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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2565 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. ต่ออายุโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากด้วย BCG 
 

ภายหลังการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือ 
APEC 2022 Thailand ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 
2565 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ มีการผลักดัน “เป้าหมายกรุงเทพฯ 
ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” หรือ Bangkok Goals on BCG Economy 
ซ่ึงเป็น เป้าหมายส าคัญสูงสุดของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ 
เป็นกรอบการด าเนินการก าหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้ภูมิภาคเอเซีย-
แปซิฟิก เจริญเติบโตอ  ย่างเข้มแข็ง สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ถือเป็น
โอกาสแสดงศักยภาพของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  BCG และ
สร้างความตื่นตัวแก่คนในสังคมถึงทิศทางการเดินหน้าของประเทศ        
โดยผ่านความร่วมมือ 4 ด้าน คือ  

1) การจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นศูนย์  

2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนและครอบคลุม  
3) การอนุรักษ์บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน  
4) การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

BCG คืออะไร  
BCG Model (Bangkok Goals on BCG Economy) คือการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนา 3 เศรษฐกิจ ไปพร้อมกัน 
ได้แก่ 

 เศรษฐกิจชีวภาพ (BioEconomy)  การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร ผ่านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม อย่าง 
วิสาหกิจชุมชนอารยะฟาร์ม จ.ร้อยเอ็ด แปรรูปข้าวหอมมะลิ 
เป็น เครื่องดื่มผงข้าวฮางงอก โจ๊กซองจากปลายข้าว ปุ๋ย
ชีวภาพ  

 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียน อย่าง เก้าอ้ี 
SCG ในงาน APEC หรือ กระเป๋าที่ท าจากผ้ายางคลุมรถบรรทุก 
หรือป้ายหาเสียง 

 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  การลดการปล่อย
มลพิษจากกระบวนการผลิตหรือการประกอบกิจการ เช่น          
การใช้พลังงานสะอาดในการประกอบธุรกิจ / การเลี้ยงสัตว์ที่
ค านึงถึงการปล่อยมลพิษสู่อากาศ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เชิงสุขภาพ ปั่นจักรยาน แทนการใช้รถน าเที่ยว 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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โดยด้านภาคเอกชนได้มีการขยายการลงทุนใน  BCG ไปแล้ว    
ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ อาทิ การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกผ่านการใช้นวัตกรรม การใช้พลังงานสะอาด การแปรรูป
สินค้าเกษตรเป็นสินค้ามูลค่าสูง อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพร 
เครื่องส าอาง พลังงาน เป็นต้น  

 
ครม.ต่ออายุโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วย
เศรษฐกิจ BCG อีก 6 เดือน 

จากความส าเร็จของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้สร้างความม่ันใจ
และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะ        
อย่างยิ่งในสาขาที่เก่ียวข้องกับ BCG ควบคู่ไปกับมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ EEC 

ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาด าเนินการโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เริ่มตั้งแต่           
1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ท าให้โครงการมีระยะเวลา        
รวมทั้งสิ้น 9 เดือน (จากเดิม ก าหนดไว้ 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 
30 กันยายน 2565) โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้
ทั้งสิ้น 3,565.84 ล้านบาท ซึ่งข้อมูล ณ 10 กันยายน 2565 มีการใช้
จ่ายงบประมาณไปแล้วจ านวน 2,701.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
75.76 ของงบประมาณโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการด้าน BCG ในพ้ืนที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

2) เพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นท่ี  
3) พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างาน       

ในปัจจุบันและทักษะที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ  
4) พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data ให้มี

ความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ คือ บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือ
ประชาชนในพื้นท่ีครอบคลุม 7,435 ต าบลทั่วประเทศ  

โดยการด าเนินโครงการจะขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมหลัก อาทิ  
1. กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนที่เป้าหมาย         

เพ่ือเป็นการพัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชน
ออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการ
ชุมชนให้ได้มาตรฐานด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การท า
การตลาดและขายสินค้าในรูปแบบ online/offline ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์ของสินค้าและบริการ  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Analytics) และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์และสนับสนุนการจัดท าข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และการถ่ายทอด
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การใช้ประโยชน์จาก TCD ส าหรับผลการด าเนินการโครงการที่ผ่านมา 
มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 64,428 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 94.26 จากเป้าหมาย 68,350 คน โดยแบ่งเป็นบัณฑิตจบ
ใหม่ จ านวน 32,420 คน และประชาชน จ านวน 32,008 คน เกิด
กิจกรรม  ในพ้ืนที่ รวม 15,631 โครงการทั่วประเทศ มี
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 98 แห่ง ท าหน้าที่เป็นผู้บูรณาการระบบใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG  ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ การด าเนินนโยบาย BCG ของรัฐบาล เป็นไปเพ่ือสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม 
ผู้ประกอบการทุกขนาด รวมถึงชุมชนระดับฐานราก โดยต้องเป็นไป
อย่างยั่งยืน โดยหลังการประชุม APEC 2022 คาดการณ์ว่า จะมีการ
ลงทุนภายใต้นโยบาย BCG ที่จะเกิดข้ึนตามมาในระยะต่อๆ ไปมากกว่า 
6 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะเร่งยกระดับศักยภาพชุมชนและประชาชน 
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากโอกาสนี้อย่างเต็มที่  ส่งผลประโยชน์ต่อไทย  
ในหลายมิติ โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจยุคหลังโควิดให้เติบโต      
อย่างยั่งยืน ไทยจะได้ประโยชน์จากการน าแนวคิดเศรษฐกิจ BCG            
ไปแลกเปลี่ยนในที่ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืนในภูมิภาค 
 

แนวทางการสื่อสาร 
1. ท าความเข้าใจเรื่อง BCG ผ่านการยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวให้
คนเข้าใจ  
2. ท าสกู๊ปหรือขยายผลตัวอย่าง สินค้าหรือบริการในพ้ืนที่ ที่เริ่มมีการ
ด าเนินการแล้วเห็นผลเป็นรูปธรรม ว่าลดต้นทุนหรือเพ่ิมมูลค่า และช่วย
อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างไร  
3. ท าให้คนไทยเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือแนวโน้มที่ท่ัวโลกก าลังให้
ความส าคัญ หากไม่ตื่นตัวหรือเริ่มปรับเปลี่ยน อาจมีผลต่อการค้าการ
ลงทุนได้ในอนาคต 
 

2. สินเชื่อ Re-Open 
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม 
รับการท่องเที่ยวหลัง        
โควิด-19 

นับตั้งแต่มติครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 ได้เห็นชอบโครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ( Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply 
Chain ของโรงแรม วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
(Supply Chain) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด- 19            
ในปัจจุบัน หลายพื้นท่ีทั่วประเทศเริ่มกลับมาด าเนินกิจการ/กิจกรรม
ตามปกติครม.จึงได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ ด าเนินโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ 
Supply Chain ของโรงแรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่องมากขึ้น โดยให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
โครงการ ในส่วนของคุณสมบัติผู้กู้ ขยายวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ  

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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ระยะเวลาช าระเงินกู้ และระยะเวลารับค าขอสินเชื่อ ให้มีความ
ครอบคลุมและยืดหยุ่นมากข้ึน ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ 

 ขยายวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อเพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการส าหรับเสริมสภาพคล่องในการ
ด าเนินธุรกิจ จากเดิม  ให้สินเชื่อเพ่ือปรับปรุงหรือซ่อมแซม
สถานประกอบ กิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เท่านั้น   

คุณสมบัติผู้กู ้  
 ลดข้อจ ากัดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังอยู่ระหว่างยื่นขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ให้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ 
จากเดิม  ต้องมีใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างด าเนินการขอ
ใบอนุญาตฯ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2563 

 ลดข้อจ ากัดให้ผู้ประกอบการที่มีก าไรอย่างน้อย 1 ใน 5 ปี
ย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่สามารถยื่น
ขอสินเชื่อได้ จากเดิม  ต้องมีก าไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปี
ย้อนหลังล่าสุด  

 เพ่ิมความชัดเจนในการพิจารณาช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่มี
ประวัติช าระหนี้ดี หรือมีหนี้ค้างช าระ และมีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้แล้วแต่สามารถช าระหนี้ได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากข้ึน จากเดิม ต้องไม่มีหนี้ค้างช าระก่อนวัน
ยื่นขอเข้าโครงการ 

ระยะเวลาช าระเงินกู้ แบ่งออก เป็น  2 กรณี   
 กรณีให้สินเชื่อ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ 

และลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 10 ปี  
 กรณีให้สินเชื่อเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการ ระยะเวลา

การกู้ไม่เกิน 5 ปี จากเดิม  มีกรณีเดียว ได้แก่ การให้สินเชื่อ
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ และลงทุน       
ในอุปกรณ์ต่าง ๆ  
โดยจะขยายระยะเวลารับค าขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 

2566 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะถึงก่อน จากเดิม  สิ้นสุดระยะเวลา รับค าขอสินเชื่อ     
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ รวมทั้งกรอบวงเงินงบฯ 
ชดเชยยังคง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่ ครม. ได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 

โครงการ Soft Loan ธุรกิจโรงแรมฯ นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรม และ 
Supply Chain ของโรงแรมท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด- 19 เพื่อปรับปรุงหรือ ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการหรือ
ลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ  เครื่องซัก
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ผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  
ปัจจุบันธนาคารออมสิน อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 64 ราย จ านวน 124 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ  2.48 ของวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท (ข้อมูล  ณ วันที่  
30 กันยายน 2565)  

โดยโครงการยังให้ครอบคลุมธุรกิจอ่ืนที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 อาทิ ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก 
เพ่ือให้ SMEs ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
จากเดิมท่ีปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มเป้าหมาย SMEs ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
การท่องเที่ยวและ Supply Chain อาทิ ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย 
รถรับจ้างน าเที่ยวเกสต์เฮ้าส์  
 
แนวทางการสื่อสาร 
1. ท าความเข้าใจเงื่อนไขของสินเชื่อที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
2. มาตรการเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่ประสบ
ปัญหาในช่วงโควิด-19 ได้มีเงินทุนส าหรับปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้
พร้อมรับนักท่องเที่ยว 
3. อาจหาตัวอย่างที่ไปเชื่อมโยงกับ BCG เช่น ผู้ประกอบการกู้เงินมาท า
เรื่องของโซลาร์เซ ลล์ เพ่ือลดการใช้พลังงาน หรือปรับปรุงอาคารให้มี
พ้ืนที่สีเขียว มีระบบถ่ายเทอากาศ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 
 

 
ประเด็นอ่ืน ๆ และมติ ครม. 
1. ครม.รับรอง One Map กลุ่มท่ี 2 เพ่ิมอีก 11 จังหวัด  
2. ร่างแผนบริหารจัดการที่ดิน กระจายการถือครองที่ดิน เพิ่มพ้ืนที่ป่า 
3. ครม.รับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 พร้อมเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 66 
4. ร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่องของสินค้า 
5. ประกาศ สธ.คุมช่อดอกกัญชาลงราชกิจจาฯ (23 พ.ย.) 
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 2 ประเด็น  
 

ประเด็นที่ 1 ข้าวหอมกระดังงา สินค้า GI 1 ใน 3 ของดีจังหวัดนราธิวาส 
 

   ข้าวหอมกระดังงานราธิวาส มีจุดก าเนิดท่ีต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ ซึ่งมีต านานเล่าว่าเมืองตากใบเคย
อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสุโขทัย จึงมีขุนนางจากอาณาจักรสุโขทัยเดินทางมาปกครองต่างพระเนตร
พระกรรณ เมื่อมีขุนนางชาวสุโขทัยมาอยู่ที่เมืองตากใบจึงมีบริวารตามมาหลายคน ด้วยเหตุนี้เองอาจจะน าพันธุ์
ข้าวมาปลูกตั้งแต่กาลนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันข้าวหอมกระดังงานราธิวาส เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงและอยู่คู่กับจังหวัด
นราธิวาสมายาวนาน 

นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ล่าสุดข้าวหอมกระดังงา ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสินค้าตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indications : GI ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ล าดับที่ 3 ของจังหวัดนราธิวาส  โดยสินค้า GI จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ (1) ลองกอง
ตันหยงมัส (2) ปลากุเลาเค็มตากใบ และ (3) ข้าวหอมกระดังงา 
  "...สินค้า GI คือเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียง
ของสินค้านั้น ๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นท่ีบ่งบอกถึง
คุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า..." 
  ข้าวหอมกระดังงา สินค้า GI นราธิวาส หมายถึง ข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 ปลูกเป็นข้าวนาปี ไวต่อ
แสง เปลือกเมล็ดมีสีฟาง ข้าวกล้องมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เมื่อหุงสุกนุ่มร่วนแต่ไม่แข็ง มีกลิ่นหอมคล้ายดอก
กระดังงา มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณธาตุแคลเซียมและไฟเตทมากในข้าวกล้อง มีขอบเขตพ้ืนที่
การปลูกข้าวหอมกระดังงา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหวัดนราธิวาส 
  "สินค้า GI จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 3 รายการ จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ    
ของส านักงานพาณิชย์ ทั้งการเจรจาธุรกิจ การออกร้าน การอบรมต่าง ๆ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า 
การผลักดันเรื่อง Soft Power ให้แก่สินค้าเพ่ือการสร้างความสนใจ เพ่ิมชื่อเสียงในตัวสินค้า รวมถึงผลักดันต่อ
ยอดให้สินค้า GI เป็นสินค้า BCG เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้แก่สินค้า เกษตรกร ผู้ประกอบการ GI..." 
  ทั้งนี้ ประชาชนชาวนราธิวาส ต่างภาคภูมิใจที่จังหวัดมีสินค้าที่มีชื่อเสียง ได้เป็นที่รู้จัก มีเอกลักษณ์  
จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสินค้า GI อีกท้ังได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพตัวสินค้า และตัวสินค้ามีลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตจากท่ีอ่ืน 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดนราธิวาสยังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกมากมายและจะมีการผลักดันให้เป็นสินค้า GI 
อย่างเช่นทุเรียนบางนรา เป็นทุเรียนหมอนทอง ที่มีการปลูกบริเวณแม่น้ าสายบุรี แหล่งก าเนิดของแหล่งแร่
ทองค าจนได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ าสายแร่ทองค า ซึ่งขณะนี้เป็นว่าที่สินค้า GI จังหวัดนราธิวาสในอนาคต  ส าหรับ
ผู้สนใจ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า GI ของจังหวัดนราธิวาส สามารถติดต่อได้             
ที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนวรคามพิพิธ ต าบลบาง
นาค อ าเภอเมืองนราธิวาส โทร.073-511098 โทรสาร.073-512718 อีเมล nr_ops@moc.go.th 

########################### 
 ปพิชญานันท์  เทพรักษ์ / สวท.นราธิวาส รายงาน 
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ประเด็นที่ 2 ไก่เบตง อัตลักษณ์ด้านอาหารของ อ.เบตง จ.ยะลา สู่เมนูไก่เบตงย่างกอและ รับผู้น า APEC 
2022 

ไก่เบตง อัตลักษณ์ด้านอาหารของ อ.เบตง จ.ยะลา สู่เมนูไก่เบตงย่างกอและ รับผู้น า APEC 2022 
หากพูดถึง อ.เบตง จ.ยะลา สิ่งที่หลายคนนึกถึง นอกจากความเป็นพื้นที่ใต้สุดแดนสยาม เมืองในหมอกท่ีมี
สกายวอล์คที่สูงที่สุดในอาเซียน และอาหารการกินซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ หนึ่งในเมนูอาหารที่หลายคน
ยอมเดินทางข้ามเขาผ่านเส้นทางร้อยโค้งเพ่ือมาชิมความอร่อย คือเมนูอาหารจาก “ไก่เบตง” มีการเล่าขาน
ต่อๆกันมาจากรุ่นอากงอาม่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานว่า ไก่เบตง เดิมทีเป็นไก่พันธุ์พ้ืนเมือง “กวางไส” ซึ่งมีต้นก าเนิด
มาจากไก่พันธุ์แลนซาน ที่น าเข้ามาจากบรรพบุรุษเชื้อสายจีนยุคแรกๆที่เข้ามาตั้งรกรากอาศัยที่อ าเภอ เบตง 
เมื่อกว่า 100 ปีมาแล้ว ที่ได้ชื่อว่า ไก่เบตง เพราะก าเนิดการเลี้ยงในประเทศไทยครั้งแรกที่ อ.เบตง ไก่เบตง
พันธุ์แท้มีลักษณเด่นที่ 5 เหลือง นั่นคือ ปากเหลือง แข้งเหลือง ขนสีเหลืองทอง หนังเหลือง เนื้อเหลือง และมี
หงอนสีแดงสด บั้นท้ายตัด ปีกสั้น คอและขาแข็งแรง 

 ส่วนใหญ่นิยมท าเป็นเมนูไก่สับ หรือข้าวมันไก่ ด้วยลักษณะเด่นเฉพาะตรงที่มีเนื้อนุ่ม หนังกรอบ            
หนังมีสีเหลืองอ่อน ที่ส าคัญมีไขมันแทรกน้อยหรือแทบไม่มีไขมันเลย กลายเป็นเมนูขึ้นชื่อของเบตงซึ่งติดอกติด
ใจของผู้ที่ได้ลิ้มลอง โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย และสิงค์โปร์ ที่ตั้งใจเดินทางมาเบตงเพ่ือกินเมนูไก่สับเบตงและ
อาหารขึ้นชื่ออีกหลายเมนูของเบตง และมีการกล่าวขานกันว่า มาเบตง ต้องกินไก่สับเบตง หากพลาดเมนูนี้ถือ
ว่ายังมาไม่ถึงเบตง ด้วยความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท าร้านอาหารที่มีเมนูจากไก่เบตงขายดิบขายดีทุก
ร้าน และไก่เบตง จะกลายเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศและท่ัวโลกมากขึ้น เมื่อถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งใน
วัตถุดิบที่เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์ของไทย จะน าไปรังสรรค์เป็นอาหารมื้อค่ าในงาน Gala Dinner 
ต้อนรับคณะผู้น าซึ่งเข้าร่วมประชุม APEC 2022 ด้วยเมนูไก่เบตงย่างกอและ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 
“Sustainable Thai Gastronomy” ซึ่งประชาชนชาว อ.เบตง และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตง ต่างก็รู้สึก
ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ร.ต.ต อุดม ลักษณะ ประธานกลุ่มไก่เบตง และเจ้าของฟาร์มไก่เบตงคีรีเบย์ เปิดเผยว่า 
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีไก่เบตงได้รับเลือกเป็นเมนูอาหารต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ก่อนหน้านี้ไก่เบตงเคยข้ึนโต๊ะ
เสิร์ฟ ให้กับกลุ่มผู้น าอาเซียน ในการประชุมผู้น าอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว และครั้งนี้ได้รับเกียรติให้
เป็นหนึ่งในอาหารต้อนรับผู้น าเอเปค กับเมนูไก่เบตงย่างกอและ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และมองว่าไม่ใช่
เพียงแค่โอกาสของตลาดไก่เบตงที่จะท าให้ผู้คนทั้งในประเทศและทั่วโลกรู้จักไก่เบตงมากข้ึนเท่านั้น แต่จะ
สามารถต่อยอดโอกาสสู่เบตงในอีกหลายมิติ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ  

นายธนวัฒน์ รัศมีพิไล เจ้าของฟาร์มไก่เบตงแท้ ฟาร์มบ่อน้ าร้อนไก่เบตง ที่บอกว่า การที่ไก่เบตงได้เป็น
หนึ่งในอาหารบนโต๊ะผู้น าเอเปคก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้ไก่เบตงเป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน พร้อมฝากถึงเกษตรกร
รายใหม่ที่สนใจจะหันมาเลี้ยงไก่เบตงควรเริ่มจากฟาร์มเล็กๆแล้วค่อยขยับขยาย เพราะการเลี้ยงไก่เบตงต้องใช้
เวลาและความใส่ใจ ประกอบกับต้องดูทิศทางของตลาดด้วย ปัจจุบันทั้งสองฟาร์ม ส่งไก่เบตงให้กับร้านอาหาร 
และโรงแรมในพ้ืนที่เป็นหลัก นอกจากนี้ยังจ าหน่ายลูกพันธุ์ไก่เบตง และไก่เบตงแช่แข็งส าหรับลูกค้าต่างพ้ืนที่
ทั่วประเทศอีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ไก่เบตงแท้ ฟาร์มบ่อน้ าร้อนไก่เบตง โทร 088 
3880668 หรือ ฟาร์มไก่เบตงคีรีเบย์ และฟาร์มไก่เบตงฟาร์มอ่ืนๆสามารถติดต่อผ่านประธานกลุ่มไก่เบตง 
ทางหมายเลข 
โทรศัพท์ 086 2941061 ทุกวันนี้ไก่เบตง แทบไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งจากในและ
ต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาเท่ียว และที่ตั้งใจมามาลิ้มชิมรสความอร่อยของเมนูไก่เบตงโดยเฉพาะ การได้รับ
เลือกเป็นหนึ่งในอาหารต้อนรับผู้น าเอเปค ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ก็จะยิ่งตอกย้ าถึงชื่อเสียงของไก่ 
เบตง จากอัตลักษณ์ด้านอาหาร ความภาคภูมิใจของชาวเบตง อาจน ามาซึ่งโอกาสเปิดกว้างสู่ตลาดโลก 

############################## 
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หมายเหตุ :  ในสัปดาห์นี้ไม่มีประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรมค่ะ 
 

 


