่ายในที่ หรือทางสาธารณะ จะต้องแสดงข้อมูลปริมาณการใช้
ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหาร  ตามประเภทการท้า 
ประกอบหรือปรุงอาหาร เช่น อาหารทอด แนะน้าการใช้ใบกัญชา
สด 1-2 ใบสดต่อเมนู ส้าหรับอาหารประเภทผัด แกง ต้ม ผสมใน
เครื่องดื่มแนะน้าการใช้ใบกัญชาสด 1 ใบสดต่อเมนู 
       นอกจากนี้ จะตอ้งแสดงค้าเตือนรายการอาหารทีมี่การใช้ใบ
กัญชา ให้แก่ผู้บริโภคท่ีมีความเสี่ยงหากรับประทานอาหารที่ใช้ใบ
กัญชาทราบด้วยการระบุข้อความ “เด็กและวัยรุ่นช่วงอายุน้อย
กว่า 18 ปี ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา  
เช่น ขนม อาหารและเครื่องดื่ม สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร 
ไม่ควรรับประทาน ” “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทาน
ทันที” “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสา THC หรือสาร CBDควรระวังในการ
รับประทาน ” “อาจท้าให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่
ยานพาหนะ หรือท้างานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ” และห้ามแสดง
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ข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรค 
     - เครื่องส าอางกัญชา 
      ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.ได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องส้าอาง 
พ.ศ.2564  โดยใช้ส่วนต่างๆ มาท้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้าง
ออกนั้น 1. ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ บริเวณจุดซ่อนเร้น และ  2. เครื่องส้าอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร 
THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% 
       ทัง้นี ้จะตอ้งมีการแสดงสรรพคุณบนฉลากหรอืโฆษณา
เครื่องส้าอาง อาทิ “ช่วยให้ความนุ่มลื่นแก่ผิว ”  “บ้ารุง ดูแลเส้น
ผมหรือหนังศีรษะ” “แต่งกลิ่นจากกัญชาหรือกัญชง” เป็นต้น 
     - การใช้เพื่อนันทนาการในที่สาธารณะ 
       การสูบกัญชา ไม่มีความผิด แต่การสูบกัญชาในที่สาธารณะ 
รบกวนสิทธิผู้อื่น มีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 โทษจ้าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท 
นอกจากนี้การสูบกัญชาแบบม้วนยังไม่สามารถท้าได้ ก็จะลดการ
ใช้ที่สาธารณะไปได้ ซึ่งปัจจุบันหลายหน่วยงานออกกฎกติกาของ
ตัวเองเพ่ือควบคุมการใช้กัญชาในสถานประกอบการ 
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืน ๆ ในการควบคุม ดังนี้ 
     ถ้าเอามาสกัดน้้ามันกัญชาหรือสารในกัญชา ต้องขออนุญาต
ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2564 และสารสกัดกัญชายังเป็นยา
เสพติด เมื่อเป็นยาเสพติดจึงไม่สามารถจ้าหน่ายจ่ายแจกได้ 
   จะเอามาท้าอาหาร ท้าเค้ก ท้าเครื่องดื่มใส่ขวดขายต้องขอตาม 
พ.ร.บ.อาหาร 2522 
   จะเอามาท้าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องขออนุญาตตาม พ .ร.บ.
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562 
   จะเอามาผสมหรือผลิตเครื่องส้าอาง ต้องขออนุญาตตาม พ .ร.บ.
เครื่องส้าอาง 2558 
   จะเอามาท้ายาสูตรต่างๆ ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ยา 2510 
  การน้าเข้าเมล็ดพันธ์ต้นพันธุ์ก็ต้องขออนุญาตจากกระทรวง
เกษตรตาม พ.ร.บ.กักพืช และ พ.ร.บ.พันธุ์พืช 
เตรียมออกประกาศ “สมุนไพรควบคุม”         
     นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ขณะนี้ได้รวบรวมเนื้อหาข้อกฎหมาย
ต่างๆในส่วนของกัญชา จัดท้าเป็น ร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา ) เพ่ืออุดช่วงโหว่          
ช่วงสุญญากาศ ระหว่างร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. โดยหัวใจ
หลักคือ มุ่งเน้น การจ้ากัดการครอบครอง ช่อดอกของกัญชา             
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ซึ่งจะมีรายละเอียดในการควบคุมการครอบครอง ในฐานะบุคคล , 
วิสาหกิจชุมชน ป้องกันการเสพกัญชา หรือการใช้เพ่ือ นันทนาการ        
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ลงนาม 
จากนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลบังคับใช้ทันที 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ 
 

แนวทางการสื่อสาร 
 

1. เน้นย้้าเป้าหมาย  การปลดล็อคกัญชาของรัฐบาลเพื่อเศรษฐกิจ
และการแพทย ์ไม่ส่งในเชิงนันทนาการ 
2. ให้เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากเป้าหมายหลัก  ระวังการ
น้าเสนอเรื่องการใช้ในเชิงนันทนาการ หากน้าเสนอต้องมีค้าเตือน 
3. ยกตัวอย่างกลไกที่น้ามาใช้เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย
ในการก้ากับดูแล 

 

ประเด็นอ่ืน ๆ  และมติ ครม. 
- นายกฯ ลงพื้นที่ จ.สกลนคร ติดตามการแก้ปัญหาความยากจน 
- มหาวิทยาลัยสู่ต้าบล U2T for BCG 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
- พัฒนา 6 จังหวัดอันดามันรองรับการท่องเที่ยว 
- ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
- ยกเว้นการใช้แบบ ตม.6 ส้าหรับชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยทางท่าอากาศยาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น  
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ประเด็นที่ ๑ “บูนาดารา” ท่องเที่ยวชุมชนพึ่งพิงทุนธรรมชาติ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตย่ังยืน  
 ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ หาดทราย ชายทะเล ผืนป่าโกงกาง และวิถีประมงดั้งเดิมของคนในชุมชน         

ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  ได้ต่อยอดเป็นทุนสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคน              
ในชุมชน พูดคุยรวมกลุ่มจัดตั้งชุมชนท่องเที่ยวบูนาดารา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศดึงคนในชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน 

 “กอดป่าให้หายเหนื่อย” หนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เส้นทางการท่องเที่ยวชมป่าโกงกาง 
โดยจะต้องลงเรือหางยาว ล่องไปตามอ่าวปัตตานี สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ ชมฝูงนกนานาพันธุ์ และกิจกรรมอีก
มากมาย  
  สองปีที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้ ได้รับผลกระทบ นักท่องเที่ยวลดน้อยลง จากสถานการณ์โควิด -๑๙            
เมื่อสถานการณ์ดีข้ึน มีการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการ ทางชุมชุนได้ร่วมกันพูดคุยกับสมาชิก และหน่วยงาน             
ในพ้ืนที่ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว ดึงวิถีการเกษตร วิถีชีวิติที่หลากหลายมาเสริมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

 หากพูดถึงพ้ืนที่ของ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ด้วยสภาพพ้ืนดิน ส่วนใหญ่เป็นดินทราย  
ท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีเพียงมะพร้าวเท่านั้นที่เติบโตได้ ต่อมาส้านักงานเกษตร จังหวัดปัตตานี จึงเข้ามา
ด้าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือให้พ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่ สามารถเพาะปลูกพืชชนิดอื่นเสริมรายได้           
สู่ครัวเรือน และมีผลผลิตไว้บริโภค ลดต้นทุนในการด้าเนินชีวิตได้อีกด้วย 
  ความเข้มแข็งจากการร่วมมือของคนในชุมชน และความร่วมมือจากภาคส่วนราชการ มุ่งเดินหน้าสร้าง
งาน สร้างอาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในพ้ืนที่ สู่การต่อยอดเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว         
ของชุมชนบูนาดารา กับการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างความสุขในบ้านเกิด ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืนมั่นคง 

 ส้าหรับใครที่สนใจอยากมาสัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ล่องเรือชมอุโมงค์ป่าโกงกาง เรียนรู้
วิถีชีวิตการท้าเกษตรแปลงใหญ่ปลอดสารพิษ และวิถีชีวิตการท้าประมงแบบดั้งเดิมริมอ่าวปัตตานี ติดต่อชุมชน
ท่องเที่ยวบูนา ต.ตะกาโปร์  
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  

####################### 
สทท.ยะลา/รายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 2 ชาวบ้านในพื้นที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เรียนรู้การท าน้ ามันสมุนไพรเป็นอาชีพเสริม  เพื่อ
สร้างรายได้จุนเจือครอบครัวในช่วงโควิด-19 
 

ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวดินใต้ หมู่ที่ 9 ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นางสุรีย์พรรณ   
ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่อ าเภอจะนะ รุ่นที่ 9 หลักสูตรการท าน้ ามันสมุนไพร ระหว่างวันที่ 6  - 8 มิถุนายน 2565 เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ สร้างเสริมประสบการณ์ ความรู้ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้ให้กับ
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ตนเองและครอบครัวในช่วงโควิด-19 โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา คณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ ส่วนราชการ บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลาและ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วม 

ด้วยการประกอบอาชีพของประชากรในพ้ืนที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ า พืชผลทางการเกษตรขายไม่ได้
ราคา ประกอบกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ท าให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รายได้ไม่เพียงพอต่อ
รายจ่าย เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าประชาชนมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักค่อนข้างมาก และบางส่วน
เป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เยาวชน รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ หรือเป็นผู้ที่ไม่สามารถท างานหนักได้ ก็ประสบปัญหา
ดังกล่าว เช่นกัน 

ทั้งนี้ ส านักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ได้บูรณาการร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ            
ศูนย์แรงงานประจ าอ าเภอจะนะ และบัณฑิตแรงงานอ าเภอจะนะ จัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอจะนะ เพื่อเป็นการให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ต้องการ
ฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีงานท า มีอาชีพเสริม เพิ่มช่องทางการหารายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จ านวน 12 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 240 คน ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวไป
แล้ว จ านวน 8 รุ่น 

นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ 
ประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอจะนะ เป็นโครงการที่ดี สามารถช่วยเหลือประชาชนในด้านการ
ประกอบอาชีพ และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนรายได้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ความต้องการของตลาดการ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ต่อไป 

####################### 
ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา/รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 
วันที่ 15 มิถุนายน 256๕ 

 

จังหวัดสงขลา   
เรื่อง ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเช่าที่ดิน จังหวัดสงขลา 

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

1. ความเป็นมา   
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 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลาง
จังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด รับหนังสือร้องเรียนจาก นายไชยยศ จังคุณากร กับพวก  
รวม 14 คน มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมค่าเช่าที่ดินของการเคหะแห่งชาติ  ส าหรับกรณีดังกล่าวกลุ่มผู้ร้อง
เห็นว่าผู้เช่าประมาณ 200 ราย ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเช่าหลายประการ อาทิ ไม่มีการดูแลผู้เช่า 
เปลี่ยนสัญญาเช่าโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผู้ร้องไม่ต้องการท าสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ 
โดยต้องการท าสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์โดยตรง  ทั้งนี้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสาน  
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบ และชี้แจงท าความเข้าใจ ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  
อย่างเหมาะสมต่อไป 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดพิษณุโลก   
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากกองทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

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

1. ความเป็นมา   
 วันนี้ 30 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก มอบหมายให้
นายอธิปไตย ไกรราช ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคม  
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้แทนรับเรื่องร้องทุกข์ กรณี ราษฎรตัวแทนกลุ่มสมาชิกกองทุน
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สงเคราะห์ผู้สูงอายุอ าเภอบางระก า กว่า 30 คน ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากได้จ่ายเงินเข้ากองทุน
ฌาปนกิจผู้สูงอายุ อ าเภอบางระก า ทุกเดือน แต่เมื่อมีคนเสียชีวิตกว่า 2 ปี ยังไม่ได้รับเงิน จากผู้ดูแลกองทุน 
ท าให้ได้รับความเดือดร้อน ขณะที่ยังมีการเรียกเก็บเงินทุกเดือน จึงมายื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
ให้ตรวจสอบกองทุน 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายอธิปไตย ไกรราช 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดตราด   
เรื่อง ร้องเรียนการขุดดินริมภูเขา จังหวัดตราด 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 30 พฤษภาคม  2565 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด  ร่วมกับป่าไม้จังหวัดตราด ท้องถิ่นจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัดตราด อ าเภอแหลมงอบ องค์กรบริหารส่วนต าบลแหลมงอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณี มีผู้ร้องเรียนการขุดดินริมภูเขา ณ เขาเนินสามชั้น หมู่ที่ 4 ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ 
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2. ผลการด าเนินงาน  

 ผลการลงพ้ืนที่ตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้ 
 1.  บริเวณท่ีท าการขุดดิน ถมดิน ปรับแต่งที่ดินเป็นที่มีเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก โดยเจ้าของที่ดิน  
น ามาแสดงจ านวน 2 แปลง เป็น น.ส.3 ก พ้ืนที่จ านวน 30 ไร่ และ 6 ไร่ 
 2. มีการขออนุญาตขุดดินถมดินจากองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมงอบ แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

 3.  มอบหมายป่าไม้จังหวัด และ ส านักงาน ที่ดินจังหวัด สาขาแหลมงอบ ตรวจสอบระวาง พิกัด  
แนวเขตท่ีดินให้ชัดเจน แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ 

 4. เจ้าหน้าที่ให้หยุดการปรับแต่งพ้ืนที่บริเวณเนินเขาไปก่อน จนกว่าจะได้ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดนครพนม   
เรื่อง ผู้ติดยาเสพติดคุ้มคลั่งจะท าร้ายร่างกายคนในครอบครัว จังหวัดนครพนม 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 30  พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด นครพนม ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 
ต าบลนาถ่อน  อ าเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม กรณี ได้รับแจ้งจาก ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย   
ว่ามีราษฎร  แจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน 1567 ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  ว่าผู้ร้องถูกบุตรชาย  
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ซ่ึงติดยาเสพติด มีอาการคุ้ มคลั่งจะท าร้ายร่างกายคนในครอบครัว จนได้รับความเดือดร้อน จึงต้องการให้  
น าบุตรชายของผู้ร้องเข้ารับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติด 

2. ผลการด าเนินงาน  

 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ร้องไม่ได้ร้อง มท. โดยตรง แต่คาดว่าบุตรของผู้ร้องที่ท างาน  
และอยู่ที่อ่ืน เมื่อมาเยี่ยมตน เห็นบุตรชายของผู้ร้องที่มีอาการติดยาเสพติดดังกล่าวมักจะข่มขู่ผู้ร้อง  
และครอบครัวอยู่เป็นประจ า ไปขอความช่วยเหลือจาก 1567 ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  โดยผู้ร้อง
ได้เข้าใจวิธีการแจ้งขอความช่วยเหลือ หากมีอาการก้าวร้าวรุนแรงมักจะขอให้ เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจภูธร หลักศิลา  อ าเภอ ธาตุพนม ระงับเหตุอยู่ตลอด จึงยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงแต่อย่างใด  
มีการด าเนินการตรวจวัดสภาพจิตจาก โรงพยาบาล ธาตุพนมแล้วให้ยามาทานที่บ้าน ซึ่งบุตรของผู้ร้อง  
ไม่ยอมทาน และเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2565  บุตรของผู้ร้องประสบอุบัติเหตุ ต้องพักรักษาตัว  
ที่โรงพยาบาล ธาตุพนม จะมีการประเมินทางจิตอีกครั้ง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด นครพนม ได้แนะวิธีการ  
แจ้งการขอรับการบ าบัด รวมถึงข้อแนะน าในการติดต่อกับ หน่วยงาน เช่น ต ารวจ ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะ  
ให้ผู้ร้องทราบ และได้ประสาน อ าเภอธาตุพนม ให้เข้าดูแลความเดือดร้อนของผู้ร้องตามความประสงค์แล้ว  
ผู้ร้องรับทราบ เข้าใจและพึงพอใจแล้ว 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นางสาว กนกพร ไชยศล 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดล าปาง   
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน จังหวัดล าปาง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อ านวยการกลุ่มงาน  
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ร่วมกับส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง และเทศบาลเมืองพิชัย ลงพ้ืนที่
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ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบ้านข้างเคียงถมที่สูง เป็นเหตุให้บ้านของผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝน 
เนื่องจากน้ าท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน 

2. ผลการด าเนินงาน  

 ผลการลงพ้ืนที่ตรวจสอบเบื้องต้นสรุปได้ว่า บ้านของผู้ร้องมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ า บริเวณโดยรอบ  
มีการถมพ้ืนสูงกว่าบ้านผู้ร้อง ประกอบกับบ้านผู้ร้องไม่จัดให้มีทางน้ าไหล จึงขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาล
เมืองพิชัย ออกแบบและจัดท าบ่อซึมเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมอบหมายให้เทศบาล  
เมืองพิชัยพูดคุยกับเจ้าของบ้านข้างเคียงในการจัดท าทางระบายน้ าต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าปาง 

 
 

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

 
 

 


