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กรงุเทพธุรกจิ 
 
ธรุกิจจ้ีรฐัอย่า'เกียรว่์าง' หอการค้าห่วง'สญุญากาศการเมือง'ฉุดเศรษฐกิจ 
 
เสนอ"ประยทุธ"์ใชอ้ ำนำจเตม็บรหิำร ก่อนส่งไมต่้อ 
          หอกำรค้ำห่วงกำรเมอืงสุญญำกำศ 2 เดือนกระทบธุรกิจ เสนอ "ประยุทธ์" ใช้อ ำนำจเต็ม
บรหิำรก่อนส่งไม้ต่อ นำยกฯใหม่ ด้ำน ส.อ.ท.ชี้ยื้อตัง้รฐับำลใหม่ส่อกระทบเชื่อมัน่ลงทุน เสี่ยง
ข้ำรำชกำรเกียร์ว่ำง "หอค้ำต่ำงประเทศ" ยนัต่ำงชำติยงัไม่ถอนลงทุน เหตุมองระยะยำว ขณะนัก
เศรษฐศำสตร ์หวัน่กำรเมอืงกดดนัลงทุนเอกชน หวงัรฐับำลใหมจ่ดัตัง้เรว็ มเีสถยีรภำพ 
 
'กองทุน'จดัพอรต์รบัการเมืองป่วนลดหุ้น-เพ่ิมบอนด ์
 
"ผูจ้ดักำรกองทุน" มองกำรเมอืงกดดนัระยะสัน้ ชีห้ำกตัง้รฐับำลได้ ทุกอย่ำงเดนิหน้ำต่อ อำศยัจงัหวะ
ตลำด ปรบัฐำน 1,600 จุด เกบ็หุน้โรงไฟฟ้ำ-คำ้ปลกี ส่วนนักลงทุนทีร่บัควำมเสีย่งไดต้ ่ำ แนะลดพอรต์
หุน้-เพิม่บอนด ์ดำ้นนกัวเิครำะห ์แนะจดัพอรต์ผสมผสำน เน้นหุน้บิก๊แคปปันผลสงู 
 
'คมนาคม'ยนัลยุต่ออีอีซี-ทางคู่-รถไฟฟ้า 
 
"คมนำคม" ยนักำรเมอืง ไรสุ้ญญำกำศ รฐับำลอ ำนำจเตม็ เดนิหน้ำเมกะโปรเจคออีซี ี5 โครงกำร ไดผู้้
ชนะเม.ย.น้ี ลุยต่อครม.เคำะรถไฟทำงคู่ 8 เส้นทำง 3.4 แสนลำ้น กระตุน้ลงทุน ดำ้นทำงด่วนบำ้นแพว้ 
มอเตอรเ์วยพ์ระรำม 3 จอ่เซน็พ.ค.นี้ 
 
กสทช.ชงรฐับาลใหม่ดนั5จี หวัน่ล่าช้าสญู '2.3 ล้านล้าน' 
 
กสทช.ชี้รฐับำลใหม่ผลกัดนั "5จ"ี เร่งประมูลคลื่นควำมถี่ใช้งำนมำกขึ้น ระบุไทยไม่ควรตกขบวน
เทคโนโลย ีจำกเวทโีลกเหมอืนในอดตี เผย 5จไีม่ทนั ปี 63 ส่อท ำประเทศเสยีหำย 2.3 ลำ้นลำ้น ดำ้น
โอเปอเรเตอรม์อืถือเห็นตรงกนัไทย ต้องม ี5จใีช้ บนเงื่อนไขที่ธุรกจิเดนิหน้ำได้ หวงัรฐั -กสทช. เร่ง
ผ่อนปรนเงือ่นไขช ำระค่ำงวดคลื่น 900 
 
ผูจ้ดักำรรำยวนั 360 องศำ 
 
ยกกม.แพ่งบีหุ้้นส่ือธนาธร มัว่ขายท้ิงก่อนลงสมคัรส.ส. 
 
"ค ำนูณ" ชีปั้ญหำคดหีุน้สื่อของ "ธนำธร" กกต.จะรูไ้ดอ้ย่ำงไร ว่ำมกีำรขำยหุน้ก่อนสมคัรรบัเลอืกตัง้ 6 
ก.พ. 62 จรงิ เพรำะเอกสำรทีท่ำงรำชกำรรบัทรำบกำรโอน คอื 21 ม.ีค. 62 
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พท.ถกทีม กม. ข้องใจ กกต.คิดปารต้ี์ลิสต ์
 
พท.นัดถกทมีกฎหมำย ข้องใจ กกต.ค ำนวณปำรต์ี้ลสิต์ พรอ้มเตรยีมแผนสกดังูเห่ำ ด้ำน "พปชร." 
ขอบคุณประชำชนที ่จ.สงขลำ หลงัได ้ส.ส.เขตถงึ 4 คน ลัน่หนุน "บิก๊ตู่" นัง่นำยกฯ สรำ้งควำมสงบสุข 
สำนต่อนโยบำยประชำรฐั เผยตอ้งเรง่สรำ้งผลงำนใน 6 เดอืน 
 
ยดึอนุสำวรยีช์ยัฯ-รำชประสงค ์ไล่กกต.ลม้เลอืกตัง้ 
 
โพลช้ีไม่ต้องรีบตัง้รฐับาล  
          กลุ่มอยำกเลอืกตัง้ แดงรำชประสงค ์ยดึอนุสำวรยีช์ยัฯ-แยกรำชประสงค ์ล่ำชื่อไล่ กกต. พรอ้ม
แถลงค ำประกำศชยัชนะของประชำชน 8 ขอ้ "ศรสีุวรรณ" ตัง้โต๊ะชวนประชำชน เขำ้ชื่อถอดถอน 7 
กกต. เตรยีมยื่น ป.ป.ช. ไต่สวน ชี้มูลควำมผดิใน วนัจนัทร ์ที่ 8 เม.ย.นี้ ด้ำน คสช. ชี้ให้ จนท.ตร. 
ดูแลควำมเรียบร้อยกลุ่มเคลื่อนไหวถอดถอน กกต.ใช้กรอบ กม.ตำมปกติ ซัดคนกลุ่มเดิมๆ 
เคลื่อนไหว หวงัหลอกใชน้ักศกึษำ-ประชำชน ลม้กำรเลอืกตัง้ ซเูปอรโ์พลชี ้ประชำชนรอได ้ไม่ตอ้งรบี
ตัง้รฐับำล ถำ้รอแลว้จะท ำใหไ้ดค้นดปีกครองบำ้นเมอืง อยำกเหน็บำ้นเมอืงมคีวำมสงบ 
 
ผลชนัสตูรส่อฆาตกรรม สาว อบต.โดนของแขง็เสียชีวิต 
 
เผยผลชนัสูตรพบสำว หน.ส ำนักปลดั อบต.วงัโตนด หลงัมคีนพบนอนเสยีชวีติภำยในรถเก๋งกลำงป่ำ
กระถินณรงค์ อ.ท่ำใหม่ จ.จนัทบุร ีพบที่หน้ำอกถูกของแขง็กระแทกอย่ำงรุนแรง เจ้ำหน้ำที่เร่งหำ
หลกัฐำนรวบผูก่้อเหตุ หลงัพบมผีูต้อ้งสงสยันดัพบก่อนเสยีชวีติ 
 
คมุยา-บริการแพทยใ์กล้งวด พณ.จ่อเคาะมาตรการดแูล 
 
กรมกำรค้ำภำยใน ขดีเส้น รพ.เอกชน ผู้ผลติ ผู้น ำเขำ้ รำ้นขำยยำขนำดใหญ่ ส่งขอ้มูลรำคำซื้อ -ขำย 
มำใหภ้ำยใน 4 เม.ย.นี้ ใครเพกิเฉยมโีทษทัง้จ ำทัง้ปรบั หวงัน ำขอ้มลูมำวเิครำะหโ์ครงสรำ้งต้นทุน และ
ก ำหนดรำคำมำตรฐำนใชอ้ำ้งองิกรณี ผูป่้วยรอ้งเรยีน พรอ้มชง "กกร." ออกมำตรกำรดแูลเพิม่เตมิ ทัง้
โชว์รำคำขึ้นเว็บ ก ำหนดมำตรฐำนบรกิำรทำงแพทย์ และบรกิำรอื่นหวงัใช้สร้ำงควำมเป็นธรรมให้
ผูบ้รโิภค 
 
'ส.อ.ท.'กางสมดุปกขาวชู4อตุฯแห่งอนาคต 
 
ส.อ.ท.แย้มเตรียมยื่นสมุดปกขำวเสนอต่อรัฐบำลใหม่หลังเลือกตัง้หวังขับเคลื่อนกำรพัฒ นำ
อุตสำหกรรมแห่งอนำคต 4 อุตสำหกรรมที่จดัท ำไว้เพื่อรองรบักำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หวัง
ยกระดบัเศรษฐกจิประเทศใหเ้ตบิโตอยำ่งยัง่ยนื ทัง้อุตฯ เกษตรแนวใหม ่อุตฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภำพ
ชวีติ 
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เดลนิิวส ์
 
รวบเส่ียแชรล์กูโซ่ เจ้าของกาแฟแคชแบค็ 
 
ตุ๋นเหยือ่สญู 3 พนัลำ้นหอบเงนิกบดำนญวน 
          จนมุมแลว้เจำ้ของบรษิทั "กำแฟแคชแบค็" ตุ๋นเงนิกว่ำ 3 พนัลำ้นบำท มเีหยื่อหลงเชื่อหลำย
พนัคน แฉ เปิดตวับรษิทัใหญ่โต มสีื่อหลำยแขนงและอำ้งหน่วยงำนรฐั 4 แห่ง ทัง้พำณิชย-์ปปง.-ดเีอส
ไอ-สรรพำกร รวมทัง้นำยต ำรวจชัน้ผูใ้หญ่ จำกนัน้ 2 ตวักำรใหญ่หอบเงนิหนีซุกเวยีดนำม สุดทำ้ยไม่
รอดฝีมอืต ำรวจญวน โดนจบัส่งกลบัไทยได ้1 ยงัเหลอือกี 1 เป็นสำวใหญ่ 
 
แห่ซ้ือเส้ือ-เขม็ท่ีระลึก ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 
พสกนิกรไทย แห่เขำ้ควิซื้อเขม็ที่ระลกึ-เสือ้โปโลพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกเนืองแน่น หำกใครพลำด
จองเขม็ที่ระลกึฯได้ที่ไปรษณียท์ุกสำขำ ตัง้แต่ 1 เม.ย. ด้ำนแม่บ้ำนชำวอุบลรำชธำนี ได้บตัรควิคน
แรก เผยสุดดใีจ ออกจำกเมอืงอุบลฯ เขำ้กรุงมำปักหลกัรอควิตัง้แต่บ่ำย 2 วนัก่อน ตัง้ใจใส่เสื้อรอรบั
เสดจ็เลยีบพระนคร 5 พ.ค.นี้ด้วย ขณะที่รฐับำลเตอืนประชำชนหยุดแชรข์่ำวลอืวนัหยุดยำวช่วงพระ
รำชพธิ ีย ำ้หยดุแค่ 6 พ.ค. วนัเดยีว 
 
ล่าช่ือถอดถอนกกต. แน่นราชประสงค-์อนุสาวรียช์ยั 
 
'ศรสีุวรรณ' ลัน่ยืน่ใหป้ปช.ไต่สวนควำมผดิคสช.แฉเป็นมอ็บกลุ่มเดมิออกมำเรยีกรอ้ง 
          แห่ตัง้โต๊ะล่ำรำยชื่อถอดถอน กกต. ทัง้ทีร่ำชประสงคแ์ละอนุสำวรยีช์ยัฯ กลุ่มคนอยำกเลอืกตัง้
จวกเลอืกตัง้ทุจรติทีสุ่ดในประวตัศิำสตร ์ดกัคอเพื่อไทยหำ้มยกเกำ้อีน้ำยกฯ ใหค้นอื่นทีไ่มใ่ช่แคนดเิดต
นำยกฯ ของพรรค "ศรสีุวรรณ" กเ็อำดว้ยยก 9 เหตุผลไม่ควรให ้กกต.ไปต่อ ทัง้เรื่องบตัรนิวซแีลนด์-
บตัรเขย่งจวกใช้ภำษีเป็นพนัล้ำนท ำงำนไม่คุ้มค่ำ แถมเลอืกดูงำนแต่ประเทศท่องเที่ยว ลัน่ล่ำชื่อถึง
วนัที่ 8 เม.ย.นี้ ยื่นถอดถอนกบั ป.ป.ช.แน่ สกดั ปชป.เป็นฝ่ำยค้ำน "สำทติย"์ อ้ำงควำมเห็นคนตรงั
อยำกให้ไปร่วมรฐับำลเพื่อแก้ปัญหำประชำชน "พล.ท. นันทเดช" เตอืน "ไอตมิ" อย่ำชวน ปชป.เป็น
ฝ่ำยค้ำนอิสระ ชี้ท ำพรรคฝัง่ตรงขำ้มทกัษิณรวมตวัจดัตัง้รฐับำลล ำบำกแล้วควำมยุ่งยำกเกิด ขึน้ใน
ประเทศทนัท ี"สุวทิย"์ เดนิสำยขอบคุณคนใต้ แนะว่ำที่ ส.ส.ตัง้รฐับำลเสรจ็ต้องท ำผลงำนให้ได้ใน 6 
เดอืน 
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รมต.สัง่เซตซีโร่ นมโรงเรียนทัง้ระบบ 
 
กระจำยงบ'1.4 หมืน่ล.'สู่ 5 ภมูภิำค 
          รมว.เกษตรฯ สัง่เซตซโีร่ระบบจดัสรรโควตำ "นมโรงเรยีน" ใหม่หมดกระจำยงบนมปีละ 1.4 
หมื่นลำ้น เกลีย่ 5 ภมูภิำค ให ้ผวจ.5 จงัหวดัเป็นประธำนแบ่งใหม ่จดัสรรสทิธจิ ำหน่ำยส่งนมโรงเรยีน
ทัว่ประเทศ พรอ้มเลง็ใชก้ฎเหลก็ งดั พ.ร.บ.เกษตรพนัธสญัญำ พ.ศ.2560 ฟันไมเ่ลีย้ง หำกเจอนมบูด
เสยี ปั้นโควตำลม โดนโทษปรบั พรอ้มเรยีกค่ำเสยีหำยอ่วม ยนัเดก็ได้กินนมคุณภำพทนัเปิดเทอม 
พ.ค.นี้แน่ 
 
อ้างถกูทุบตีท าร้าย 2 พ่ีน้องรอดตกตึกหนีแม่-ซุกอก'พม.' 
 
สลดซ ้ำอกีครัง้ 2 หนูน้อยชำย-หญิงลูกครึง่ ไทย-สวสิ วยั 12-11 ขวบ ที่รอดชวีติจำกตกตกึ เดนิทำง
ตำมหำพ่อหลงัถูกแม่ท ำรำ้ย เหตุแค่ไม่พอใจท ำหอ้งไม่เรยีบรอ้ย โชคดมีลูนิธริณสทิธิเ์จอตวั สภำพอดิ
โรยกลำงซอยรำมค ำแหง 160 แฉ แม่ชอบทุบตจีนทนไม่ไหว เลยชวนกนัหนีไปตำยดำบหน้ำ เดนิเทำ้
กว่ำ 20 กม.  เจ้ำหน้ำที่ พม.ทรำบข่ำวรบีรบัตัวไปดูแลทันที ขณะที่พ่อชำวสวิสก ำลังติดธุระอยู่
ต่ำงประเทศ ทรำบเรือ่งรบีเดนิทำงกลบัไทยด่วน เพื่อตกลงใครดแูลลกู 8 เม.ย.นี้ 
 
ขีดเส้นตาย 4 เม.ย.แจ้งราคายา 
 
กบัค่ำรกัษำฮึม่ดือ้แพ่ง! เสีย่งตดิคุก 
          อธบิดกีรมกำรคำ้ภำยใน ขดีเสน้ตำย 4 เม.ย. จีผู้้น ำเขำ้ยำ-รพ. เอกชน รบีแจงขอ้มลูรำคำยำ
เวชภณัฑ-์ค่ำรกัษำ แฉหลำยแห่งเมนิใหค้วำมร่วมมอื ส่งขอ้มลูใหเ้พยีงแค่ 100 กว่ำรำย ขูห่ำกไมย่อม
ท ำตำม เจอโทษติดคุก 3 เดือน ปรบั 5,000 บำทแน่ เผยหำกได้รำคำแล้ว จะวเิครำะห์โครงสร้ำง
ตน้ทุน ก่อนส่งให ้กกร.พจิำรณำ เผยแพร่ในเวบ็ไซต์กรมกำรคำ้ภำยใน-ก ำหนดเป็นรำคำมำตรฐำนไว้
ใชอ้ำ้งองิเอำผดิ หำกถูกรอ้งเรยีนโดนเกบ็ค่ำยำ-ค่ำรกัษำแพงเกนิจรงิ 
 
จบัอดีตก านัน ฆ่าโหดก๊ิก 
 
มดีกะซวกยบัซิง่เบนซช์นซ ้ำ 
          อดตีก ำนนัดงัเมอืงโอ่ง หงึโหด จว้งแทง กิก๊เจำ้ของรำ้นคำรำโอเกะ ไม่หน ำใจ ขบัเบนซ ์ไล่ชน
ดบัอนำถหน้ำรำ้น ท่ำมกลำงนักท่องรำตรนีับสบิ ก่อนเกดิเหตุ "ก ำนันเปีย" เมำสุรำ ขบัเบนซม์ำหำกิก๊
ที่ร้ำน เจอภำพบำดตำ กิ๊กสำวหยอกล้อกับแขก เกิดอำกำรหึงหวงได้เข้ำไปมปีำกเสียงกับผู้ตำย 
จำกนัน้ได้ออกมำหยบิอำวุธมดีในรถเขำ้ไปในรำ้นก่อนจะจว้งแทงผู้ตำย จนล้มคว ่ำ จำกนัน้ผู้ตำยได้
พยำยำมขี่จยย.หนีออกมำจำกร้ำนไปโรงพยำบำลแต่ก ำนันเปีย ได้ขบัรถไล่ชนอดัก๊อบป้ีกิ๊กสำวดบั
สยองคำที ่ต ำรวจไดคุ้มตวัไปสงบสตอิำรมณ์ก่อนแจง้ขอ้หำหนกั 
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ไทยรฐั 
 
ซ้ือเขม็-เส้ือแน่น ท่ีระลึกราชาภิเษก 
 
ประชำชนแห่มำนอนรอขำ้มคนื เพื่อใหไ้ดค้วิซือ้เสือ้โปโลเหลอืง-เขม็ทีร่ะลกึ ตรำสญัลกัษณ์พระรำชพธิี
บรมรำชำภเิษกพุทธศกัรำช 2562 ที่ส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีเปิดจ ำหน่ำยเป็นปฐมฤกษ์
อย่ำงละ 2 หมื่นชิน้ แต่สุดทำ้ยเขม็ตรำสญัลกัษณ์ฯจ่ำยออกไดจ้รงิแค่ 6 พนัเขม็ปลดั สปน.แจงเหตุที่
เหลอืท ำสมีำไม่เรยีบรอ้ยเพรำะเป็นงำนละเอยีด ใช้เวลำท ำ 13 ชัว่โมงต่อชิ้นต้องส่งกลบัไปแก้ไข แต่
จำกนี้ไปสำมำรถสัง่จองไดไ้มอ่ัน้ ณ ทีท่ ำกำรไปรษณยีท์ัว่ประเทศ 
 
พม.ลงแก้พ่ีน้องหนีแม่ 
 
ลกูครึง่คดดีงัเดนิเทำ้หำพ่อซมซำน 20 กม. 
          อธบิดกีรมกจิกำรเดแ็ละเยำวชนเผยรบัตวั 2 เดก็ชำยหญงิพี่น้องลูกครึง่สวติเซอรแ์ลนดท์ี่หนี
ออกจำกบำ้นเพรำะถูกแม่ท ำรำ้ยร่ำงกำยไดแ้ลว้ ยนัไม่พบร่องรอยกำรถูกท ำรำ้ยหรอืทุบต ีพรอ้มออก
ตัว วฒันะธรรมเลี้ยงดูลูกไทยกับต่ำงประเทศไม่เหมือนกัน ส่วนพ่อเด็กติดต่อได้แล้ว จะบินกลับ
เมอืงไทยวนัที ่8 เม.ย.นี้ ขณะทีเ่ดก็ทัง้คู่สภำพจติใจดขีึน้หลงัไดคุ้ยกบัพ่อ แต่ยงัยนัไม่กลบัไปอยูก่บัแม ่
ขณะทีพ่ม.รอหำทำงออกทีด่ทีีสุ่ดว่ำสมควรอยูก่บัใคร ทัง้นี้จะเอำเดก็ทัง้คู่เป็นทีต่ ัง้ 
 
เชียงรายอ่วม สงู 359 วิกฤติเผาป่า 
 
'แพร'่แลง้ลำมน ้ำยมแหง้ขอดท ำประปำไมไ่ด ้
          ฝุ่ นพษิวกิฤตหินักเชยีงรำยกระอกั ค่ำ PM 2.5 พุ่งพรวดทุบสถติแิย่สุดในประเทศไทย ที ่359 
มคก./ลบ.ม.ชำวบำ้นและนักท่องเทีย่วต้องสวมหน้ำกำกป้องกนัตลอดเวลำ ขณะทีม่หำวทิยำลยัแม่ฟ้ำ
หลวงและรำชภฏัเชยีงรำยต้องงดกำรเรยีนกำรสอนหนีฝุ่ นวนัที่ 1-2 เม.ย. ส่วนแม่ฮ่องสอนอ่วมไม่แพ้
กนั หมอกควนัหนำทบึแถมไฟป่ำเกดิขึน้ต่อเนื่องเผำวอดหลำยรอ้ยไร่ขณะทีช่ำวสวนสม้เขยีวหวำน จ.
แพร ่ทุกขร์ะทมเจอปัญหำภยัแลง้เล่นงำนน ้ำในหว้ยแหง้ขอด ไมม่นี ้ำรดสม้เริม่เหีย่วแหง้ตำย 
 
ต ารวจสกดัท ากิจกรรม ล่าถอดถอนกกต. 
 
นิสติ-นกัศกึษำขยำยวงเพื่อชำตติงิคสช.อยำ่จุน้ พท.ถกยอด'ปำรต์ีล้สิต'์ 
          กลุ่มนิสติ-นกัศกึษำทัว่ประเทศเริม่ขยำยวงกดดนั กกต. องคก์ำรนิสติ-สโมสรนิสติ ม. เกษตรฯ
ทัง้ 15 คณะ ออกแถลงกำรณ์จี ้กกต. รบีตรวจสอบรบัรองผลเลอืกตัง้สุจรติ -โปร่งใสเที่ยงธรรม "ศรี
สุวรรณ" เริม่ตัง้โต๊ะล่ำชื่อถอด ขดีเส้น 8 เม.ย. ส่ง ป.ป.ช. สอบเพื่อชำติตงิ คสช.อย่ำจุน้เป็นสทิธขิ ัน้
พืน้ฐำนประชำชน ดำ้นส ำนักงำน กกต.โต้ข่ำวปลอมโซเชยีลจ่อฟ้องคนแชร ์พท.ถกค ำนวณส.ส.บญัชี
รำยชื่อ ไม่ไวใ้จสูตร กกต.ฉะหยุด ใช้เล่หส์บืทอดอ ำนำจ "อนุสรณ์" ยอ้นแสบพปชร. ไม่ไดด้งัใจจะชตั
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ดำวน์อกีไหม "นิพฏิฐ"์ ย ้ำจุดจบของนักซื้อเสยีงคอืคุก มัน่ใจพทัลุงได้เลอืกตัง้ใหม่ ปชป.ทิ้งไพ่รกัษำ
ฐำนทีม่ ัน่ใต้ "สำทติย"์ เนื้อเต้นอยำกรว่มหอ "ลุงตู่" กองเชยีรส์วนหงำยเงบิอยำกใหเ้ป็นฝ่ำยคำ้น โพล
ชีช้ดัคนผดิหวงัจดัเลอืกตัง้ ตร.ขวำงกจิกรรมหวดิเดอืด 
 
อดีตก านันฆ่าโหดก๊ิก 
 
หงึรำ้นโอเกะนัง่คุยลกูคำ้ ใชม้ดีกะซวก'เบนซ'์ขยีซ้ ้ำ 
          อดตีก ำนนัหงึโหดจว้งแทงกิก๊สำวเจำ้ของรำ้นคำรำโอเกะไม่ หน ำใจขบัรถเบนซข์ยีซ้ ้ำดบัสยอง
คำหน้ำรำ้น ก่อนก่อเหตุไปดื่มเหลำ้จำกที่อื่นจนเมำได้ที่ขบัรถมำหำฝ่ำยหญงิที่รำ้นพบภำพบำดตำคู่
กิก๊สำวนัง่คุยอยู่กบัลูกค้ำชำย หงึเลอืดขึน้หน้ำเขำ้ไปต่อว่ำจนมปีำกเสยีงโต้เถยีงลัน่ ฉุนฟิวส์ขำดไป
ควำ้มดีในรถปรีเ่ขำ้กะซวกไมย่ัง้ กิก๊สำวเหยือ่คมมดีกระเสอืกกระสนออกมำลม้ฟุบบนฟุตปำทหน้ำรำ้น 
ฝ่ำยอดตีก ำนันยงัไมห่ำยแคน้กระโดดขึน้รถเหยยีบคนัเรง่พุ่งชนทบัร่ำงดบัคำใตท้อ้งรถแถมมรีถ จยย.
3 คนักบัรถเก๋ง 2 คนัถูกชนระเนนระนำดต ำรวจคุมตวัด ำเนินคด ี4 ขอ้หำหนกั 
 
ฟ้าผา่ดบัสยอง งานไหว้'เชง็เม้ง' 
 
ระทกึใน'สุสำน' ตำย 1 สำหสัอกี 2 ขณะวิง่หลบฝน 
          ระทกึฟ้ำผ่ำกลำงสุสำน อ.ศรรีำชำ จ. ชลบุร ี3 หนุ่มจำกกรุงเทพฯมำกรำบไหว้หลุม ฝังศพ
บรรพบุรุษช่วงเทศกำลเชง็เมง้ ถูกสำยฟ้ำฟำดเขำ้ร่ำงอย่ำงจงัจนร่วงลม้ระเนนระนำด เจำ้หน้ำทีกู่้ภยั
มำช่วยเหลือพำส่ งโรงพยำบำล เสียชีวิต ในเวลำต่อมำ 1 รำยส่วนอีก  2 คนอำกำรสำหัส
ผูเ้หน็เหตุกำรณ์เผยผูต้ำยพกโทรศพัทม์อืถอื 2 เครื่อง ขณะนัน้มฝีนฟ้ำคะนองลมกระโชกแรง ทัง้หมด
พยำยำมวิง่หำทีห่ลบฝนจู่ๆ  เกดิฟ้ำผ่ำเปรีย้งปลดิชพีตำยเจบ็สลด 
 
'บ๊ิกไบค'์ชนยบั 4 ราย สตัวแพทยข่ี์ฮารเ์ลย ์ประสานงาเกง๋คาท่ี! 
 
บิก๊ไบคช์นสยอง 4 รำย ตำย 7 ศพ รำยแรกสตัวแพทยห์นุ่มขีฮ่ำรเ์ลยไ์ปรว่มงำนไบคว์กี ขณะขีก่ลบัที่
พกัโรงแรมเกดิพุ่งชนกบัรถเก๋งไปกระแทกเสำไฟฟ้ำดบัคำที่รำยที ่2 หนุ่มควบรถฮอนดำ้ ซบีอีำร ์650 
ชนประสำนงำ จยย.คู่กรณีดับสองฝ่ำยรวม 3 ศพรำยที่  3 สำวพม่ำขี่มอเตอร์ไซค์กลับรถตัด
หน้ำบิ๊กไบค์คำวำซำกิตำยทัง้คู่ รำยสุดท้ำยหนุ่มเครำะห์ร้ำยขี่ฮอนด้ำ 300 ซีซี พุ่งตกรำวสะพำน
เสยีชวีติอนำถ 
 
 

---------------------------------------------- 


