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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 8  – 14 มิถุนายน 2565 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. 9 มิ.ย. ปลดล็อกกัญชา -
กัญชง พ้นยาเสพติด 

เรื่องควรรู้ ปลดล็อกกัญชา-กัญชง พ้นยาเสพติด มีผล 9 มิ.ย.นี้ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให๎โทษ  

ในประเภท 5 พ.ศ.2565 จะมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 9 มิ.ย.2565          
เป็นต๎นไป มีผลให๎ “กัญชา” และ “กัญชง” พ๎นจากการเป็นยาเสพติด 
ไมํเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยกเว๎น “สารสกัด” จาก กัญชา -กัญชง ที่มีสาร 
THC (เป็นสารที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท) เกิน 0.2% ที่ยังเป็นยา
เสพติดให๎โทษในประเภท 5 

 

ทีม่าประกาศปลดล็อกกัญชา-กัญชง พ้นยาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิด ปลดล็อกให๎พืชกัญชาและพืช

กัญชง พ๎นจากความเป็นยาเสพติด เพื่อให๎สามารถใช๎ประโยชน์ในการ
รักษาตั้งแตํระดับครัวเรือน พร๎อมกับสนับสนุนให๎กัญชา-กัญชง เป็นพืช
เศรษฐกิจ แตํยังคงมีการควบคุมการผลิตสารสกัดท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
และมีมาตรการป้องกันการน าไปใช๎ในทางท่ีผิด 

ตํอมา คณะกรรม การอาหารและยา (อย.) ได๎จัดท าประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุยาเสพติดให๎โทษในประเภท 5 พ.ศ. 
2565 ซึ่งจะปลดล็อกทุกสํวนกัญชา-กัญชง ออกจากความเป็นยาเสพ
ติดอยํางสิ้นเชิง ยกเว๎นสารสกัดของกัญชาที่มีคํา THC เกิน 0.2% จะยัง
ถือวําเป็นสารเสพติด จะมีการควบคุม ท าได๎เฉพาะที่ได๎รับอนุญาต 
หลังจากนั้นประกาศนี้ถูกลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกูล และถูกประกาศ
ลงในราชกิจจานุเ บกษา  เมื่อ 9 ก.พ.2565 ให๎มีผลบังคับใช๎จากนั้น  
120 วัน ซึ่งก็คือวันที่ 9 มิ.ย.2565  
หลังประกาศปลดล็อก สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างไร? 

- ประชาชนสามารถปลูกกัญชา-กัญชง ภายในบริเวณบ๎านเรือน 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพได๎ จะปลูกก่ีต๎นก็ได๎โดย            
ไมํต๎องขออนุญาต เพียงแตํจดแจ๎งผํานทางเว็ปไซต์และแอปพลิเคชัน         
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ชื่อวํา “ปลูกกัญ” 

- ปลูกในเชิงพาณิชย์หรือปลูกเพ่ือขายได๎ แตํต๎องขออนุญาต
จากกระทรวงสาธารณสุขกํอนปลูก ผํานทางเว็ปไซต์และแอปฯ  “ปลูกกัญ” 

- การน าเข๎าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง สํวนอื่นๆ ของพืช เชํน          
ชํอดอก ใบ กิ่ง ก๎าน ไมํต๎องขออนุญาตน าเข๎าตามกฎหมายวําด๎วยยาเสพ
ติด แตํต๎องขออนุญาตน าเข๎าตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518   และ 
พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และหากเป็นสารสกัดท่ีน าเข๎าจาก
ตํางประเทศ จัดเป็นยาเสพติดให๎โทษ ต๎องได๎รับอนุญาตตามกฎหมายวํา
ด๎วยยาเสพติ 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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- การน าสํวนตํางๆของกัญชาไปใช๎ท าเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ
สามารถท าได๎ แตํต๎องขออนุญาตตามกฎหมายและด าเนินการตาม
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เชํน อาหารต๎องท าตาม พ.ร.บ.
อาหาร  ยาต๎องท าตามพ.ร.บ.ยา และเครื่องส าอางต๎องท าตาม พ.ร.บ.
เครื่องส าอาง ถึงจะเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา- กัญชงที่ถูกกฎหมาย 

- การสูบกัญชา-กัญชง เพื่อผํอนคลายเป็นการสํงเสริม
สุขภาพจิต สามารถท าได๎ แตํต๎องสูบในบ๎านเรือนของตัวเองยํางมิดชิด 
ไมํสร๎างความร าคาญแกํผู๎อื่น อยํางไรก็ตามประเด็นนี้ทางกระทรวง
สาธารณสุข ไมํเคยรณรงค์หรือแนะน าให๎มีการสูบกัญชาเพื่อผํอนคลายใด ๆ
เพราะการน ากัญชามาสูบไมํเกิดประโยชน์ตํอสุขภาพ แตํกลับเป็นโทษด๎วย  
* สิ่งท่ีท าไม่ได้หรือไม่ควรท า * 

- ไมํสามารถใช๎สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชงที่มีสาร THC        
เกิน 0.2% เพราะยังเป็นยาเสพติดให๎โทษในประเภท 5 อยูํ 

- ไมํสามารถสูบกัญชาแบบม๎วนได๎ เพราะไมํมีอากรแสตมป์ของ
กรมสรรพสามิตติดไว๎อยํางถูกต๎องเหมือนบุหรี่ วํางํายๆ คือไมํสามารถ
น าเอากัญชาไปมวนแล๎วบรรจุซองแบบบุหรี่ได๎ เพราะกรมสรรพสามิต  
ยังไมํอนุญาต จึงไมํมีการจ าหนํายกัญชาแบบมวนและท าให๎ไมํสามารถ
สูบกัญชาแบบมวนได๎ยํางถูกต๎องตามไปด๎วย 

- สูบกัญชาในที่สาธารณะไมํได๎ เนื่องจากกลิ่นและควันจะสร๎าง
ความเดือดร๎อนร าคาญแกํผู๎อ่ืน นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรม
อนามัย ยังจะออกประกาศก าหนดให๎กลิ่นและควันกัญชา กัญชง หรือ
พืชอ่ืนใดในท านองเดียวกันเป็นเหตุร าคาญ มาใช๎ควบคุมการสูบกัญชา
ด๎วย ดังนั้นการสูบกัญชา -  กัญชง ในที่สาธารณะจะขัดตํอประกาศนี้       
จึงเป็นสิ่งไมํควรท าอยํางยิ่ง 

- รํางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให๎การกระท า
ให๎เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอ่ืนใด เป็นเหตุร าคาญ พ.ศ. ... 
ในทางปฏิบัติเจ๎าหน๎าที่สํวนท๎องถิ่น สามารถเข๎าควบคุมเหตุร าคาญ  
ด๎วยการอาศัยอ านาจหน๎าที่ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
โดยให๎ออกค าสั่งทางการปกครองแจ๎งเตือนผู๎สูบกัญชา-กัญชง ที่สร๎าง
ความร าคาญแกํผู๎อื่น แตํหากผู๎ได๎รับการแจ๎งเตือนไมํแก๎ไขหรือยังสูบ
กัญชา-กัญชง สร๎างความร าคาญแกํผู๎อื่นอยูํ อีก ก็ให๎เจ๎าหน๎าที่           
สํวนท๎องถิ่นสํงเรื่องตํอเจ๎าหน๎าที่ต ารวจด าเนินการ โดยอัตราโทษกรณี  
ไมํปฏิบัติตามค าสั่งของเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นดังกลําวข๎างต๎น ต๎องระวาง
โทษจ าคุกไมํเกิน 3 เดือน หรือปรับไมํเกิน 25 , 000 บาท หรือทั้งจ า          
ทั้งปรับ  ทั้งนี้รํางประกาศดังกลําวจะมีผลบังคับใช๎ในเร็วๆนี้ 

 

ข้อควรระวังในการใช้กัญชา-กัญชง 
         สมาคมจิตแพทย์แหํงประเทศไทยได๎แสดงความหํวงใยและขอให๎
มีการจ ากัดการเข๎าถึงกัญชาของกลุํมเปราะบาง เชํน เด็ก เยาวชน  สตรีมี
ครรภ ์เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะทางจิตและอาจมีผลเชิง
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ลบตํอสุขภาพ โดยมีข๎อมูลทางการแพทย์ที่ควรสร๎างความเข๎าใจแกํ
ประชาชนดังนี้ 
     1. เด็กและเยาวชนมีโอกาสเสพติดกัญชามากกวําผู๎ใหญํ 
     2. กัญชาสํงผลกระทบตํอพัฒนาการของสมอง ระดับสติปัญญา  
การคิดแบบมีเหตุผล และการยับยั้งชั่งใจทั้งขณะเสพ และหลังเสพ และ
ตํอลูกในครรภ์ของมารดาที่ใช๎ 
     3. การเสพติดกัญชาสํงผลให๎เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น 
     4. กัญชาเป็นเหตุที่สามารถท าให๎เกิดโรคจิต และจิตเภทได๎ 
 

* เตรียมตั้งกรรมการควบคุมการใช้กัญชา-กัญชง รอกฎหมายใหม่         
มีผลบังคับใช้ * 

ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผําน
มา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงกลาโหม ระบุวํา ที่ประชุมได๎พิจารณาเรื่องการปฏิบัติตัวของ
ประชาชนและการบังคับใช๎กฎหมาย หลังกัญชา-กัญชง ถูกปลดออกจาก
บัญชียาเสพติดประเภท 5 มีผลตั้งแตํวันที่ 9 มิ.ย.นี้เป็นต๎นไป 
โดยเฉพาะการปลูก เสพ สูบ สามารถท าได๎โดยถูกกฎหมาย แตํไมํใชํท า
ได๎เสรี 100% เพราะพิษภัยของกัญชายังคงมีอยูํ และพฤติกรรมในบาง
เรื่องท่ีรัฐจ าเป็นต๎องควบคุม อาทิ การสูบต๎องไมํกํอให๎เกิดความร าคาญ
กับผู๎อ่ืน, สูบแล๎วขับรถอาจจะผิดกฎหมาย เหมือนดื่มแล๎วขับ , การใช๎ชํอ
ดอกมีสารเสพติดต๎องระมัดระวังให๎เป็นไปตามกฎหมาย , ห๎ามจ าหนําย
แกํเด็ก , การผลิตเพ่ือจ าหนํายต๎องเสียภาษี เป็นต๎น โดยระหวํางรอ
กฎหมายใหมํควบคุมกัญชา-กัญชง มีผลบังคับใช๎ รัฐบาลจะตั้ง
คณะกรรมการบูรณาการพืชกัญชา-กัญชง ที่มีฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเข๎า
รํวมเป็นกรรมการ เชํน ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ส านักงานต ารวจแหํงชาติ นักวิชาการ และภาคประชาชน เพ่ือก ากับ
ดูแลในชํวงรอยตอนนี้ ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  
* ร่างกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ ควบคุมกัญชา - กัญชง เข้าสภาฯ วันนี้   
8 มิ.ย.65 * 

ส าหรับกฎหมายใหมํท่ีจะมาควบคุมการใช๎ การบริโภค         
การจ าหนํายกัญชา-กัญชง หมายถึง รํางพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง 
พ.ศ. ....มีอยูํ 2 ฉบับ   คือ รํางของพรรคภูมิใจไทย และรํางของพรรค
พลังประชารัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่นายกรัฐมนตรีรับรอง
กํอนเสนอไปยังสภาผู๎แทนราษฎรแล๎ว โดยทั้ง 2 รําง จะเข๎าสูํการ
พิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ จากนั้นทางสภาฯ จะมีการ
พิจารณาไปอีกระยะหนึ่ง กํอนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช๎ตํอไป 

 

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องจากการปลดล็อกกัญชา-กัญชง 
นอกจากสิ่งที่ท าได๎และท าไมํได๎ รวมทั้งเรื่องกฎหมายใหมํที่จะ
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ออกมาควบคุมตํอไปแล๎ว ยังมีผล กระทบอ่ืน ๆ ที่ จะเกิดตามมาจากการ
ปลดล็อกกัญชา-กัญชง ในครั้งนี้ด๎วย โดยเฉพาะเรื่องของคดีความ
เกี่ยวกับกัญชา สํงผลให๎คดีเก่ียวกับกัญชาที่ถึงที่สุดเเล๎วเเตํตัวจ าเลยอยูํ
ระหวํางกักขังเเทนคําปรับ คดีก็จะถูกยกเลิกเเละจะปลํอยตัวผู๎ต๎องขัง 
เพราะเม่ือกัญชา-กัญชง ไมํใชํยาเสพติดแล๎วก็มีผลย๎อนหลังให๎คดี
เกี่ยวกับกัญชาไมํใชํคดียาเสพติดตามไปด๎วย ซึ่งจะมีผลตํอกรณีท่ีตัดสิน
จ าคุกไปแล๎วเชํนกัน โดยทางศาลจะด าเนินการตรวจสอบเเละออกหมาย
ปลํอยหากไมํมีคดีอ่ืนเกี่ยวข๎อง สํวนคดีที่รอนัดฟังค าพิพากษาที่จ าเลยได๎
อยูํระหวํางได๎รับการประกันตัว ก็จะยกฟ้อง เเตํศาลจะยังก าหนดนัดมา
ฟังค าพิพากษาตามเดิม เพราะถือวําตัวอยูํข๎างนอกเรือนจ า  โดยทั้งหมด
จะเริ่มด าเนินการได๎ในวันที่ 9 มิ.ย. 2565 วันเดียวกับประกาศปลดล็
อกกัญชา-กัญชง พ๎นยาเสพติด เริ่มมีผลบังคับใช๎ แยกเป็นดังนี้ 
- ผู๎ต๎องหาคดีกัญชา 4,227 รายจะถูกปลํอยตัว 
- คดีความระหวํางการพิจารณา 7,488 คดี จะถูกจ าหนํายออกจาก
ศาล สํวนคดีอ่ืน ๆ เกี่ยวกับกัญชาจะไมํเข๎าสูํกระบวนการพิจารณาของ
ศาล 
- ของกลาง เงิน 110 ล๎านบาท กัญชาน้ าหนักกวํา 16 , 030 กิโลกรัม 
ต๎องสํงคืนเจ๎าของ (เผาท าลายไมํได๎) และเม่ือสํงคืน เจ๎าของอาจน าไป
ขายออกสูํตลาด อาจ เกิดผลกระทบในทางใดทางหนึ่งตามมาได๎ 

อยํางไรก็ตาม วัตถุประสงค์ส าคัญที่ กระทรวงสาธารณสุข           
ปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด คือ  

1. เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์   
2. ให๎เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทั้งใน

กลุํมเครื่องส าอาง สมุนไพรและอาหาร รวมถึงสํงเสริมงานวิจัยนวัตกรรม 
และ  

3. เพ่ือให๎ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 

แนวทางการสื่อสาร 
 ท าความเข๎าใจ หลัง 9 มิ.ย. เกี่ยวกับกัญชาวําท าอะไรได๎บ๎างท่ี

ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
 ท าความเข๎าใจกระบวนทางกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
 ชี้ให๎เห็นวํา "รัฐบาล" เตรียมมาตรการตําง ๆ เพื่อดูแลผลกระทบ         

ที่อาจเกิดข้ึนอยํางไร? 
2. ปรับเงื่อนไข "บ้านล้านหลัง" 
ความหวังของคนอยาก          
มีบ้าน  
 
 

ครม.มีมติเห็นชอบให๎ ธอส.ปรับวงเงินก๎ูโครงการบ๎านล๎านหลัง 
ระยะที่ 2 สูงสุดตํอรายตํอหลักประกัน  เพ่ิมจากเดิมไมํเกิน 1.2  ล๎าน
บาท เป็นไมํเกิน 1.5 ล๎านบาท เพ่ือเป็นทางเลือกให๎กับประชาชนในการ
จัดหาที่อยูํและสอดคล๎องกับความสามารถในการผํอนช าระ ทั้งนี้ ธอส.          
ได๎จัดท าแนวทางเพ่ือชํวยประชาชนให๎มีที่อยูํอาศัยเป็นของตนเองได๎งําย
ขึ้น ดังนี้ 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 



๖ 
 

 สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก เทํากับ 1.99%  ตํอ
ปี 

 ผํอนช าระได๎นานสูงสุด 40 ปี 
 เงินงวดคงที่ 84 งวดแรก หรือ 7 ปี 
 ให๎กู๎เพ่ือซื้อบ๎าน หรือคอนโดมิเนียม (ห๎องชุด) ทั้งท่ี

เป็นที่อยูํอาศัยใหมํของผู๎ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 
บ๎านมือสอง รวมถึงบ๎านมือสองของ ธอส. เพ่ือปลูก
สร๎าง หรือซื้อที่ดินพร๎อมปลูกสร๎าง และซื้ออุปกรณ์ 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการอยูํอาศัยพร๎อมกับ
การขอกู๎ซ้ือบ๎านหรือคอนโดมิเนียม 

 ยกเว๎นคําธรรมเนียมให๎กับผู๎กู๎ 2 ประเภท                  
1. คําประเมินราคาหลักประกัน และ 2. คําจด
ทะเบียนนิติกรรมจ านอง 

โดยผลการด าเนินงานโครงการบ๎านล๎านหลัง ระยะที่ 2 ณ วันที่ 
29 มี.ค. 65 ธอส.อนุมัติสินเชื่อไปแล๎ว จ านวน 12,007 ราย วงเงิน
รวม 10,281.30 ล๎านบาท จากกรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น 20,000 
ล๎านบาท สํวนวงเงินคงเหลือภายใต๎โครงการดังกลําวจ านวน 
9,718.70 ล๎านบาท ธอส.จะด าเนินการปลํอยสินเชื่อตํอไป 

นอกจากการปรับเพดานวงเงินก๎ูแล๎ว ในที่ประชุมคณะกรรมการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ณ วันที่ 31 พ.ค. 65) ได๎มีมติเห็นชอบ
ให๎ธนาคารปรับเพดานสัดสํวนสินเชื่อตํอมูลคําหลักประกัน  (LTV) 
ส าหรับลูกค๎าที่ซื้อที่อยูํอาศัยจากผู๎ประกอบการอสังหาริมทรัพย์         
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสัญญากู๎เพ่ือซื้อที่อยูํอาศัยหลังที่ 
1 ที่มีราคาต่ ากวํา 10 ล๎านบาท เพ่ืออ านวยแกํ ประชาชนที่ต๎องการ
มีบ๎านและต๎องการวงเงินก๎ูเพ่ิมในระดับที่สอดคล๎องกับรายได๎              
ได๎น าไปซื้อ อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวเนื่องกับที่อยูํอาศัย โดยขณะนี้ธนาคารอยูํระหวํางการก าหนด
หลักเกณฑ์ของกลุํมลูกค๎าที่จะสามารถได๎รับวงเงินก๎ูสูงสุด 110% 
ของมูลคําหลักประกัน ซึ่งคาดวําจะเริ่มเปิดให๎ประชาชนยื่นกู๎ตาม
เพดาน LTV ใหมํอยํางเป็นทางการได๎ภายในเดือน มิ.ย. 65 

นอกจากมาตรการด๎านสินเชื่อข๎างต๎น ด๎วย เศรษฐกิจในประเทศ
ที่ยังคงสํงผล ตํอความสามารถของประชาชนในการหารายได๎ อยูํ          
กํอนหน๎านี้ ภาครัฐ ได๎มีการออกมาตรการให๎ความชํวยเหลือในด๎าน
สินเชื่อ อยําง มาตรการด๎านการเงินเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให๎แกํ
ประชาชนและผู๎ประกอบการ SMEs ที่ได๎รับผลกระทบจาก COVID-19 
และทางธปท. รํวมกับผู๎ให๎บริการทางการเงินออกมาตรการชํวยเหลือ
ลูกหนี้รายยํอย ระยะที่ 3 โดยยกระดับมาตรการเดิมให๎ตอบสนองตํอ
สถานการณ์ท่ีรุนแรงขึ้น เพื่อชํวยเหลือลูกหนี้ที่ได๎รับความเดือดร๎อนได๎
อยํางเหมาะสม ครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท ได๎แกํ สินเชื่อสํวนบุคคล 



๗ 
 

สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เชําซื้อรถยนต์  และ
รถจักรยานยนต์  และสินเชื่อเพ่ือที่อยูํอาศัย เพ่ือบรรเทาสุขภาพทาง
การเงินของประชาชนและเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในประเทศให๎เดินหน๎า
ตํอไปได๎อยํางยิ่งขึ้น 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตํางเชื่อมโยงกับธุรกิจหลายประเภทและ
กระจายเม็ดเงินไปสูํธุรกิจอ่ืนๆ อยําง ธุรกิจกํอสร๎าง ธุรกิจวัสดุกํอสร๎าง 
ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจเครื่องใช๎ไฟฟ้า ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  และการ
ตกแตํงได๎เติบโตไปพร๎อมกัน โดยมีมูลคําทางตลาดคิดเป็นสัดสํวน 8% 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( GDP) อีกสํวนที่ส าคัญคือ การจ๎าง
งาน เนื่องจากธุรกิจดังกลําวต๎องการ คนเป็นจ านวนมาก ในการกํอสร๎าง  
ยิ่งเกิดการจ๎างงานที่เพ่ิมข้ึนผู๎คนสามารถมีก าลังซื้อท่ีเพ่ิมข้ึนตาม           
จึงเห็นได๎วํา ปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีภาครัฐได๎ท าคือ การออกนโยบาย
ชํวยกระตุ๎นให๎ตลาดอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วขึ้น
นั่นเอง 

 

แนวทางการสื่อสาร 
 สื่อสารให๎เห็นวําการท่ีคนมีบ๎าน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้น

พ้ืนฐานซึ่งรัฐบาลท าทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคน       
ทุกกลุํม 

  นอกจากผลโดยตรงที่คนไทยมีบ๎านแล๎ว ยังเป็นการกระตุ๎น
เศรษฐกิจในภาคอสังหาฯ ได๎ขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจ 
ตั้งแตํบริษัทผู๎พัฒนาโครงการ / วิศวกร / แรงงาน / ไปจนถึง
กลุํมสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับบ๎านทั้งระบบ 

3. ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต 
หนุนความเท่าเทียมทางเพศ 
 

ครม. พิจารณารํางพ.ร.บ.คูํชีวิต เปิดทางคูํรักเพศเดียวกัน        
จดทะเบียนคูํชีวิต รับเลี้ยงลูกบุญธรรม และจัดการมรดก จากเสียง
สะท๎อนภาคประชาชนและหลายภาคสํวน ที่ต๎องการผลักดันให๎กฎหมาย
เกิดความสร๎างสรรค์แกํสังคมและก๎าวเป็นสากลมากขึ้นจึงเกิดรําง นี้ขึ้น       
โดยรํางพระราชบัญญัติคูํชีวิต พ.ศ. .... ฉบับนี้ ให๎สิทธิและหน๎าที่คํูชีวิต เชํน 

 หน๎าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน 
 อ านาจจัดการแทนผู๎เสียหายในคดีอาญาเชํนเดียวกับสามีหรือ

ภริยา 
 สิทธิรับบุตรบุญธรรมรํวมกัน 
 สิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 
 สิทธิและหน๎าที่ในการเป็นผู๎อนุบาลหรือผู๎พิทักษ์ หากอีกฝ่าย

เป็นคนไร๎ หรือเสมือนไร๎ความสามารถ 
 สิทธิเซ็นยินยอมให๎รักษาพยาบาลอีกฝ่าย 
 สิทธิจัดการศพ 

กฎหมายที่รองรับความหลากหลาย 
จากจุดเริ่มต๎นของกลุํมผู๎มี ความหลากหลายทางเพศที่

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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ต๎องการกฎหมายที่รับรองสิทธิในการกํอตั้งครอบครัว และผู๎แทนกลุํม
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ไมํขัดข๎องตํอกฎหมาย
ดังกลําว ด๎วยวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  จึงต๎อง
มีการศึกษาและพิจารณาอยํางรอบคอบในการพัฒนากฎหมายให๎สอด
รับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีความหลากหลายเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะความเสมอภาคทางเพศท่ีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์         
ทุกคนที่ควรได๎รับการค๎ุมครอง  

จึงได๎มีการเ สนอเข๎าสูํที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผํานความ
เห็นชอบจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรีแล๎ว และจะน าเข๎าสูํการประชุม
ของรัฐสภาตํอไป  ด๎วยยังกระทบตํอกฎหมายเดิมในหลายฉบับ จึงต๎อง
ปรับปรุงแก๎ไขเพ่ือไมํให๎มีอุปสรรคตํอกัน โดยเป็นกฎหมายที่รองรับ
ความสัมพันธ์ของการอยูํรํวมกันเป็นครอบครัวระหวํางบุคคลเพศ
เดียวกัน และให๎มีการอุปการะเลี้ยงดูและมีความสัมพันธ์ในด๎านอ่ืนๆ         
ไมํแตกตํางไปจากคูํสมรสทั่วไป 

ซึ่งในเดือน ม.ิย. 65 นี้ เราได๎เห็น Pride Month 2022 หนึ่ง
ในงานส าคัญของกลุํมผู๎มีความหลากหลายทางเพศ  (LGBTQ) โดยในแตํ
ละประเทศจะมีการประดับธงสีรุ๎งที่เป็นสัญลักษณ์ตามสถานที่ตํางๆ 
สวยงาม อยํางลานหน๎า Centralworld และ สามยํานมิตรทาวน์ เป็นต๎น      
นับวําเป็นมิติใหมํบนความหลากหลายที่ประชาชนได๎เห็นความ
เคลื่อนไหวจากภาครัฐในการตอบรับและฟังเสียงของประชาชน 
แนวทางการสื่อสาร 

 ท าความเข๎าใจรายละเอียดและข้ันตอนของกฎหมาย 
 กฎหมายนี้ผํานการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และ

ผู๎แทนทุกศาสนา 
 สะท๎อนให๎เห็นวํา กฎหมายดังกลําวตอบรับข๎อเรียกร๎องของ

ประชาชนที่ให๎ความส าคัญกับความเสมอภาค และความ
หลากหลายทางเพศ รวมถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 

 
ประเด็นอ่ืน ๆ และมติ ครม. 
1. ขยายเวลายกเว๎นคําธรรมเนียม "โรงงาน" เยียวยาผลกระทบโควิด-19 
2. ยกเว๎นวีซํานักทํองเที่ยว "ซาอุฯ"  
3. รอข๎อสรุปถอดหน๎ากากในพื้นที่น ารํอง 
4. ท าความเข๎าใจ "ฝีดาษลิง" 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ประเด็น  
 

ประเด็นที่ 1 ศูนย์ผลิตผ้าปาเต๊ะพิมพ์มือ 100 เปอร์เซ็นต์แบบโบราณ ที ่นราฯ ปรับตัวขายทางออนไลน์
จนตั้งตัวได้ หลังโควิด-19 ระบาด 

อาคาร 2 ชั้นรูปแบบทรงโมเดิร์นสีเทา เลขที่ 72/1 บ๎านตือระ หมูํที่ 2 ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตผ๎าปาเต๏ะ ภายใต๎ แบรนด์ซาโลมาปาเต๏ะ ที่มี น.ส.ไบซูรา  ยูโซ๏ะ อายุ 30 ปี           
เป็นเจ๎าของ ที่ได๎สืบทอดจากนายรอมลี ยูโซ๏ะ ผู๎เป็นบิดา ที่กํอตั้งโรงงานมานานกวํา 40 ปี หลังจากที่ น.ส.ไบซูรา ได๎รับ
ชํวงตํอในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงถือวําเป็นคนรุํนใหมํไฟแรง จึงมีความคิดที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง แทนที่จะรับแจ๎งผลิตผ๎า
ปาเต๏ะสํงที่ตําง ๆ เหมือนบิดา 

น.ส.ไบซูรา จึงได๎มีการศึกษาความนิยมของตลาดผ๎าปาเต๏ะ ที่ถือวํามีตลาดและความนิยมของบุคคลเพียงเฉพาะ
กลุํมจึงได๎มีแนวคิดที่จะสร๎างสรรค์ผ๎าปาเต๏ะแนวใหมํ เน๎นรํวมสมัยเป็นหลักลวดลายต๎องคมชัดและบํงบอกถึงตัวตนอยําง
ชัดเจน เพื่อที่จะพัฒนาผ๎าปาเต๏ะไปสูํระดับสากล แถมยังเป็นที่ยอมรับของลูกค๎าทั้งในและตํางประเทศ  ด๎วยการผลิตผ๎า
ปาเต๏ะพิมพ์มือ 100 เปอร์เซ็นต์แบบโบราณ 

งานผ๎าปาเต๏ะ ที่ น.ส.ไบซูรา ผลิตออกมาสูํท๎องท๎องแตํละผืน เป็นการพิมพ์ลวดลายด๎วยบล็อกลายท่ีท าจาก
ทองแดงหรือแผํนโลหะ แทนบล็อกไม๎ในอดีตที่มีความคมชัดกวํา เม่ือน าไปซุบเทียนพิมพ์ลงในผืนผ๎า เอกลักษณ์ที่ชัดเจน
ของผ๎าปาเต๏ะ การแตกระแหงของลวดลายที่แทรกในเทียน เปรียบเสมือนกับดินที่แตกในฤดูแล๎ง ซ่ึงมูลคําของผ๎าปาเต๏ะแตํ
ละชิ้นจะมีราคาสูงหรือต่ าไมํเทํากัน ขึ้นอยํูกับการดีไซน์ของลวดลายและการย๎อมสีวําผ๎าปาเต๏ะแตํละผืนที่ลูกค๎าต๎องการ    
ที่ผํานมาจนถึงปัจจุบันมีการย๎อมผ๎าต้ังแตํ 1 ชั้น ถึง 7 ชั้น โดยเฉพาะการย๎อมสีทางโรงงานมีเคล็ดลับพิเศษ เมื่อลูกค๎าซ้ือ
ไปใช๎ลวดลายของผ๎าปาเต๏ะจะมีความคงทนสีสดใสได๎นานถึง 5 ปี ขึ้นอยูํกับผ๎าปาเต๏ะที่ผลิตขึ้นมาแตํละล็อต ตามความ
ต๎องการของตลาดและลูกค๎าที่ส่ัง ซ่ึงทางโรงงานมีราคาจ าหนํายต้ังแตํผืนละ 380 บาท ถึง 4,000 บาท และแตํละเดือน
สามารถผลิตผ๎าปาเต๏ะได๎ จ านวน 1,000 ถึง 5,000 ผืน ขึ้นอยํูกับความยากงํายของลวดลายที่ลูกค๎าสั่ง  นอกจากนี้ ใน
สํวนของผ๎าปาเต๏ะทางโรงงานยังผลิต เป็นผ๎าชิ้น ชุดล าลอง กระเป๋าผ๎าปาเต๏ะและอื่น ๆ ที่สามารถน าไปใช๎ในการตัดเย็บเสื้อ
กางเกงสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งกระโปรํง ผ๎าพันคอ ที่นิยมในกลุํมของข๎าราชการ ซ่ึงปัจจุบันมีการซ้ือไปสวมใสํ        
ในแตํละสังกัดที่ได๎ก าหนดไว๎  ที่ส าคัญผ๎าปาเต๏ะแบรนด์ซาโลมาปาเต๏ะ ในชํวง 2 ปี ที่ผํานมา มีการแพรํระบาดของโรค         
โควิด-19 ทั่วประเทศ มีลูกค๎าเกือบทั่วประเทศที่ได๎รับผลกระทบ ที่ต๎องสูญเสียรายได๎จากการท างาน รวมทั้งกลุํมบุคคลที่
ตกงาน ได๎หันมาทดลองริเริ่มส่ังซ้ือผ๎าปาเต๏ะ น าไปไลฟ์สดและออนไลน์ทางโลกโซเชียล จนมีลูกค๎าให๎การตอบรับจาก
ลวดลายที่รํวมสมัย จนปัจจุบันสามารถยึดเป็นอาชีพหลัก และกลายเป็นตัวแทนของซาโลมาปาเต๏ะไปโดยปริยาย ขยายผล
ท าให๎แบรนด์ซาโลมาปาเต๏ะเติบโตเป็นที่ยอมรับของลูกค๎าทั้งในและตํางประเทศ 

น.ส.ไบซูรา ยูโซ๏ะ เจ๎าของโรงงานแบรนด์ซาโลมาปาเต๏ะ กลําววํา ซาโลมาปาเต๏ะแบรนด์นี้จะเป็นปาเต๏ะรํวมสมัย 
ที่ผสมผสานลวดลายสมัยใหมํกับบล็อกโบราณที่มีอยํูอายุไมํต่ ากวํา 30 ปี การดีไซน์ที่ออกมาให๎มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์กลุํม
ลูกค๎าใหมํ ๆ พยายามออกแบบสู๎กับตลาดสากลได๎ เป็น 1 ใน 2 ถึง 3 เจ๎าท่ียังหลงเหลืออยูํ เป็นชํองทางเลือกอีกทางหนึ่ง
ในฝีมือของคนไทยด๎วยกันทางภาคใต๎ ที่มีวัฒนธรรมด่ังเดิมเกําแกํที่ยังหลงเหลืออยูํ  ส าหรับผู๎ที่สนใจผลิตภัณฑ์ซาโลมา
ปาเต๏ะ สามารถสอบถามและส่ังซ้ือสินค๎าได๎ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 099-3193410 หรือ ทางเฟซบุ๏ก : SALOMA 
PATEK 

########################### 
ปพิชญานันท์  เทพรักษ์ สวท.นราธิวาส /รายงาน 
ประเด็นที่ 2 จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน โดยวิธีปักด า น้อมน าศาสตร์พระราชา 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ที่ แปลงนาสาธิต ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหมํครบวงจร กองพลทหารราบที่ 15 คํายสมเด็จพระสุริโยทัย ต าบล  
บํอทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองพลทหารราบที่ 15 รํวมกับ รํวมสํวนราชการในพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกข๎าว
พันธุ์พระราชทาน โดยวิธีปักด า เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลสืบสาน น๎อมน าศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญา



๑๐ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎เกี่ยวกับพันธุ์ข๎าวพระราชทานให๎กับก าลังพล ครอบครัวก าลังพล และ
ชุมชนรอบคําย ในการถํายทอดและเข๎ามาศึกษาเรียนรู๎ รวมถึงเพื่อน๎อมน าศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติ ให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม ในการด าเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อเสริมสร๎างความรัก ความสามัคคี และ
รํวมฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมของการท าอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมไมํให๎สูญหายไปจากพื้นที่ ในบริบทสังคม           
พหุวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกลําวจัดขึ้นภายใต๎มาตรการป้องกันการแพรํระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 อยํางเครํงครัด   

ส าหรับกิจกรรมปลูกข๎าวพันธุ์พระราชทานโดยวิธีปักด า จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากวันพืชมงคลซึ่งถือเป็นวันที่
ส าคัญ เพราะเป็นวันที่ร าลึกถึง การเริ่มต๎นของการท าเกษตรของพี่น๎องเกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศ ตลอดจนในวัน
ดังกลําว ยังมีพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีที่ส าคัญยิ่ง อันเป็นพิธีเพื่อบ ารุงขวัญและเตือนใจ
เกษตรกรให๎ปลูกพืชผล โดยเฉพาะการท านา เพราะข๎าวเป็นธัญญาหารหลักส าคัญยิ่งในการด ารงชีวิต  และเป็นอาชีพ
หลักดั้งเดิมของพี่น๎องประชาชนสํวนใหญํของประเทศ จึงยึดถือฤกษ์ดี ในวันพืชมงคลของทุกปี เป็นการเร่ิมต๎นการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยมีความเชื่อที่วําหากได๎เร่ิมท าการการเพาะปลูกพืชผลในวันพืชมงคล จะสํงผลให๎พืช
พันธุ์ เจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวนผลผลิตที่ได๎จะดี โดยศูนย์เกษตรทฤษฎีใหมํครบวงจร 
กองพลทหารราบที่ 15 จึงได๎ก าหนดพื้นที่แปลงนาสาธิตปลูกพันธุ์ข๎าวพระราชทาน เพื่อใช๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎ ให๎กับ
ก าลังพล ครอบครัว รวมทั้งประชาชนรอบคํายในพื้นที่ โดยได๎ก าหนดน าพันธุ์ข๎าวพระราชทาน จ านวน 2 ชนิด ได๎แกํ 
พันธุ์ข๎าวปทุมธานี 1 และพันธุ์ข๎าวพระราชทาน กข 43 มาเพาะปลูกในพื้นที่ จ านวน 3 แปลง โดยจะด าเนินการ
เพาะปลูกในห๎วงเดือนพฤษภาคม และคาดวําจะได๎เก็บเก่ียวในห๎วงเดือนสิงหาคม 

โดยในห๎วงการแพรํระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ผํานมา ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหมํครบวงจร กองพลทหาร
ราบที่ 15 ได๎อบรม ให๎ความรู๎ ก าลังพล และครอบครัว ในการท าแปลงเกษตร การท าปศุสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัว 
เพื่อเป็นการชํวยลดรายจําย ภายในครัวเรือน และมีผักปลอดสารพิษไว๎บริโภคภายในหนํวย ตลอดจนศูนย์เกษตร
ทฤษฎีใหมํครบวงจร กองพลทหารราบที่ 15 สามารถตอบสนองความต๎องการของพี่น๎องประชาชนในพื้นที่ได๎เป็นอยําง
ดี และประชาชน ให๎การตอบรับที่ดีพร๎อมกับเสนอให๎เจ๎าหน๎าที่ทหารได๎ด าเนินการอยํางตํอเนื่อง เพื่อเป็นการลดภาระ
คําใช๎จํายในชีวิตประจ าวันของประชาชนแตํละครัวเรือน ในการหาซื้อพืชผัก และไขํเป็ด ไขํไกํ ที่ทหารจ าหนํายให๎แกํ          
พี่น๎องประชาชนได๎น าไปบริโภคในราคาที่ถูกกวําท๎องตลาด แถมยังเป็นพืชผักปลอดสารพิษ เป็นการชํวยเหลือพี่น๎อง
ประชาชน ในห๎วงการแพรํระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 “ เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน” 

######################### 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัดปัตตานี/รายงาน 
 
ประเด็นที่ 3 สถานีต ารวจภูธรสุไหงโก-ลก จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลง       
Kick Off สร้างชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ณ ชุมชนหลังด่าน สุไหงโก-ลก 

 

         ปญัหายาเสพตดิเปน็ปญัหาความมัน่คงท่ีสํงผลกระทบตํอการบริหารและการพัฒนาประเทศทัง้ในพ้ืนที ่
หมูํบ๎าน ชุมชน รวมทั้งสร๎างปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน จึงจ าเป็นต๎องมีการแก๎ปัญหาอยํางเรํงดํวนโดยเฉพาะพ้ืนที่ตามแนวชายแดนที่ต๎องป้องกันและ
ปราบปราม รวมทั้งแก๎ปัญหาในทุกมิติตามนโยบายของส านักงานต ารวจแหํงชาติ สถานีต ารวจภูธรสุไหงโก-ลก
จึงรํวมกับภาคีเครือขํายภาครัฐ และชุมชน ประกอบด๎วยฝ่ายปกครอง หนํวยเฉพาะกิจต ารวจนราธิวาส 93 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สาธารณสุขอ าเภอสุไหงโก-ลก พัฒนาการอ าเภอสุไหงโก-ลก ลงนามบันทึกข๎อตกลง
ความรํวมมือ Kick Off  เปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก๎ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 



๑๑ 
 

ณ ที่ท าการชุมชนหลังดําน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยนายอนิรุทร บัวอํอน นายอ าเภอ        
สุไหงโก-ลก เป็นประธาน 
 

  พ.ต.อ.ปรัชญา ไบเตะ ผู๎ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสุไหงโก-ลก กลําววํา ส านักงานต ารวจแหํงชาติ      
มีนโยบายในการเรํงรัดด าเนินการแก๎ไขปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเน๎นการเสริมสร๎างให๎
ชุมชนเกิดความเข๎มแข็ง เข๎าใจและรับรู๎ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดท่ีมีผลกระทบตํอตนเอง และสํงผล
กระทบตํอสังคมเป็นวงกว๎าง อีกทั้งยังสํงผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นต๎องด าเนินการ
แก๎ปัญหาอยํางจริงจัง และเรํงดํวนตามนโยบายของผู๎บังคับบัญชาในทุกระดับ 
 

ทั้งนี้ได๎เลือกด าเนินการในชุมชนหลังดํานเป็นพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีแนวโน๎มปัญหายา
เสพติดสูง ส าหรับรูปแบบการด าเนินการจะเน๎นการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนเข๎าใจปัญหาและไมํยุํงเก่ียวกับ
ยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามผู๎ค๎ายาเสพติด การให๎โอกาสผู๎เสพคือผู๎ป่วย ที่ต๎องเข๎าสูํกระบวนการ
รักษาตามหลักการทางการแพทย์โดยชุมชนมีสํวนรํวม การเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันทางใจ การฟ้ืนฟูและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ เพื่อให๎ประชาชนภายในชุมชนมีภูมิคุ๎มกันจากยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สังคมปลอดยาเสพติด 
 

################# 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยสุไหงโกลก/รายงาน 
 
หมายเหตุ : สัปดาห์นี้ไม่มีประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรมค่ะ 
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