พลตำรวจโท สุรสีห
สุนทรศารทูล ผบู ญ
ั ชาการตำรวจภูธรภาค 6 มอบโลประกาศเกียรติคณ
ุ และทุนการศึกษา ใหแก เด็กหญิง ปญญาดา บุดดี
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองปรือ ตำบลบานกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทีไ่ ดรบั รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของตำรวจภูธรภาค 6
ในการประกวดเรียงความสรางจิตสำนึกในการดูแลรักษาตนไม “ปลูกตนไมในใจคน” เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2552 ณ หองประชุมตำรวจภูธรภาค 6 ตามนโยบาย
การบริหาร......โครงการ 1 โรงพัก 1 วัด 1 โรงเรียน สานสามัคคีทำความดี ปลูกตนไมเพือ่ พอและแมของแผนดิน... ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
(บทสัมภาษณ หนา 6)

 เปนหนวยบริการประชาชน แหงหนึ่งของ
พื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา มีที่ตั้งอยูบริเวณทางแยกหนาโรงเรียน
บานกลางพิทยาคม มีเจาหนาทีต่ ำรวจประจำอยจู ำนวน 5 นาย
คือ 1. ดาบตำรวจ อังชัน
คชนิล
เปนหัวหนาชุด ฯ โทร 087-8383323
2. ดาบตำรวจ สวัสดิ์
รักษาพันธ
โทร 081-3791433
3. ดาบตำรวจ บุรพี ฒ
ั น สุทธิ
โทร 086-2119652
4. จาสิบตำรวจ วิมล
สอนแกว
5. จาสิบตำรวจ ชัยวัฒน ทองกวด
โทร 086-2145095
ขอมูลตำบลบานกลาง
ระยะทางหางจาก สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา ประมาณ 12 กม.หางจาก
ที่วาการอำเภอวังทองประมาณ 60 กม. มีพื้นที่รับผิดชอบ 27 หมูบาน เนื้อที่รวม
204,091 ไร หรือประมาณ 326.55ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเปนที่ราบสูงและ
ภูเขาเปนสวนใหญ ปจจุบนั มีการใชพนื้ ทีท่ ำสวนยางพาราจำนวนมาก มีประชากรทัง้ สิน้
ประมาณ 20,827 คน แยกเปนชาย 10,715 คน หญิง 10,112 คน มีโรงเรียน
ประถมศึกษา 12 แหง โรงเรียนมัธยม 2 แหง มีวดั 9 แหง สถานีอนามัย 3 แหง
คลินิก 4 แหง ที่ทำการไปรษณีย 1 แหง นายกองคการบริหารสวนตำบลชื่อ
นายลำพูน สีหะวงษ ปลัดฯ ชือ่ นายเรวัตร ทองทุม กำนันชือ่ นายถาวร หย่ำวิลยั
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โดย พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ สวญ.สภ.แกงโสภา
สวัสดีครับ ! พีน่ อ งประชาชน และทานผอู า นทีร่ กั ทุกทาน พบกันเชนเคย
ครับ วารสารฉบับนีอ้ อกชาไปนิด แตกท็ ำควบ 2 เดือน และเพิม่ หนา กระดาษขึน้
อีก 1 คตู ามขอเรียกรองของผอู า นทีอ่ ยากใหปรับปรุงเนือ้ หา และเพิม่ หนากระดาษ
ตองขอขอบคุณอยางมากทีพ่ นี่ อ งประชาชนไดกรุณาติดตามและใหขอ แนะนำตาง ๆ
ซึง่ กระผมและทีมงานจะไดนอ มนำมาปรับปรุงใหดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป
กอนอืน่ กระผมใครขอฝากใหตดิ ตามขาวสาร สถานการณบา นเมืองตาง ๆ
อยเู สมอ โดยระยะนีม้ กี ารแพรระบาดของโรคตาง ๆ ทีค่ อ นขางนากลัวอยเู หมือน
กัน เชน โรคไขหวัดสายพันธใหม 2009, โรคชิคนุ กุนยา , โรคเอดดสายพันธใหม
เพือ่ ทีจ่ ะไดรเู ทาทันหาทางปองกัน นับเปนความโชคดีอยางหนึง่ ทีใ่ นพืน้ ทีข่ องเราไม
มีการระบาดของโรคเหลานี้ แตกอ็ ยาไดประมาท เพราะสมัยนีเ้ ชือ้ โรคมันออนไลน
ผูคนเดินทางไปมาหาสูกันไดงายขึ้น ก็มีโอกาสที่จะระบาดในอนาคตก็เปนได
ดังนัน้ จึงจำเปนทีพ่ วกเราจะไดตดิ ตามขาวสาร สถานการณตา ง ๆไวบา ง
เมือ่ ตนเดือน มิถนุ ายน 2552 ทีผ่ า นมา มีเหตุทะเลาะวิวาททำรายรางกาย
ของลูกหลานเรา ระหวาง 2 หมบู า นใกลเคียง กระผม ไมอยากใหเกิดขึน้ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบเลย ทีย่ กพวกตีกนั แลวตามไปแกแคนถึงขนาดทำลายทรัพยสนิ ของ
อีกฝายหนึง่ อยากยกเปนอุทธาหรณกรณีตวั อยาง อยากฝากใหพอ แมผปู กครอง
ไดดแู ลเอาใจใสบตุ รหลานของทานบาง หากมองดูพนื้ ทีแ่ ลว บานเราอยรู ะแวกใกล
เคียงกัน เสนทางทีใ่ ชเดินทางก็ทางเดียวกัน ไปมาหาสกู นั ตลอด แลวเกิดอะไร
ขึน้ ทำไมถึงเกิดเหตุแบบนี้ กระผมเองไมอยากใชการบังคับทางกฎหมายเด็ดขาด
เกินไป อยากใหทอ งถิน่ ของเราอยกู นั อยางสงบสุข รจู กั การใหอภัยกัน เอาใจใส
ดูแลกันดุจญาติมติ รจะดีกวา แตหากการกระทำใด ทีส่ รางความเสียหายเดือดรอน
เกิดขึน้ กับผคู นในบานเมือง เจาหนาทีต่ ำรวจและฝายปกครองก็จำเปนตองดำเนินการ
ตามกฎหมาย หากวาตักเตือนกันแลวไมเปนผล
กระผม ไดรบั ขอรองเรียนจากพีน่ อ งประชาชนถึงกลมุ วัยรนุ ขณะนีท้ จี่ บั กลมุ
มัว่ สุมกัน บางครัง้ ก็พากันแขงรถจักรยานยนตทมี่ เี สียงดังขับขีใ่ นลักษณะประมาท
หวาดเสียว ไมคำนึงถึงความปลอดภัยของผอู นื่ หรือสงเสียงนารำคาญ ก็อยาก
ฝากพอแมผปู กครอง บุตรหลานของทานโปรดไดดแู ลวากลาวตักเตือนดวยซึง่ ก็เปรียบ
เหมือนลูกหลานของกระผม ลูกหลานญาติมติ รของตำรวจเชนกัน เรามาชวยกันสราง
ความสงบสุขใหเกิดขึน้ ในบานเมืองของเรา อยาใหเขาจับกลมุ มัว่ สุม เพราะความ
คึกคะนองของวัยรนุ เมือ่ จับกลมุ รวมกัน อาจกระทำสิง่ ทีไ่ มคาดคิดได เชน ทะเลาะ
วิวาท, แขงรถ, หรือแมกระทัง่ เสพ สิง่ เสพติดตางๆ อันอาจเปนการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาบานเมืองทีส่ รางความเดือดรอนวนุ วายกับคนอืน่ หรือสังคมในทีส่ ดุ ได
พันตำรวจโท

⌫ 
หามจำหนายและดื่มสุราในวัด
ผใู ดจำหนายและดืม่ สุราในวัด จะถูกจับและมีโทษจำคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ

หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ทีส่ าธารณะคือ “ตลาด” หรือ “สถานทีท่ จี่ พั ไวใหผคู า เปนชุมนุม เพือ่
จัดแสดง จำหนาย หรือแลกเปลีย่ นสินคา หรือบริการ ซีง่ จัดเปนประจำ หรือ
เปนการชัว่ คราวหรือตามวันทีก่ ำหนด” ผใู ดฝาฝนมีโทษปรับ ดังนี้
1. เจาของกิจการและสถานที่ มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท
2. สวนประชาชนทีส่ บู บุหรีใ่ นเขตหามสูบบุหรีจ่ ะมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท

ขอขอบคุณ

จุรยี พ รผดุงครรภ ทรัพยไพรวัลย

โทร. 055-293056
ทีใ่ หการสนับสนุน

หามใชโทรศัพทเคลือ่ นที่ (มือถือ) ขณะขับขี่
1. ผใู ดใชโทรศัพทเคลือ่ นที่ (มือถือ) ขณะขับขีร่ ถหรือรถติดไฟแดง
จะมีความผิดถูกปรับ ตัง้ แต 400 - 1,000 บาท
2. เวนแตใชอปุ กรณเสริมสำหรับการสนทนา โดยผขู บั ขีไ่ มตอ งถือหรือ
จับโทรศัพทเคลือ่ นที่ (มือถือ) นัน้
3. หากมีความจำเปนตองใชโทรศัพท โดยไมใชอปุ กรณเสริมในขณะขับ
ขีร่ ถ ใหผขู บั ขีร่ ถจอดรถบริเวณไหลทาง
1. เด็กอายุต่ำกวา 18 ป
หามเลนเกม อินเตอรเน็ตในราย
เกม รานอินเตอรเน็ตกอนเวลา
14.00 น. ในวันจันทร-ศุกร โดย
หามเลนเกินเวลา 22.00 น. และ
หามเลนติดตอกันเกิน 3 ชัว่ โมง
ยกเวนวันหยุดราชการ
2. รานเกม รานอินเตอร
เน็ต หากเปดโดยไมไดรบั อนุญาต
จะมีโทษจำคุกไมเกิน 1 ป ปรับไม
เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จำทัง้
ปรับและเกมทีเ่ ปดจะตองไมขดั ตอ
ยบรอยและศีลธรรม
หามเลนเกม อินเตอรเน็ต อัความสงบเรี
นดีงาม

ขอขอบคุณ

ปาทร ขายโลง
24 ชัว
่ โมง
โทร 086 - 7350831
ทีใ่ หการสนับสนุน
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โดย ร.ต.ต.อาคม

 

คุณแสนใส รอง สวป.สภ.แกงโสภา

ครอบครัว เป น สถาบั น ที่ อ ยู คู กั บ คนไทยมาตั้ ง แต โ บราณกาล
เปนสถาบันทีห่ ลอหลอมปลูกฝงใหคนไทยมีจติ ใจทีง่ ดงามโอบออมอารีมคี วาม
เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ซึง่ เปนเอกลักษณสำคัญทีต่ ดิ ตัวคนไทยมาจนถึงปจจุบนั
จะเห็นไดวาครอบครัวของคนไทยในสมัยกอนจะอยูกันแบบเปน
ครอบครัวใหญ มีปยู า ตายาย พอแม ตลอดจนลูกหลานอยรู วมกันเปน
ครอบครัวเดียว และปยู า ตายายมีหนาทีด่ แู ลสัง่ สอนอบรมใหลกู หลานประพฤติ
ปฏิบตั ติ นเปนคนดี เราจึงไมคอ ยพบปญหาการทะเลาะเบาะแวงหรือแมกระทัง่
ปญหาการอยารางเกิดขึน้ กับสถาบันครอบครัวของคนไทยในสมัยกอน
แตในสมัยปจจุบันในยุคโลกาภิวัฒนเปนยุคแหงการแขงขันผูคน
สวนใหญตองทำงานหนักขึ้นมีความเครียดกับการดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้น
และครอบครัวมีขนาดเล็กลงมีเวลาใหกบั ครอบครัวนอยลงขาดความเอาใจใส

การสมรส การสมรสจะทำ

ไดตอ เมือ่ ชายและหญิงมีอายุ 17 ป
บริบรู ณแลว แตในกรณีทมี่ เี หตุอนั สมควร
เชน หญิงตัง้ ครรภ ศาลอาจอนุญาตให
ทำการสมรสกอนนัน้ ได แตตอ งพิจารณา
เปนกรณีไปนะครับ
การสมรสจะกระทำมิไดถาชาย
หรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริต หรือเปน
บุ ค คลที่ ศ าลสั่ ง ให เ ป น คนไร ค วาม
สามารถ
ช า ย ห ญิ ง ซึ่ ง เ ป น ญ า ติ สื บ
สายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี
เปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดา
หรือรวมมารดาก็ดจี ะทำการสมรสกันไม
ได ความเปนญาติดงั กลาวมานีใ้ หถอื ตาม
สายโลหิตโดยไมคำนึงวาจะเปนญาติโดย
ชอบดวยกฎหมายหรือไม
ผู รั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมและบุ ต ร
บุญธรรมจะสมรสกันไมได
ชายหรือหญิงจะทำการสมรสใน
ขณะทีต่ นมีคสู มรสอยไู มได
หญิงที่สามีตายหรือการสมรส
สิน้ สุดลงดวยประการใดๆก็ตาม จะทำ

การสมรสใหม ไ ด ต อ เมื่ อ การสิ้ น สุ ด
แห ง การสมรสนั้ น ได ผ า นพ น ไปแล ว
ไมนอ ยกวา 310 วันครับ... เวนแต
1. คลอดบุตรแลวในระหวางนัน้
2. สมรสกับคสู มรสเดิม (หยา
กันแลวกลับมาสมรสกันใหม)
3. มีใบรับรองแพทยวา มิไดมกี าร
ตัง้ ครรภหรือมีคำสัง่ ของศาลใหสมรสได
การสมรสในตางประเทศระหวางคนที่มี
สัญชาติไทยดวยกันหรือฝายใดฝายหนึง่ มี
สัญชาติไทย จะทำตามแบบทีก่ ำหนดไว
ตามกฎหมายไทยหรื อ กฎหมายแห ง
ประเทศนัน้ ก็ได
หลักฐานทีใ่ ชในการจดทะเบียนสมรส
1.บัตรประจำตัวประชาชนและ
สำเนาทะเบียนบานของทัง้ สองฝาย
2.ถาคูสมรสมีอายุตั้งแต 17
ปขนึ้ ไปแตยงั ไมถงึ 20 ปบริบรู ณ ทัง้
สองฝายหรือฝายหนึ่งฝายใดนอกจาก
จะตองใชหลักฐานในขอ 1 แลวตอง
นำบิ ด ามารดาหรื อ ผู ป กครอง หรื อ
หนั ง สื อ ยิ น ยอมจากบิ ด ามารดาหรื อ
ผูปกครอง ซึ่งมีพยานลงลายมือชื่อ

ในครอบครัว ทำใหสถาบันครอบครัวในปจจุบันของคนไทยคอนขางจะ
เปราะบางมีปญ
 หามากขึน้ สถิตปิ ญ
 หาการหยารางของคนไทยมีเพิม่ มากขึน้
ทุกวัน ดังนัน้ จึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับความสัมพันธ
ระหวางบุคคลภายในครอบครัวหรือเครือญาติขนึ้ มาใช และกฎหมายทีใ่ ชโดย
ทัว่ ไปอาจนำมาใชกบั ครอบครัวไมได กฎหมายครอบครัวจึงเปนกฎหมายที่
อางอิงหลักศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมากทีส่ ดุ เชน เงือ่ นไข
เกีย่ วกับการมัน่ การสมรส การปฏิบตั ติ อ กันระหวางสามีภรรยา การปกครอง
บุตร ทรัพยสนิ ระหวางสามีภรรยา ตลอดถึงหลักเกณฑเกีย่ วกับมรดก เปน
ตน และในฉบับนีก้ ระผมจะนำกฎหมายครอบครัวทีเ่ กีย่ วของใกลชดิ กับพีน่ อ ง
ประชาชนมานำเสนอเพือ่ จะไดทราบและเปนแนวทางในการดำเนินชีวติ ประจำ
วันครับ......เริม่ จากการสมรสซึง่ เปนจุดเริม่ ตนของคำวา "ครอบครัว"
รับรอง 2 คนไปแสดงพรอมบัตรประจำ
ตั ว ประชาชนของบิ ด ามารดาหรื อ ผู
ปกครองดวยครับ
การใหคำยินยอมในการสมรส
สำหรั บ คู ส มรสที่ ยั ง ไม บ รรลุ
นิตภิ าวะหรืออายุยงั ไมครบ 20 ปบริบรู ณ
จะตองไดรบั ความยินยอมจากพอและแม
ของทัง้ สองฝายจึงจะทำการสมรสกันได
การสมรสที่ ดำเนิ น การตาม
เงื่อนไขและขั้นตอนของกฎหมายแลว
ตอมาภายหลังทราบวา การสมรสนัน้ ขัด
ตอเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกำหนด เชน ฝาย
ใดฝ า ยหนึ่ ง มี คู ส มรสอยู ก อ นแล ว มา
จดทะเบียนซ้ำ การสมรสครัง้ หลังนีก้ ย็ งั
ถือวาสมบูรณอยูนะครับ...จนกวาฝายที่
เสียหายจะฟองรองตอศาลใหพิพากษา
เพิกถอนการสมรสนัน้
การจดทะเบี ย นสมรสนั้ น
นอกเหนือจากหญิงและชายจะเปนสามี
ภรรยากันถูกตองตามกฎหมายแลว บุตร
ทีเ่ กิดมาก็เปนบุตรทีถ่ กู ตองตาม
กฎหมายดวย คสู มรสไดรบั การ
ยกยองในสังคม หากเปน

ขาราชการจะมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
บุตร คาเลาเรียนและคารักษาพยาบาล
ครับ...
ครับ....เมื่อเปนสามีภรรยากัน
แลวเปนครอบครัวเดียวกันแลวก็ตองมี
การจัดการกับทรัพยสนิ รวมกัน
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ทรัพยสินระหวางสามีภรรยา

1. สินสวนตัวและสินสมรส สามีภรรยาสามารถทีจ่ ะตกลงกันใน
เรือ่ งของทรัพยสนิ กอนทีจ่ ะทำการสมรสกันได โดยแจงขอตกลงกันเปนสัญญา
กอนสมรสไวในทะเบียนสมรส พรอมกับการจดทะเบียนสมรส หรือทำเปน
หนังสือแลวลงลายมือชือ่ คสู มรสและพยานอยางนอย 2 คนแนบไวทา ยทะเบียน
สมรส แตถา ไมมขี อ ตกลงหรือทำสัญญาใดๆกันไวทรัพยสนิ ระหวางสามีภรรยา
จะมีอยู 2 ประเภท คือ สินสวนตัวและสินสมรส
2. การจัดการในเรือ่ งทรัพยสนิ

สินสวนตัว สินสวนตัวของคสู มรสฝายใดฝายนัน้ จะเปนผจู ดั การเอง
ไมวา จะเปนการเปลีย่ นแปลง ขายหรือขายแลวซือ้ ใหมหรือใหไปโดยเสนหา
สินสมรส ถาสัญญากอนการสมรสมิไดกำหนดไวเปนอยางอืน่ สามี
และภรรยาจะเปนผจู ดั การสินสมรสรวมกัน ซึง่ มีรายละเอียดทีค่ วรทราบ ดังนี้
- อำนาจในการจัดการสินสมรสนัน้ ไดแก อำนาจในการจำหนาย จำนำ
จำนอง การกอใหเกิดภาระติดพันซึ่งสินสมรส อำนาจการฟองและการตอสู
คดีเกี่ยวกับสินสมรส
- เมือ่ ฝายใดจะตองใหความยินยอมหรือลงชือ่ กับอีกฝายหนึง่ ในเรือ่ งการ
จัดการทรัพยสนิ แตไมใหความยินยอมหรือไมยอมลงชือ่ โดยปราศจากเหตุผล
หรือไมอยใู นสภาพทีอ่ าจใหความยินยอมได อีกฝายหนึง่ อาจรองขอตอศาลใหสงั่
อนุญาตแทนได
กรณีนี้ เปนเรือ่ งทีส่ ามีภรรยาจะตองใหความยินยอมกัน หรือลงชือ่
รวมกันในการจัดการสินสมรสแตฝา ยใดฝายหนึง่ ไมยนิ ยอมหรือไมลงชือ่ โดยไมมี
เหตุอนั สมควร หรือไมอยใู นสภาพทีใ่ หความยินยอมได เชน ขณะนัน้ บาด
เจ็บสาหัสพูดไมไดไมรสู กึ ตัว เมือ่ เปนเชนนีฝ้ า ยสามีหรือภรรยาอาจรองขอตอศาล
ใหสงั่ อนุญาตแทนได
- กิจการใดทีส่ ามีหรือภรรยาจะตองกระทำรวมกันรวมกันและกิจการนัน้
จะตองกระทำเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เชน การซือ้ ขาย
ทีด่ นิ การขายฝาก การจำนองทีด่ นิ ความยินยอมนัน้ จะตองทำเปนหนังสือ...ครับ

ปญหาครอบครัวในสังคมไทย...นำไปส.ู ..
(โดย คุณตะวัน

เมทะนีดล)

- ในการจัดการสินสมรส ถาคสู มรสฝายใดไดทำนิตกิ รรมหรือสัญญา
ไปโดยปราศจากความยินยอมของอีกฝายหนึง่ นิตกิ รรมหรือสัญญานัน้ จะสมบูรณ
ไดกต็ อ เมือ่ อีกฝายหนึง่ ไดใหสตั ยาบัน เชน รถยนตเปนสินสมรส แตสามีได
ขายรถยนตนั้นไปโดยภรรยาไมทราบ การซื้อขายรถยนตนั้นจึงยังไมสมบูรณ
แตถา ภรรยาทราบเรือ่ งการขายรถยนตแลว โดยใหสตั ยาบันวายินดีใหขายรถได
การขายรถยนตคนั นัน้ จึงจะเปนการขายทีส่ มบูรณ
- สามีหรือภรรยาซึง่ มีอำนาจจัดการสินสมรสและไดจดั การไปในลักษณะ
ทีเ่ กิดความเสียหายแกทรัพยสนิ ไมอปุ การะเลีย้ งดูอกี ฝายหนึง่ มีหนีส้ นิ ลนพน
ตัว ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ทั้งหมดที่กลาวมานี้อีกฝายหนึ่งอาจขอตอศาลสั่งอนุญาตใหตนเปนผูจัดการ
ทรัพยสนิ แตผเู ดียวหรือจะรองขอใหแยกสินสมรสก็ได
- สามีหรือภรรยาทีจ่ ะตองรับผิดชำระหนีส้ ว นตัวทีก่ อ ไวกอ นการสมรส
หรือระหวางสมรส จะตองชำระหนีด้ ว ยสินสวนตัวของตนกอน เมือ่ ไมพอจึง
ชำระดวยสินสมรสทีเ่ ปนสวนของตน
- เมือ่ สามีภรรยาเปนลูกหนีร้ ว มกัน ใหชำระหนีจ้ ากสินสมรส และ
สินสวนตัวของทัง้ สองฝาย
- เมือ่ สามีหรือภรรยาถูกคำพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย สินสมรส
ยอมแยกจากกันตามอำนาจของกฎหมาย นับแตวนั ทีศ่ าลพิพากษาใหเปนบุคคล
ลมละลาย
- เมือ่ สินสมรสไดแยกจากกันแลว สินสมรสทีแ่ ยกเปนของใครก็จะเปน
สินสวนตัวของฝายนัน้
- เมือ่ ไมมสี นิ สมรสแลว สามีและภรรยาตองชวยกันออกคาใชจา ยใน
บานเรือน มากหรือนอยตามสวนของสินสวนตัวของแตละคนนะครับ...
ครับ...กฎหมายนารู...สำหรับครอบครัวในฉบับนี้กระผมคิดวานา
จะเกิดประโยชนกบั ผอู า นและนำไปใชในการดำเนินชีวติ ไดพอสมควร ครับ....
ครอบครัวจะมีความสุข สามีภรรยาจะตองมีความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ
เอือ้ อาทรและปรารถนาทีจ่ ะดูแลกัน พบกันใหมฉบับหนาครับ.

อาชญากรรม

ครอบครัว คือ ความสัมพันธของกลมุ สายโลหิตและการแตงงานอันวัฒนธรรม
การจัดระบบครอบครัว และเครือญาติของสังคมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการกำหนด
วิถีชีวิตชุมชน จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซอนและเปนไป
อยางรวดเร็ว
การทีไ่ มอาจปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมในปจจุบนั
สงผลกระทบใหครอบครัวไมอาจทำหนาที่ ของคนไดอยางสมบูรณ เกิดความหางเหิน
ของคนในครอบครัว ไมมีเวลาพูดคุยปรึกษาหารือกัน ทำใหเกิดความไมเขาใจกัน เกิด
ปญหาการอยางราง การทอดทิ้ง เสี่ยงตอการที่บุตรประพฤติในทางไมเหมาะสมตามมา
และสาเหตุหนึ่งที่สำคัญและพบมากขึ้นในสังคมไทย ปญหาครอบครัวที่เกิดจากความไม
พรอม คือ ความไมพรอมที่จะมีครอบครัว ไมวาจะดวยวุฒิภาวะและอายุที่จะเปนพอ
และแมไดอยางสมบูรณ หากแตเกิดจากการรักใครในวัยหนุมสาวจนพลาดพลั้งตั้งครรภ
และมีบตุ ร เชนนีท้ ำใหเกิดการลองผิดลองถูกในการดำเนินกลมุ ชีวติ ทีเ่ รียกวา ครอบครัว
ด ว ยวุ ฒิ ภ าวะแล ว การที่ จ ะอดทนและดู แ ลบุ ค คลอื่ น ภายในครอบครั ว แบกรั บ ภาระ
อันใหญหลวงของคำวา พอ แม จึงยากนักสำหรับพวกเคา
ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้นก็มีความรุนแรงในหลายระดับซึ่งมีผูกระทำ

ผิดที่แตกตางกันออกไปและยังเปนสาเหตุของปญหาตางๆ โดยมากเรามักจะมาเนน
อาชญากรรม ปญหาการลวงละเมิดตางๆ ปญหาครอบครัว ปญหาความเครียดและหา
ทางแกไขจากปลายเหตุสวนปญหาสังคมอื่นๆ ก็ไดแก ปญหาสิทธิสวนบุคคล ปญหา
การจำกัดสิทธิ ปญหาทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งกอใหเกิดปญหาความเครียดและการกดดัน
ป ญ หาระบบการศึ ก ษาป จ จุ บั น นี้ ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาสั ง คมมากที่ สุ ด เพราะมี
โครงสรางที่ซับซอนกวาครอบครัวมากมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ผูสอนที่แตกตางกัน
ออกไปซึ่งหากเปนไปซึ่งหากเปนไปในสังคม เด็กก็จะไดรับความกดดัน จากครูหลายรูป
แบบ การคบเพื่อนก็เชนกัน การที่เด็กเขากับเพื่อนไมไดและถูกปดขังในหองสี่เหลี่ยม
เทากับเปนการปดทางหนีสภาพจิตใจของเด็กที่ถูกรังแกจะย่ำแยมากแนนอน การสอบ
ในบางครั้งก็สรางความกดดันไมนอย โดยเฉพาะการเปลี่ยนสถานศึกษา ซึ่งถาเด็กไม
สามารถปรับตัวไดกจ็ ะไดรบั ความกดดันเปนพืน้ ฐาน การสอบเขามหาวิทยาลัยนีช้ อื่ วา เปน
การสรางความกดดันอยางขีดสุด ทั้งผูปกครอง และเด็กซึ่งสามารถดูไดจากปญหา การ
ฆาตัวตายของเด็กและสามารถสงผลเปนปญหาสังคมในระยะตอๆไปไดอีกดวย และ
การศึกษาขั้นตอๆไปในวิทยาลัยซึ่งเด็กที่มีพื้นบานไดรับความกดดันอยูแลวก็จะสงผลไป
ถึงตรงนั้นได เราอาจจะสรุปไดวาปญหาสังคมไมวาจะการกระทำผิดเล็กๆๆนอยๆๆ
อาชญากรรมไปจนถึงการกอการรายก็เริ่มมาจากปญหา ความกดดันเหลานี้ทั้งสิ้น
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(โดย พ.ต.ท.จิตติพงษ วิชญาปกรณ สวปฯ)
ภาพลักษณและตนทุนทางสังคมของตำรวจในยุคปจจุบนั เมือ่ เปรียบเทียบกับสมัย
กอนหนานี้ กระผมเห็นวาในปจจุบันมีภาพลักษณที่ดีขึ้นในสายตาของประชาชน สังเกตได
จากความเปนมิตรกับประชาชน การใชเทคโนโลยีตางๆมาชวยในการทำงาน การจัดสาย
ตรวจอยางเปนรูปธรรม การแบงหนาที่อยางชัดเจนมากขึ้น ซึ่งกอนหนานั้นเจาหนาที่ตำรวจ
เพียงคนเดียวตองทำงานเกือบทุกหนาที่
ปจจุบันคงไมเห็นตำรวจขับรถไลรถวัว รถควาย หรือรถไม คงไมเห็นตำรวจเบง
กินเหลาฟรี คงไมเห็นตำรวจวางกระปองไวขางปอมยามเมื่อรถบรรทุกผานก็โยนเศษเงิน
ให หรือไมไดก็เปนเครื่องดื่มชูกำลังสักขวดก็ยังดี ตำรวจในยุคที่ผมกลาวมาก็คอยหมด
ไปในสังคมของตำรวจ เมื่อหลายปกอนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขารับราชการตำรวจ
ชัน้ ประทวนและพลตำรวจ จะรับจากผทู สี่ ำเร็จการศึกษาระดับ ม.ศ.3 หรือ ม.3 อายุ 18
ปบริบรู ณขนึ้ ไป ตอมาก็ขยับขึน้ เปน ม.ศ.5 หรือ ม.6 อายุ 20 ป บริบรู ณขนึ้ ไป
อบรม 1 เดือน และ 1 ป ตามลำดับ แลวออกมาทำงานมียศเปนพลตำรวจ(ลูก
แถว)หลังจากทำงานไดอยางนอย 5 ป (ยกเวนมีอตั ราวางและมีความดีความชอบเปนพิเศษ
อาจไดรับการพิจารณาติดยศ ส.ต.ต.(สิบตำรวจตรี) ซึ่งในการเลือกตำแหนงหรือเลือก
สถานทีท่ ำงาน จะมีตำแหนงวางไวรองรับ แลวใหผทู มี่ คี ะแนนอันดับหนึง่ เลือกกอน เดีย๋ ว
นี้การรับสมัครตำรวจชั้นประทวนดังกลาว (ชั้นประทวนซึ่งเปนกำลังหลักการปฏิบัติงานเริ่ม
จาก ส.ต.ต. - ด.ต. เงินเดือนสูงสุดเทากับ ร.ต.อ. หรือ ขาราชการพลเรือนระดับ5) รับ
สมัครคัดเลือกจากบุคคลทัว่ ไป ทีม่ รี ะดับการศึกษาวุฒปิ ริญญาตรี (โดยเฉพาะสาขานิตศิ าสตร
และปริญญาตรีสาขาทัว่ ไปแตผา นการศึกษาฝกอบรมวิชากฎหมายอาญา , ป.วิอาญา , พ.ร.บ.ที่
มีโทษทางอาญา) ดังนั้นขาราชการตำรวจที่บรรจุใหมในปจจุบันจะมีวุฒิภาวะคอนขางสูง
ทัง้ ทางวัยวุฒิ และคุณวุฒิ เพราะผทู จี่ บปริญญาตรีเฉลีย่ จะมีอายุประมาณ 22 ป ขึน้ ไป
ผิดกับตำรวจรุนกอนๆ โนนที่มีอายุนอยตอนทำงานเชน 18 ป จบก็ประมาณ 19 ป
ออกไปทำงานหากเจอะเจอรุนพี่ก็ดีไป ก็ตองยอมรับละครับ วาการอยูในโรงเรียนที่ไมคอย
ไดอะไรมากนัก นอกจากระเบียบวินัย สำหรับประสบการณทุกอยางที่จะรับใชประชาชน
ก็ออกมาเก็บเกี่ยวจากภายนอกโรงเรียนทั้งนั้น
ที่ผานมายังไมไดพูดถึงนายตำรวจ(ขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จาก ร.ต.ต. พล.ต.อ.)สำหรับขาราชการตำรวจชัน้ สัญญาบัตรนี้ ก็จะรับสมัครจาก 2 สวนใหญ คือ…
1.รับจากเด็กที่จบจากรวมเหลาหรือที่เรียกวาเตรียมทหาร เมื่อเรียนรวมเหลา
2 ป จบก็แยกเหลามี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ ใครเลือก
ตำรวจก็แยกไปเรียนที่ โรงเรียนนายรอยตำรวจสามพราน จังหวัดนครปฐม

(ทีม่ า อยดู มี สี ขุ วารสาร กบข. ฉบับเดือน พฤษภาคม 2552)

จน เครียด กินเหลา ...วลียอดฮิตทีค่ นุ หูใครหลายคน อีกทัง้ ยังสามารถ
สะทอนใหเห็นชีวิตจริงของคนเราในปจจุบัน ที่พอเศรษฐกิจไมดี ขาวของขึ้นราคาแตรายไดยัง
เทาเดิม ในจะปญหาสวนตัวทีร่ มุ เรา บวกกับอากาศทีอ่ บอาวแลวสิง่ ตาง ๆ เหลานี้ ลวน
สงผลใหเกิดความเครียด และเมือ่ เราสะสมความเครียดไวนานวันเขา พอถึงจุด ๆ หนึง่ ก็อาจ
จะระเบิดออกมาไดหากมีอะไรมากระทบฃซึ่งถาเราหลีกเลี่ยงสิ่งตางๆ เหลา นี้ไมได เราก็ควรหัน
มายอมรับและปรับตัวใหเขากับสิ่งตางๆ ที่อยูรายรอบตัวเราแทนดวยวิธีการงายๆ เชน

สุขกับงานใหเปน การหันมาปรับมุมมองในเรื่องงานเสียใหม จะชวยทำใหเรา

มีความสุขในการทำงานมากขึน้ อยางเชน อยาตัง้ ตนกับคำวา ...ทำไมได...เราจะไดรบั มอบหมาย
งานมาในรูปแบบไหน งานหนักเพียงไหน เราก็ควรตัง้ ใจทำงานนัน้ ๆ ใหดที สี่ ดุ เมือ่ เจอปญหา
ในการทำงาน ก็ใหมองวานีเ่ ปนหนทางทีจ่ ะฝกฝนใหเราเปนมืออาชีพ และเมือ่ เกิดขอผิดพลาด
ในเรือ่ งตาง ๆ ไมควรคิดวาครัง้ ตอไปจะตองผิดพลาดตลอด ควรหันมาคิดอยางมีเหตุผล เพราะ
หากเรามัวแตโทษหรือดูถูกตัวเอง ก็จะยิ่งบั่นทอนความมั่นใจในการทำงานใหลดนอยลง

เดินใหชา ลง ทำชีวติ ใหสงบ วิถชี วี ติ ทีเ่ รารีบสงผลใหเราเกิดความเครียดไดโดย
ไมรตู วั ดังนัน้ ลองเวนจังหวะ ให ชีวติ ไดอยนู งิ่ ๆ บาง ใชเวลาอยกู บั ตัวเองใหมากขึน้ หันมา
คิดทบทวนตัวเอง ไมตอ งเรงรีบหรือแขงขันอะไรกับใคร เดินใหชา ลง แลวจะพบวาเราได

 

อีก 4 ป จบออกมาบรรจุแตงตัง้ เปน วาที่ ร.ต.ต. หรือรับจากเด็กทีจ่ บ ม.ศ.5 เดิม หรือ
ม.6 และคัดเลือกจากขาราชการตำรวจชัน้ ประทวนทีอ่ ายุไมเกิน 25 ป อีกประมาณรนุ
ละ 50 นาย เขาโรงเรียนนายรอยตำรวจเลยเรียน 4 ป เชนเดียวกัน (สายนีเ้ รียกวา
ลูกหมอของสำนักงานตำรวจแหงชาติ)
2. รับสมัครจากบุคคลภายนอกหรือขาราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิปริญญา
ตรีและ ขาราชการตำรวจทีม่ ยี ศ จ.ส.ต. และ ด.ต. เขาอบรม หลังจากการอบรมเสร็จ
ก็จะไดรบั การบรรจุแตงตัง้ เปน ร.ต.ต.(ซึง่ สวนใหญจะสำเร็จการศึกษาทางดานนิตศิ าสตร และ
รัฐศาสตร)
ถาจะถามวาขาราชการตำรวจทั้งสองสวนนี้ใครทำงานดีกวากันผมคงตอบไดยาก
เพราะถาพูดถึงความรูคงไมแตกตางกัน ตองถามวางานที่ทำเปนอะไร ผมยกตัวอยาง
เชน ถาจะประสานงานหนวยงานอื่นซึ่งเปนตำรวจดวยกัน ตำรวจที่จบจาก โรงเรียน
นายรอยตำรวจสามพรานจะประสานงานไดดีกวา เนื่องจากจะเพื่อน มีนอง มีรุนพี่ที่คอน
ขางแข็งแรงมาก แตถาเปนการประสานงานตางหนวยงาน ขาราชการตำรวจอบรมสวน
มาก จะมีความนุมนวลและประสานงานไดดีกวา แตอยางไรก็ตามทุกอยางขึ้นอยางขึ้นอยู
กับคน ไมวาจะจบจากที่ไหนถาไมดี ไมมีความจริงใจ ไมรักในวิชาชีพตนเอง มุงแตเอารัด
เอาเปรียบเพื่อนรวมงาน เอารัดเอาเปรียบประชาชน มุงแตประโยชนสวนตน เห็นความ
สำคัญของผบู งั คับบัญชาการมากกวาของเพือ่ นรวมงาน หรือผใู ตบงั คับบัญชา มงุ แตความ
เจริญเติบโตของตนเองโดยไมมองเห็นความเปนอยูของลูกนอง ไมวาจะจบจากสถาบัน
ใดก็ไมแตกตางกัน
ปจจุบนั ผมเห็นวา ในแวดวงตำรวจมีสงิ่ ทีน่ า เปนหวงอยางยิง่ คือ "วินยั " ถา
องคกรตำรวจขาดวินัย ก็เหมือนกองโจรติดอาวุธดีๆ นี่เอง ผมจึงอยากเรียกรองใหขา
ราชการตำรวจทุกนายรักษาวินยั ไมวา จะเปนผบู งั คับบัญชาซึง่ ตองมีวนิ ยั ในการปกครองบังคับ
บัญชา ใหความยุตธิ รรมโดยเสมอภาค พิจารณาความชอบจากผลการปฏิบตั งิ าน ความสำเร็จ
ของงานเปนสำคัญ ความเอือ้ อาทรตอผใู ตบงั คับบัญชาการดวยความจริงใจ หรือไมวา จะเปน
ผใู ตบงั คับบัญชาการตองรักษาวินยั ในการทำงาน และทำงานทีไ่ ดรบั มอบหมายตามตำแหนง
หนาทีข่ องแตละบุคคลอยางเต็มความสามรถ เชน สายตรวจจักรยานยนตมหี นาทีห่ ลัก
คือการปองการเหตุรายและ ระงับเหตุ ทานไดออกไปตรวจพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายครบ
ถวนหรือไม ทานไดออกไประงับเหตุทันทวงทีในหวงเวลากำหนดหรือไม? ทานทำงาน
คุมคาเงินเดือนซึ่งประชาชนจางคุณมาหรือไม? หรืออยูเชาชามเย็นชามไปวันๆ เพียงเอา
เครื่องแบบมาสวมใสทับรางกายไวเทานั้น โดยไมมีจิตวิญญาณความเปน "ตำรวจ"

เห็นอะไรที่ละเอียดมากขึ้น หรือลองฝกทำสมาธิ กำหนดลมหายใจเขาออก หยุดความ
คิดฟุงซานดูบางเพราะเมื่อใดที่จิตใจสงบ ก็จะนำมาซึ่งความรูสึกที่นิ่งและเปนสุข

พักกายพักใจไปกับสิ่งที่ชอบ บางครั้งการที่คนเราอยูในสภาพแวดลอม
ทีเ่ ดิม ๆ มีกจิ วัตรประจำวันทีเ่ ดิม ๆ ก็มกั จะสงผลใหเกิดความจำเจ เบือ่ หนาย และทำใหเกิด
ความเครียดได ดังนั้น คนหาตัวเองใหเจอวาเราชอบอะไร ไดทำอะไรแลวรูสึกสนุก รูสึกมี
ความสุข ก็หาเวลาอยูกับสิ่งที่เราชอบ
เชนบางคนอาจจะชอบเดินทางทองเทีย่ ว
อานหนังสือ เลนกีฬาเปนตน การทำ
ในสิ่งที่เราพึงพอใจจะชวยใหเรา
เพลิดเพลินไปกับสิ่งนั้น จนลืม
เวลาที่จะมานั่งคิดกังวลใน
เรือ่ งตาง ๆ ได สุดทายนี้
จะสุขหรือทุกข อยูที่ใจ
ของเรา บางครั้งเพียง
แคเราพอใจในชีวิตที่เปนอยู
ก็ทำใหรับรุถึงความสุขไดอยาง
ประหลาดแลว................

 

⌫  ⌫  ⌫   
    

ตามที่สำนักงานตำรวจแหงชาติ มีนโยบายการปลุกจิตสำนึกของประชาชนคนในชาติ ในการดูแลรักษาตนไมอยาง
จริงจัง จึงมีโครงการ 1 โรงพัก 1 วัด 1 โรงเรียน สานสามัคคีทำความดี ปลูกตนไมเพือ่ พอและแมของแผนดิน..
.เพื่อใหการบริหารงานโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค ตอมา ตำรวจภูธรภาค 6 จึงไดดำเนินการบริหารโครงการ ซึ่ง
หนึง่ ในกิจกรรมทีด่ ำเนินการ จัดใหมกี ารประกวดเรียงความสรางจิตสำนึกในการดูแลรักษาตนไม ..ปลูกตนไมในใจคน...และ
ไดมีการประชาสัมพันธ ให นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป แขงขันประกวดเรียงความดังกลาว
จากการพิจารณาของคณะกรรมการ ในสวนของ ตำรวจภูธรภาค 6 ปรากฏวา เด็กหญิง ปญญาดา บุดดี ขณะนัน้
(ประมาณเดือน ตุลาคม 2551 ) เรียนอยชู นั้ ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานหนองปรือ ตำบลบานกลาง อำเภอวังทอง
ซึง่ มี คุณครูบญ
ุ ศรี จันประตูมอญ เปนพีเ่ ลีย้ ง ไดรบั โลและเงินรางวัล ชนะเลิศอับดับ 1 ของตำรวจภูธรภาค 6 เมือ่
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2552

ประวัติ

เด็กหญิงปญญาดา บุดดี เกิดเมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2540 อายุ 12 ป อยู
บานเลขที่ 102 / 1 หมู 27 ตำบลบานกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก บิดาชือ่
นายพล บุญทิง้ (เสียชีวติ แลว) มารดาชือ่ นางศรีอำไพ บุดดี ปจจุบนั อาศัยอยกู บั มารดา
2 คน ขณะนี้เรียน อยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานกลางพิทยาคม บานหนองปรือ
ตำบลบานกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ถาม..... ทราบเรื่องโครงการ และหัวขอเรื่องที่จะเขียนบทความจากที่ไหน ใครเปนคน
แนะนำครับ ?
ตอบ.... หนูทราบเรื่องมาจาก คุณครูบุญศรี จันประตูมอญ คุณครูบอกหนูวา เจาหนาที่
ตำรวจสายตรวจตำบลบานกลางมาประชาสัมพันธเชิญชวนใหประกวดเรียงความใน
หัวขอ ...ปลูกตนไมในใจคน...คะ
ถาม..... ใชเวลาในการเขียนเรียงความกี่วันครับ
ตอบ.... ประมาณ 2 - 3 วัน คะ
ถาม..... อะไรเปนเหตุจูงใจที่ทำใหหนูอยากเขียนเรียงความนี้
ตอบ.... หนูเติบโตมาอยูทามกลางปาไม กับความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ แตปจจุบัน
หนูเห็นการตัดไมทำลายปาในระแวกใกลเคียงบานของหนูเปนจำนวนมาก ปาไม
ถูกตัดโคนทำลายเปนที่ทำไรสวน หนูจึงอยากใหคนเราหันมาเอาใจใสดูแลรักษา
ตนไม เพราะปาไมมีประโยชนกับเรา

ถาม..... หนูมีวิธีคิดอยางไรเกี่ยวกับตนไม ปาไม
ตอบ.... หนูคิดวาตนไมมีประโยชนกับเรามากเชน
1. ลดกาชคารบอนมอนอกไซค
2. ปองกันน้ำทวมไหลหลาก
3. ทำใหโลกรมรื่นอุดมสมบูรณ
ดังนัน้ ! หนูจงึ อยากใหทกุ คน ชวยกันรักษา ไมตดั ไมทำลายปา ปลูกตนไมทดแทน
ตลอดจนบำรุงรักษาใหตนไมงอกงามเจริญเติบโต
ถาม..... อยากฝากอะไรกับพี่นองชาวบาน และเพื่อน ๆ บางหรือไมเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตอบ.... หนูอยากเชิญชวนพี่นองชาวบาน และเพื่อนๆ ทุกคนมาชวยกันดูแลเอาใจใส
ธรรมชาติปา ไม ใหคำนึงถึงความเสียหายจากการทำลายตนไม ปาไม ธรรมชาติ
อยากใหผูคนรักถิ่นฐานบานเกิด เพื่อใหถิ่นเกิด บานเมือง และโลกนาอยูยิ่งขึ้น
คะ !
ถาม..... อยากถามความรูสึกที่ไดรับรางวัล
ตอบ.... ดีใจมากคะ เพราะอยางนอยก็เปนการเผยแพรใหคนไดรูคุณคาของปาไม ดีใจ
ที่ทำใหแม ครูอาจารย ภูมิใจในตัวหนู และที่สำคัญคือดีใจที่ไดสรางชื่อเสียงให
กับโรงเรียน
ถาม..... หนูมีความฝน หรือวาดหวังเกี่ยวกับการเรียนและอนาคตอยางไร ?
ตอบ.... หนูฝนไววาอยากมีโอกาสเรียนจบปริญญาตรี แลวมาชวยเหลือชาวบานในหมูบาน
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และยารักษาโรคตาง ๆ แตปญหาของหนู
คือฐานะทางบานของหนูยากจน พอก็เสียชีวติ ไปตัง้ แตหนูอายุไดประมาณ 2 ขวบ
ปจจุบันอาศัยอยูกับแมสองคน ก็ไดแตหวังอยางนั้น แตหนูจะตั้งใจเรียนคะ
ถาม..... แสดงวาอยากเปนหมอ พยาบาล ใชไหม ?
ตอบ.... หนูอยากเรียนเภสัชฯ คะ อยากจัดยาใหคนไข อยากแนะนำใหชาวบานไดรู
เรื่องยารักษาโรค
ถาม..... อยากใหหนูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตำรวจ และคาดหวัง
อยากใหตำรวจทำอยางไรบาง
ตอบ.... ตำรวจ ในสายตาหนูคอื ผปู กปองดูแลประชาชน สำหรับความคาดหวังก็คอื อยาก
ใหตำรวจดูแลรักษาความสงบเรียบรอย ปกปองบานเมืองใหดีที่สุดคะ !
ครับ ! เปนความคิดทีฉ่ ลาดบริสทุ ธิ์ ของ เด็กหญิง ปญญาดา บุดดี พวกเรา
ขาราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา และครอบครัว ขอชืน่ ชมยินดี ดวยความจริงใจ
และขอเปนกำลังให เด็กหญิงปญญาดา บุดดี ไดกระทำความดี คิดดี อยางนีต้ ลอดไป
(บทสัมภาษณ โดย ดาบตำรวจพีรณัฐ ใจปญญา lumpung41@hotmail.com หนวยจัด
ทำวารสาร )
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1. นายออด แกวกลา อายุ 53 ป
อาชีพชางตัดผม บานทรัพยไพรวัลย
- อยากใหเจาหนาทีต่ ำรวจ ตรวจจับรถ จักรยานยนต เสียงดัง รบกวน
โดยเฉพาะเวลากลางคืน
- อยากให เจาหนาทีต่ ำรวจจราจร จัดระเบียบการจอดรถในตลาดทรัพย
ไพรวัลย ใหดกี วาทีเ่ ปนอยู
- เห็นดวยอยางยิ่งที่ ทางสถานีตำรวจภูธรแกงโสภา จัดทำวารสาร
แจกจาย จากการไดพดู คุยกับลูกคาทีม่ าใชบริการทางราน ตางก็พดู
เปนเสียงเดียวกันในทำนอง วาเห็นดวย เพราะทำใหชาวบานไดรบั รู
ขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะเรือ่ งกฎหมายใกลตวั

2. นายวิมล จูชาวนา อายุ 42 ป
อาชีพคาขาย บานเนินสวาง
- เห็นดวยที่ทางตำรวจ จัดทำวารสาร บางทีจะไดรูวาตำรวจบานเรา
หนาตาเปนอยางไร บางคนไดยนิ แตชอื่ ไมเคยเห็นหนา

3. นายสมศักดิ์ ฯ พอคากาแฟ และน้ำดืม่
บริเวณทางลงน้ำตกปอย
- วันกอน ทีวี ทีบ่ า นเสีย รานซอมก็อยไู กล พอดีเห็นในวารสารตำรวจ
แกงโสภา วามีรา น ทีวดี จิ ติ อลทรพย ไพรวัลย ทีส่ นับสนุนวารสาร
มีเบอรโทรศัพท ก็เลยเรียกใชบริการ อันนีก้ ถ็ อื วาผมไดประโยชน
จากตรงนี้
- อยากฝากถึง อบต. อสม. ทำไมฉีดวัคซีนสุนขั จะตองเก็บเงิน ตัวละ
40 บาท หากมีหลายตัว ก็เปนเงินหลายบาท นาจะบริการฟรี

4. นายสมเกียรติ แกวพรหม อายุ 54 ป
อาชีพทำหมู(รองประธานอาสาสมัครตำรวจบานทรัพยไพรวัลย)
- อยากใหเจาหนาที่ตำรวจกวดขันเด็กวัยรุนแขงรถ จักรยานยนต
สรางความหวาดเสียว หนำซ้ำรถทีใ่ ชแขงมีความเสียงดัง โดยเฉพาะ
เสนทางทรัพยไพรวัลย - มวงหอม

 

- หากทางเจาหนาที่ตำรวจ มีงานอะไร ที่จะใหทาง อาสาสมัคร
ตำรวจบานไดชว ยแบงเบาก็ขอใหบอก

5. นายประเติม แกวเผือก อายุ 50 ป
เจาของรานอาหารครัวทรัพยไพรวัลย
- เห็นดวยอยางยิง่ ทีท่ าง สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา ทำวารสารประชา
สัมพันธ เพราะจะทำใหชาวบานไดรขู อ มูลขาวสารของทางราชการ
โดยเฉพาะตำรวจ และยังเปนการสรางภาพลักษณทดี่ ใี หกบั หนวย
งานเอง
- ผทู มี่ าใชบริการรานอาหาร บางทีเปนนักเดินทาง คนตางจังหวัด ได
เห็นวารสารตำรวจ วางตัง้ ยังแสดงความชืน่ ชมยินดีเลย

6. นายตาง ฤทธิศกั ดิ์ อายุ 45 ป อาชีพ คาขาย
รานคามีปม น้ำมันขนาดเล็ก บานมวงหอม (ทางแยกเขานอย)
- อยากใหเจาหนาทีต่ ำรวจ ออกตรวจตรามากขึน้ เพระจากการสังเกต
เห็นวัยรนุ เริม่ สรางปญหากอเหตุทะเลาะวิวาท ทำลายทรัพยสนิ
กันและกัน เชนเผารถจักรยานยนต หรือแมกระทัง่ ทุบกระจกตโู ทรศัพท
สาธารณะตรงทางแยกเขาบานเขานอย
- วัยรนุ กลมุ นีท้ ะเลาะวิวาทกันบอยขึน้ อยากใหเจาหนาทีต่ ำรวจกวดขัน
ควบคุมวัยรนุ โดยเฉพาะเวลาหลังเทีย่ งคืน ตี 1 ตี 2 โดยเฉพาะ
เวลามีงานบุญตาง ๆ บางทีรา นน้ำมันผมปดแลวมาเรียก ตองเปด
ใหบริการไมงนั้ ผมจะโดนแกลงขวางปาสิง่ ของเขาใส แตผมเกรงวา
จะเขาทางโจร เพราะเปนเวลากลางคืนซึง่ ผมทำใจลำบากจริง ๆ

7. จาสิบตำรวจ ณัฐกร แกวบุญปน อายุ 35 ป (จาบอย)
ตำแหนง ผบู งั คับหมงู านปกครองปองกันสถานีตำรวจภูธร
แกงโสภา ปจจุบนั ทำหนาทีส่ ายตรวจ รถจักรยานยนต
- เจาหนาทีต่ ำรวจทุกนาย ผมเชือ่ วา มีความสำนึกในบทบาท หนาที่
ตนเอง ทุกนายผานการฝกอบรมไมวาจะเปนวิชาทหาร, การตอสู
ปองกันฯ วิชาการ, กฎหมายตางๆ แตในการปฏิบตั งิ านจริง เจาหนาที่
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ตำรวจก็ตอ งใชความระมัดระวังอยางยิง่ กับผลกระทบทีจ่ ะตามมา นานา
ประการ ไมวา จะเปนกลมุ คนอิทธิพลทีม่ อี ยจู ริงในสังคมไทย บาง
ทีลูกหลานกระทำผิดก็ปกปอง โดยไมไดสนใจความถูกตอง รูวาลูก
หลานกระทำผิดก็ยังใหทาย เพราะถือวาตนเองเปนผูกวางขวาง
ยิง่ ใหญ หลายครัง้ ทีว่ ยั รนุ บางกลมุ คึกคะนอง กอการทะเลาะวิวาท
เพราะคิดวาตนเองมีคนหนุนอยูขางหลัง ผมเห็นวาบางทีเจาหนาที่
ตำรวจเองก็อดึ อัด ไมอยากใชความรุนแรงเขาจัดการปญหา อยากให
บานเราอยกู นั แบบพีแ่ บบนอง ถอยทีถอ ยอาศัยกัน โดยไมอาคาดมาด
ราย หรือเห็นตนเปนใหญ
- แตบางทีถา การขอรองกันยังไมไดผล เจาหนาทีต่ ำรวจก็จำเปนจะตอง
ดำเนินการตามกฎหมาย แตการจัดการปญหาตาง ๆ ก็จะเอากฎหมาย
มาบังคับหมดทุกเรือ่ งไปก็ใชวา ปญหาจะหมดไป ถาตราบใดทีท่ กุ ฝาย
ยังเห็นแกประโยชนสว นตน ไมยอมลดราวาศอก ซึง่ อันทีจ่ ริง บานเรา
ก็อยใู กลๆ กัน ไมไดใหญโตกวางขวางเหมือนเมืองใหญ ไปไหนเขา
นอกออกในทาง ก็ผานและเจอกันอยูเสมอ จึงอยากเรียกรองให
ทุกคนทุกฝายมีน้ำใจใหกัน เผื่อแผกัน นึกถึงตัวตนของความเปน
คนไทย ทีม่ จี ดุ ศูนยรวม ทีช่ าติ ศาสนา พระมหากษัตริย สืบไป....

8. นายประสิทธิ์ แสนเปลีย่ น อายุ 52 ป อาชีพขายกาแฟ
และอาหารตามสัง่ ในตลาดสองชัน้ ทรัพยไพรวัลย
คำวา ...สุ
...จิ
...ปุ
...ลิ

=
=
=
=

สุตตะ หรือการฟง
จินตนาการ หรือการคิด
ปุจฉา หรือ การถาม
ลิขติ หรือ การเขียน

กระผม เห็นดวยทางดานกฎหมายของ
ประชาชนทุกชนชั้น ทุกคนมีสิทธิเทา
เทียมกันก็จริงอยู แตในแนวทางการ
ปฏิบัติจริงแทแลวนั้น.(คนอีกจำนวนไม
นอยที่ขาดคำวา สุ , จิ , ปุ , ลิ )
ผคู นในแตละชุมชนตางก็ตงั้ หนาตัง้ ตาทำ
มาหากินเพื่อครอบครัว วารสารที่เรา
อ า นนี้ เ กิ ด ขึ้ น ได จ าก สภ.แก ง โสภา
ก็ เ พื่ อ ให ผู ค นในชุ ม ชน ต.แก ง โสภา
และชุมชน

ใกลเคียงไดอา น ไดศกึ ษาเพือ่ เปนองคประกอบความรคู วามเขาใจใน
ดานกฎหมายก็ดหี รือความรเู กล็ดเล็กเกล็ดนอยก็ดกี ระผมเอง ไดขนึ้
ตนคำวา..สุ , จิ , ปุ , ลิ.. เพราะถาคนทุกคนขาด ..สุ , จิ , ปุ , ลิ..
แลว เราแคเปนคนตัง้ มัน่ ในแนวทางของคนทีย่ งั ไมเพรียบพรอมดวย
องคความรทู พี่ ฒ
ั นายัง่ ยืน หากมีความเขาใจคำวา ..สุ , จิ , ปุ , ลิ..
ก็ถอื วาคน ๆ นัน้ ไดพฒ
ั นาความคิด ไปในทิศทางทีด่ ี ไมมใี ครสามารถ
มาหลอกลวงเรา ตาง ๆ นานา ได
กระผมจึงขอยกตัวอยางงายๆ วา ถาเรารจู กั คำวา .... การฟง,
การคิด , การถาม , การเขียน ... เหตุไฉนเลา ? (เขาสกู ารเมือง
นิดหนอย) ไมวา การเมืองทองถิน่ ก็ดี การเมืองระดับประเทศก็ดี

นักการเมืองเลว ๆ มาหลอกลวงเราไมไดแน ใชไหมครับ ? ผคู นทุก
วันนีท้ ถี่ กู หลอกและถูกชักจูงงาย ๆ ก็เพราะขาดคำวา ..สุ, จิ, ปุ, ลิ..
นั่นเอง.....

9. เด็กทรัพยไพรวัลย โดยกำเนิดคนหนึง่
(นายเกียรติกวิน ดวงณัฐ รานหนองโฆษณา ทรัพยไพรวัลย)
ทุกยุค ทุกสมัย สังคมแบงออกเปนสองพวกเสมอ พวกหนึง่
คือสุจริตชน ซึง่ ทำงานสุจริตโดยทัว่ ไป เปรียบเหมือนอยทู า มกลางแสง
สวาง มองเห็นงาย ถูกทำรายก็งา ย อีกพวกหนึง่ คือ ทุจริตชน หรือ
พวกที่ทำผิดกฎหมายทั้งปวง เปรียบเหมือนอยูในที่มืด หลบๆ
ซอน ๆ แอบ ๆ บัง ๆ และมีผทู ที่ ำหนาทีพ่ ทิ กั ษกฎหมาย อภิบาล
สุจริตชนปราบปรามทุจริตชน นั่นก็คือ .......เจาหนาที่ตำรวจ....
ลองสังเกตดูเถอะ ..คนไหนเกลียดตำรวจ มักเปนคนทีอ่ ยใู นเงามืด
เสียเปนสวนมาก
ผมคิดวาเจาหนาทีต่ ำรวจเปนขาราชการตำรวจทีต่ ดิ ตอ
ไดงา ย หนวยงานหนึง่ ก็ผมไมไดทำผิดกฎหมาย จะไปกลัวอะไรกับ
ตำรวจ อยากอยใู กล ๆ ดวยซ้ำ หากวันใด พีจ่ า หรือพีด่ าบ เกิดงวง
นอนเพราะเมือ่ คืนนอนดึก มัวคุยธุระกับแมไอหนู พีจ่ า หรือพีด่ าบทำทา
ไมเต็มใจจะดำเนินเรือ่ งทีผ่ มจะติดตอดวย ผมก็จะเปรย ๆ วา ทาน
สารวัตรอยไู หมครับ .. เดีย๋ วผมคุยกับทานสารวัตรก็ได เพียงเทานัน้
พีจ่ า หรือพีด่ าบ ก็หตู าแจงขมีขมันจัดการใหทนั ที.. หากวันใด ทาน
สารวัตรก็งว งนอนเหมือนกัน เพราะดูทวี ดี กึ ไปหนอย ผมก็จะเปรย ๆ
วา ทานหัวหนาอยไู หมครับ ผมคุยกับทานหัวหนาก็ได ทานสารวัตร
ก็ตาสวางเหมือนกัน
ตำรวจติดตองาย เพราะมีการบังคับบัญชาเปนลำดับชั้น
ทำแผนผังองคกรไวชดั เจน ดังนัน้ ผมวาหมดยุคแหงการกลัวตำรวจ
กลัวรีดไถ กลัวยัดขอหา กลัวจับแพะ หมดยุคไปแลว เพราะจะมี
อยูบางก็นอยเต็มที ปจจุบันจึงมีแตทุจริตชนเทานั้นที่เกลียดกลัว
....ตำรวจ.

⌫  ⌫  ⌫   
    

 

คลายไขเดงกีแตไมถงึ ช็อค
ลักษณะโรค

โรคชิคนุ กุนยา เปนโรคติดเชือ้ ไวรัสชิคนุ กุนยาทีม่ ยี งุ ลายเปนพาหะนำโรค มีอาการ
คลายไขเดงกี แตตางกันที่ไมมีการรั่วของพลาสมาออกนอกเสนเลือด จึงไมพบผูปวยที่มี
อาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) ซึ่งเปน RNA Virus
จัดอยูใน genus alphavirus และ family Togaviridae มียุงลาย Aedes aegypti,
Ae. albopictus เปนพาหะนำโรค

วิธีการติดตอ

ติดตอกันไดโดยมียุงลาย Aedes aegypti เปนพาหะนำโรคที่สำคัญ เมื่อ
ยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผูปวยที่อยูในระยะไขสูง ซึ่งเปนระยะที่มีไวรัสอยูในกระแส
เลือด เชื้อไวรัสจะเขาสูกระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้น แลวเดินทางเขาสูตอมน้ำลาย
เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอื่นก็จะปลอยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำใหคนนั้นเกิด
อาการของโรคได

ระยะฟกตัว
โดยทัว่ ไปประมาณ 1-12 วัน แตทพี่ บบอยประมาณ 2-3 วัน
ระยะติดตอ ระยะไขสงู ประมาณวันที่ 2-4 เปนระยะทีม่ ไี วรัสอยใู นกระแสเลือดมาก
อาการและอาการแสดง

ผปู ว ยจะมีอาการไขสงู อยางฉับพลัน มีผนื่ แดงขึน้ ตามรางกายและอาจมีอาการคัน
รวมดวย พบตาแดง (conjunctival injection) แตไมคอยพบจุดเลือดออกในตาขาว
สวนใหญแลวในเด็กจะมีอาการไมรนุ แรงเทาในผใู หญ ในผใู หญอาการทีเ่ ดนชัดคืออาการปวด
ขอ ซึง่ อาจพบขออักเสบได สวนใหญจะเปนทีข่ อ เล็กๆ เชน ขอมือ ขอเทา อาการปวดขอ
จะพบไดหลายๆ ขอเปลีย่ นตำแหนงไปเรือ่ ยๆ (migratory polyarthritis) อาการจะรุนแรง
มากจนบางครัง้ ขยับขอไมได อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห ผปู ว ยบางรายอาจมีอาการ
ปวดขอเกิดขึ้นไดอีกภายใน 2-3 สัปดาหตอมา และบางรายอาการปวดขอจะอยูไดนาน
เปนเดือนหรือเปนป ไมพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงถึงช็อก ซึ่งแตกตางจากโรคไขเลือดออก
อาจพบ tourniquet test ใหผลบวก และจุดเลือดออก (petichiae) บริเวณผิวหนังได

ความแตกตางระหวางไขเลือดออก กับการติดเชือ้ ชิคนุ กุนยา

1. ใน ชิคนุ กุนยา มีไขสงู เกิดขึน้ อยางฉับพลันกวาใน ไขเลือดออก คนไขจงึ มา
โรงพยาบาลเร็วกวา
2. ระยะของไข สั้ น กว า ในเดงกี ผู ป ว ยที่ มี ร ะยะไข สั้ น เพี ย ง 2 วั น พบใน
ชิคุนกุนยา ไดบอยกวาใน ไขเลือดออกโดยสวนใหญไขลงใน 4 วัน
3. ถึ ง แม จ ะพบจุ ด เลื อ ดได ที่ ผิ ว หนั ง และการทดสอบทู นิ เ กต ใ ห ผ ลบวกได

บุหรี่ เลิกบุหรีง่ า ย ๆ แค "ใจ" พรอม

รูอยูเหมือนกันวา การที่จะเลิกอะไรใหเด็ดขาดแตละอยางนั้นมันแสนยาก...
เลิกกับแฟน เลิกกินหวาน เลิก...เลิก...เลิก...และเลิกที่ยากอันดับตนๆ คือ เลิกสูบบุหรี่
แมจะรูกันอยูแลววา ผลงานของ "บุหรี่" นั้น มากมายและรายกาจยิ่งนัก
ผิวหนังเหี่ยวยน นิ้ว-เล็บเหลือง โรงสะเก็ดเงิน มะเร็งผิวหนัง ตอกระจก ฟนผุ
มะเร็งในปาก แผลในกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ มะเร็งกลองเสียง มะเร็งปอด ถุงลม
โปงพอง มะเร็งมดลูก มีลกู ยาก แทงบุตรหรือเด็กผิดปกติ สมรรถภาพทางเพศเสือ่ ม ฯลฯ
แต...ก็ยังเปนเรื่องยากของเหลาสิงหอมควันอยูดีที่จะ "ตีจากบุหรี่"
วันนี้มีวิธีมาแนะนำ
1. เชื่อมั่น และตั้งมั่นในการเลิกบุหรี่ อยาพยายามหาขออางมาเพื่อกลับไป
สูบอีกครั้ง
2. หาเพื่อนรวมอุดมการณเลิกสูบบุหรี่และทำไปพรอมๆ กัน
3. ทิ้งอุปกรณหรือสิ่งที่ทำใหนึกถึงบุหรี่ใหหมด รวมทั้งทำความสะอาดที่พักอาศัย
หรือไปอยูในที่ที่ไมมีกลิ่นหรือสิ่งกระตุนที่ทำใหอยากบุหรี่

แตสวนใหญจะพบจำนวนทั้งที่เกิดเองและจากทดสอบนอยกวาใน ไขเลือดออก
4. ไมพบ convalescent petechial rash ทีม่ ลี กั ษณะวงขาวๆใน ชิคนุ กุนยา
5. พบผืน่ ไดแบบ maculopapular rash และ conjunctival infection ใน
ชิคุนกุนยา ไดบอยกวาในเดงกี
6. พบ myalgia / arthralgia ใน ชิคนุ กุนยา ไดบอ ยกวาในเดงกี
7. ใน ชิคุนกุนยา เนื่องจากไขสูงฉับพลัน พบการชักรวมกับไขสูงไดถึง 15%
ซึ่งสูงกวาในเดงกีถึง 3 เทา

ระบาดวิทยาของโรค

การติดเชือ้ Chikungunya virus เดิมมีรกรากอยใู นทวีปอาฟริกา ในประเทศ
ไทยมีการตรวจพบครั้งแรกพรอมกับที่มีไขเลือดออกระบาดและเปนครั้งแรกในทวีปเอเชีย
เมื่อ พ.ศ. 2501 โดย Prof.W McD Hamnon แยกเชื้อชิคุนกุนยา ไดจากผูปวย
โรงพยาบาลเด็ก กรุงเทพมหานคร / ในทวีปอาฟริกามีหลายประเทศพบเชื้อชิคุนกุนยา
มีการแพรเชือ้ 2 วงจรคือ primate cycle (rural type) (คน-ยุง-ลิง) ซึง่ มี Cercopithicus
monkeys หรือ Barboon เปน amplifyer host และอาจทำใหมผี ปู ว ยจากเชือ้ นีป้ ระปราย
หรืออาจมีการระบาดเล็กๆ (miniepidemics) ไดเปนครั้งคราว เมื่อมีผูที่ไมมีภูมิคุมกันเขา
ไปในพืน้ ทีท่ มี่ เี ชือ้ นีอ้ ยู และคนอาจนำมาสชู มุ ชนเมือง โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ ยี งุ ลายชุกชุมมาก
ทำใหเกิด urban cycle (คน-ยุง) จากคนไปคน โดยยุง Aedes aegypti และ Mansonia
aficanus เปนพาหะ / ในทวีปเอเซีย การแพรเชือ้ ตางจากในอาฟริกา การเกิดโรคเปน urban
cycle จากคนไปคน โดยมี Ae. aegypti เปนพาหะที่สำคัญ ระบาดวิทยาของโรคมีรูป
แบบคลายคลึงกับโรคติดเชื้อที่นำโดย Ae. aegypti อื่นๆ ซึ่งอุบัติการของโรคเปนไปตาม
การแพรกระจายและความชุกชุมของยุงลาย หลังจากทีต่ รวจพบครัง้ แรกในประเทศไทย ก็มี
รายงานจากประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย ไดแก เขมร เวียตนาม พมา ศรีลังกา อินเดีย
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
โรคนีจ้ ะพบมากในฤดูฝน เมือ่ ประชากรยุงเพิม่ ขึน้ และมีการติดเชือ้ ในยุงลายมาก
ขึ้น พบโรคนี้ไดในทุกกลุมอายุ ซึ่งตางจากไขเลือดออกและหัดเยอรมันที่สวนมากพบใน
ผอู ายุนอ ยกวา 15 ป ในประเทศไทยพบมีการระบาดของโรคชิคนุ กุนยา 6 ครัง้ ในป พ.ศ.
2531 ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร พ.ศ. 2534 ทีจ่ งั หวัดขอนแกนและปราจีนบุรี ในป พ.ศ. 2536
มีการระบาด 3 ครั้งที่จังหวัดเลย นครศรีธรรมราช และหนองคาย

การรักษา

ไมมกี ารรักษาทีจ่ ำเพาะเจาะจง (specific treatment) การรักษาเปนการรักษาแบบ
ประคับประคอง (supportive treatment) เชนใหยาลดอาการไข ปวดขอ และการพักผอน

4. หลีกเลี่ยงกาแฟ มีการศึกษาออกมาวากาเฟอีนกระตุนใหอยากนิโคตินได
5. เลีย่ งการดืม่ แอลกอฮอล
6. กินผัก ผลไม ใหมาก แทนการกินเนือ้ สัตว เพราะโพแทสเซียมและแมกนีเซียม
ในผัก-ผลไม จะชวยขับนิโคตินออกจากรางกาย ขณะทีเ่ นือ้ สัตวจะยิง่ ทำใหอยาก สูบบุหรี่
มากยิ่งขึ้น
7. ดื่มน้ำมากๆ ชวยขับนิโคตินออกจากรางกาย
8. หากิจกรรมคลายเครียด หรือลดความวาง
9. ออกกำลังกายใหเหงื่อออกเปนประจำ
10. แปรงฟน หรืออมลูกอมบอยๆ
11. ในระยะแรกพยายามเลี่ยงที่จะอยูในวงของคนสูบบุหรี่
นอกจากกรรมวิ ธี ดั ง กล า วแล ว ป จ จุ บั น ตามโรงพยาบาลและคลิ นิ ก ต า งๆ
รับปรึกษาและมีวิธีการเลิกบุหรี่หลากหลายวิธี
แต ไ ม ว า จะใช วิ ธี ก ารอย า งไรก็ ต าม สิ่ ง สำคั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะทำให เ ลิ ก ได ห รื อ ไม นั้ น
ขึน้ อยทู ี่ "ใจ" เทานัน้ เอง !! (สถานีอนามัยตำบลแกงโสภา)

  ⌫  ⌫  ⌫       

พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ สวญ.สภ.แกงโสภา

ติดยศ จาสิบตำรวจ ใหกบั

1. สิบตำรวจเอก พีรศักดิ์ เปรมโพธ
เปน จาสิบตำรวจ
2. สิบตำรวจเอก นคร ปานรอด
เปน จาสิบตำรวจ
3. สิบตำรวจเอก มนู ศรีอาวุธ
เปน จาสิบตำรวจ
4. สิบตำรวจเอก อำนาจ ขวัญออน
เปน จาสิบตำรวจ
5. สิบตำรวจเอก ชัยวัฒน ทองกวด
เปน จาสิบตำรวจ
เปน จาสิบตำรวจ
6. สิบตำรวจเอก ไชยกรณ บุญชู
และอีก 2 นาย ทีไ่ มไดมารวมในวันที่ 5 มิถนุ ายน 2552
7. สิบตำรวจเอก ชโลมวิทย กอกเผือก
เปน จาสิบตำรวจ
8. สิบตำรวจเอก ณัฐพิ ร จันสิงห
เปน จาสิบตำรวจ
โดยคำสัง่ มีผล ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป

อาชญากรรม ตามความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตยสถาน พงศ. 2542 ใหความหมายวา เปนการกระทำความ
ผิดทางอาญา
อาชญากรรม ในความหมายของสังคมวิทยา ใหความ
หมายวา เปนพฤติกรรมทีม่ กี ารกระทำผิดโดยผกู ระทำผิดมีเจตนาใน
การกระทำดังกลาวเปนการกระทำความผิดที่มีลักษณะรายแรง มี
ความรุนแรุงและเปนอันตรายตอสังคม ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ
จำนวนมหาศาลตอสังคม โดยผกู ระทำความผิดตองถูกลงโทษ โดย
ผานกระบวนการยุติธรรมเปนสำคัญ
สรุปแลวอาชญากรรม ก็คือ การกระทำผิดที่ทำใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหายตอทรัพยสนิ หรือบุคคล เชน การลักทรัพย
วิง่ ราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฆาคนตาย ขมขืน เปนตน ซึง่
เรียกวาเปนการกระทำผิดทางคดีอาญาและมีกฎหมายลงโทษผู
กระทำผิด หรือผกู อ อาชญากรรม
อาชญากร ตามความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตยสถาน พงศ. 2542 ใหความหมายวาคือผกู อ อาชญากรรม
หรือผกู ระทำความผิดทีเ่ ปนคดีอาญา
สวนในความหมายของกฎหมาย และอาชญาวิทยา
อาชญากร คือผกู ระทำผิดทางอาญาทีศ่ าลไดมคี ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ วา
มีความผิดและไดรบั โทษทางอาญา
เพราะฉะนั้น เมื่อไมมีอาชญากรก็จะไมมีอาชญากรรม
อาชญากรรมสามารถปองกันไดโดยความรวมมือจากประชาชนทุกคน
เพือ่ สกัดกัน้ ไมให อาชญากร ตอ อาชญากรรม
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(โดย พ.ต.ท.ชนะชัย

 

แสงศิริ (พงส.สบ.3) สภ.แกงโสภา)

ขอควรรูของผูขับขี่รถเพื่อความปลอดภัย
1. กอนนำรถไปใช ใหตรวจสภาพความพรอมของรถวามีความสมบูรณ เรียบรอย
และปลอดภัยหรือไม
2. ผูขับขี่จะตองตรวจสอบคุณสมบัติ ความสามารถและความพรอมในการขับขี่
ของตน ตองมีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัวและระมัดระวังตลอดเวลา
3. ประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่ถึงแกความตายจากอุบัติเหตุบนทองถนนมีสาเหตุ
มาจากการดื่มแอลกอฮอลหรือยาเสพติด
4. ยาประเภทลดความอวน , ยาแกปวด ,ยาแกไขหวัดบางประเภทอาจทำใหนสิ ยั
ในการขับรถเปลี่ยนไปได หรือทำใหงวงขณะขับรถ จึงไมสมควรขับรถหลังกินยาเหลานั้น
5. ผูขับขี่รถที่กินยาบา นอกจากจะทำใหสมองเสื่อม รางกายออนเพลียเปนโรคจิต
บอยครั้งไดกออุบัติเหตุรายแรงทำใหคนตายและบาดเจ็บเปนจำนวนมาก บางรายที่กินยาบา
ปลอมเขาไป อาจไดรับพิษถึงตาย
6. ผขู บั ขีจ่ ะตองขับขีร่ ถโดยปฏิบตั ติ ามกฎจราจรและ เครือ่ งหมายจราจร สัญญาณ
เครื่องหมายที่ขอบทางพื้นทาง คำสั่งของเจาพนักงานจราจร และกฎแหงความปลอดภัย
โดยเครงครัด

ขับรถลุยน้ำทวมทำอยางไร

เมื่อยางรถแตกอยาสติแตก

1. ถ า ไม รู ภู มิ ป ระเทศ อย า ขั บ รถลุ ย
เปนอันขาด
2. สั ง เกตและขั บ ตามรอยรถคั น หน า
หรื อ ถ า ขั บ ไปคนเดี ย ว ให จ อดรถ
ใส เ บรกมื อ แล ว สำรวจเส น ทางเป น
ระยะ กอนออกรถ

ตั้ ง สติ ใ ห มั่ น จั บ พวงมาลั ย ให มั่ น คง /
ถอนคันเรงออก /และเบรกอยางเบาแรง
/ หามเหยียบคลัทชเด็ดขาด และหามดึง
เบรคมือดวย / ลดความเร็วของรถพรอม
กับใหสัญญาณเลี้ยว เขาขาง เลี้ยวเขา
ขางทาง / เมือ่ ควบคุมรถไดแลว ใหเปลีย่ น
มาใชเกียรต่ำ แลวหยุดรถ

ขอควรระวังก็คอื ถายางระเบิดในขณะทีใ่ ชความเร็วสูงมากจะควบคุมรถไมได อุบตั เิ หตุ
รายแรงจะเกิดขึน้ ตามมาอยางแนนอน ขับเร็ว ขับชา ถึงทีห่ มายเหมือนกัน แตขบั ชาปลอดภัยกวา

การขับรถในสภาวการณตา ง ๆ
1. การขับรถในเวลากลางคืน ควรใชความเร็วต่ำกวาปกติ อยาตามหลังรถคันหนา
กระชั้นชิด ระวังรถจักรยาน รถจักรยานยนต และคนเดินถนน
2. ขับรถทางไกลตองตื่นตัวตลอดเวลา หากเหนื่อยหรืองวงใหจอดพัก
3. เมื่อมีหมอกจัดหรือควันไฟ และจำเปนตองผานใหลดความเร็วเหลือประมาณ
40 กม./ ชั่วโมง เปดไฟหนาหรือไฟตัดหมอก ขับตามกันไปในชองวิ่งของตน อยาแซง
อยาหยุด อยาจอดรถบนถนน

การขับรถเขาทางรวมทางแยก

1. ในกรณีขับขี่เขาทางรวมทางแยกที่เปนทางเอก ทางโท ใหผูขับขี่ในทางโทหยุด
รถใหทางเอกไปกอน
2. ในกรณีขบั ขีร่ ถเขาทางแยกพรอมกันใหผขู บั ขีร่ ถเขาทางรวมทางแยกใหรถทางตรง
ไปกอน
3. ในกรณีที่ขับขี่รถเขาทางรวมทางแยกที่เปนวงเวียน ใหรถที่อยูทางขวาหรือในวง
เวียนไปกอน
4. ในขณะพายุฝนฟาคะนอง ถนนจะลื่น ใหลดความเร็ว ใชไฟเมื่อวิสัยทัศนไมดี

การเลี้ยวรถ

1. กอนจะเลี้ยวรถใหผูขับขี่รถแสดงสัญญาณมือ สัญญาณไฟ ใหผูใชทางทราบ
ไมนอ ยกวา 30 เมตร ชลอความเร็วหรือหยุดรถกอนทีจ่ ะเลีย้ ว
2. ในกรณีผูขับขี่รถจะเลี้ยวซาย เลี้ยวขวามาถึงทางรวมหรือทางแยกพรอมกันให
รถเลี้ยวขวาไปกอน
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ประชาสัมพันธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จาก...สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา

งดนำรถจักรยานยนตเสียงดังมาใชบนทองถนน
งดนำรถทีด่ ดั แปลงมาใชบนทองถนน
งดนำรถทีไ่ มตดิ แผนปายทะเบียนมาใชบนถนน
งดนำรถทีไ่ มชำระภาษีประจำปมาใชบนถนน
งดขับขีร่ ถโดยไมมใี บอนุญาตขับขี่
ใหถา ยสำเนาคมู อื การจดทะเบียนรถติดรถ
ฯลฯ

สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา จะทำการเขมงวดการบังคับใชกฎหมาย
พ.ร.บ.จราจรฯ และ พ.ร.บ.รถยนตฯ อยางเครงครัดเร็วๆ นี้ จึงขอประชาสัมพันธ
มายังพีน่ อ งประชาชนใหปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกลาวอยางเครงครัด

สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา ขอสนับสนุน การลองแกงลำน้ำเข็ก
ทีท่ างอำเภอวังทอง จัดใหมขี นึ้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552

ดวยความปรารถนาดี...จาก...
สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา

ขอมูลเพิม่ เติมที่ http//kangsopa.plpolice.com แสดงความคิดเห็นหรือมีขอ เสนอแนะ lumpung41@hotmail.com
ตองการสนับสนุนและหาพืน้ ทีโ่ ฆษณา ติดตอ งานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา
หรือโทร 082 192 8894 และ 083 1611917 (งานอำนวยการ)

