
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 

ประจ าวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2565 
 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. การประชุมผู้น าเขต     ช่วงระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 นับเป็นโอกาส ประเด็นหลักทุกสื่อ
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เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

ส าคัญของประเทศไทยที่เปิดบ้านต้อนรับผู้น า 21 เขตเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จะได้มาร่วมประชุมกันแบบพบหน้าครั้งแรก
ในรอบ 4 ปี ภายใต้หัวข้อหลัก Open Connect Balance หรือ เปิด
กว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล โดยเน้นการปรับตัวเพ่ือมุ่งสู่
เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19 โดยน าโมเดล
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy Model หรือ BCG) มาเป็นแนวคิดหลักที่
จะผลักดันในการประชุมเพ่ือไปสู่สายตาชาวโลก 
 
ความส าคัญของเอเปค 
    เอเปค หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) คือเวทีความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ.
2532 (โดยไทยเป็น 1 ใน 12 เขตเศรษฐกิจเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง)            
มีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึง
ความร่วมมือด้านมิติสังคม และการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ ความ
ร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรี การลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ และ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิกจ านวน 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น 
แคนาดา เกาหลีใต้ และรัสเซีย เป็นต้น โดยมีประชากรรวมกว่า 
2,900 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลก มี GDP รวมกว่า 53 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,700 ล้านล้านบาท เกินครึ่ง
ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก 
 
ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในการเป็นเจ้าภาพ 
การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเป็นโอกาสส าคัญที่จะได้แสดงความ
พร้อมและศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก โดยเฉพาะการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19  และยกระดับมาตรฐานทาง
เศรษฐกิจให้เป็นสากล เสริมสร้างความสามารถการแข่งขันให้กับ
ภาครัฐและเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จาก
เขตเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพท่ามกลางบรรยากาศการ
ฟ้ืนตัวจากโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากภาคการเดินทางและท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย ที่ทุกประเทศจะ
ได้เห็นความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิด
โดยสามารรถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อมกัน 
 
ครม.เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค 
      คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
เอเปค ครั้งที่ 33 และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 

ขยายผล 
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เน้นประเด็นส าคัญ 3 ด้านสอดคล้องกับแนวคิดหลักการของการ
ประชุม APEC 2022 คือ Open Connect Balance ดังนี้ 
    1. การเปิดเสรีและการอ านวยความสะดวกการค้าและการ
ลงทุน ได้แก่ การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทบทวนการหารือเรื่องเขตการค้าเสรี FTAAP และการส่งเสริมสิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
     2. การส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ ได้แก่ พัฒนาและการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมความ
เป็นหุ้นส่วนรัฐกับเอกชน เสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล การค้า
และการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ านวยความสะดวกการ
เดินทางข้ามพรมแดน ใช้ใบรับรองวัคซีน โควิด-19 อิเล็กทรอนิกส์ 
     3. การก้าวไปสู่การเจริญเติบโตที่ย่ังยืนและครอบคลุม ได้แก่ 
สนับสนุนการรับมือกับความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม 
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/เพ่ิมจ านวนสินค้าสิ่งแวดล้อม
เอเปค เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด เพิ่มศักยภาพและการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มคนที่ยังไม่ได้แสดงศักยภาพ เช่น MSME สตรี             
ชนพื้นเมือง ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างหลักประกัน
การเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 อย่างเท่าเทียมในราคาท่ีเข้าถึงได้ พัฒนา
ระบบการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศ สร้างความ
มั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ที่ยั่งยืน เสนอให้
ผู้น าเอเปครับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ  
  
ร่างเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bangkok Goals on BCG 
Economy ประกอบด้วยความร่วมมือ 4 ด้านคือ 
   1. การจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าชเรือน
กระจกเป็นศูนย์ 
   2. การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนและครอบคลุม 
   3. การอนุรักษ์ บริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
   4. การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
กิจกรรมส าคัญท่ีเกิดขึ้นในช่วงเอเปค 
14 พ.ย. 65 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคเพ่ือยกร่างเป้าหมาย
กรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว  
15-16 พ.ย. 65 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค เพ่ือสรุปผลการ
ท างานที่ส าคัญของเอเปคตลอดท้ังปี และจัดท าเอกสารผลลัพธ์การ
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ประชุม ส าหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่ 33  
17 พ.ย. 65 การประชุมรัฐมนตรีเอเปคแบบเต็มคณะครั้งที่ 33 ซ่ึง
เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ และรัฐมนตรีการค้า/
เศรษฐกิจของเอเปค 
18-19 พ.ย. 65 การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29  
(วันที่ 18 พ.ย.65 เวลา 17.30 น. มีก าหนดการเข้าเฝ้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และวันที่ 19 พ.ย.65 เวลา 11.30 น. 
จะมีการแถลงข่าวสรุปผลการประชุมเอเปค ประจ าปี 2565 โดย 
นายกรัฐมนตรี) 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานของภาคเอกชน เพ่ือแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเช่น สภาที่ปรึกษาธุรกิจ
เอเปค (APEC Business Advisory Council :ABAC) และการประชุม 
APEC CEO Summit เพื่อหารือข้อคิดเห็นระหว่างนักธุรกิจชั้นน าของ
เอเปคจาก 21 เขตเศรษฐกิจ 
คาดการณ์เม็ดเงินสะพัดเข้าสู่เศรษฐกิจไทย 
    ทั้งนี้ หอการค้าไทย คาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้น า
เขตเศรษฐกิจเอเปค ที่มีการจัดเวทีประชุมคู่ขนานระหว่างภาครัฐ 
(ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) และภาคเอกชน (โรงแรม ดิ แอทธินี) 
จะมีแขกเข้าร่วมพร้อมผู้ติดตามไม่ต่ ากว่า 5,000 คน เกิดเงิน
หมุนเวียนในระบบทันที 1,000-2,000 ล้านบาท และจากการเป็น
เจ้าภาพจะมีการน าเสนอข่าวและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปทั่วโลก 
ส่งผลต่อความเชื่อม่ันของประเทศไทยทั้งในแง่ของการค้า การ
ท่องเที่ยว และการลงทุนจากนานาชาติ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ 
Soft Power ของประเทศไทยให้ต่างชาติได้เห็น โดยประเมินผล
ทางอ้อมหลังจบงานจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยร่วม 
20,000 ล้านบาท 
 
แนวทางการสื่อสาร 
1. ขยายผลประเด็นส าคัญจากข้อสรุปของการประชุมในแต่ละวัน  
โดยอาจหยิบตัวอย่างจากผลลัพธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปขยายผลในมิติที่
เป็นรูปธรรม 
2. ขยายผลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการประชุมที่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี เช่น ผ้าไหมจากโคราช ปลากุเลาจากตากใบ เป็นต้น 
3. ชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี เช่น การขอความร่วมมือในการ
อ านวยความสะดวกด้านการเดินทางและการรักษาความปลอดภัย 
เป็นต้น 

2. ครม.ไฟเขียวโครงการ
ประกันรายได้ชาวนา         
ปีท่ี 4 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวพร้อมมาตรการคู่ขนาน  เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จาก
การขายข้าวเปลือกในราคาทีส่อดคล้องกับต้นทุนการผลิต และป้องกัน

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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ความเสี่ยงในการจ าหน่ายผลผลิต รวมทั้งมีมาตรการคู่ขนานเพื่อการ
รักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ าควบคู่กัน  โดยแบ่งเป็น 3 
โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66   
เป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน  โดยเป็นการจ่ายส่วนต่าง
ระหว่างราคาเกณท์กลางอ้างอิง (ราคาตลาด)  และราคาประกันรายได้
ตามชนิดข้าว ดังนี้  
       - ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 14 ตัน/
ครัวเรือน) 
      - ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนที่ 14,000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 16 
ตัน/ครัวเรือน) 
      - ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 30 ตัน/ครัวเรือน) 
      - ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 25 ตัน/
ครัวเรือน) 
      - ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 16 ตัน/
ครัวเรือน) 
    2. มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้  เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปี 65/66 ประกอบด้วย 3 โครงการ เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
ไม่ให้ตกต่ า ได้แก่   
          (1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี  ปีการ
ผลิต 65/66 เป็นการจ่ายสินเชื่อเพ่ือชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉาง
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จ านวน 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก 
รวมทั้งค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวในอัตรา 1,500 บาทต่อตัน   
          (2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร เป็นการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร 
ประกอบด้วย สหการณ์การเกษตร  กลุ่มเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน 
และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย และ/หรือ
เพ่ือการแปรรูป   
          (3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการ
เก็บสต็อก เป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วม
โครงการให้เก็บสต็อกในรูปแบบข้าวเปลือกและข้าวสาร  เป้าหมาย
เพ่ือดูดซับ 4 ล้านตันข้าวเปลือก เก็บสต็อกไว้อย่างน้อย 60-180 วัน 
(2-6 เดือน) นับตั้งแต่วันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตร 3%        
ใช้จ่ายจากงบปกติของกรมการค้าภายในหรือเงินกองทุนรวมเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
    3. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 65/66 เป้าหมาย 4.68 
ล้านครัวเรือน ซึ่งจะจ่ายเงินตรงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 
1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่  หรือครัวเรือนละไม่เกิน 
20,000 บาท   



๖ 
 

           
     นายวัฒนศักดิ์ เสือเอ่ียม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยตัวเลข
การใช้วงเงินงบประมาณใน 3 โครงการดังกล่าวรวมประมาณ 8 หมื่น
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากวงเงินงบประมาณในครั้งก่อนที่สูงถึง 1.5 แสน
ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นจากการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐ ท าให้ลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายชดเชยลง
ได้เกือบครึ่งของวงเงินในอดีต ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินงวดแรก
เข้าบัญชีเกษตรกรได้ประมาณปลายเดือน พฤศจิกายน 2565  
แนวทางการสื่อสาร 
   1. ท าความเข้าใจว่าการจ่ายชดเชยเป็นมาตรการระยะสั้นเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร แต่ระยะยาวต้องปรับเปลี่ยน
และพัฒนาการท านาให้มีมูลค่าสูงขึ้น มีรายได้สูงกว่าต้นทุนการผลิต 
   2. ท าความเข้าใจมาตรการคู่ขนานต่าง ๆ ที่ออกมา ให้เห็นว่าเป็น
การช่วยให้ราคาตามกลไกตลาดปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวมี
เสถียรภาพ และลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
   3. น าเสนอความส าเร็จของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบท านา 
จนผลผลิตมีมูลค่าสูง และมีรายได้สูงกว่าต้นทุน เช่น การท าเกษตร 
GAP เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

 
ประเด็นอ่ืน ๆ และมติ ครม. 

1. ขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล ลิตรละ 5 บาท ถึง 20 ม.ค.66 
2. ครม.เพ่ิมเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตจากเหตุหนองบัวล าภู 
3. เฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
4. ติดตามข้อสรุปการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น  

 

ประเด็นที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 4 เนรมิตพื้นที่ภายในค่ายทหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศูนย์เรียนรู้
เชิงเกษตรแบบครบวงจร พร้อมเชิญชวนประชาชน มาเยี่ยมชมเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด  
 

กองพลพัฒนาที่ 4 ได้ด าเนินโครงการแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ตามนโยบายของกองทัพบกเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการและผจญ
ภัย กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี พร้อมกับการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทยด้วยการเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ในค่ายทหาร นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ฯ 
โครงการฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้งานในด้านต่าง ๆ อาทิ การปลูกเมล่อน โรงเพาะเห็ด 
การเพาะเลี้ยงหอยโข่ง  การปศุสัตว์ โรงปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน นาข้าว ผักยกแคร่ เป็นต้น อีกท้ังยังมีศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ , ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานฟาร์มไก่ด า และศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด
พระราชทาน (ปลานิลจิตรลดา) 

ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบความสวยงามของดอกกล้วยไม้ ที่นี้ยังมีฟาร์มกล้วยไม้ถึง 13 สายพันธ์ มากกว่า 
85,000 ต้น ไว้ศึกษาและจ าหน่าย โดยจะแบ่งการจ าหน่ายออกเป็นแบบตัดดอกและเป็นกระถางในราคา
ย่อมเยา และจะเปิดให้เยี่ยมชมได้เต็มรูปแบบในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 และท่ีส าคัญค่ายทหารแห่งนี้ 
ยังได้จัดท าคาเฟุเล็กๆ ภายใต้ชื่อ “โข่ง คอฟฟ่ี By Farm” ไว้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการแก่ผู้มาศึกษา
ดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างได้มานั่งพักผ่อนชมธรรมชาติ เนื่องจากมีบรรยากาศดีและกาแฟอร่อยไม่แพ้
ใคร นอกเหนือจากนั้นยังมี “โข่งวัลเล่ย์” จุดเช็คอินท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ล้อมรอบไปด้วยรั้วคาวบอย โดยมี
กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมปูอนนมแพะและหญ้าหวานอิสราเอล ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนเหล่านักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ เข้ามาท่องเที่ยวในเขตทหาร       
ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น.-  16.30 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ และช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สามารถ
เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลและอ านวยความสะดวกจาก
เจ้าหน้าที่ทหารเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝุายกิจการพลเรือนกองพล
พัฒนาที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 074-501233-4 ต่อ 42224 , หัวหน้าฝุายกิจการพลเรือนกองพลพัฒนา         
ที่ 4 โทร.096-1942935 หรือนายทหารฝุายกิจการพลเรือนกองพลพัฒนาที่ 4 โทร. 082-4359847  

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

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว  
กองพลพัฒนาที่ 4/ภาพ/ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

 
 

 
ประเด็นที่ ๒ ฉก.นราธิวาส ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจัดกิจกรรม“ลง
แขกด านาปลูกข้าวสืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 0930 น. ที่แปลงนาข้าว หมู่ที่ 3 ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ข าเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส /
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ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นประธานกิจกรรม  “ลงแขกด านาปลูกข้าว สืบ
สานวิถีพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            “ เพื่อเป็นการฟื้นฟูวิถี
เกษตรกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี  นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส นายกิตติพงษ์  อ าพันธ์ นายอ าเภอระแงะพันเอก สิทธิชัย  บ ารุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารพรานที่ 46 พันโท สุกฤษฐ์  กาญจนคลอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 นายอับดุลฮาเร็ง  
เจ๊ะฮามะ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส  (เสื้อเขียว) กลุ่มสตรี   
อสม. เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  

พลตรี เฉลิมพร  ข าเขียว กล่าวว่า อ าเภอระแงะเป็นแหล่งปลูกข้าวของจังหวัดนราธิวาส เป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ มีการปลูกสืบทอดกันจนเป็นวิถีชีวิต แต่ด้วยสภาพความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและ
พ้ืนที่ท าให้พื้นที่ท านาลดลง แต่ข้าวเป็นพืชที่มีความส าคัญในการสร้างความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชน ดังกระแสพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เมื่อปี 2536 ว่า “ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากร 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูก
ข้าวไปเรื่อย ๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอมคนจะต้องมี
ข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูก... ”  พร้อมทั้ง ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่
ร่วมกันจัดกิจกรรมลงแขกด านาปลูกข้าว นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี การมีน้ าใจ เกิดการเรียนรู้ร่วมมือของคนในชุมชนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน  ด้านนายสมบูรณ์  จิตรเพ็ญ ประธานองค์กรภาค
ประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับองค์กร
ภาคประชาชน จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อฟ้ืนฟู รักษา ลงแขกด านาปลูกข้าว ประเพณีอันดีงามของสังคมซ่ึงมี
มาแต่อดีต รวมถึงมีการใช้จุลินทรีย์แทนสารเคมีเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญยังเป็นการน้อมน าศาสตร์
พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ  ทั้งนี้ในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยว
ข้าวต่อไป  

ส าหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และองค์กร             
ภาคประชาชนเพื่อสันติและ เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส เพ่ือสืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม "ลงแขก ด านา
ปลูกข้าว" ตลอดจนฟื้นฟูรักษา วิถีวัฒนธรรมที่แสดงออกถึง ความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันของ
สังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างไทยพุทธ และมุสลิมในพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟูนยาวนานในทุกๆด้าน โดย
สร้างสังคมให้เกิดความผาสุกตามบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดกลไก       การจัดการ ชุมชน 
ตามธรรมชาติ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศักยภาพผู้น า และประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ทรัพยากร  
ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ของกองอ านวยการรักษา 

 
ความมั่นคง.... 

ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้าง
สันติสุขอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน  ให้ดี
ขึ้น เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน น ามาสู่การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขที่แท้จริงในสังคม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การฟื้นฟู รักษา วิถี ลงแขกด านา 

ปลูกข้าว และการท านาโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  รวมถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สู่แนวคิดความ เป็น "พลเมืองไทยใน
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม" น้อมน าศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประพฤติปฏิบัติอย่าง
จริงจังตลอดจนกิจกรรมลงแขกด านาปลูกข้าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างให้ทั้ง 2 ศาสนาได้มีความรักความ
สามัคคีกันได้ ผลผลิตข้าวน ามาบริโภค และจ าหน่ายสร้างรายได้แก่พ่ีน้องเกษตรกร      อีกทั้งส่งเสริมการ



๙ 
 

ท่องเที่ยววิถีชุมชน   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของ
บรรพชนรุ่นก่อนให้คนรุ่นหลังหรือรุ่นปัจจุบันได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อไป นับว่าเป็นสิ่งที่ดี และท่ีส าคัญคือได้
สร้างความมีส่วนร่วม ความสามัคคีปรองดองระหว่างพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี       ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมสืบไป  
 

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

ส.ปชส.นราธิวาส/รายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ 

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

1. ความเป็นมา  

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นายส ารวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้สั่งการให้ส านักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดศรีสะเกษ ต ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่สื่อสารสร้างการรับรู้ แก่พ่อค้า 
แม่ค้า ซึ่งจ าหน่ายสินค้า และกระทงชนิดต่าง ๆ ในบริเวณงานเทศกาลลอยกระทงในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 



๑๐ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า ร้านส่วนใหญ่มีการท ากระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง 
เปลือกข้าวโพด ขนมส าหรับสัตว์ เป็นต้น ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการติดปูายแสดงราคาสินค้าชัดเจน และ
ไม่มีร้านใดจ าหน่ายดอกไม้เพลิงหรือประทัด ซึ่งผู้จ าหน่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลจากการ
ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจกับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ก่อนที่มี
การจัดงานฯ 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 



๑๑ 
 

จังหวัดสงขลา 
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวสารส าคัญท่ีดินท ากินและที่อยู่อาศัย 

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

1. ความเป็นมา   
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุ บ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด จัดรายการ “ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา ” ทางวิทยุ  
คลื่น FM 89.50  MHz โดยประเด็นที่มีการประชาสัมพันธ์ อาทิ การร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ  
การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร กรณีการไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องท่ีดินท ากินและที่อยู่อาศัย การร่วมเป็น  
วิทยากร กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การดูงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                      
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 

ส าหรับรายการดังกล่าว จะจัดทุกวันจันทร์ ทาง สวท.สงขลา คลื่น FM 89.50  MHz  
ระหว่างเวลา 15.00  – 16.00 น. ซึ่งจัดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดสงขลา  ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรับฟัง และหากมีข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์  
สามารถติดต่อมายัง โทรศัพท์ หมายเลข 07  432  1562 เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร  
ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 

 



๑๒ 
 

จังหวัดล าปาง 
เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจสอบการจ าหน่ายดอกไม้เพลิง 
.................................................................................... 

1. ความเป็นมา  
 วันที่ 4 พฤศจิยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อ านวยการ  

กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ร่วมกับส านักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดล าปาง 
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าปาง ส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1  - 2 ล าปาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าปาง และสถานีต ารวจภูธรเมืองล าปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการจ าหน่ายดอกไม้
เพลิง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2556 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองล าปาง จ านวน 5 ร้าน ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย 
พบว่า สินค้าบางรายการไม่ได้จัดท าฉลาก  ตามประกาศฯ จึงได้แนะน าให้จัดท าฉลากให้ครบถ้วน ตามประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นางศกุลรัตน์ จันทร์มณี 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าปาง 
 

 



๑๓ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

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

1. ความเป็นมา  

วันที่ 7 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.00 น. นายส ารวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับหนัง สือจากกลุ่ม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม (ขปส.) น าโดย  
นายจ านงค์ หนูพันธ์ นายปฐม รัตนวรรณ และนายสุวภัทร คันศร พร้อมด้วยกลุ่มฯ ประมาณ 25 คน  
เพ่ือยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโ์อชา โดยมีประเด็น ดังนี้ 
 1. ให้รัฐบาลมีมติยกเลิกนโยบายการค้าท่ีดินที่มุ่งเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนโดยทันที โดยเฉพาะมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เพ่ือเปิดทางสู่การเดินหน้ากลไกการแก้ไขปัญหาที่ดินในด้านอ่ืน 
 2. ให้รัฐบาลเดินหน้ากลไกภาษีท่ีดินอัตราก้าวหน้า แทนการด าเนินการเก็บภาษีภายใต้พระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินออกจากกลุ่มทุนที่ถือครอง
ที่ดินมากเกินความจ าเป็น 
 3. ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของ
ภาคประชาชนในการเป็นสถาบันเพ่ือการกระจายการถือครองที่ดินสู่มือเกษตรกรรายย่อย โดยเริ่มจากการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่น าร่องธนาคารที่ดิน 5 พ้ืนที่ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป 
 4. ให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าผลักดันแนวทางการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน เป็นส่วนหนึ่ง  
ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 10 (4) ตามท่ีได้มีมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อ
สังคมท่ีเป็นธรรม 
 5. ให้เร่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีที่เก่ียวกับปัญหา ปุาไม้และที่ดิน อันเกิดจากการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนปุาโดยใน
ระหว่างรอการออกกฎหมายนิรโทษกรรมฯ ดังกล่าว ขอให้ยุติการด าเนินคดีชาวบ้านและเยียวยาประชาชนให้
ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือให้สามารถกลับไปท ากินในที่ดินเดิมของตนเองได้ 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 



๑๔ 
 

จังหวัดสงขลา 
เรื่อง มหกรรมหนังสือภาคใต้ 

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

1. ความเป็นมา  
วันที ่8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.05 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หาดใหญ่ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บรรยากาศงาน"มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 8"            
ถือว่ายังคงคึกคักไปด้วยบรรดาผู้รักการอ่าน แม้จะไม่คึกคักเท่ากับวันหยุด แต่ปริมาณ หนังสือยังคงมากมาย
หลากหลายเช่นเดิมส าหรับงานข้างต้น เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 10.30 - 21.00 น. มีหนังสือหลากหลายแนวให้เลือกสรร โดยเฉพาะน้อง 
ๆ เด็ก ๆ นักเรียน จะมีหนังสือเสริมสร้างความรู้ ผู้ปกครองสามารถพาไปเดินเลือกหาได้ 

ทั้งนี้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลาถือโอกาสเชิญชวนประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี  ๆ         มี
ประโยชน์ให้พ่ีน้องประชาชนมาแวะชมหนังสือกันได้ ยังเหลืออีกหลายวัน มาเดินดู เดินช้อป ประการส าคัญ ขอให้
ถือปฏิบัตติามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19 บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้ 
 2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 
 

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

 
 

 


