18 เมษายน 2562

หอการค้าภูเก็ตระดมสมอง กาหนดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว
Source - มติชน
นายปรีชาวุฒ ิ กี่สน้ิ รองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดภูเก็ตและประธานมูลนิธพิ ฒ
ั นาป่ าตอง กล่าว
ว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ริเริม่ แนวคิดการสร้างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น
(Sustainable Tourism) โดยร่วมกับองค์กรเอกชนด้านการท่องเทีย่ วและทีเ่ กี่ยวข้อง มีโจทย์ใหญ่ คือ สร้าง
ความยังยื
่ นและสมดุล สร้างภูเก็ตให้เป็ น happiness for all ทีท่ งั ้ นักท่องเทีย่ ว และผูอ้ ยู่อาศัยบนเกาะต้องมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความสุข และเติบโตอย่างยังยื
่ น
"ภู เ ก็ต มีก ารท่ อ งเที่ย วเป็ นเส้น เลือ ดใหญ่ เป็ น อุ ต สาหกรรมต้ น น้ า ที่ส ร้างการหมุ น เวีย นของ
เศรษฐกิจให้ทุกภาคส่ วนธุรกิจทัง้ เล็กและใหญ่ ปั จจุบนั ภูเก็ต สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเทีย่ วประมาณ 400,000 ล้านบาท จากจานวนนักท่องเทีย่ ว 15 ล้านคน มีระยะการพานักเฉลีย่ 4.7 วัน
ต่อ คน มีก ารใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,850 บาทต่ อคนต่ อวัน หากจะเพิ่มการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้
เพิม่ ขึ้นปี ละ 7-8% มีเงื่อนไขว่าจะให้เกาะภูเก็ตเป็ นเกาะแห่งความสุขและยังยื
่ น จึงชวนทุกฝ่ ายมาระดม
สมอง ร่วมกาหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ นของภูเก็ต ในวันที่ 19 เมษายน เวลา 13.30 น. ที่
โรงแรมดารา อ.เมืองภูเก็ต" นายปรีชาวุฒกิ ล่าว
คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: จับตา4ฉากสาคัญการเมืองไทย
Source - เดลินิวส์
อีเมล:politic@dailynews.co.th
ภายหลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนี้ถอื เป็ นการเริม่ ต้นปี ใหม่แบบไทย ๆ ทีท่ ุกองคา พย
พต้องเดินหน้าไปสู่การจัดตัง้ รัฐบาลชุดใหม่ตามวิถปี ระชาธิปไตยสากล
เมื่อส่องกล้องตรวจการณ์เส้นทางการเมืองไทยเบือ้ งหน้าบอกได้คาเดียวในห้วง 2 เดือนนับจากนี้
มี 4 ฉากสาคัญทีค่ นไทยทัง้ ประเทศจะได้เห็นเต็มสองตาซึง่ ล้วนส่งผลกระทบต่ออนาคตการเมืองไทยอย่าง
ยากจะหลีกเลีย่ งดังนี้
(1) เรื่องการแจก "ใบส้ม" ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ตามพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตัง้ ส.ส.หมวด 7 มาตรา 132 ซึง่ ส่งผลให้ ผูส้ มัคร ส.ส. ถูกระงับสิทธิ
เลือกตัง้ ชัวคราว
่
1 ปี และในกรณีผสู้ มัคร ส.ส.ได้คะแนนอยู่ในลาดับทีจ่ ะได้รบั การเลือกตัง้ เป็ น ส.ส. กกต. มี
อานาจสังเลื
่ อกตัง้ ใหม่ซ่งึ ส่งผลให้สดั ส่วน ส.ส.และคะแนนรวมของหลายพรรคไม่นิ่ง กระทบชิง่ ไปถึงการ
แข่งกันรวมเสียงจัดตัง้ รัฐบาล ระหว่าง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และพรรคเพื่อไทย (พท.) ทันที
โดยขณะนี้ กกต.ได้รบั เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตัง้ ประมาณ 300 เรื่องและมีว่าที่ ส.ส.ที่ได้
คะแนนลาดับ 1 จานวน 66 เขตถูกร้องเรียนหาก กกต. สอบสวนพบมีความผิดต้องแจก "ใบส้ม" ทันที

(2) เรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญ ชีรายชื่อ ตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา 91 และ
พ.ร.ป. เลือกตัง้ ส.ส.มาตรา 128 โดย หลายฝ่ ายตีความวิธคี านวณนาไปสู่ผลลัพธ์อย่างน้อย 2 แบบดังนี้
"แบบแรก" การคานวณ ทาให้มพี รรคเล็กจานวน 11 พรรคทีไ่ ด้ คะแนนต่ากว่าค่าเฉลีย่ ส.ส. 1 คน
หรือได้คะแนนรวมทัง้ ประเทศต่ากว่า 7.1 หมืน่ คะแนนได้รบั การจัดสรร ส.ส.ปาร์ตล้ี สิ ต์ 1 ทีน่ งั ่
"แบบสอง" คือการคานวณ ทาให้พรรคเล็กหลายสิบพรรคที่ได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 7.1 หมื่น
คะแนน ไม่ได้รบั การจัดสรร ส.ส. ปาร์ต้ลี สิ ต์ แม้แต่ทน่ี งั ่ เดียว ท้ายสุดไม่ว่า กกต.จะเลือกวิธคี านวณแบบใด
ย่อมส่งผลต่อการรวมเสียงจัดตัง้ รัฐบาล ระหว่าง 2 ขัว้ การเมืองอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง
ขณะที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคประชาธิปัต ย์ (ปชป.) และอดีต กกต. เคยออกมา
เตือ น "จุดตาย" ของ กกต.ชุดปั จจุบนั คือการคานวณ ส.ส.บัญ ชีรายชื่อ เนื่อ งจากหาก กกต.แปลความ
กฎหมายผิดตัวอักษรเดียวอาจถูกพรรคการเมืองฟ้ องร้องในอนาคต
(3) เรื่องการรวมเสียงตัง้ รัฐบาล ทัง้ นี้ กกต. มีกาหนดประกาศรับรองผลเลือกตัง้ อย่างเป็ นทางการ
ในวันที่ 9 พ.ค.จากนัน้ เป็ นขัน้ ตอน 2 ขัว้ การเมือง แข่งกันรวมเสียงจัดตัง้ รัฐบาล
สถานการณ์ เช่นนี้บอกได้คาเดียวมีแนวโน้ มสูงที่ในอนาคต คนไทยทัง้ ประเทศอาจได้เห็นภาพ
"รัฐบาลเสีย งปริม่ น้ า" ไม่มฝี ่ ายใด รวมเสียงได้อ ย่างเบ็ดเสร็จเด็ด ขาดสภาวะเช่ นนี้ ย่อ มส่ งผลกระทบ
โดยตรงถึงเสถียรภาพรัฐบาล กระทบต่อความเชื่อมันของนั
่
กลงทุน
สะท้อนจากผลสารวจดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค ประจาเดือนมีนาคม ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทีพ่ บค่าดัชนีความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค ปรับตัวลดลงเป็ นครัง้ แรกใน
รอบ 3 เดือ นจาก 82.0 ในเดือ น ก.พ.ลงมาอยู่ท่ี 80.6 ในเดือ น มี.ค.โดยมีส าเหตุ ส่ วนหนึ่งมาจากความ
แน่นอนในการจัดตัง้ รัฐบาล
(4) เรือ่ งการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยในช่วงเปลีย่ นผ่าน 5 ปี แรก การเลือกนายกรัฐมนตรีตอ้ งโหวต
ในที่ ป ระชุ ม รัฐ สภาที่ ม ี ส.ส. 500 คน และมี ส.ว.แต่ ง ตั ้ง 250 คนรวม 750 คน โดยคนที่ จ ะเป็ น
นายกรัฐมนตรีตอ้ งได้รบั เสียงโหวตเกิน 375 เสียงขึน้ ไป
ขณะทีร่ ฐั ธรรมนูญมาตรา 272 ทีม่ กี ารเขียนเปิ ดช่อง หากทีป่ ระชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ในบัญชีพรรคไม่ได้กม็ สี ทิ ธิแบกเสลีย่ งไปอัญเชิญคนนอกเข้ามาเป็ นนายกรัฐมนตรี
ทัง้ หมดข้างต้นคือ 4 ฉากสาคัญการเมืองไทย ในห้วง 2 เดือน นับจากนี้
บทสรุปจะเป็ นเช่นไร ต้องตามติดชนิดไม่กะพริบตา.
บิ๊ กตู่บ่นไม่พอใจตัวเลข'ตาย-เจ็บ'
Source - มติชน
'สงกรานต์'ดับ348 '5จว.'ยังไม่สญ
ู เสียลูกสาวรับศพพตท.เสีย่ เมาบวชหน้าไฟ
'บิก๊ ตู่'ยันทาเต็มทีแ่ ล้ว ป้ องกันอุบตั เิ หตุสงกรานต์ ไม่พอใจทีย่ งั มีการสูญเสีย
นายกฯไม่พอใจสถิตอิ ุบตั เิ หตุ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ทาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สมั ภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงภาพรวม
การป้ องกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า สวัสดีปีใหม่ สงกรานต์ปีน้ี
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ภาพรวมอุบตั เิ หตุยงั ไม่พงึ พอใจ ตราบใดทีย่ งั มีบาดเจ็บ สูญเสียชีวติ แน่นอน
ไม่มใี ครพอใจอยู่แล้ว เพราะทุกคนคือกาลังสาคัญของประเทศ เป็ นทีน่ ่ าเสียใจมีการสูญเสียชีวติ แม้น้อยลง
กว่าปี ทผ่ี ่านมาไม่มากก็ตาม ได้พยายามทาทุกมาตรการแล้ว ในส่วนทีเ่ รียกร้องเพิม่ มาตรการทางกฎหมาย
รัฐบาลจาเป็ นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า จะมีผลกระทบอะไรอื่นๆ บ้าง
"ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงจิตอาสาที่ทางานในช่วงสงกรานต์หรือปี ใหม่ไทยอย่าง
เข้มแข็ง ทุกคนเสียสละมา ทุก ปี ทหารอยู่ชายแดนก็ไม่ได้กลับบ้าน ทหารที่อยู่ภาคใต้ก็ไม่ได้กลับบ้าน
เจ้าหน้าทีต่ ารวจที่ต้องดูแลความสุขสงบก็ไม่ได้พกั ผ่อน ดังนัน้ หากทุกคนไม่ช่วยกันจะโทษอะไรได้ โทษ
กฎหมาย โทษเจ้า หน้ า ที่ก็ ไ ม่ ไ ด้ท ัง้ หมด ดัง นั ้น ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งเต็ ม ที่ เข้ม งวดกฎห มาย และ
ดาเนินการกับผูท้ ล่ี ะเมิดกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
ยอด6วันเสียชีวติ 348ราย
ทีก่ รมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายประสาร มหาลีต้ ระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ใน
ฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดาเนินงานป้ องกันและลดอุ บตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี
2562 เปิ ดเผยว่า สถิตอิ ุบตั เิ หตุทางถนนประจา วันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นวันที่ 6 ของการรณรงค์
"ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร" เกิดอุบตั เิ หตุ 367 ครัง้ ผูเ้ สียชีวติ 42 ราย ผูบ้ าดเจ็บ 381 คน สาเหตุทท่ี า
ให้เกิดอุบตั ิเหตุ สูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ยานพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ
78.84
"รวม 6 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 11-16 เมษายน เกิดอุบตั เิ หตุ 3,068 ครัง้ ผู้เสียชีวติ 348 ราย ผู้บาดเจ็บ
3,176 คน จังหวัดทีไ่ ม่มผี เู้ สียชีวติ (ตายเป็ นศูนย์) มี 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พังงา แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และ
อ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุ บตั ิเหตุ สะสมสูงสุ ด ได้แก่ เชียงใหม่ 119 ครัง้ จังหวัดที่มผี ู้เสียชีวติ สะสมสูงสุ ด
ได้ แ ก่ นครราชสี ม า และอุ ด รธานี จัง หวั ด ละ 15 ราย จัง หวัด ที่ ม ี ผู้ บ าดเจ็ บ สะสมสู ง สุ ด ได้ แ ก่
นครศรีธรรมราช 126 คน" นายประสารกล่าว
รถไฟ-บขส.สรุปยอดผูโ้ ดยสาร
รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศ ไทย (รฟท.) แจ้งสรุปยอดผูโ้ ดยสารใช้บริการรถไฟเดินทาง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมาว่า มีจานวน 121,414 ราย เป็ นผู้โดยสารปกติ
118,612 ราย ผู้โดยสารขบวนรถเสริม 2,802 ราย เส้นทางที่มปี ระชาชนเดินทางมากที่สุด อันดับหนึ่งเป็ น
รถไฟสายใต้ 39,711 ราย รองลงมาเป็ นสายตะวันออกเฉียงเหนือ 29,327 ราย สายเหนือ 22,231 ราย สาย
ตะวันออก 16,625 ราย และสายมหาชัย/แม่กลอง 12,797 ราย ส่วนวันที่ 17 เมษายน คาดการณ์ ว่าจะมี
ประชาชนเดินทางออกจากภูมลิ าเนาเพื่อเข้ากรุงเทพฯประมาณ 95,086 คน
นายจิรศักดิ ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จากัด (บขส.) เปิ ดเผยว่า วันที่ 16
เมษายนที่ผ่านมา บขส.ได้เพิม่ เที่ยววิง่ รถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) รองรับประชาชนในเที่ยวไป
รวม 7,934 เทีย่ ว รองรับผูโ้ ดยสารได้กว่า 160,049 คน สาหรับวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็ นวันเปิ ดทางานวัน

แรกหลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพฯกว่า 140,000 คน ทัง้ นี้ บขส.ได้จดั
รถโดยสารเพื่อรองรับประชาชน 7,800 เทีย่ ว
ผูว้ ่าฯเปิ ดงานวันไหลบางแสน
ทีบ่ ริเวณชายหาดบางแสน อ.เมืองชลบุร ี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผูว้ ่าราชการจังหวัดชลบุร ี พร้อม
นายวิ ท ยา คุ ณ ปลื้ ม นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด (อบจ.) ชลบุ ร ี นายณ รงค์ ช ั ย คุ ณ ปลื้ ม
นายกเทศมนตรี เมืองแสนสุข รวมทัง้ ผู้นาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วมกันเปิ ดงานประเพณีก่อพระ
ทรายวันไหลบางแสน เพื่อส่ งเสริมวัฒ นธรรมและประเพณี ของท้อ งถิ่น โดยมีหน่ ว ยงานต่ างๆ เข้าร่ว ม
กิจกรรมประมาณ 100 แห่ง ในงานมีกจิ กรรมรดน้ าขอพรผูส้ ูงอายุ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ สะบ้า
การแข่งขันแกะหอยนางรม และกิจกรรมสร้างความสนุ กสนานคือมวยทะเล โดยมีนักท่องเที่ยวรวมทัง้
ชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงบ่ายมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ าสงกรานต์
เหมือนเช่นทุกปี แต่ทางตารวจ สภ.แสนสุข ให้ผู้นารถ กระบะใส่ถงั น้ าเพื่อมาสาดน้ าไปเล่นสาดน้ าบริเวณ
ถนนสายข้าวหลาม เพราะพืน้ ทีก่ ว้างขวาง ลดการจราจรแออัดบริเวณชายหาดบางแสน
ศูนย์วจิ ยั คาดเงินสะพัดกว่าปี 61
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานยอดการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์จากข้อมูลของศูนย์วจิ ยั ต่างๆ พบว่า มียอด
ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สารวจพฤติกรรมและการ
ใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประเมินไว้ว่า ช่วงสงกรานต์ท่ผี ่านมามีเงินสะพัด 135,837
ล้านบาท เพิม่ จากปี ท่แี ล้วซึ่งอยู่ท่ี 132,162 ล้านบาท หรือขยายตัว 2.78% ปี น้ีผู้บริโภคยังคงเน้นการซื้อ
สิน ค้ า ฟุ่ มเฟื อยและเครื่อ งประดับ เฉลี่ย 21,491 บาท จัด เลี้ย งสัง สรรค์ 4,746 บาท ใช้ จ่ า ยในการ
รับประทานอาหารนอกบ้าน 2,593 บาท ส่วนการวางแผนท่องเทีย่ วส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ 87.2% การใช้
จ่ายเฉลีย่ 5,232.25 บาท และต่างประเทศ 12.8% นิยมไปเทีย่ วทีญ
่ ป่ี ่ นุ สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง
ขณะที่ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย คาดว่า ในช่วงสงกรานต์ปี 2562 คนกรุงเทพฯใช้จ่ายคิดเป็ นเม็ดเงิน
25,000 ล้านบาท ขยายตัวจากปี ก่อน 3.6% โดยเม็ดเงินดังกล่าว แยกเป็ นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์
เช่น อาหารและเครื่อ งดื่ม 9,650 ล้านบาท ค่ าที่พ ัก /เดินทาง 6,650 ล้านบาท ช้อ ปปิ้ ง 4,600 ล้านบาท
ทาบุญ ไหว้พระ 2,050 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ให้ เงินผู้ใหญ่ ในครอบครัว ค่าเที่ยว
สถานที่ต่างๆ/ดูห นังฟั งเพลง/เล่นน้ า 2,050 ล้านบาท โดยจังหวัดยอดฮิต ของคนกรุงเทพฯ เปลี่ยนจาก
เชียงใหม่ มีปัญหาฝุ่ นพิษ มาเป็ น จังหวัดใกล้เคียง กทม. เช่น ชลบุร ี พระนครศรีอยุธยา ระยอง
ออมสินชีฐ้ านรากใช้จา่ ยน้อย
ด้านธนาคารออมสินเปิ ดเผยข้อมูลว่า ประเมินการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มรี ายได้ไม่เกิน 15,000 บาททัวประเทศจ
่
านวน 2,186 ตัวอย่าง
พบว่า ภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการจับจ่ายใช้สอยประมาณ
16,130 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อคนอยู่ท่ี 3,670 บาท โดยเม็ดเงินการจับจ่ายใช้สอยและค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อคนปรับลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อย 2.2% ซึง่ เป็ นทิศทางเดียวกับผลสารวจการใช้จ่ายช่วงปี ใหม่ทผ่ี ่านมา
เนื่องจากประชาชนฐานรากเห็นว่ามีค่าครองชีพทีส่ ูงขึน้ จึงมีความระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย กิจกรรม 3
อันดับแรกที่ประชาชนฐานรากนิยม คือ ทาบุญ สรงน้ าพระ รดน้ า ขอพรผู้ใหญ่ 81.5% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

450 บาท สังสรรค์ เลี้ย งฉลอง 72.5% มีค่ าใช้จ่า ยเฉลี่ย 1,225 บาท ให้เงิน คนในครอบครัว 49.0% มี
ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ 1,790 บาท
ลูกสาวเชิญวิญญาณพ.ต.ท.-แม่
ด้านความคืบหน้าคดีนายสมชาย เวโรจน์พพิ ฒ
ั น์ อายุ 57 ปี เจ้าของบริษทั ไทยคาร์บอนแอนด์กรา
ไฟต์ ผู้ ต้ อ งหาคดี เ มาแล้ ว ขับ โดยขับ รถยนต์ เ บนซ์ รุ่ น อี 250 สี บ รอนซ์ เ งิน ทะเบี ย น ษฮ 789
กรุงเทพมหานคร ชนกับรถยนต์ยห่ี ้อซูซูกิ รุ่นสวิฟท์ สีขาว ทะเบียน 2กก 3653 กรุงเทพมหานคร ทาให้
พ.ต.ท. จตุพร งามสุวชิ ชากุล รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. และนางนุ ชนาฏ งามสุวชิ ชากุล ภรรยา
เสียชีวติ ขณะที่ ด.ญ.พิชญาภา งามสุวชิ ชากุล อายุ 12 ปี บุตรสาวได้รบั บาดเจ็บสาหัสนัน้
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานว่า น.ส.ศุภวิชญ์ น้องพลอย งามสุขวิชชากุล อายุ 16 ปี นักเรียนชัน้ ม.6 โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์บุตรสาวคนโตของ พ.ต.ท.จตุพร พร้อม น.ส.ขนิษฐา เลิศวรจักรพงษ์ ป้ า และเครือ
ญาติ ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุเกิดสะพานคลองตาปุ้น ถนนทวีวฒ
ั นา-กาญจนาภิเษก โดยจุดธูปเชิญดวง
วิญญาณบิดามารดา
น.ส.ขนิษฐากล่าวว่า มาเชิญดวงวิญญาณของทัง้ สองไปทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช เพื่อรับศพ และนาศพ
ไปตัง้ บาเพ็ญกุศลที่วดั ตรีทศเทพวรวิหาร โดยจะมีการรดน้ าศพ เวลา 16.00 น. และมีพธิ พี ระราชทานน้ า
หลวงอาบศพ เวลา 16.30 น. โดยจะกาหนดสวดพระอภิธรรมเป็ นเวลา 3 วัน ก่อนทีจ่ ะฌาปนกิจในวันที่ 20
เมษายน เวลา 14.00 น.
นาร่างบาเพ็ญกุศลวัดตรีฯ
น.ส.ขนิษฐากล่าวว่า ขณะนี้ ด.ญ.พิชญาภายังอยู่ในห้องไอซียู โรงพยาบาลกรุงเทพ แต่รสู้ กึ ตัวและ
ตอบสนองได้แล้ว สามารถสื่อสารด้วยการเขียนข้อความในกระดาษ โดยคาแรกที่หลานสาวเขียนคือ "พ่อ
แม่ อยู่ไหน" ซึง่ คนในครอบครัวยังไม่สามารถบอกข้อเท็จจริงกับหลานสาวได้ โดยบอกว่ารักษาตัวอยู่ ไม่
สามารถมาเยีย่ มได้ ส่วน น.ส.ศุภวิชญ์ทต่ี อ้ งกลับมาจากสหรัฐกะทันหัน ในระหว่างไปเรียนแลกเปลีย่ น ยังมี
สภาพจิตใจทีย่ ่าแย่ ร้องไห้ฟูมฟายตลอดเวลา
ส่วนที่แผนกนิตเิ วช โรงพยาบาลศิรริ าช ด.ญ.พิชญาภาที่มอี าการโศกเศร้า พร้อมญาติเดินทางมา
รับ ศพบิดามารดา โดยมีต ารวจจากกองบังคับ การปราบปราม (บก.ป.) และเพื่อ นร่ว มอบรมหลัก สูต ร
นักเรียนนายร้อยตารวจ กต.4 นาชุดข้าราชการตารวจที่ พ.ต.ท.จตุพรใส่ปฏิบตั ริ าชการเป็ นประจามาเพื่อ
เปลีย่ นชุดแต่งศพด้วย ก่อนนาร่าง พ.ต.ท.จตุพรและภรรยา ขึน้ รถตู้ของโรงพยาบาลศิรริ าช ไปตัง้ บาเพ็ญ
กุศลทีศ่ าลา 5/1 วัดตรีทศเทพฯ
เพื่อนร่วมรุน่ เผยเคยสังเสี
่ ย
พ.ต.ท.อรชร กันต์ชล รอง ผกก.บก.สส.บช.น. เพื่อนร่วมรุ่น กต.4 กล่าวว่า พ.ต.ท. จตุพร หรือ
รองตี๋ เป็ นคนดีมาก ก่อนหน้านี้เจ้าตัวดื่มเหล้าเป็ นเพื่อนร่วมวงสุรากับตนเป็ นประจา กระทังเลื
่ ่อนตาแหน่ ง
เป็ นสารวัตรก็หยุดดื่ม หันมาตัง้ ใจทางานและเรียนหนังสือ ก่อนหน้านี้สมัยรองตีย๋ งั ครองยศ ร.ต.อ. ยังเคย
พูดเล่นกับตนในวงสุราว่า ถ้าเป็ นอะไรไปพร้อมกับภรรยา ก็ขอให้ตนดาเนินการเรื่องศพ โดยเอาไว้ตงั ้ สวด
คู่กนั ซึ่งเหตุการณ์ นัน้ หลายปี มาแล้ว ไม่คดิ ว่าจะต้องเดินทางมาจัดการเรื่องดังกล่าวตามคาสังเสี
่ ยของ
เพื่อนทีเ่ คยลันวาจาเอาไว้
่

พ.ต.อ.กฤตินาท ตุ ลยลัก ษณ์ ผกก.สน.ศาลาแดง ได้เรียกพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีประชุม
เกี่ยวกับสานวนคดีทงั ้ หมด เพื่อนามาประกอบในสานวนคดี ในส่วนนายสมชายผูต้ ้องหาพนักงานสอบสวน
สอบเสร็จสิน้ แล้ว เหลือเพียงข้อมูลจากทางผูเ้ สียหาย ซึง่ พนักงานสอบสวนติดต่อไปยังญาติผเู้ สียชีวติ ให้มา
พบแล้ว แต่ ย งั ไม่ ส ะดวกที่จะเดิน ทางมาขอจัด การงานศพเสีย ก่ อ นและหลังงานศพจะเดิน ทางมาพบ
พนักงานสอบสวนในภายหลัง
เสีย่ เบนซ์ตงั ้ ใจบวชหน้าไฟ
ทีศ่ าลา 5/1 วัดตรีทศเทพวรวิหาร ได้มพี ธิ รี ดน้ าศพ พ.ต.ท.จตุพรและนางนุ ชนาฏ โดยนายสมชาย
ได้เดินทางมาร่วมพิธ ี และเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของ พ.ต.ท.จตุพร โดยได้ยกมือไหว้และก้มลงกราบ
เท้าบิดามารดาของนางนุ ช นาถ ทัง้ นี้ นายสมชายกล่ าวว่า ตัง้ ใจเดิน ทางมาร่ว มงานสวดพระอภิธ รรม
ผูเ้ สียชีวติ ทัง้ สอง พร้อมกับขออโหสิกรรมกับญาติของผูเ้ สียชีวติ ในส่วนการดูแลเยียวยานัน้ ยืนยันว่าจะดูแล
หลานทัง้ สองไปตลอดชีวติ และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะบวชหน้าไฟให้กบั ผูเ้ สียชีวติ ทัง้ สอง
ด้าน น.ส.ศุภาพิชญ์เปิ ดเผยว่า ยังทาใจไม่ได้กบั เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และยังไม่คดิ ถึงการทีจ่ ะกลับไป
เรียนต่อ เพราะตอนนี้อยากจะขอดูแลอาการน้องสาวให้ดกี ว่านี้ก่อน ส่วนเรื่องการเรียนต้องขอปรึกษากับ
ทางญาติก่อนว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
บรรยายใต้ภาพ
ควันหลง'สงกรานต์ 2562'
ชาวกะเหรีย่ งบ้านแม่พุงหลวง หมู่ 15 อ.วังชิ้น จ.แพร่ แห่รูปเหมือนครูบาขาวปี เข้าวัดค้างปิ นใจ
เพื่อสักการบูชา
งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน มีการร่วมก่อพระทรายกว่า 100 กอง บริเวณชายหาด
บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุร ี
ประชาชนร่วมสรงน้าพระพุทธรูป ทีว่ ดั พระธาตุดอยคา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประชาชนจองตั ๋วรถกลับกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารนครราชสีมา แห่งที่ 2
นักท่องเทีย่ วเล่นน้าตกที่ ต.น้าร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ ทิง้ ทวนก่อนเดินทางกลับ
จนท.เทศบาลนครพิษ ณุ โลกเก็บกวาดล้างถนน ที่เต็มไปด้ว ยโคลนและแป้ ง จากงานเทศกาล
สงกรานต์
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