
โดย ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1  

ประจ าวันที่ 17 เมษายน 2561 
 

 

 
          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
หุ้นแกร่งเมินข่าวร้าย'ซีเรีย' โบรกมัน่ใจไม่กระทบ - สภาพคล่องล้นหนุน 1,900 จดุ 
          "ปรญิญ"์ชีด้ชันีปรบัฐาน แรงเกนิ แนวโน้มยงัขาขึน้ 
          โบรกเกอรฟั์นธงหุน้ไทยยงัสดใส แม ้4 เดอืนแรกใหผ้ลตอบแทน ไม่ถงึ 1% ประเมนิตลาดรบั
ขา่วรา้ยไปมากแลว้ ขณะทีส่ถานการณ์ซเีรยีไรผ้ลกระทบ "ไพบูลย"์ ฟันธงสภาพคล่องยงัหนุนหุน้ไทย 
ด้าน "ปรญิญ์" ชี้ดัชนีช่วงที่ผ่านมาปรบัฐานแรงเกิน มัน่ใจครึ่งปีหลงัมีลุ้น 1,900 จุด "เผดิมภพ" 
ประเมนิยงัไรปั้จจยัใหมห่นุน แนะรอดผูลประกอบการบจ.ไตรมาสแรก 
 
ชูกลุ่ม'แบงก-์พลงังาน'เด่น นักวิเคราะหแ์นะซ้ือลงทุน 
          นักวเิคราะห์จบัตา ผลประกอบการกลุ่มแบงก์ที่เตรยีมประกาศประเมนิแนวโน้มยงัน่าสนใจ
ลงทุน เชยีรซ์ื้อหุ้น กลุ่ม "พลงังาน-รบัเหมา" อานิสงส์น ้ามนัโลกขาขึน้ แผนลงทุนภาครฐัหนุน เลี่ยง
กลุ่มสื่อสาร เหตุยงัไรค้วามชดัเจนเรือ่งค่าสมัปทาน แนะถอืเงนิสด 60% รอจงัหวะลงทุน 
 
สหรฐั-พนัธมิตรขดัแย้งแผนถล่มซีเรียรอบใหม่ 
          สหรฐั-ชาตพินัธมติรเสยีงแตกประเดน็ซเีรยีรอบใหม ่ดา้น"ปตูนิ" เตอืนโลกโกลาหลหนักหากมี
ปฏบิตักิารโจมตทีางอากาศรอบ 2 ขณะทีป่ระชุมซมัมติสนันิบาตอาหรบัเรยีกรอ้งใหม้กีารสอบสวนการ
ใชอ้าวุธเคม ีในซเีรยีอยา่งเป็นอสิระ 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ส่งป.ป.ช.สอบ5มหาเถระ เอ่ียวทุจริต"เงินทอนวดั"  
          ปปป.เผยส่งคดพีระเถระชัน้ผูใ้หญ่ 5 รปู เอีย่วทุจรติเงนิทอนวดัไปให ้ป.ป.ช. สอบแลว้ทัง้หมด 
4 ส านวน หลงั พศ. ได้รอ้งทุกขก์ล่าวโทษ ส่วนการตรวจสอบการฟอกเงนิ เป็นหน้าทีข่อง ปปง.ที่จะ
ด าเนินการ เผยนัด ผอ.พศ.อีกครัง้ 19 เม.ย.นี้ ขอข้อมูลเพิม่เติมในคดใีหม่ที่ก าลงัด าเนินการ ด้าน 
"หลวงปู่ พุทธอสิระ" ออกโรงหนุนลา้งบางอลชัชหี่มเหลอืงหากนิ 
 
"มารค์" ฉะผลาญงบไลน์ 7ล้านได้แค่ "สติกเกอร"์  
          "บิก๊ป้อม" ออกสื่อเป็นครัง้แรก หลงัหลบไปตรวจสุขภาพ เปิดบ้านท าบุญและให้รดน ้าด าหวั
ออยพรวนัสงกรานต์ "บิก๊ตู่" อารมณ์ด ีเผยได้ขอพรให้รองนายกฯ มสีุขภาพแข็งแรง แต่ไม่ตอบ จะ
สานท าภารกจิรว่มกนัต่อหรอืไม ่ดา้น "มารค์" ฉะ คสช. แทรกแซงเลอืกตัง้ ไมต่่างการซือ้เสยีง แนะจบั
ตาลงพืน้ที ่ประชาชนจะดูออกไปช่วยหรอืไปหาเสยีง เหน็บผลาญงบ 7 ลา้นสรา้งไลน์พอีารร์ฐับาล ถ้า
ไดแ้ค่สตกิเกอร ์"สวสัด-ีขอบคุณ" ไมคุ่ม้ค่า 
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ฮบุป่าลามภาคใต้ ปดูกฟผ.ยึดท่ีวางสายส่งไฟฟ้า แฉรกุดอยสเุทพ-ปยุตัง้แต่ปี 36  
          พบหลกัฐานใหม่ปมฮุบป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย นักภูมศิาสตรเ์คยเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาไวต้ัง้แต่ปี 36 ผ่านมา 20 กว่าปียงัไม่มคีวามคบืหน้า เผยตัง้แต่อดตีมหีน่วยงานรฐักว่า 30 
แห่งรุมทึ้งที่ดนิ ท าสูญเสยีพื้นที่ป่าไมก้ว่า 7 พนัไร่ แต่ปัจจุบนั ตามคนืที่ดนิได้แค่ 1 พนักว่าไร่ ส่วน
ใหญ่ยดึจากประชาชน ส่วนจากภาครฐัเงยีบ ล่าสุดพบอกีในภาคใต้ กฟผ. ยดึที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ.
กระบี ่วางแนวสายส่งไฟฟ้า โดยไม่ขออนุญาต และยงับุกรุกตดัต้นไมใ้นป่าต้นน ้าผาด าเขตรกัษาพนัธุ์
สตัวป่์าโตนงาชา้ง โดยไมถู่กด าเนินคด ี
 
ผา่น5วนัตาย323ราย ยึดรถหม่ืนคนั  
          ศปถ.เผยยอดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ ผ่าน 5 วัน เสียชีวิตแล้ว 323 ราย 
บาดเจบ็ 3,140 คน สาเหตุหลกั เมาแลว้ขบั โดยโคราชครองแชมป์เสยีชวีติสูงสุด เชยีงใหม่บาดเจบ็
สะสมสูงสุด ดา้น คสช.ระบุ 5 วนัยดึรถพวกเมาแลว้ขบักว่า 1 หมื่นคนั "บิก๊ป้อม" ย ้าทุกฝ่ายตอ้งบงัคบั
ใชก้ฎหมายและสรา้งวนิยัจราจรต่อเนื่อง 
 
จบัทวัรห์ลีเป๊ะลอยแพ นทท. เสียหาย10ล้าน  
          ต ารวจท่องเทีย่วจบักุมเจา้ของบรษิทั ไทยอลัฟ่า อนัดามนั พรอ้มพนกังาน หลงัหลอกขายทวัร์
ราคาถูกเทีย่วหลเีป๊ะ แลว้ลอยแพหนี มผีูเ้สยีหาย 1,600 คน มลูค่ากว่า 10 ลา้นบาท 
 
'ปติูน'ระบโุลกวุ่น ตะวนัตกถล่มซีเรียซ า้  
          "ปตูนิ" เตอืนโลกวุ่นวายแน่ หากตะวนัตกโจมตซีเีรยีซ ้า "อหิร่าน" ขานรบัระบุการ กระท าของ
สามมหาอ านาจท าลายโอกาสในการยุติสงครามกลางเมอืงในซเีรยีด้วยวถิีทางการเมอืง พรอ้มกนันี้
สมาชกิรฐัสภาแดนหมขีาวยงัท้าทายว่า มาตรการแซงก์ชนัมอสโกเพิม่เตมิทีว่อชงิตนั เตรยีมประกาศ
ในวนัจนัทร ์(16 เม.ย.) จะสรา้งความเสยีหายต่ออเมรกิาและยุโรปมากกว่า 
 
พาณิชยช่์วยเหลก็-อะลมิูเนียม ย่ืนสหรฐัฯเว้นเกบ็ภาษีไทย  
          "พาณิชย์" ขอสหรฐัฯ ไม่ขึ้นภาษีเหลก็และอะลูมเินียมจากไทย ยกเหตุผลชี้แจง ไทยมสี่วน
แบ่งในตลาดสหรฐัฯ น้อย และมมีาตรการป้องกนัการแอบอ้างสทิธ ิการทุ่มตลาด และพรอ้มร่วมมอื
สหรฐัฯ แกปั้ญหาเหลก็ส่วนเกนิ เผยยงัไดข้อใหเ้รง่ตรวจสอบดา้นสุขอนามยัสม้โอ เพื่อเปิดทางส่งออก 
และขอให้ไทยได้สิทธิออกเครื่องหมายรบัรองสินค้าเกษตรอินทรยี์ของสหรฐัฯ ระบุยงัได้รบัข่าวด ี
สหรฐัฯ ไมใ่ส่ชื่อไทยเป็นประเทศทีต่อ้งถูกทบทวน GSP และไมเ่ป็นประเทศบดิเบอืนค่าเงนิ 
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          #โพสตท์เูดย ์
 
งบเอสเอม็อีส่งกล่ิน โครงการสงักดัสวทช.ส่อพิรธุ พบอาจารยม์หา'ลยัสอดไส้บริษทัตวัเองรบั
งาน 
          พบพริุธเบกิงบกระทรวงวทิยฯ์ ช่วยธุรกจิเอสเอ็มอ ีอาจารยม์หาวทิยาลยัชื่อดงัหาประโยชน์
เขา้บรษิทัตวัเอง 
          แหล่งข่าวจากส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) เปิดเผยว่า ได้
ตรวจพบความผิดปกติของผู้ด าเนินการเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ITAP) ในโครงการให้ความช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ ง ซึ่ง
ด าเนินงานร่วมกับ สวทช. น าบริษัทของตัวเองเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการมากถงึ 24 โครงการ 
 
ศึกซีเรียไม่รนุแรงหุ้นแกว่ง-บาทน่ิง 
          โบรกเกอรฟั์นธง ผลกระทบสหรฐัถล่มซเีรยีต่อตลาดหุ้นและตลาดเงนิไม่มาก หลงัประเมนิ
สถานการณ์ ไมบ่านปลาย 
          วนัที ่17 เม.ย.นี้ จะเป็นวนัแรกทีต่ลาดหุน้และตลาดการเงนิไทยเปิดท าการ หลงัจากหยุดยาว
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนางจติรา อมรธรรม รองกรรมการผู้จดัการ บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นันเซยี 
ไซรสั วเิคราะห์ว่าเปิดตลาดหุ้นไทยวนันี้ดชันีจะแกว่งตวัที่ 1,750 -1,780 จุด จากเมื่อวนัที่ 12 เม.ย. 
ปิดที ่1,767.17 จดุ เพราะการโจมตซีเีรยีของสหรฐัไมลุ่กลามจนกลายเป็นสงครามโลก 
 
คมุให้กู้จ าน ารถ-ลีสซ่ิง 
          เปิดร่างกฎหมายคุมสนิเชื่อเช่าซื้อลสีซิง่ จ าน าทะเบยีนรถ ตทีะเบยีนผู้ประกอบการ คุมเข้ม
สญัญาแกเ้อาเปรยีบผูบ้รโิภค 
          ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) เปิดรบัฟังความคดิเหน็รา่งพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) การ
ก ากบัดแูลผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ พ.ศ. ... จนถงึวนัที ่30 เม.ย.นี้ โดยกฎหมายฉบบันี้มคีวามส าคญัคอื
จะน ามาใช้ดูแลผู้ให้บรกิารทางการเงนิที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อรายย่อยระดับจงัหวดั (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) สินเชื่อ รบัสมุดคู่ มือจด
ทะเบยีนรถเป็นประกนั การช าระหนี้ (สนิเชื่อทะเบยีนรถ) การใหเ้ช่าซือ้ การใหเ้ช่าแบบลสีซิง่และแฟก
ตอริง่ 
 
ลดทหารคมุรฐัวิสาหกิจ คลงัช้ีสดัส่วนหดลงหลงัใช้เกณฑว์ดัตามความสามารถในกม.ใหม่ 
          คลงัแจงทหารเป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิลดลง หลงัปรบัเกณฑก์ารแต่งตัง้ต้องเป็นไปตาม Skill 
Matrix 
          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ 
(สคร.) เปิดเผยว่า การแต่งตัง้ทหารเขา้มาเป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิไดม้จี านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
หลงัจากทีค่ณะรฐัมนตร ี(ครม.) ไดเ้หน็ชอบการแต่งตัง้กรรมการรฐัวสิาหกจิตามหลกั Skill Matrix คอื 
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ตอ้งเป็นกรรมการทีม่คีวามสามารถตรงกบัความสามารถทีร่ฐัวสิาหกจิต้องการจรงิๆ ซึง่ไดเ้ริม่มกีารใช้
กบัการท่าเรอืแห่งประเทศไทย และองคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) แลว้ 
 
พณ.เดินสายกล่อมสหรฐัเว้นภาษีเหลก็ 
          พาณชิยป์ลืม้ไทยหลุดรายชื่อทบทวนจเีอสพ ีลุน้สหรฐัเวน้ภาษเีหลก็-อะลมูเินียม 
          นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค ปลดักระทรวงพาณชิย ์เปิดเผยภายหลงักลบัจากน าคณะผูแ้ทนไทย
ร่วมการประชุมกรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย -สหรฐั หรอื TIFA เมื่อวนัที่ 9-10 เม.ย. 
2561 ณ กรุงวอชงิตนั ดี.ซ.ี สหรฐัอเมรกิา ว่าไทยได้ขอให้สหรฐัยกเว้นการใชม้าตรการ 232 และไม่
ขึน้ภาษีเหล็กและอะลูมเินียมจากไทย โดยใช้เหตุผลในฐานะประเทศพนัธมติรที่ดต่ีอกนัมายาวนาน 
รวมทัง้ไทยมกีารส่งออกและครองส่วนแบ่งตลาดเหลก็และอะลูมเินียมในสหรฐัน้อย พรอ้มร่วมมอืกบั
สหรฐัในการแกไ้ขปัญหาเหลก็ส่วนเกนิในตลาดโลก 
 
เอเชียนมารีนลยุประมลูงานต่อเรือเอเชีย 
          เอเชยีน มารนีฯ บุกตลาดต่อเรอืเอเชยีใต ้ชีต้ลาดต่อเรอืเฉพาะทางเจาะงานราชการมาแรง 
          นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จดัการ บรษิัท เอเชยีน มารนี เซอร์วิสส์ เปิดเผยว่า 
ขณะน้ีเริม่เหน็สญัญาณการใชเ้รอืลากขนาดใหญ่ในประเทศแถบเอเชยีใต ้ซึง่ขณะน้ีบรษิทัวางแผนทีจ่ะ
เขา้ไปประมลูเพื่อรบังานทีค่าดว่าจะไดข้อ้สรปุภายในสิน้ปีนี้ 
 
ถกค่ายมือถือเคลียรข้์อมลูรัว่ 
          กสทช.เรยีกโอเปอเรเตอรท์ุกรายเขา้ชี้แจงวนันี้ กรณีเอสเอ็มเอสดูดเงนิประชาชน พรอ้มสอ
บทรมูฟูปมขอ้มลูรัว่ไหล 
          นายฐากร ตณัฑสทิธิ ์เลขาธกิารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เปิดเผยว่า ใน วนันี้ (17 เม.ย.) ส านักงาน กสทช.มวีาระส าคญั 
2 เรือ่งหลกั โดยไดเ้รยีกผูป้ระกอบการโทรศพัทเ์คลื่อนทีทุ่กรายเขา้ชีแ้จง กรณีทีม่ขี่าวเอสเอม็เอส ดูด
เงนิประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึเรยีกผูป้ระกอบการทรมูฟู เอช มาชีแ้จงกรณีทีป่รากฏขา่วบนเวบ็ไซต์
ว่า ทรทู าขอ้มลูบตัรประชาชนลกูคา้หลุดจ านวนมาก 
 
คดีล้มละลายลดฮวบคาดแบงกเ์ข้าอุ้ม 
          เปิดพอรต์คดลีม้ละลายปี 2560 ลดลงกว่า 82% คาดแบงก์เขม้ตามตดิลูกหนี้ ปรบัโครงสรา้ง
หนี้ก่อนยืน่ฟ้อง 
          รายงานข่าวจากกรมบงัคบัคด ีเปิดเผยว่า ในปี 2560 มคีดลีม้ละลายเกดิใหม่ 18,201 คด ีคดิ
เป็นทุนทรพัย์ 2.98 แสนล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ที่มคีดลี้มละลายเกิดใหม่ 19,987 คด ีทุน
ทรพัยส์งู 5.45 แสนลา้นบาท 
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          #ไทยรฐั 
 
หวยออเจ้า ออกตรงเผง'29' แฟนเฮลัน่ จบัประเดน็เดด็ตอนอวสาน'การะเกด'ย้อนเวลามา329
ปี เส่ียรถแบก็โฮ-คณุครถูกูท่ี1 
          ฮือฮากันทั ้งพระนคร! แม่การะเกดให้ โชคในตอนอวสานของละครสุดฮอตแห่ งปี 
"บุพเพสนันิวาส" นักเลงหวยน าเลข "329" ที่เป็นเลขจ านวนปีที่ "แม่นายศรภีรรยาของพี่หมื่น" ถอย
หลงัข้ามภพข้ามชาติย้อนเวลามาเกิดใหม่ไปทุ่มแทงเล่นหวยใต้ดินแบบ 2 ตวั งวดประจ าวนัที่ 16 
เม.ย. โดยไม่หวัน่เจา้มอืทีป่ระกาศจ่ายครึง่เดยีว หลงัหวยออกเฮลัน่ ดา้นสลากรางวลัที ่1 สรา้งเศรษฐี
ใหมอ่กีหลายคน ทัง้เจา้ของกจิการรถแบก็โฮใหเ้ช่าและครจูงัหวดัสุรนิทรท์ีล่กูชาย 6 ขวบน าโชคมาให ้
 
'มะกนั'ประกาศ แผนคว า่บาตร! เล่นงานรสัเซีย หนุนหลงัซีเรีย 
          สหรฐัฯประกาศคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิของรสัเซยี หลงัหมขีาวแสดงความเหน็อกเหน็ใจซเีรยี
ทีโ่ดนสหรฐัฯ องักฤษและฝรัง่เศสรมุถล่ม ยนัจะไม่ถอนทหารออกจากซเีรยีเพราะยงัไมบ่รรลุเป้าหมาย 
ดา้นทีป่ระชุมสนันิบาตอาหรบัเรยีกรอ้งใหต้ัง้องคก์รอสิระสากลสอบสวนการใชอ้าวุธเคมใีนซเีรยีทีเ่ป็น
ชนวนให้โดนรุมย า  ด้านปูตินชี้การโจมตีซีเรยีของกลุ่มประเทศตะวนัตก จะสร้างความวุ่นวายต่อ
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไปทัว่โลก 
 
คนแน่น ไหลบางแสน รถหนึบ! นครปฐมคึกคกัปิดถนนต้นสนสาดน ้า-ฉ ่าโชก 
          งานวนัไหลบางแสนคนทะลกัลน้ ถนนเลยีบชายหาดเตม็ไปดว้ยรถจอดตดิหนึบ ส่วนถนนสาย
อื่นจอดรถเล่นสาดน ้ากนัอย่างสนุกสนานท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ ตามด้วยงานวนัไหลพัทยามี
ระหว่างวนัที่ 18-19 เม.ย.นี้ คาดคนทะลกัเช่นกนั ขณะที่นครปฐมจดัสงกรานต์ยิง่ใหญ่ปิดถนนต้นสน
ยาว 2 กม.เล่นน ้ากนัคกึคกัพรอ้มสรงน ้าพระคู่บา้นคู่เมอืงเพื่อความเป็นสริมิงคล 
 
จบัได้อีก6คน ตุ๋นทวัรห์ลีเป๊ะ ไปปล่อยเกาะ ล่าผจ.ตวัแสบ 
          "รองโจก๊" แถลงขยายผลจบักุม 6 ผูต้อ้งหา พนกังานบรษิทัทวัรล์อยแพนักท่องเทีย่วที่เกาะหลี
เป๊ะ ส่วนใหญ่ยนัถูกหลอกให้ท างานและไม่ได้รบัเงนิเดอืนเช่นกนั ล่าต่อผู้จดัการบรษิทัทวัรผ์ู้ต้องหา
คนสุดทา้ยทีย่งัจบักุมไมไ่ด ้ตรวจสอบประวตัพิบเคยก่อเหตุแบบเดยีวกนัจนตดิคุกมาแลว้ หลงัพน้โทษ
กลบัมาก่อคดอีกี และมคีดฉ้ีอโกงประชาชนตดิตวัอกีหลายคด ี
 
สงัเวย323ศพ รวม5วนัอนัตราย! ผูบ้าดเจบ็อีก3,140รายรถแน่น-แห่กลบักทม. 
          อุบตัเิหตุสงกรานต ์5 วนั ยอดตายพุ่ง 323 ศพ บาดเจบ็ 3,140 คน จยย. ครอง แชมป์สาเหตุ
หลกัยงัคงเป็นเมาแล้วขบั ขบัรถเรว็ และง่วงหลบัในตายเป็นศูนย ์7 จงัหวดั ศปถ.สัง่เพิม่จุดตรวจจุด
บรกิารรองรบัผู้คนแห่เดนิทางกลบัเมอืงกรุง พร้อมเน้นย ้าต ารวจและอาสาสมคัรเพิม่ความเขม้ดูแล
เสน้ทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุบ่อยครัง้ วนัสุดทา้ยของช่วงหยดุยาวเทศกาลสงกรานตช์าวต่างจงัหวดัหอบหิว้
สมัภาระขา้วสารอาหารแหง้กลบัมาประทงัชวีติในเมอืงหลวง คนแน่นบขส.-สถานีรถไฟเจา้หน้าทีต่้อง
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เสรมิเที่ยวรถให้เพียงพอ ไม่ให้มีคนตกค้าง ขณะที่การจราจรตามเส้นทางสายหลกัส่วนใหญ่ยงั
คล่องตวัด ี
 
สาดกระสนุ-มีด โหดหลายจงัหวดั รวบได้แล้วมือยิงดบัสท. 
          สงกรานต์เมอืงแกลงดุสาดกระสุนแทนน ้าเจบ็ระนาว 3 คน ชนวนเหตุเขม่นจากการสาดน ้ากบั
กลุ่มทีต่ ัง้เครื่องเสยีงรมิถนน อกีรายหนุ่มเมอืงชุมแพกบัพวกตัง้กลุ่มเล่นน ้าขา้งถนนถูกคู่อรปิรีเ่ขา้มา
ต่อยแถมชักปืนยิงใส่บาดเจ็บ ส่วนปราจีนฯดุไม่แพ้กัน อรเิก่ามาเจอกันตอนสาดน ้ าเลยยกพวก
ตะลุมบอน ปรากฏว่าถูกแทงไสไ้หล 3 คน 
 
'ป้อม'แขง็แรงดี เปิดบ้านให้รดน ้า บ๊ิกตู่น าทีมคึกคกัเล่นสงกรานตส่ื์อ  
          นายกฯน าขบวน ครม. ทหาร ต ารวจ รดน ้า ด าหัวขอพร “บิ๊กป้อม” ท่ามกลางบรรยากาศ 
คกึคกัชื่นมื่น ตกัน ้าสาดแหลกทัง้แขก ทัง้สื่อ ชุ่มฉ ่ าตามกัน ประสานเสยีงยนั “บิ๊กป้อม” แข็งแรงด ี
“เอกชยั-โชคชัย” โดนรวบก่อนบุกบ้านลุงป้อมท ากิจกรรม ฉุนขึ้น สน.อาละวาดพังคอมพ์ต ารวจ 
“ประสงค”์ เต็งปลดัคลงัคนใหม่ พท.ตามจวกโยกยา้ย ขรก.ตามอ าเภอใจ “ภูมธิรรม” สงัหรณ์โรดแมป็
ขยบัอกี ขอ้งใจ “มชียั” รูส้ญัญาณล่วงหน้า “มารค์” กระตุก คสช.ทบทวนใชง้บ 4 ปีบานทะโร่ ไมคุ่ม้ค่า 
อดั ม.44 แทรกแซง กกต.ครอบง าเลอืกตัง้ คาใจไม่แฟรจ์่อเอา รมต.นัง่หวัหน้า-เลขาฯพรรค “เสีย่ตอื” 
จีใ้ช้ ม.44 ปลดลอ็ก-อย่าเอาเปรยีบ พรอ้มกระตุ้นนักการเมอืงปฏริูปตวัเอง กกต.เดนิเครื่องวางแผน
ท างานตามโรดแมป็เลอืกตัง้ ก.พ.62 
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