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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓   ข่าว
ข่าวด้านลบ   - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สเีขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : ร้ือฝายล าตะคองกว่า ๑๐๐ แห่ง
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอส)

กรุงเทพฯ : กรมการขนส่งทางบก ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า หวังลดฝุ่น PM๒.๕
(ข้อมูล : แนวหน้า)

พระนครศรีอยุธยา : สทนช. เตรียมเคาะแผนบริหารจัดการลุ่มเจ้าพระยา
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)
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รื้อฝายล าตะคองกว่า ๑๐๐ แห่ง

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นครั้งแรกที่ จ. นครราชสีมา จะรื้อถอนฝายกั้นล้าน้้า
ล้าตะคองตอนบน อย่างน้อย ๑๐๐ แห่ง ใน อ. ปากช่อง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. นี้ เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้า
ไหลลงเขื่อนล้าตะคอง แต่อาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฝายส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เอกชน

ฝายกั้นล้าน้้าล้าตะคองแห่งนี้ อยู่ติดกับบ้านพักส่วนบุคคล เขตบ้านท่าช้าง ต. หมูสี อ. ปากช่อง 
จ. นครราชสีมา ถูกรื้อถอนเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ที่ผ่านมา เพ่ือเปิดทางให้น้้าไหลได้อย่างสะดวก
ชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ให้ข้อมูลว่า ฝายแห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือกักเก็บน้้า ส้าหรับสูบไปใช้ในบริเวณบ้านพักตากอากาศ 
๔ - ๕ หลังของเอกชน ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “เป็นคนใหญ่คนโต” ฝายที่สร้างจุดนี้ อยู่ห่างจากน้้าผุดท่าช้าง 
ประมาณ ๑ กม. ในปีที่ เกิดภัยแล้ง ล้าน้้าล้าตะคองช่วงที่ไหลลงมาจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จะแห้งขอด แต่เมื่อไหลลงสู่ด้านล่าง เขต ต. หมูสี บ่อน้้าผุดท่าช้างที่มีน้้าไหลตลอดปี จะเติมน้้าลงสู่ล้าตะคอง 
จากจุดนี้มีการสร้างฝายหลายแห่ง ในพ้ืนที่ ๗ ต้าบล ใน อ. ปากช่อง ตลอดล้าน้้า เพ่ือชะลอและกักเก็บน้้าสูบ
ไปใช้ประโยชน์ ก่อนที่ล้าน้้าล้าตะคองจะไหลเข้าเข่ือนล้าตะคอง

ปลายปี ๖๒ จ. นครราชสีมา ได้ตั้งคณะกรรมการส้ารวจสิ่งล่วงล้้า ล้าน้้าล้าตะคองตอนบน ซึ่งมีพ้ืนที่
ยาวกว่า ๑๖๐ กม. และพบว่า มีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้้าล้าน้้า ส่วนใหญ่เป็นฝาย จ้านวน ๔๔๗ แห่ง 
ในจ้านวนนี้มี ๑๑๙ แห่ง ทีต่้องถูกรื้อถอนทันที ซึ่งได้ท้าการรื้อถอนไปแล้ว ๖ แห่ง และต้องรื้อถอนส่วนที่เหลือ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. นี้ ส่วนอีก ๒๖๒ แห่ง อยู่ระหว่างการเจรจากับเอกชนเพ่ือให้รื้อถอนเอง และ
ปรับปรุงท้าความสะอาดให้น้้าไหลได้สะดวก ส่วนอีก ๖๖ แห่ง จะไม่ถูกรื้อถอน เพราะมีประโยชน์และขอ
อนุญาตถูกต้อง

การรื้อถอนฝายและสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าล้าตะคอง เป็นหนึ่งในแนวทางการจัดการน้้ารับมือภัยแล้ง ในระยะ
ยาวของ จ. นครราชสีมา โดยมีศูนย์อ้านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นที่ปรึกษา และ
ส่งเสริมให้จิตอาสาพระราชทานใน จ. นครราชสีมา ได้ดูแลรักษาล้าตะคองร่วมกับภาครัฐ

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอ้าเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา ยอมรับว่า การรื้อถอนฝายและ
สิ่งล่วงล้้าล้าน้้าล้าตะคองท้าให้มีผู้เสียประโยชน์ การท้างานของจิตอาสาพระราชทาน จะช่วยลดความขัดแย้งนี้
ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากเอกชนที่ไม่ยอมรื้อถอนฝายและสิ่งปลูกสร้าง ทางจังหวัดได้ตั้งคณะท้างานเจรจาการ
รื้อถอน มีกรมเจ้าท่าเป็นหัวหน้าคณะท้างาน ที่อาจต้องบังคับใช้กฎหมาย “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีใ่กล้ชิดกับประชาชน ก็จะหนักใจหน่อย ที่ต้องไปรื้อถอนฝายของเอกชน” นายอ้าเภอปากช่องกล่าว

(มีต่อ)
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รื้อฝายล าตะคองกว่า ๑๐๐ แห่ง (ต่อ)

ข้อมูลจากส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาระบุว่า หากรื้อถอนฝาย
กั้นล้าตะคองได้กว่า ๑๐๐ แห่ง จะเพ่ิมปริมาณน้้าไหลเข้าเขื่อนล้าตะคองได้กว่า ๑๐ ล้าน ลบ.ม. ต่อปี แต่แผน
ที่จะต้องต้องรื้อถอนฝายกว่า ๑๐๐ แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. นี้ หรือเหลือเวลาอีก ๖ เดือน ต้องจับ
ตาดูว่า ภาครัฐจะท้าส้าเร็จหรือไม่

ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสได้ส้ารวจฝายกั้นล้าตะคองในเขต ต. ขนงพระ ซึ่งมีฝายกว่า ๑๐๐ แห่ง แต่มีเพียง 
๒ แห่งเท่านั้น ที่จะถูกรื้อถอนในเดือน ก.พ. นี้ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า ฝายที่รื้อถอนได้ จะต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่
ทางเข้าออกไม่อยู่ในที่ดินส่วนบุคคล เพื่อลดความขัดแย้ง แต่ฝายส่วนใหญ่อยู่ในที่ตั้งบ้านพักตากอากาศ 
และรสีอร์ท นอกจากนี้ยังพบว่า ฝายที่สร้างในรีสอร์ทเพ่ือรับนักท่องเที่ยวบางแห่ง ผู้ประกอบการน้าใบอนุญาต
ก่อสร้างมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ แต่ใบอนุญาตได้ออกเมื่อหลายปีก่อน อาจต้องมีการพิจารณาว่าจะถอน
ใบอนุญาตหรือไม่

ที่มา : ไทยพีบีเอส
(https://news.thaipbs.or.th/content/๒๘๘๕๔๙)
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กรมการขนส่งทางบก ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า หวังลดฝุ่น PM๒.๕

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการขนส่งทางบกสนับสนุนรถยนต์พลังงานสะอาด 
รถยนต์ไฟฟ้า ลดอัตราภาษีรถประจ้าปี ต่้ากว่ารถยนต์ที่ใช้น้้ามันเชื้อเพลิง ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดฝุ่น
ละออง PM๒.๕ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า มลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM๒.๕ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ที่ใช้น้้ามันเป็นเชื้อเพลิง 
ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมการขนส่งทางบก
จึงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอ่ืนมาทดแทนการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง อาทิ การสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ ไฟฟ้า
มากขึ้น โดยการแก้ไขกฎ ระเบียบ ให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้ และลดอัตราภาษีรถประจ้าปี
ส้าหรับรถพลังงานสะอาด ดังนี้ รถที่ขับเคลื่อนด้วยก้าลังไฟฟ้า หากเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ ที่นั่ง 
จะเก็บภาษีตามน้้าหนักของรถ ในอัตราเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ซึ่งจะน้อยกว่าอัตราภาษี
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ ที่นั่งที่ใช้น้้ามันเชื้อเพลิง ส่วนรถตู้ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รวมไปถึง
รถบดถนน รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร และรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า จะจัดเก็บ
ภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถประเภทเดียวกันที่ใช้น้้ามันเชื้อเพลิง เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้้ามัน
เชื้อเพลิง เสียภาษีประจ้าปีคันละ ๑๐๐ บาท ในขณะที่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานขับเคลื่อน
จากไฟฟ้าจะเสียภาษีประจ้าปีคันละ ๕๐ บาทเท่านั้น ส้าหรับรถที่ใช้ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV 
เป็นเชื้อเพลิง จัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่ก้าหนด ส่วนรถที่ใช้ NGV ร่วม หรือสลับกับน้้ามัน
เชื้อเพลิง จัดเก็บภาษีในอัตราสามในสี่ของอัตราที่ก้าหนด ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดอัตราภาษีรถ
ประเภทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th

(มีต่อ)
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กรมการขนส่งทางบก ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า หวังลดฝุ่น PM๒.๕ (ต่อ)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพ่ิมเติมว่า สถิติ ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒ จ้านวนรถจดทะเบียน
สะสมทั่วประเทศมีจ้านวนทั้งสิ้น ๔๐,๗๑๒,๐๔๓ คัน เป็นรถใช้น้้ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงจ้านวน 
๒๗,๗๔๙,๕๒๔ คัน น้้ามันดีเซลจ้านวน ๑๑,๒๙๔,๐๑๗ คัน ส่วนยอดสะสมจากการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 
(BEV) มีจ้านวน ๒,๘๕๔ คัน ในจ้านวนนี้เป็นรถบัสไฟฟ้าจ้านวน ๑๑๗ คัน ขณะที่จ้านวนรถยนต์ไฟฟ้า
ไฮบริดจ์ (HEV) และปลั๊ก - อินไฮบริดจ์ (PHEV) มียอดสะสมจ้านวน ๑๕๓,๑๘๔ คัน ส่วนรถที่ใช้ NGV เป็น
เชื้อเพลิง มจี้านวน ๕๓,๔๐๗  คัน รถที่ใช้ NGV ร่วมหรือสลับกับน้้ามันเชื้อเพลิง มจี้านวน ๓๑๓,๔๔๐ คัน    

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกให้ความส้าคัญ และพร้อมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานทางเลือกของประเทศ โดยต้องค้านึงถึงการประหยัดพลังงาน การลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงความปลอดภัยต่อการขับขี่ 
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษทางอากาศได้ มีความมั่นคงทางพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

ที่มา : แนวหน้า
(https://www.naewna.com/business/๔๗๐๒๐๙)
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สทนช. เตรียมเคาะแผนบริหารจัดการลุ่มเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) ขีดเส้นผลการศึกษา
จัดล้าดับความเร่งด่วนพัฒนา ๙ แผนหลักจัดการน้้าลุ่มเจ้าพระยา ก.พ. นี้ เตรียมน้าผลการศึกษาต่อยอดสู่แผน
แม่บทให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้าแผนปฏิบัติการรายโครงการ ส่งผลให้การบริหารจัดการน้้าลุ่มเจ้าพระยา
เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า ตามที่ สทนช. ได้ด้าเนินโครงการศึกษา
จัดล้าดับความส้าคัญ ๙ แผนงานบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่
๑) โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ๒) โครงการคลองระบายน้้า
หลากชัยนาท – ป่าสัก - อ่าวไทย ๓) โครงการคลองระบายน้้าควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่สาม ๔) โครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก ๕) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าแม่น้้ า
เจ้าพระยา ๖) โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่นอกคันกั้นน้้า ๗) โครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล –
บางไทร ๘) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าแม่น้้าท่าจีน และ ๙) โครงการพ้ืนที่รับน้้านอง ปัจจุบัน
ผลการศึกษาใกล้เสร็จตามแผน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. นี้ จากนั้น จึงจะเข้าสู่กระบวนการน้า
ผลการศึกษาไปใช้เป็นแผนแม่บทให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง และแผนปฏิบัติการส้าหรับการพัฒนา 
และบริหารจัดการน้้า เพ่ือให้การตัดสินใจด้าเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ น้าไปสู่
การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการน้้า

(มีต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สทนช. เตรียมเคาะแผนบริหารจัดการลุ่มเจ้าพระยา (ต่อ)

นายสมเกียรติ กล่าวต่ออีกว่า ส้าหรับ ๙ แผนงาน เป็นโครงการขนาดใหญ่และใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 
จึงจ้าเป็นต้องศึกษาการจัดล้าดับความส้าคัญ เพ่ือให้แผนงานโครงการที่จะด้าเนินการแต่ละปีเกิดความคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ขณะนี้ผลการศึกษาใกล้เสร็จตามแผน โดยผ่านกระบวนการทบทวนและวิเคราะห์
สภาพปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต รวมทั้งพิจารณาถึงความ
สมบูรณ์ขององค์ประกอบแต่ละแผนงาน และเสนอมาตรการเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน การเปิดเวทีรับฟังความเห็น
จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อโครงการ ที่ส้าคัญ คือ การรวบรวมข้อมูลโครงการ
ย่อยท่ีได้มีการตั้งงบประมาณแล้ว เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันของโครงการย่อยต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนงาน ๙ 
แผนงาน การรวบรวมแผนงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันกับการระบายน้้าของ ๙ แผนงาน
เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมการด้าเนินโครงการทั้งหมด การเพ่ิมเติมรายละเอียดคันกั้นน้้า หรือการสร้างถนนหรือ
ยกระดับถนนขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเก่ียวข้องกับสภาพการไหล เมื่อมีการไหลผ่านพ้ืนที่ลุ่มต่้าต่าง ๆ รวมถึงการจ้าลอง
เหตุการณ์น้้าท่วมปีต่าง ๆ ร่วมกับการจ้าลองโครงการของแผนบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง 
โดยก้าหนดกรณีฐานและเพ่ิมเติมกรณีศึกษา ให้ครอบคลุมทุกความเป็นไปได้ที่เหมาะสม เพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิผลและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้ โดยแต่ละกรณีต้องวิเคราะห์ทุกมิติบนหลักเกณฑ์เดียวกัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ที่ผ่านมา ได้ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน้้าหลาก
บางบาล - บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแผนงานล้าดับที่ ๗ จากทั้งสิ้น ๙ แผน โดยปัจจุบันได้มีการ
ด้าเนินการตามแผน (Road Map) ปี ๖๒ ออกแบบรายละเอียดคลองระบายน้้าหลาก พร้อมศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือ EIA การเวนคืนที่ดินและจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้าง และเริ่มด้าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ 
ปี ๖๒ – ๖๖ กรอบวงเงินรวมประมาณ ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยการขุดคลองระบายน้้าสายใหม่
จากบริเวณ อ. บางบาล – อ. บางไทร และอาคารประกอบตามแนวคลอง ระยะทาง ๒๒.๔ กม. ระบายน้้าได้
สู งสุ ด  ๑ ,๒๐๐ ลบ .ม .  ต่ อวินาที ก่อสร้ า งถนนบนคันคลองทั้ ง  ๒  ฝั่ ง  รวมความกว้ าง เขตคลอง 
๒๔๕ ม. ประตูระบายน้้าในล้าน้้ าสาขา ๒ แห่ง และปลายคลองขุดใหม่ ๑ แห่ง และก่อสร้างเขื่อน
พระนครศรีอยุธยาในแม่น้้าเจ้าพระยา

ทั้งนี้ เมื่อโครงการเสร็จจะส่งผลให้แม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณ จ. พระนครศรีอยุธยา สามารถรองรับอัตรา
การระบายเพิ่มขึ้นได้รวม ๒,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อวินาที ช่วยลดพื้นที่น้้าท่วมในเขตเศรษฐกิจ โบราณสถานส้าคัญและ
พ้ืนที่ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณ จ. พระนครศรีอยุธยา เป็นบริเวณที่
ล้าน้้าแคบที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา การระบายน้้ามากกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. ต่อวินาที ก็จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน
ริมตลิ่งได้ อีกท้ังบริเวณเกาะเมืองอยุธยา ยังเป็นจุดบรรจบของแม่น้้าป่าสักรวมน้้าทั้ง ๒ สาย ท้าให้เกิดการชะลอ
น้้าบริเวณจุดบรรจบและเกิดน้้าเอ่อล้นตลิ่งอยู่เป็นประจ้า ดังนั้น โครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล - บาง
ไทร จ .  พระนครศรีอยุ ธยา (ปลายคลอง)  จะเป็นการลดอัตราการไหลแม่น้้ า เจ้ าพระยา บริ เวณ 
จ. พระนครศรีอยุธยา ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยบายพาสน้้าส่วนเกินผ่านช่องลัด

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/๕e๓๖๓d๓๕e๓f๘e๔๐af๕๔๑aca๙)


