
๑/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก    ๒ ข่าว 
ข่าวด้านลบ     ๑ ข่าว 

สัญลักษณ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

ความหลากหลายทางชีวภาพ        

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น้้าเสีย                                                         

มรดกโลก                                 

EIA                                     ๑ รายการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว      

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม                      

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน                

กองทุนสิ่งแวดล้อม                      

กทม. : คนสามเสน ต้านคอนโดหรู ริมเจ้าพระยา 
                    (ข้อมูล : ผู้สื่อข่าวฐานเศรษฐกิจ) 

กทม. : เลขาฯ ยูเอ็น ขอ “บิ๊กตู่” ดันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม – ลดขยะทะเล  
                                                        (ข้อมูล : ผู้สื่อข่าวผู้จัดการ) 

แพร่ : คนสะเอียบนับพันขึ้นผาอิง สืบชะตาน้้ายม – เผาหุ่น “สมศักดิ์” 
วันครบรอบ ๓๐ ปี ต้านเขื่อนแก่งเสือเต้น    (ข้อมูล : ผู้สื่อข่าวผู้จัดการ) 



๓/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

เลขาฯ ยูเอ็น ขอ “บิ๊กตู่” ดันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม – ลดขยะทะเล  

            เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้อง Sappire 108 ชั้น ๑ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบหารือกับ 
นายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 
๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ้าส้านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ยินดีที่ได้พบกับเลขาธิการสหประชาชาติอีกครั้ง ภายหลังจาก 
ที่พบเมื่อเดือนกันยายนในช่วงการประชุม UNGA 74 ขอบคุณที่เดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียน - สหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๐ น้ี 
          พล.อ. ประยุทธ์ ยืนยันว่า ไทยให้ความส้าคัญกับการสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งอาเซียนพร้อม
ร่วมมือกับสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทาง 
องค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย SDGs ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ไทยยินดเีพิ่มบทบาท 
และมีส่วนร่วมในกรอบสหประชาชาติมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นท้าทายที่สืบเนื่องจากการประชุม UNGA 74 
          ด้าน เลขาธิการสหประชาชาติ ชื่นชมไทยและนายกฯ ที่มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
อย่างกระตือรือร้น ทั้งการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นท้าทาย
ต่าง ๆ ในโลก ชื่นชมบทบาทของไทยที่โดดเด่นในเรื่องการด้าเนินการเพื่อบรรลุ SDGs และยืนยันว่า
องค์การสหประชาชาติให้ความส้าคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ไทยช่วยเป็นส่วนส้าคัญ
ในการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน
หมุนเวียน ตลอดจนชื่นชมความริเริ่มของไทยในการประชุมเกี่ยวกับการลดขยะในทะเล ทั้งสองฝ่าย
เชื่อมั่นในความร่วมมือร่วมกันทั้งระหว่างไทยกับสหประชาชาติ และระหว่างอาเซียนกับ
สหประชาชาติ โดยเชื่อมั่นว่าความเข้าใจในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องส้าคัญ ซึ่งในโอกาสนี้ นายกฯ ย้้า
นโยบายของไทยที่สอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือกับสหประชาชาติ อาทิ การแก้ไขปัญหาการ
ประมง IUU การต่อต้านการค้ามนุษย์ การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และสิทธิ
มนุษยชน โดยในโอกาสนี้ นายกฯ ยินดีสนับสนุน ESCAP และทีมงานสหประชาชาติ ในการจัดงาน
ครบรอบ ๗๕ ปี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในตอนท้าย เลขาธิการสหประชาชาติอวยพรให้นายกฯ 
และประเทศไทย ประสบความส้าเร็จในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ น าการประชุม
ผู้น าอาเซียนเน้นเป้าหมายประชาชนเป็นศูนย์กลาง   
           
                                                                                                            (มีต่อ) 



๔/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

เลขาฯ ยูเอ็น ขอ “บิ๊กตู่” ดันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม – ลดขยะทะเล (ต่อ)  

          ต่อมาเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง Sapphire 205 - 206 พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานการประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๕ แบบเต็มคณะ (Plenary) โดยมี นายจุรินทร ์ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย พร้อมกับ 
ผู้น้าประเทศอาเซียนทั้งหมด   
          ช่วงเปิดการประชุม พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า ยินดีที่ได้พบทุกท่านอีกครั้งที่ประเทศไทย 
และประสงค์จะใช้โอกาสนี้ แลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ และติดตามการด้าเนินการเพื่อร่วมกัน
ก้าหนดเป้าหมาย และทิศทางของอาเซียนต่อไป โดยภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๔ 
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตนได้น้าผลการประชุมดังกล่าวไปหารือกับผู้น้า G20 ที่นครโอซากา 
และได้น้าเสนอประเด็นความร่วมมือที่ส้าคัญ ๔ ประการ ระหว่างอาเซียนกับประเทศสมาชิก G20 
เพื่อต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม คือ  ๑) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ๒) การเข้าถึงแหล่งทุน   
๓) การพัฒนาทุนมนุษย์ และ ๔) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาขยะทะเล 
          นอกจากนี้ ยังได้น้าประเด็นความร่วมมือที่ส่งเสริมความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ไปหารือต่อ
ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนกันยายน รวมทั้งได้ส่งเสริม “เสียง
ของอาเซียน” ในเวทีสหประชาชาติ โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามของอาเซียนในการประชุม 
Climate Action Summit และ SDG Summit ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของอาเซียนในการร่วมมือ
กับประชาคมโลก เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 
          การด้าเนินการทั้งหมดนี้ ก็เพื่อสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต ทั้งนี้โดยให้ความส้าคัญกับการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนกับมิตรประเทศและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ข้างต้น เนื่องจากอาเซียน 
ไม่สามารถท้าเรื่องนี้ได้ส้าเร็จโดยล้าพัง ตนเชื่อว่าความเป็นหุ้นส่วน และการเป็นมิตรกับประเทศ
ต่าง ๆ นอกภูมิภาคจะช่วยประชาคมอาเซียนของเราขับเคลื่อนแนวคิดหลักของอาเซียนให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมอย่างยั่ งยืนต่อไปในโอกาสนี้  โดยตอนหนึ่ งนายกรัฐมนตรี ไทยได้ กล่าวถึ ง 
ท่านนายกรัฐมนตรีแคนาดา ได้ฝากความปรารถนาดีมายังผู้น้าอาเซียนทุกท่าน และขอให้การ
ประชุมสุดยอดในครั้งนี้ประสบความส้าเร็จสมตามเจตนารมย์ 
          จากนั้น นายกรัฐมนตรปีระเทศไทยได้น้าการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ โดยคาดว่า
จะใช้เวลาพอสมควร ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
ที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็น
ประธาน และได้สิ้นสุดไปเมื่อวานนี้นั้น จะมีการสรุปเนื้อหา และข้อบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ และการค้า โดยเฉพาะเป็นการเจรจาเงื่อนไขระหว่างกัน รายงานให้พลเอก
ประยุทธ์ไดร้ับทราบ เพ่ือได้มีข้อสรุปในการประชุมผู้น้าอาเซียนครั้งน้ีด้วย 

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ 
 (http://banmuang.co.th/news/politic/168616) 



๕/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

คนสะเอียบนับพนัขึ้นผาอิง  
สืบชะตาน้ ายม – เผาหุ่น “สมศักดิ์”วันครบรอบ ๓๐ ปี ต้านเขื่อนแก่งเสือเต้น 

            เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านดอนแก้ว บ้านดอนชัย บ้านแม่เต้น และ
บ้านดอนชัยสักทอง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ นับพันคน พร้อมด้วยแกนน้าต้านเขื่อนแก่งเสือเต้น
ใน ๔ ยุค คือ ยุค ๑ นายชุม สะเอียบคง ยุค ๒ นายเส็ง ขวัญยืน ยุค ๓ นายอุดม ศรีค้าภา และ 
ยุค ๔ ปัจจุบัน คือ นายสมมิ่ง เหมืองร้อง ร่วมกันนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป ประกอบพิธีสืบชะตาแม่น้้า 
และระลึกถึงนักต่อสู้ต้านเขื่อนผู้ล่วงลับไปในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา ที่  “ผาอิง” ริมน้้ายม  
ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 
          โดยมีกลุ่มนักวิชาการ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม สมัชชาคนจน กลุ่มศิลปินเพื่อ
สิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายต้านเขื่อนการท้าลายแม่น้้าโขง เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็น
การร้าลึกถึงการต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่สามารถยับยั้งได้ จากเดิมที่มีเพียงเขื่อนน้้าโจน
ที่สามารถหยุดได้แบบเบ็ดเสร็จคือยุติการสร้างอย่างถาวร 
          โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด ยังได้ร่วมกันบวชป่า และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณ 
ที่จัดงาน คือ ผาอิง - ริมน้้ายม จากนั้นได้ร่วมกันสาปแช่ง - เผารายช่ือกลุ่มที่สนับสนุนให้มีการสร้าง
เขื่อนแก่งเสือเต้น พร้อมทั้งเผาหุ่นนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.จังหวัดสุโขทัย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม หลังมีข่าวว่า นายสมศักดิ์  จะปัดฝุ่นโครงการแก่งเสือเต้นขึ้นมาอีกครั้ง 
นายสมมิ่ง เหมืองร้อง แกนน้าต่อต้านเขื่อนแก่งเสือเต้นคนปัจจุบัน กล่าวว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจ 
ในความร่วมมือของเครือข่ายที่ท้างานร่วมกับชาวสะเอียบมาตลอด โดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการ  
เอ็นจีโอ ศิลปิน สมัชชาคนจน ฯลฯ ต่างเดินทางมาร่วมงานอย่างพร้อมหน้า ซึ่งการจัดงานครบรอบ 
๓๐ ปี ที่จะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ (๓ พ.ย. ๖๒) นอกจากจะมีพิธีกรรมเช่นเดียวกับการต่อต้านเขื่อน
ในอดีตแล้ว ยังมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาท้าไมต้องมีเขื่อน และอีกหลาย ๆ ประเด็น 
 
 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน ์
 (http://mgronline.com/local/detail/9620000105291) 



๖/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

คนสามเสน ต้านคอนโดหร ูริมเจ้าพระยา 

          เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถนนสามเสน เขตบางซื่อ ย่านชุมชนเก่า กิจการ
โรงเลื่อยเก่า เนื่องจากชัยภูมิติดแม่น้้าเจ้าพระยา จึงเหมาะส้าหรับการส่งผ่านสินค้าทางน้้า  
เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน มีรถไฟฟ้าพาดผ่าน มีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเกิดขึ้น อย่างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ บริเวณเกียกกาย สถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายทางรางระดับอาเซียน  
สะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยา ถนนตัดใหม่เชื่อมโยงโครงข่าย ท้าให้ท้าเลการค้าที่ว่า กลายเป็นท้าเลทอง
คอนโดมิเนียม โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ขึ้นแทนที่ 
          เช่นเดียวกับยักษ์อสังหาริมทรัพย์เบอร์ ๑ ของเมืองไทย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จ้ากัด (มหาชน ) มักสร้างอาณาจักรริมแม่น้้าเจ้าพระยา รองรับความต้องการของคนที่อยากมีบ้าน
ริมน้้า นอกจากโซนสถานีรถไฟฟ้าบางโพ ส่วนต่อขยายสายสีน้้าเงินแล้ว ค่ายแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ได้ ซื้ อที่ ดิ น โรงเลื่ อย และบ้ านอยู่ อาศั ยเก่ าแก่ ริ มแม่ น้้ า เจ้ าพระยาที่ ดิ นแปลงใหญ่  ๑๗  
ไร่เศษ มูลค่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท สร้างโครงการ เดอะรูม สามเสน คอนโดมิเนียมหรู ๕ อาคาร 
ประกอบด้วย ทาวเวอร์เอ สูง ๔๓ ชั้น จ้านวน ๖๓๖ หน่วย ทาวเวอร์บี สูง ๕๒ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ 
ชั้น สูงสุด ๕๒ ชั้น รองรับกลุ่มคนที่จะเข้าพ้ืนที่อย่างไร้คู่แข่ง 
          แต่ปัจจุบันยังติดปัญหาการฟ้องร้องต่อศาลอุทธรณ์ ระหว่างตระกูลอินทรไทยวงศ์ ที่น้า
ที่ดินไปขายให้กับ แลนด์ แอนด ์เฮ้าส์ และตระกูลโยธาสมุทร ในฐานะผู้จัดการมรดกตัวจริง แม้ศาล
ชั้นต้นจะพิจารณาให้ แลนด์ แอนด ์เฮ้าส์ ชนะคดี แต่ถือว่ายังไม่สิ้นสุด ที่ส้าคัญ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เป็นคอนโดมิเนียม ๑,๖๒๘ หน่วย และอยู่ในขั้นตอน 
การยื่นขออนุญาตท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ อีไอเอ 
           วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๒ “ฐานเศรษฐกิจ” สังเกตการณ์ การเปิดรับฟังความคิดเห็นชุมชนรอบ
พื้นที่ พบคนส่วนใหญ่ ยังกังวลไม่เห็นด้วยกับโครงการที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาจราจรบนถนน
สามเสน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น กรมชลประทาน อาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ มีคนเข้าใช้พื้นที่จ้านวนมาก เช่นเดียวกับกลุ่มคนนับถือศาสนาอิสลามไม่เห็นด้วยกับ
ผลกระทบของมัสยิดที่อาจถูกรื้อ และเด็กนักเรียนโรงเรียนราชินบีนทีต่้องสัญจรผ่านหน้าโครงการ 
ทั้งนี้ตัวแทนของกรมชลประทาน สะท้อนว่า ชุมชนยังไม่เห็นด้วยกับการมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นบน
ถนนสามเสน ตั้งแต่สามเสน ๒๑ - ๒๓ เพราะ ๑) ปริมาณรถเพิ่มขึ้นสร้างความแออัดในพื้นที่ 
๒) มีเด็กนักเรียน และผู้ปกครองสัญจร จ้านวนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน ๓) ตั้งข้อสังเกต โรงเรียนราชินีบน 
เคยขออนุญาตสร้างอาคารสูง ๘ ชั้น แต่ถูกระงับ เพราะอยู่ในเขตปลอดภัยของอาคารรัฐสภา แต่
คอนโดมิเนียมของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ห่างจากโรงเรียนเพียง ๑๒ เมตร แต่สร้างสูงได้ ๕๓ ชั้น 
๔) ที่ดินยังมีคดีฟ้องร้อง ๕) โครงการเป็นลักษณะไฮเอนด์ มูลค่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ราคาขาย
ต่อหน่วยหลายสิบล้านบาท มองว่าไม่มีส่วนสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น การค้าขาย ๖) ชุมชน 
                                                                                                         (มีต่อ) 



๗/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

คนสามเสน ต้านคอนโดหร ูริมเจ้าพระยา (ต่อ) 

ต้องการรักษาวิถีดั้งเดิมไว้ ฯลฯ “ซอยสามเสน ๒๑ อนาคตจะหายไป กลายเป็นทางเข้าโครงการ 
จะเหลือแค่ซอยสามเสน ๑๙ และ ๒๓” 
          ผู้แทนกรมชลประทาน อธิบายต่อว่า โดยสรุป ชาวบ้านยังเป็นห่วงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ทั้งสถานที่ราชการ ชุมชน และโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามอยากให้บริษัท 
ที่ปรึกษา เสนอข้อมูลที่เป็นจริงให้กับชุมชน และคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
          ด้าน บริษัท ไท - ไท วิศวกร จ้ากัด กล่าวว่า บริษัทให้ความมั่นใจกับชุมชนว่า จะไม่สร้าง
ผลกระทบให้กับชุมชน โดยเฉพาะในระหว่างก่อสร้างจะมีการแก้ปัญหาฝุ่นละออง และมีมาตรการ
ลดผลกระทบทางเสียง 
          ด้าน ทนายความของตระกูล โยธาสมุทร ยืนยันว่า คดียังอยู่ระหว่างอุทธรณ์ และไม่อนุญาต  
ให้ใครเข้าพื้นที่จนกว่าคดีจะสิ้นสุด 
 
 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์
 (http://thansettakij.com/content/property/413205t) 


