
 



๒ 
 

ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 11 - 17 มกราคม 2566 

 
ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 

1. มาตรการป้องกัน
การกระท าผิดซ้ าของ
นักโทษคดีเกี่ยวกับเพศ
และความรุนแรง 
 
 

ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรการเฝ้าระวังนักโทษ
เด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และการคุม
ขังฉุกเฉิน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ เพ่ือให้สอดรับกับ 
พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ้้า ในความผิดเกี่ยวกับเพศ
หรือที่ใช้ความรุนแรง  พ.ศ. 2565 เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการก่อ
อาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้สังคม 
พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับ
เพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565  

มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก้าหนด 90 วัน นับแต่วันที่ 26 ตุลาคม 
2565 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือแก้ปัญหาและลดอัตราการ
กระท้าความผิดซ้้า จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม พบว่า ผู้กระท้าผิด
อุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง เมื่อพ้นโทษแล้ว จะกระท้าความผิดซ้้า       
ในระยะเวลา 3 ปี มากกว่าร้อยละ 50 จึงมีความจ้าเป็นต้องออก
กฎหมายฉบับนี้ขึ้น  
1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ชุด  

คณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ้้า ที่ก้าหนด
นโยบายและแผนการป้องกันการกระท้าความผิดซ้้าของผู้กระท้า
ความผิดให้ค้าปรึกษาและข้อเสนอแนะ  

คณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้า
ความผิดซ้้า คอยก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้น
โทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ เป็นต้น 
2. มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด  

พนักงานอัยการมีอ้านาจยื่นค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งให้ใช้
มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดในระหว่างรับโทษจ้าคุก เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้กระท้าความผิดซ้้า ด้วยมาตรการทางการแพทย์ หรือมาตรการ
อ่ืนๆ ที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก้าหนดในกฎกระทรวง 
3. มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ  

หากมีเหตุให้เชื่อว่านักโทษเด็ดขาดจะกระท้าความผิดซ้้า
ภายหลังพ้นโทษ ศาลอาจมีค้าสั่งก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษ
เด็ดขาดภายหลังพ้นโทษได้ เช่น ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหาย ห้ามท้ากิจกรรม
ที่เสี่ยงต่อการกระท้าความผิด ห้ามเข้าเขตก้าหนด ห้ามออกนอก
ประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล ห้ามก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ละแวกชุมชนที่ตนพักอาศัย ให้พักอาศัยในสถานที่ท่ีก้าหนด เป็นต้น 
4.มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ  

ศาลอาจมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษแก่นักโทษ
เด็ดขาด หากศาลเห็นว่ามีเหตุเชื่อได้ว่าผู้นั้นจะไปกระท้าความผิดซ้้า  

ประเด็นหลักทุกสื่อ
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5.การคุมขังฉุกเฉิน  
ป้องกันผู้ถูกเฝ้าระวังก่อเหตุฉุกเฉิน โดยเมื่อมีกรณีนี้พนักงาน

อัยการจะร้องขอศาลให้สั่งคุมขังฉุกเฉินผู้ถูกเฝ้าระวังได้ไม่เกิน 7 วันนับ
แต่วันที่ศาลมีค้าสั่ง 

ภายหลังพ.ร.บ. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ครม.จึงได้ อนุมัติร่าง
กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และการคุมขังฉุกเฉิน พ.ศ. ... เพ่ือก้าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณามาตรการเฝ้าระวังนักโทษ
เด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และการคุม
ขังฉุกเฉิน เป็นต้น 

โดยจะมีผลกับนักโทษข้ันเด็ดขาด ได้แก่ กลุ่มผู้กระท้าความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย และความผิดต่อ
เสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา ประกอบด้วย  

 ผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น การข่มขืนกระท้าช้าเรา 
การกระท้าช้าเราเด็กอายุไม่เกิน 15ปี การพาบุคคล อายุ       
15-18 ปี เพื่อการอนาจาร การพาผู้อื่น ไปเพ่ือการอนาจาร
โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ  

 ผู้กระท้าความผิดต่อชีวิต เช่น การฆ่าผู้อื่น การฆ่าผู้อื่นโดยเหตุ
ฉกรรจ์  

 ผู้กระท้าความผิดต่อร่างกาย เช่น ท้าร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความ
ตาย ได้รับอันตรายสาหัส หรือท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืนจนได้รับ
อันตรายสาหัสโดยเหตุฉกรรจ์  

 ผู้ที่น้าตัวบุคคลไปเรียกค่าไถ ่
โดยมีคณะกรรมการประจ้าเรือนจ้าในแต่ละเรือนจ้า ทั้งผู้

บัญชาการเรือนจ้าและเจ้าพนักงานเรือนจ้า ไม่ต่้ากว่า 5 คน ท้าหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองข้อมูลจ้าแนกลักษณะของนักโทษเด็ดขาด และให้
ความเห็นว่านักโทษเด็ดขาดสมควรใช้มาตรการเฝ้าระวังใด รวมทั้งเสนอ
วิธีการและระยะเวลาในการใช้มาตรการที่เหมาะสม โดยกรมราชทัณฑ์
จะพิจารณารายกรณี 2 ปีก่อนปล่อยตัว  

อย่างไรก็ตาม หากเชื่อได้ว่าผู้ถูกเฝ้าระวังจะไปท้าความผิดและ
ไม่มีมาตรการอื่นป้องกันให้พนักงานคุมประพฤติเสนอความเห็นต่อ
พนักงานอัยการภายใน 15 วัน เพ่ือพิจารณายื่นค้าร้องต่อศาลให้มีค้าสั่ง
ใช้มาตรการคุมขังผู้ถูกเฝ้าระวัง  

หากผู้ถูกเฝ้าระวังจะไปกระท้าความผิดซ้้า และเป็นเหตุฉุกเฉิน 
โดยผู้ถูกเฝ้าระวังมีลักษระต้องสงสัยที่จะก่อเหตุร้าย ทั้งมีอาวุธหรือวัตถุ
ที่เป็นอันตราย ให้พนักงานคุมประพฤติเสนอความเห็นต่อพนักงาน
อัยการ เพื่อพิจารณายื่นค้าร้องต่อศาลในท้องที่ ให้ศาลมีค้าสั่งให้คุมขัง
ฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง 
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แนวทางการสื่อสาร 
1. สร้างความอุ่นใจให้สังคมว่านักโทษเด็ดขาดที่ก่อเหตุรุนแรงหรือคดี
ความเกี่ยวกับเพศ จะมีมาตรการรัดกุมเพ่ือป้องกันการกระท้าผิดซ้้า  
2. การบังคับใช้กฎหมายต้องค้านึงรอบด้านและไม่ละเมิดสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของบุคคล 
3. มาตรการดังกล่าวเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ป้องกันการ
กระท้าผิดซ้้า ที่จะเริ่มบังคับใช้ 23 ม.ค. 66 

2. ระบบตัดคะแนน
ความประพฤติในการ
ขับรถ 

ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เริ่มใช้ระบบตัดคะแนนความ
ประพฤติในการขับรถ หรือตัดแต้มใบขับข่ี มีเป้าหมายเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างวินัยจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยระบบ
บันทึกคะแนนความประพฤติ ก้าหนดไว้ใน “ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติใน
การขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 ” ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 142/1  ซึ่งมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566  

ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน เปิดเผยตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย  
ปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 13,620 ราย ผู้บาดเจ็บ 883,329 ราย และ
ล่าสุดปี 2565 ผู้เสียชีวิต 14,741 ราย ผู้บาดเจ็บ 924,534 ราย 
โดยสาเหตุมากกว่าร้อยละ 80 เกิดจากคนหรือ ผู้ขับขี่ ซึ่งอาจขับรถ
ประมาท         ขาดความรู้ ขาดทักษะในเรื่องเทคนิคการขับรถที่
ถูกต้อง รวมถึงขาดจิตส้านึกในการขับข่ีอย่างปลอดภัย 

 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 
142/1  

ก้าหนดให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่ทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 
12 คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ก่ีชนิดก็ตาม หากท้าผิด
ตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก้าหนดผู้ มีหลักเกณฑ์ ในการตัดคะแนน คือ ตัดคะแนนทันที
ที่ท้าผิด และ ตัดคะแนนเมื่อไม่ช้าระค่าปรับตามใบสั่ง มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ตัด 1 คะแนน 
- ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 
- ไม่สวมหมวกกันน็อค 
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
- ขับรถด้วยความเร็วเกินก้าหนด 
- ขับรถบนทางเท้า 
- ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย 
- ไม่หลบรถฉุกเฉิน 
- ขับรถโดยประมาทน่าหวาดเสียว 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
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- ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง 
- ไม่ติดป้ายภาษ ี

ตัด 2 คะแนน 
    - ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
    - ขับรถย้อนศร 
    - ขับรถระหว่างโดนพักใช้ หรือเพิกถอนใบขับข่ี 
ตัด 3 คะแนน 

- ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ 
- ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา 
- ขับรถชนแล้วหนี 

ตัด 4 คะแนน 
- เมาแล้วขับ 
- ขับรถในขณะเสพยาเสพติด 
- แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- ขับรถโดยไม่ค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น 

เงื่อนไขการตัดคะแนนใบขับข่ี 
 การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจ้านวนคะแนนที่

ก้าหนดของแต่ละข้อหา ส้าหรับการกระท้าผิดในแต่ละครั้ง 
แต่หากเป็นกรณีที่กระท้าผิดครั้งเดียวและเป็นความผิดหลาย
ข้อหาให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจ้านวน
คะแนนที่ก้าหนดของแต่ละข้อหา แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 
8 คะแนน  

 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซ่ึงถูกตัดคะแนนความประพฤติ    
ในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับ
ขี่ทุกชนิดคราวละ 90 วัน 

วิธีการตัดคะแนน 
 ด้าเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบฐานข้อมูล

ใบสั่ง PTM ของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติในการบันทึกการท้า
ผิดกฎจราจรและตัดคะแนนในแต่ละครั้ง 

 
การสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 

 หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 
วัน โดยเจ้าหน้าที่ต้ารวจจะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งค้าสั่งดังกล่าว 
และหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่   
จะมีโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือทั้งจ้าท้ังปรับ ตามมาตรา 156 

 หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี 
อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกสั่งพักใช้
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ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งท่ี 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี ่

การคืนคะแนน 
 คะแนนที่ถูกตัดไป จะได้รับคืนเมื่อครบก้าหนด 1 ปี นับตั้งแต่

วันกระท้าผิด โดยหากเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเพียง        
8 คะแนน เมื่อพ้นก้าหนดเวลา การสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 

 นอกจากนี้ สามารถอบรมกับกรมการขนส่งทางบก ได้ปีละ      
2 ครั้ง เพื่อรับคะแนนคืน โดยจะอบรมได้เมื่อคะแนนเหลือน้อย
กว่า 6 คะแนน ซึ่งการอบรมครั้งแรก ได้รับคืนทั้งหมด           
12 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ไม่เกิน 6คะแนน 

 กรณีท่ีถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการ
คะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับ
การอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  
1. กรณีเป็นการอบรมครั้งที่ 1 ในรอบปี คะแนนที่ได้รับ       
คืนมาจะมีคะแนนรวมไม่เกิน 12 คะแนน  
2. กรณีเป็นการอบรมครั้งที่ 2 ในรอบปี  คะแนนที่ได้รับคืน
มาจะมีคะแนนรวมไม่เกิน 6 คะแนน  
3. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ มีสิทธิได้รับคืนคะแนนจากการ
อบรมเพียงปีละ 2 ครั้ง ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ 
ส้านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 - 4 หรือส้านักงาน
ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด  

ช่องทางการตรวจสอบคะแนน  

         1. เว็บไซต์ E-Ticket PTM โดยธนาคารกรุงไทย จ้ากัด 
(มหาชน) สามารถตรวจสอบใบสั่งค้างช้าระ จ่ายค่าปรับ ตรวจสอบ
คะแนนความประพฤติ และตรวจสอบสถานะใบขับขี่ 
         2. แอปพลิเคชัน ขับดี (KHUB DEE) เพ่ือให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร และตรวจสอบใบสั่งค้างช้าระ และคะแนนความประพฤติ และ
ด้าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขับข่ีอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ 
ตอนนี้มีเฉพาะบน App Store 
ช่องทางช าระค่าปรับ ใบสั่งใบขับขี่ 
         - ผ่านทางเว็บไซต์ E-Ticket PTM 
         - แอปเป๋าตัง  
         - แอป Krungthai Next 
 

ทั้งนี้ ให้ตัดคะแนนกับผู้ขับขี่ ดังต่อไปนี้  
1) กรณีรู้ตัวผู้ขับข่ี ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่กระท้า

ความผิด ให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ขับขี่นั้น  
  2) กรณีไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้ขับข่ี เป็นใบสั่งที่ติดผูก    
หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้ตัดคะแนนความ
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ประพฤติในการขับรถของบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ 
ตามชื่อท่ีปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนเป็นผู้ครอบครองรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือเป็นผู้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก  
แนวทางการสื่อสาร 
1. สร้างความเข้าใจเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อต้องการเสริมสร้าง
วินัยจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
2. รณรงค์สร้างวินัยการขับข่ีปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3. น้าเสนอผลกระทบจากความเสียหายของอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่
ไม่ปลอดภัย  

 

ประเด็นอ่ืน ๆ และมติ ครม. 
1. เห็นชอบงบฯ ปี 67  
2. เห็นชอบวันหยุด 5 พ.ค. รวมหยุดยาว 4 วัน 4 - 7 พ.ค. 
3. รับทราบรายงานสถานการณ์ SMEs ปี 65 ขยายตัว 
4. ร่างกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุรา 
5. ไฟเขียวเอกชนร่วมลงทุนท่าเรือสงขลา 
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น  
 

ประเด็นที่ ๑ จังหวัดปัตตานี พิจารณาผู้ขออนุญาตใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)“ลูกหยียะรัง”        เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ได้ออกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 21 
สิงหาคม 2563 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า และให้มีการ
ดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า ( GI) ลูกหยียะรัง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จังหวัดปัตตานี ประกาศรับสมัครผู้ขออนุญาตใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI)  ลูกหยียะรัง ในพื้นที่
จังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินของคณะท างานตรวจสอบควบคุมคุณภาพและ
แหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์“ลูกหยียะรัง”ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์และเป็นผลไม้เฉพาะท้องถิ่น   
ก่อนส่งผลการประเมินระดับจังหวัด ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   

นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า มีผู้สมัครขออนุญาตใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI)  จ านวน 10 ราย (จากอ าเภอสายบุรี 1 ราย และอ าเภอยะรัง 9 ราย)  โดยผู้ที่ขออนุญาต 
ประกอบด้วย ผู้ผลิต 1 ราย , ผู้ประกอบการ 1 ราย และเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการ จ านวน 8 ราย            
ซึ่งคณะกรรมการก ากับดูแลและอนุญาตฯ ระดับจังหวัด ได้ตรวจประเมินรายละเอียดด้านคุณภาพและ
แหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ลูกหยียะรัง” ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์และเป็นผลไม้เฉพาะท้องถิ่น 
และมีมติเห็นชอบให้รับรองผลการประเมินทั้งหมด 

โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดปัตตานี ขอให้หน่วยงานราชการในพ้ืนที่  ได้เข้าไปดูแลส่งเสริมให้
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ที่ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ควรดูแลรักษามาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ 
สร้างรูปลักษณ์สินค้า ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ และระดับสากล. 

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

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตาน/ีรายงาน 
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ประเด็นที่ ๒ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้นักเรียน นักศึกษา ช่วงเรียน 
 

วิทยาลัยเทคนิคสตูล เปิด "ตลาดนัดเดินเพลิน" น าสินค้าพ้ืนถิ่น สินค้านวัตกรรม นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล ออกจ าหน่าย ให้นักเรียนมารายได้ช่วงเรียน 

นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล เล่าให้ทีมงานชีวิตดี๊ดี ที่ชายแดนใต้ฟังว่า 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยชมรมวิชาชีพการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์ฯ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จัดโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เปิด “ตลาดนัดเดินเพลิน ” เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ระหว่างเรียน  
 โดยกิจกรรมดังกล่าวเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการ
ขายสินค้าผ่านตลาดนัดเดินเพลิน โดยน าวัตถุดิบท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้านวัตกรรม          
ของนักเรียน นักศึกษา มาจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยวางจ าหน่าย ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิค
สตูล ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 14.30-16.30 น. ซึ่งสินค้าที่น ามาจ าหน่ายเป็นสินค้าท่ีนักเรียน นักศึกษาผลิต
ขึ้นมาเอง โดยใช้ความน่าสนใจของสินค้า หรือกลยุทธ์ทางการตลาดมากระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค โดยมี
สินค้าท่ีน่าสนใจมากมาย  

เช่น ปอเปี๊ยใส้พะแนงไก่ , ข้าวปุกงาน้ าเชื่อมกล้วย , พิมเสนน้ าดอกกาหลง , น้ าพริกหอยกาบง , 
น้ าพริกหอยขาว , น้ าพริกมะขามปลาหมึกฝอย , น้ าผึ้งบอระเพดโซดา , ลูกชิ้นปลารสแกงเขียวหวาน เป็นต้น 
ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าต่างๆ ได้ท่ี “ตลาดนัดเดินเพลิน ” วิทยาลัยเทคนิคสตูล หรือหากเป็น
ชาวต่างจังหวัด สามารถ inbox สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ FB งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

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

สวท.สตูล/รายงาน 
 

 
 

 

 


