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เกลือสมุทร

“สำ�นกัง�นตำ�รวจแหง่ช�ต ิ(สตช.)” ยุคนีไ้มม่รีุน่พีรุ่น่นอ้งกนัแล้ว 
เนือ่งมาจากผูบ้รหิารของรฐับาลชอบ “บรรณาการ” จากนายตำารวจที่
ประจบสอพลอและสง่สว่ยดว้ยเบ้ียหลากสจีนเพอ้จึงทำาให ้“หเูบา” เมือ่
นายตำารวจที่ชอบประจบสอพลอมีลิ้นกระดาษทรายน้ำาลายเชลแล็ก 
เข้าไปเพ็ดทูลใส่ไฟนายตำารวจด้วยกันจะเชื่ออย่างสนิทใจ ทั้งๆ ที่
นายตำารวจที่เข้าไปสอพลอนั้นมีธุรกิจขนไม้เถื่อน ค้ามนุษย์ ทำาสิ่ง
ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ แต่เขามีเบี้ยหลากสีมาประเคนให้ท่านมิได้ 
ขาดมอืทำาใหท่้านงมงายจนหนา้มดื วนัไหนไมไ่ดย้นิเสียงของนายตำารวจ 
กลุม่นีจ้ะชะเงอ้คอยสัง่ใหค้นใกลช้ดิตามตวัมานัง่ “หนา้เศรา้เลา่ความเทจ็” 
ใสร่า้ยนายตำารวจดว้ยกนัใหท้า่นฟงั ถงึขัน้ไวใ้จใหท้ำาการแตง่ตัง้โยกยา้ย 
ทำาให้นายตำารวจกลุ่มนี้แต่ละคนผลิตเบี้ยหลากสีได้อย่างมหาศาล 

นายตำารวจกลุ่มนี้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานผลิตเบี้ย
หลากสีได้เป็นว่าเล่นแต่ “งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา” เมื่อฟ้าผ่าลงมา 
นายตำารวจกลุ่มนีเ้หมอืนผึง้แตกรงักระจายกนัไปหมด แตพ่วกเขาได้
ตดิยศนายพลฯ กนัเกอืบหมด แตด่ว้ยความมกัใหญใ่ฝส่งูจงึวางแผนรา้ย

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นายกรัฐมนตรี 
ลงนามคำาสัง่นายกรฐัมนตรทีี ่1/2563 เรือ่งใหข้า้ราชการรกัษาจรรยาบรรณ 
และวินัยข้าราชการสั่งกำาชับต่อไปนี้ 1.ไม่กระทำาการอื่นใดเชื่อว่า 
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยทุจริต ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติราชการ
อันเป็นการกระทำาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่อาศัยตำาแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ประมาท

ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการด้วยความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ 
รักษาความลับของทางราชการ มีความสุภาพเรียบร้อยรักษาความ
สามัคคีช่วยเหลือการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและ
ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ให้ข้าราชการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตาม
ปกติ แต่ให้งดการมอบหมายงานพิเศษและสำาคัญและหากมีกรณีไม่
รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาดำาเนินการทางวินัย
ต่อไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำาสัง่ทีอ่อกมานีม้กีารวพิากษว์จิารณก์นัมากในหมูข่า้ราชการ 
ตำารวจ พวกเขารบัราชการมานานไมเ่คยเหน็คำาส่ังทีร่นุแรงเชน่นีม้าก่อน  
ถ้าจะให้คำาสั่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงควรลงดาบกับคุณจ้อ เจ้าเนื้อ กับกลุ่ม
พวกพ้องที่มีหน้าที่บริหารจังหวัดที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแล แต่
กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีหน้าห้องผู้บังคับบัญชาระดับสูงใน สตม.อีก
หน้าท่ีหน่ึงเพือ่เพิม่ศกัยภาพใหต้นเองเป็นการกระทำาขดักบัคำาสัง่ของ
ท่านนายกฯ ฉบับนี้ ควรให้มีการตรวจสอบและลงโทษให้จริงจังเพื่อ
ไม่ให้เป็นตัวอย่างต่อไป “ภายใต้ดวงอาทิตย์ ไม่มีอะไรที่ตำารวจไทย
ทำาไม่ได้”....สวัสดีครับ...

“บคุคลแนวหน้�” ใน “หนงัสอืพมิพแ์นวหน�้”มัน่คง ตรงไป ตรงม�  
ด้วยข้อเท็จจริงทุกถ้อยคำา ฉบับนี้ “ไม้หน้�ส�ม” ขอนำาวาทกรรม
ของ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ศ�สตร�จ�รย์ท�งฟิสิกส์และนักฟิสิกส์
ทฤษฎี ช�วเยอรมันเชื้อส�ยยิว นักวิทย�ศ�สตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20” ที่กล่าวไว้ว่า “Insanity is doing the same 
thing over and over again and expecting different results. 
(นิย�มของคว�มวิกลจริตคือก�รทำ�สิ่งเดิมๆ ซ้ำ�ไปซ้ำ�ม� และ 
ค�ดหวังว่�จะได้ผลลัพธ์ที่ต่�งออกไป)” มาเริ่มต้นเนื้อหาวันนี้ 
เพราะเป็นวาทกรรมที่เข้ากับยุคสมัยและการณ์ในปัจจุบันยิ่งนัก เหมือน  
“ไอน์สไตน์” จักล่วงรู้การณ์ข้างหน้าว่าจะมีบุคคลที่กระทำาพฤติกรรม
เยี่ยงนี้ “ไม้หน้�ส�ม”มิได้กล่าวด้วยความอคติ แต่ตรงไปตรงมา ตาม
แบบฉบับของ “หนังสือพิมพ์แนวหน้า” อะไรรัฐหรือกลุ่มต่อต้านรัฐที่
ปฏิบัติแล้วสังคมไทยดี ก็ว่า ดี ชี้นำาสนับสนุนด้วย หากทำาแล้วเป็นการ
ซ้ำาเติมสร้างความเลวร้าย บั่นทอนความสงบสุขของสังคมและประเทศ
ชาติก็ติก็ติงตามประสาคนปัญญาความรู้เท่าหางอึ่ง ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ...nn อย่างกรณี “มหันตภัยไวรัสโคโรน� ส�ยพันธุ์ใหม่ 
2019” ทีก่ำาลงัแพรร่ะบาดอยา่งรวดเรว็ในขณะนี ้แม้จำานวนผูเ้สยีชวีติจะ
น้อยนิดเพียง 2-3% เมื่อเทียบกับ “ซ�ร์ส&เมอร์ส” ที่เป็นไวรัสตระกูล
เดียวกัน แต่เมื่อ “กลุ่มชังช�ติชังแผ่นดิน” ป้อนข้อมูลเท็จลงในโลก 
โซเชยีลจนทำาให้เกดิความนา่สะพรงึในสงัคมไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่คิดขึ้นเองสรุปเองอันเกิดจากการป่วนด้วยเชื้อ “ไวรัส
มโนว่�” ที่กลายพันธุ์มาจาก “ความริษยาเกลียดชังระบอบเผด็จการ” 
ผสมกับความผิดหวังที่ “ลุงตู่ – พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช�” สร้าง 
“เรอืแปะ๊”มาบรหิารประเทศ และคาดหวงัวา่พฤตกิรรมเยีย่งน้ีจกัสามารถ
ชี้นำาให้ประชาชนในสังคมไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยและคล้อยตาม โดยแท้ 
...nn ถึงวรรคตอนนี้ “ไม้หน้�ส�ม” ขอเรียกร้องให้นักเลงคีย์บอร์ด
ทีว่กิลจรติจาก “ไวรสัมโนว�่”ทัง้หลายหนัมาชืน่ชมและสรรเสรญิยกยอ่ง
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ที่อุตส่าห์ 

เสียสละตัวเองกระทำาหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติเต็มความสามารถอย่างสร้างสรรค์...nn  
“ไม้หน้�ส�ม” ขอยกตัวอย่างกรณี “ข่�วส�มมิติ” 
นำาเสนอรายงานทีผู่ป้ว่ยตดิเชือ้โคโรนาชาวจนีวยั 57 ป ี 
ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 23 มกราคม ซึ่งจากการ
คัดกรองของเจ้าหน้าที่พบว่าหญิงชาวจีนรายดังกล่าว
มีไข้สูงจึงถูกนำาตัวมาที่ “สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร” 
ตามระบบการคัดกรองของกรมควบคุมโรค ซึ่งล่าสุด 
“ผอ.สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร” นำาผลการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนาจากห้องแล็บของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทยแ์ละศนูยวิ์ทยาศาสตรสุ์ขภาพโรคอบุตัใิหม ่คณะ
แพทยศาสตร ์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 
มาแสดงพบว่ามีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา
อีก และรอส่งผู้ป่วยกลับ“ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน” 
ได้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้รับการชื่นชม และสร้าง
ความเชื่อมั่นทางการแพทย์แก่แพทย์ไทย ข้อมูล 
เยี่ยงนี้กลับไม่ปรากฏในโลกโซเชียลเท่าใดนัก “กลุ่ม
ผู้วิกลจริตติดเชื้อไวรัสมโนว่�” ทราบแล้วเปลี่ยน!! 
. . .nn รายงานระบุด้วยว่าผู้ป่วยหญิงชาวจีน 
วัย 57 ปี รายน้ัน ขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาล
ของไทยที่ช่วยรักษาจากอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จนสามารถหายจากโรคน้ี และเธอบอกว่าเชื่อมั่น
ในทางการแพทย์ของไทย หลังจากนำาผลการตรวจ
เชื้อไวรัสโคโรนา...nn มีผู้มีความรู้ในมหาวิทยาลัย 
ชื่อดังแห่งหนึ่ง สะกิด“ไม้หน้�ส�ม”แนะนำาว่า เพื่อ
รับมือจากทั้ง “ฝุ่นพิษ PM2.5 และไวรัสโคโรน�” 
ในช่วงนี้จำาเป็นต้องทำาให้ร่างกายแข็งแรง ดังนั้น 
จึงต้องกระตุ้นภูมป้ิองกนัด้วย “สมุนไพรไทย – ฟ�้ทะล�ยโจร” 
เนื่องจากสรรพคุณของฟ้าทะลายโจร โดดเด่นเรื่อง 
“ก�รกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่�งก�ย” โดยเฉพาะ ใน
ระบบทางเดนิหายใจและไดถู้กบรรจใุน “บญัชยี�หลกั
แห่งช�ติของประเทศไทย” ใช้บรรเทาอาการจาก 
ไวรัสหวัด กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต่อต้านสิ่งแปลกปลอม 
กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้จับกินเชื้อโรคได้ 
ดีขึ้น ใครที่เริ่มมีอาการเจ็บคอ ระคายคอ สามารถ 
รับประทานเพ่ือป้องกันได้ รับประทานวันละ 1-2 
แคปซูล โดยรับประทานติดต่อกันได้ ไม่ เ กิน 3 
เดือน แต่มีข้อ “ห้�มใช้ในสตรีมีครรภ์หรือให้
นมบุตร” ...nn เรื่องในแวดวงการสาธารณสุข
ที่พรรคการเมืองบางพรรคคุยโวโอ้อวดจัดเป็น
นโยบาย “กัญช�เสรีกู้ช�ติ” ขายฝันประชาชนสู้ศึก
เลือกตั้งที่ผ่านจนผลเป็นอย่างที่ทราบกันดี ล่าสุด 
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยน�งกนกวรรณ วลิ�วลัย ์สส. 
ปร�จีนบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตร ี
ชว่ยว�่ก�รศกึษ�ธิก�ร เปน็ประธานลงนามความรว่มมอื 
กบักระทรวงสาธารณสขุนำาความรูเ้กีย่วกบักญัช�และ
กญัชงท�งก�รแพทยไ์ปพฒันาหลกัสตูร “กญัช�และ
กญัชงศกึษ�  เพือ่ใช้เป็นย�อย่�งช�ญฉล�ด” สำาหรบั 
การจัดการเรียนการสอนของ “สำ�นักง�นส่งเสริม
ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย 
หรือ กศน.” โดยมี “นพ.สุขุม ก�ญจนพิม�ย ปลัด
ส�ธ�รณสขุ และน�งรกัขณ� ตณัฑวฑุโฒ รองปลดั 
ศึกษ�ธิก�ร” ร่วมลงนาม คาดว่าจักสามารถนำามา
ใชไ้ดใ้นภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2563 นี ้อยา่งนอ้ย 
ก็เป็นการจุดเทียนไขที่ปลายอุโมงค์ให้แฟนคลับ “กัญช� 
เสรกีูช้�ต”ิไดอ้กีระดบัหนึง่แหละ หลงัเงยีบเปน็เปา่สาก 
มานานพอควร...nn  

วางใจในฝมีอื : สมชาย จงพพิธิพร ประธานกรรมการ, วฒุชิยั-เจนจริา จงพพิธิพร กรรมการบรหิาร  
บริษทั 14 ออโตม้าร์ค จำากดั และ Chris Wailes ประธานกรรมการ บริษทัวอลโว ่คาร์ (ประเทศไทย)  
จำากัด ร่วมกันลงนามสัญญา ที่ อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ในการแต่งตั้ง บริษัท 14 ออโต้มาร์ท  
จำากัด ให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ VOLVO อย่างเป็นทางการ ที่ โชว์รูมถนนพระรามที่ 2

ผูม้คีณุปูการดา้นปฐพวีทิยา : เปลง่ศกัดิ ์ประกาศเภสชั นายกสมาคมการคา้ปุย๋และธรุกจิการเกษตรไทย 
และ พิมล บูรณะชน เลขาธิการ มอบโล่เกียรติคุณแด่ 4 คณาจารย์ ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.สรสิทธิ์  
วชัโรทยาน, ศ.เกยีรตคิณุ ดร.อำานาจ สวุรรณฤทธิ,์ ศ.เกยีรตคิณุ ดร.ปยิะ ดวงพตัรา และ รศ.ดร.ยงยทุธ  
โอสถสภา ในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 ที่ ราชพฤกษ์คลับ ถนนวิภาวดี-รังสิต

ตอ่เนือ่งปท่ีี 12 : ศรชัย กสุนัใจ เลขาธิการมูลนธิิอายโินะโมะโตะ๊ และ สรุเดช เธียไพรัตน ์รองเลขาธิการ  
รว่มกนัมอบผา้หม่ 500 ผนื รวมมลูคา่ 125,000 บาท ใหแ้ก ่ดร.วฒันาพร ระงบัทกุข ์รองเลขาธกิาร 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อส่งมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดตาก โดยมี สนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ สพฐ. ร่วมรับมอบ ที่ กระทรวงศึกษาธิการ

แจ้งภัยแล้ง 1310 กด 5 : ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า รับมอบ
กระเช้าอวยพรปใีหม่จาก นรุิต ิคูณผล โฆษกกรมทรัพยากรน้ำา และ ผู้อำานวยการสำานกัประสานความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ำา ซ่ึงมอบนโยบายพร้อมช่วยเหลอืประชาชนท่ีเดอืดร้อนจากสถานการณภ์ยัแลง้ท่ัวประเทศ 

บรหิารทรพัยากรบคุคลยอดเยีย่ม : อดศิร สมาธมิานนัท ์ผช.กก. 
ผจก.ใหญ ่บมจ.ปตท.สำารวจและผลติปโิตรเลยีม (ปตท.สผ.) 
รบั 2 รางวลั ในสาขา Thailand’s Best Employer Brand และ  
Best Use of Technology for Recruitment ในงานซึ่ง 
จดัโดย World HRD Congress และ Employer Branding 
Institute - INDIA องคก์รดา้นการสง่เสรมินวตักรรมและ 
แนวปฏบิตัดิา้นกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลระดบันานาชาต ิ

เลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
ไมล่ะท้ิงหรอืทอดท้ิงหน้าท่ี
ราชการ ไม่กระทำาการอัน
เป็นการกลั่นแกล้งกดขี่
ข่มเหงกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยามประชาชน 

2.ปฏิบัติหน้าที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะด�าเนินการวางและจัดท�าผังเมืองรวมชุมชน
พรหมพิราม-วงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก ในท้องที่ต�าบลดงประค�า ต�าบลตลุกเทียม ต�าบล
ศรีภิรมย์ ต�าบลวงฆ้อง ต�าบลทับยายเชียง ต�าบลมะต้อง ต�าบลวังวน ต�าบลพรหมพิราม 
ต�าบลหนองแขม ต�าบลหอกลอง ต�าบลท่าช้าง และต�าบลมะตมู อ�าเภอพรหมพริาม จงัหวดั
พิษณุโลก โดยจะปิดประกาศแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดท�าผังเมืองรวม และ
รายการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ท่ีท�าการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอ�าเภอพรหมพิราม ส�านักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ส�านักงาน
ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม ส�านักงานเทศบาลต�าบลวงฆ้อง ส�านักงาน
เทศบาลต�าบลพรหมพิราม ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลดงประค�า ที่ท�าการองค์การ
บริหารส่วนต�าบลตลุกเทียม ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีภิรมย์ ที่ท�าการองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลวงฆ้อง ทีท่�าการองค์การบรหิารส่วนต�าบลทบัยายเชยีง ทีท่�าการองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลมะต้อง ท่ีท�าการองค์การบรหิารส่วนต�าบลวังวน ท่ีท�าการองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลพรหมพิราม ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแขม ที่ท�าการองค์การ
บริหารส่วนต�าบลหอกลอง ท่ีท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าช้าง ท่ีท�าการองค์การ
บริหารส่วนต�าบลมะตูม อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านวงฆ้อง ส�านักงานโยธาธิการและ
ผงัเมอืงจงัหวดัพษิณโุลก กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และเผยแพร่ทางระบบอนิเทอร์เนต็
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน  
ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประสานแผนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

จงึขอเชญิชวนผูส้นใจไปตรวจดไูด้ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีจ่ะปิดประกาศดงักล่าว 
ทัง้นี ้เมือ่ได้มกีารประชมุรบัฟังข้อคดิเหน็ของประชาชนดงักล่าวแล้ว ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

สามารถยืน่ค�าร้องแสดงความเหน็เกีย่วกบัข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิพร้อมสงวนสทิธิ์
ดงักล่าวเป็นหนงัสอืภายในระยะเวลาและสถานทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นค�าร้องดังกล่าวได้ในภายหลัง 

 
 (นายชยพล ธิติศักดิ์)
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
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