
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดภาคใต  

ภายใตโครงการ ชื่อโครงการผลิตเตาเผาถานถังน้ํามัน  ๒๐๐ ลิตรเสริมสรางอาชีพใน

ครัวเรือนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต โดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนเปนสุข 
 ดวยมูลนิธิพัฒนาชุมชนเปนสุข (องคกรสาธารณประโยชน) ไดรวมดําเนินกิจกรรม สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนจังหวัดภาคใต ประกอบดวย จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยไดดําเนิน

กิจกรรมมี  ๓  ลักษณะ หลัก ๆ คือ 

  ๑.) การฝกอบรมชางเชื่อมไฟฟา ผูเขารวมอบรมจํานวน ๒๐ คน 

  ๒.) การผลิตเตาเผาถานจากถังน้ํามัน  ๒๐๐  ลิตร จํานวน  ๔๗  เตา  

  ๓.) กิจกรรมคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่มอบเตาเผาถาน  

 ทั้งนี้ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุมภาคใต จํานวน 

๑๒๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) ภายใตโครงการ ชื่อโครงการผลิตเตาเผาถานถัง

น้ํามัน  ๒๐๐ ลิตรเสริมสรางอาชีพในครัวเรือนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสมบูรณแลว 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

 ตามรายละเอียด ขอ ๑. การฝกอบรมชางเชื่อมไฟฟา ในโครงการฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่จังหวัด

จังหวัดชายแดนภาคใต  หลักสูตรการฝกอาชีพเสริม ระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๓ สาขาวิชาชาง

เชื่อมไฟฟา โดยไดการสนับสนุนจาก สถาบันฝมือแรงงาน ๒๕ จังหวัดนราธิวาส และ กองอํานวยการรักษา

ความมั่งคงภายในภาค ๔ สวนหนา ( กอ.รมน. ภาค ๔ สวนหนา ) โดยทําการฝกอบรม ณ ที่สํานักงานมูลนิธิ

พัฒนาชุมชนเปนสุข เปนการเสริมสรางพัฒนาอาชีพ ที่กลุมบุคคลถูกผลักดันแรงงานจากประเทศมาเลยเซีย 

เนื่องมาจาก เชื้อ โควิด-๑๙ 

 ตามรายละเอียด ขอ ๒. จากผูไดรับการอบรมชางเชื่อมไฟฟา ไดรวมกันการผลิตเตาเผาถาน ถังน้ํามัน 

๒๐๐ ลิตร จํานวน  ๕๒ เตา ซึ่งมีครูจาก สถาบันฝมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส มาใหการฝกอบรม จนไดรับ

ประกาศนียบัตรผานฝกอบรม เปนการสรางรายได และพัฒนาอาชีพใหกับกลุมเปาหมายการฝกการอบรมใน

ครั้งนี้ 

 ตามรายละเอียดขอ ๓.  กิจกรรมคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในการมอบเตาเผาถาน ๒๐๐ 

ลิตรรวมจํานวน  ๕  จุด โดยมี ฯพณฯ พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงค รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชนจังหวัดภาคใตคนที่หนึ่ง เปนหัวหนาคณะ ประกอบดวย  

   ๑.) ฯพณฯ พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงค รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  

   ๒.) ทานอนุศาสน  สุวรรณมงคล  รองประธานกรรมการคนที่สอง 

   ๓.) ทานธานี  สุโชดายน   สมาชิกวุฒิสภา 

   ๔.) ทาน ดร.ปยฉัฏฐ วันเฉลิม  สมาชิกวุฒิสภา 

   ๕.) ทานขวัญชาติ ศุภรนันต    สมาชิกวุฒิสภา 

   ๖.) ทานนิอาแซ ซิอุเซ็ง    สมาชิกวุฒิสภา  

   ๗.) สุวรรณภา กําลา   ฝายเลขานุการ 



   ๘.) เอกภักดิ์  หอมสมบัติ กอลฟ   ฝายเลขานุการ 

มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

  จุดที่ ๑. ในพื้นท่ีตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ณ สถานที่ชมรมอีหมาม คอเต็บ บีห

ลาล หมูที่ ๒ ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จํานวน  ๑๖  เตา ( ๑๖ ครอบครัว ) ในวันที่ ๓๐  

กรกฎาคม  ๒๕๖๓  มีผูเขา  ๘๐ คน และสวนราชการเขามารวม รองแมทัพภาคที่ ๔ รองผูวาราชการจังหวัด

นราธิวาส นายอําเภอยี่งอ ตัวแทนพลังงานจังหวัดนราธิวาส และตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด

นราธิวาส 

  จุดที่ ๒. ในเขตพ้ืนที่ยะลา ในวันที่   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ณ สถาบันปอเนาะปาฮงจือมือ

ไร หมูที่ ๓ ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา   จํานวน  ๕  เตา ( ๕ ครอบครัว )  มีผูเขารวม ๒๐๐ คน 

และสวนราชการเขามารวม ปลัดจังหวัดยะลา นายอําเภอรามัน เกษตรอําเภอรามัน 

  จุดที่ ๓. ในเขตพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส  ตําบลบาเระใต อําเภอบาเจาะ ในวันที่  ๗ กันยายน 

๒๕๖๓  จํานวน  ๑๘  เตา ( ๑๘ ครอบครัว ) มีเขารวมจํานวน  ๒๗๐ คน และสวนราชการเขามารวม รองผูวา

ราชการจังหวัดนราธิวาส นายอําเภอบาเจาะ 

  จุดที่ ๔. ในเขตจังหวัดปตตานี ณ องคบริหารสวนตําบลปลองหอย อําเภอกะพอ เมื่อวันที ่

๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  จํานวน  ๕  เตา ( เพิ่มจากเดิม ๔ เตา เปน ๕ เตา ) มีผูเขารวม  ๑๘๐ คน สวน

ราชการเขามารวม ปลัดจังหวัดปตตานี  พลังงานจังหวัดปตตานี  นายอําเภอกะพอ ผูอํานวยการโรงบานโลท ู

  และจุดที่ ๕. จุดสุดทาย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ มัสยิด 

อิสลามฮียะห หมูที่ ๔ ตําบลผดุงมาตร อําเภอจะแนะ จํานวน  ๔ เตา  ( ๔ ครอบครัว)  ผูรวม ๒๕๐ คน และ

สวนราชการเขามารวม ปลัดอาวุโสอําเภอจะแนะ ปลัดอําเภอ (ฝายปกครอง) ตัวแทนพลังงานจังหวัดนราธิวาส 

 ซึ่งอาจจะกลาวโดยสรุป มีสวนราชการระดับพื้นที่เขามามีสวนรวมหลายหนวยงาน และมีประชาชนที่

เปนกลุมผูนําที่มีบทบาทในชุมชน ทองท่ี ทองถิ่น ผูนําศาสนา นักกิจกรรม และกลุมองคกรชุมชน เขามามีสวน

รวม จํานวน ๙๘๐  คน ซึ่งเปนนิมิตรหมายที่ดี สมาชิกวุฒิสภาไดทําหนาที่ ที่แตกตางไปจากสมาชิกวุฒิสภาชุด

อื่น ๆ ที่ผานมา และที่สําคัญไดนําปรัชญา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาปฏิบัติเปนรูปธรรม 

  ในการนี้ ทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนเปนสุข จึงขอรายงานและสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานที่

ไดวางไว และขอพระขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภา ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดภาคใตเปน

อยางสูง  เนื่องจากเปนแกปญหาของประชาชนที่ถูกจุด และประชาชนไดประโยชนสูงสุด ในการสรางรายได 

ลดราจายในครอบครัวอยางเปนรูปธรรม รวดเร็ว และที่สําคัญเปนอยางยิ่ง การไดมีโอกาสสื่อสารกับประชาชน

โดยตรง ภารกิจ บทบาทและหนาที่ ของสมาชิกวุฒิสภา ไดอยางทั่วถึงและชัดเจน ทําใหประชาชนมีความรูสึก

ที่ดี และมีความมั่นใจในการตอสูในการดํารงชีวิตที่มั่งคงและยั่งยืนตอไป 

 หมายเหตุ  ตามแผนงานโครงการ ฯ จํานวน 47 เตา งบที่เหลือไดมีการผลิตเตาเพิ่มเติมตามความตอง

อีก ๕  เตา รวมทั้งสิ้น ๕๒ เตา  โดยไดเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดปตตานี  ๑  เตา , กองอํานวยการรักษามั่งคง

ภายในภาค ๔ สวนหนาเพื่อเปนตัวอยาง จํานวน ๒  เตา โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ในโครงการสานฝนการกีฬา

ฯ จํานวน  ๑  เตา และเพื่อเปนตัวอยางท่ีสํานักงานมูลนิธิ ฯ จํานวน  ๑  เตา 

 



1.) ว ัสดุอุปกรณในการผลติ เตาเผาถาน ถังน้ํามัน 200 ลติร และรายละเอียดอืน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว ัสด-ุอุปกรณในการผลิตเตาเผาถานถังน้ํามัน ๒๐๐ ลติร 



 

 

2.) ขั้นตอนการเชื่อมประกอบเปนเตาเผาถาน (เทคโนโลยีประหยดัพลังงานเหมาะกับชุมชน) 



 

 

 

 

 



กิจกรรม พิธีมอบเตาเผาถาน ๒๐๐ ลติร 

๑ .) การสงมอบเตาเผาถานในพื้นที่เปาหมาย พื้นที่ ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาสจํานวน   

                                     จํานวน  ๑๖ เตา ( ๑๖ ครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 



๒.จุดที่ 2 พื้นที่ ตําบลเกะรอ หมูที่ 3 อําเภอรามัน จังหวัดยะล จาํนวน ๕ เตา ( ๕ ครอบครัว) 

 



๓. ตําบลบาเระใต อาํเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จาํนวน ๑๘ เตา ( ๑๘ ครอบครัว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.) พื้นที่ ตําบลปลองหอย อําเภอกะพอ จํานวน ๕ เตา 

           

 

 

 

 

 

 

 



๕. พื้นที่ ตําบลผดุงมาตร อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

 

 


