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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 

 
ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 

1. ยกระดับค่าจ้าง
แรงงานมาตรฐานฝีมือ 
และเห็นชอบคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ครม.เห็นชอบก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 สาขาอาชีพ 
รวม 17 สาขา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 
11/2565 โดยก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 17 สาขา 
ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ   
1. สาขาช่างระบบส่งถ่ายก าลัง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ   

(ระดับ 1)  
 495 บาทต่อวัน  

2. สาขาช่างระบบปั๊มและวาล์ว  
 515 บาทต่อวัน  

3. สาขาช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก  
 500 บาทต่อวัน  

4. สาขาช่างปรับ  
 500 บาทต่อวัน  

5. สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์     
 520 บาทต่อวัน  

6. สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม              
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  

 (ระดับ 1) 545 บาทต่อวัน  
 (ระดับ 2) 635 บาทต่อวัน  
 (ระดับ 3) 715 บาทต่อวัน 

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล  
1. สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  

 (ระดับ 1) 465 บาทต่อวัน  
 (ระดับ 2) 535 บาทต่อวัน  
 (ระดับ 3) 620 บาทต่อวัน  

2. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง        
 585 บาทต่อวัน  

3. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด  
 570 บาทต่อวัน 

4. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง  
 555 บาทต่อวัน                      

(โดยปรับขึ้นจากเดิม 550 บาทต่อวัน)  
5. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก  

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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 520 บาทต่อวัน 
กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ  

1. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชน
บ าบัด) ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  

 (ระดับ 1) 500 บาทต่อวัน  
 (ระดับ 2) 600 บาทต่อวัน  

2. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบ าบัด)  
 (ระดับ 1) 500 บาทต่อวัน  
 (ระดับ 2) 600 บาทต่อวัน 

3. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบ าบัด)  
 (ระดับ 1) 500 บาทต่อวัน  
 (ระดับ 2) 600 บาทต่อวัน 

4. สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม  
 (ระดับ 1) 475 บาทต่อวัน  
 (ระดับ 2) 525 บาทต่อวัน  
 (ระดับ 3) 600 บาทต่อวัน  

5. สาขาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
 530 บาทต่อวัน  

6. 6.สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ  
 (ระดับ 1) 520 บาทต่อวัน  
 (ระดับ 2) 600 บาทต่อวัน 

     ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะมีผลใช้บังคับ 90 วัน
หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

** เมื่อประกาศก่าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่่าหรืออัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามไม่ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่่าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ที่ก่าหนด หากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจ่าคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
     อย่างไรก็ตาม อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ได้มีการประกาศ
ก่อนหน้านี้แล้ว 112 สาขา และเมื่อมีประกาศเพ่ิมอีก 17 สาขา           
รวมเป็น 129 สาขา ท าให้ครอบคลุมสาขาอาชีพที่ต้องการแรงงาน
ฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตเราต้องเร่งผลิตแรงงานเติมให้
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งกระจายไปในภาคอุตสาหกรรมทุกพ้ืนที่
ทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 
สินค้าอุปโภคบริโภค และดิจิทัล ที่มีอัตราการแข่งขันสูงในตลาด 
เนื่องจากการดิสรัปของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของ
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่กระตุ้นตลาดผู้บริโภคในอนาคต 
ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง  
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     ล่าสุดครม.เห็นชอบก าหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
ในระยะแรกส าหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)          
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี้ 
 

1. ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ( NEC) ประกอบด้วย 
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง เน้นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และอุตสาหกรรม 
เกษตรและอาหาร 

 

2. ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NeEC) 
ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และ
หนองคาย เน้นอุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร 
 

3. ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ( CWEC) 
ประกอบ ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรบุรี 
และกาญจนบุรี เน้นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

4. ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ( SEC) ประกอบด้วย จังหวัด
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เน้น
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ และ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( Wellness 
Tourism) 
 

       ทัง้นีย้งัมีมตเิหน็ชอบการขยายกิจการเปา้หมายและสิทธิ
ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จากเดิม 72 ประเภท
กิจการ ขยายเป็น 89 ประเภทกิจการ  โดยมี 17 ประเภทกิจการที่
เสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 1.กิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ (ที่ไม่เข้าข่าย
กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ) 2. กิจการประมงน้ าลึก 3. กิจการ
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 4. กิจการผลิตเชื้อเพลิงหรือแอลกอฮอล์              
ทางการแพทย์ (Pharmaceutical Grade) จากผลผลิตทางการเกษตร 
 

แนวทางการสื่อสาร 
1. ชี้ให้เห็นว่าค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยส าหรับกลุ่มทักษะ

ฝีมือมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระค่าครองชีพ 
2. น าเสนอกลุ่มอาชีพท่ีมีค่าจ้างแรงงานสูงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้

คนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 

3. น าเสนออุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต          
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ที่กระจายในแต่ละพ้ืนที่ เป็นแนวทางส าหรับการเตรียมพร้อม
คนเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ 

2. การเปลี่ยนผ่านรถ
ประจ าทางสู่พลังงาน
ไฟฟ้าทันสมัย ลดฝุ่น 
PM 2.5 

หนึ่งในสาเหตุส าคัญของปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานโดยเฉพาะ
ในเขตเมือง คือการปล่อยไอเสียของรถยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น
การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า Electric Vehicle 
(EV) ถือเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือก เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาฝุ่น
ละออง PM 2.5 อีกท้ังยังสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านยาน
ยนต์ทั่วโลกที่หันมาใช้พลังงานทางเลือกมากข้ึน  
          ล่าสุด ครม.เห็นชอบ โครงการเปลี่ยนรถเมล์เอกชนเป็นรถ
โดยสารประจ าทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพ้ืนที่ กทม. ส าหรับ
โครงการโครงการเปลี่ยนรถเมล์ไฟฟ้ารถร่วมบริการเอกชน ถือเป็นการ
ริเริ่มการเปลี่ยนผ่านจากรถโดยสารสาธารณะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็น
รถโดยสารสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี่สู่มอเตอร์
ไฟฟ้า ในการขับเคลื่อน ท าให้ไม่มีการปล่อยไอเสียหรือก๊าซเรือน
กระจกไม่ก่อให้เกิดมลพิษ อีกท้ังมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงถูกกว่า
น้ ามัน เมื่อไม่มีเครื่องยนต์จึงบ ารุงรักษาง่าย และการท างานของระบบ
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเงียบกว่าเครื่องยนต์ดีเซล  ลดมลภาวะ
ทางเสียงอีกด้วย 
        ทัง้นีค้าดว่าจะส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก 100 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อคันต่อ ( tCO2eq) หรือ 500 ,000 ตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่ปี 2564-2573 ซึ่งจะส่งเสริมให้
ประชาชนได้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีความทันสมัยปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและมลพิษต่ า การลดฝุ่น PM 2.5 เปลี่ยนจาก
พลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทางของประชาชน ซึ่งช่วยให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพ ชีวิต
และสุขภาพของประชาชนดีขึ้น 
          การด าเนินการดังกล่าว เปน็ไปตามความตกลงปารสีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส  ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ
ส าหรับการถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ               
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนในประเทศไทยสามารถถ่ายโอนผลการลดก๊าซ
เรือนกระจกระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส ช่วยต่อ
ยอดการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เป็นไป
ตามแผนนโยบายพลังงาน และยุทธศาสตร์พลังงานแห่งชาติ รองรับ
การเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะการปรับตัวสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า รวมถึงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย 
30@30 ซึ่งไทยก าลังขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิต         
ยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
 

นโยบาย 30@30 คืออะไร ?  
นโยบาย 30 @30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ( EV)        

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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ของประเทศ ด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) 
หรือ รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการ
ผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 เพ่ือผลักดันไทยก้าวเข้าสู่สังคม
คาร์บอนต่ า ( Low Carbon Society) ด้วยการเป็นฐานการผลิต        
ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่ส าคัญของโลกหรือศูนย์กลางของภูมิภาค        
(EV Hub)  
 

เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า  
 รถยนต์นั่งและกระบะ 725,000 คัน  
 รถจักรยานยนต์ 675,000 คัน  
 รถบัสและรถบรรทุก 34,000 คัน  
 ส่งเสริมการผลิต รถสามล้อ / รถไฟระบบราง / เรือโดยสาร  

          เป้าหมายการสง่เสริมการใช้ยานยนตไ์ฟฟ้า 
 รถยนต์นั่งและกระบะ 440,000 คัน  
 รถจักรยานยนต์ 650,000 คัน  
 รถบัสและรถบรรทุก 33,000 คัน  

การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า  
 แบบ Fast Charge 12,000 หัวจ่าย 
 สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ส าหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1,450 

สถานี 
แนวทางการสื่อสาร 

1. ท าความเข้าใจแผนการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารประจ าทาง    
จากเครื่องยนต์ดีเซลสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งของรัฐและ        
ของเอกชน 

2. น าเสนอความทันสมัยของระบบรถเมล์ในปัจจุบัน              
เช่น รูปลักษณ์ทันสมัย ดูปลอดภัย มีการ tracking ด้วย GPS 
เป็นต้น 

3. น าเสนอเป้าหมายของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านยาน
ยนต์พลังงานไฟฟ้าตามนโยบาย 30@30 

 
ประเด็นอ่ืน ๆ และมติ ครม. 

1. ขยายเวลาโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ถึง ก.ย. 66 
2. ผลส ารวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ ปี 65 
3. เห็นชอบ 4 โครงการใช้จ่ายเงินกู้สู้โควิด-19  
4. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ปี 66 - 70 
5. ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ป.เลือกตั้ง 2 ฉบับ 
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น  
 

ประเด็นที่ 1 จังหวัดปัตตานี พร้อมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช       เจ้า
แม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจ าปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 
 
                 จังหวัดปตัตานี พร้อมดว้ยมูลนธิิเทพปชูนียสถานปตัตานี ส านักงานท่องเทีย่วและกีฬาจงัหวัด
ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี ต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมจัดงาน
มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี อาเซียน กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจ าปี 2566 
               โครงการมหกรรมท่องเทีย่วปตัตานีอาเซยีน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” 
เพ่ือยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ( Event) ให้เป็นที่รู้จักและมีความแปลกใหม่น่าสนใจ โดยการ
พัฒนาและยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเดิมให้มีความน่าสนใจ มีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใหม่ ให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนได้มากข้ึน 
การจัดงานครั้งนี้ ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีและ
ใกล้เคียง และการน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดรายได้ในพื้นที่ รวมทั้งสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ภายใต้สังคม “พหุวัฒนธรรม” ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัด
เพ่ือประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอก ภายใต้ค าขวัญ “เมืองงาม         
3 วัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ า ชนน้อมน าศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้” 
            ภายในงานฯ มีกิจกรรมถนนคนเดนิอาหาร 3 วัฒนธรรม ณ บริเวณถนนปะนาเระ วันที่ 2 – 8 
กุมภาพันธ์ , การจัดแสดงรถคลาสสิคและรถโบราณ “ Pattani Classic and Garage” และการจ าหน่ายสินค้า
วินเทจ ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 , พิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้ม
กอเหนี่ยว ประทับเก้ียวใหญ่มหามงคลหามรอบเมืองปัตตานี และพิธีเปิดงานมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว            
ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง และกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “ Pattani Charity Night Run” ณ หน้ามัสยิดกลาง
จังหวัดปัตตานี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 , พิธีอัญเชิญองค์พระออกจากศาลเจ้าเล่งจูเกียง ลุยน้ า ลุยไฟ          
ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง และบริเวณแม่น้ าปัตตานี เชิงสะพานเดชานุชิต พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตวิถี
มุสลิม DAI Voice ณ บริเวณเวทีริมแม่น้ าเชิงสะพานเดชานุชิต วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 , ชมการแสดง
มโนราห์จากคณะมโนราห์ไข่เหลี้ยม ณ บริเวณเวทีริมแม่น้ าปัตตานี เชิงสะพานเดชานุชิต วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2566 , การประกวดเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยชิงแชมป์เอเชีย ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง วันที่ 7  - 8 
กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมการแสดงงิ้ว มโนราห์ การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน และกิจกรรมอ่ืนๆ มากมายทุกคืน 
 
########################## 
ส.ปชส. ปัตตานี 
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ประเด็นที่ ๒ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านประสานการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา จชต .ลงพื้นที่รับฟังปัญหา
ความต้องการประชาชน ต.ยุโป จ.ยะลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนา 
 
            ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านประสานการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนใต้ รองโฆษกรัฐบาล พร้อมด้วยนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ร่วม“กิจกรรมยุโปชุมชนน่าอยู่ชายแดนใต้”และพบปะชาวบ้านรับฟัง
เสียงสะท้อนถึงสภาพปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ณ โรงเรียน       
บ้านยุโป ต าบลยุโป อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีต าบลยุโป ผู้น าชุมชน และพ่ีน้องประชาชนร่วมให้การต้อนรับ 
            ส าหรับพื้นที่ต าบลยุโป ถือเป็นต้นแบบของชุมชนน่าอยู่ของจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง โดยใช้แนวทางการด าเนินการตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล      
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชด ารัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง
และครอบครัวให้มีสภาพพร้อมก่อนที่จะรับและน าไปพัฒนาซึ่งการด าเนินการของชุมชนในต าบลยุโป ถือเป็น
ต้นแบบและตัวอย่างด้านการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนน่าอยู่และมีความยั่งยืน และแสดงออกถึงความรัก       
ความสามัคคีของคนในชุมชน อันจะน าไปสู่สังคมแห่งสันติสุขในพื้นที่ต่อไป 
            จากนั้น รองโฆษกรัฐบาลและคณะฯ ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนา
โมเดล ของนางเพ็ญแข ขุนภัคดี หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งยามู หมู่ที่ 4 ต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ได้ยึด
ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 น าแนวทางทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์   
ในชีวิตประจ าวันด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ผสมผสาน เลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ไว้รับประทาน         
ในครอบครัวและน าผลผลิตที่ได้ไปขายเพ่ือสร้างรายได้เสริม 
            นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย       
ใน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งชาวบ้านได้น าผลผลิตทางการเกษตร อาหารพื้นบ้านในพื้นที่ต าบลยุโป 
มาจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับตลาดชุมชนให้มีความเข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในตลาด ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน  
 
########################## 
สวท.ยะลา รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


