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แนวหน้า 

 
ร.10 ทรงชมเชย พิธีพลีกรรมตักน ้ำสมพระเกียรติทัว่ปท.เจริญพุทธมนต์ จุดเทียนชัยท ำ 
น ้ำอภิเษก 
          รฐับาลเผย สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงชมเชยผูว้่าฯ ทุกจงัหวดั จดัพธิพีลกีรรมตกัน ้าศกัดิส์ทิธิ ์
ไดเ้รยีบรอ้ยสมพระเกยีรต ิขณะที ่76 จงัหวดั ประกอบพธิจีดุเทยีนชยั เจรญิพระพุทธมนตใ์นพธิที าน ้า
อภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานที่ศักดิส์ ิทธิส์ าคัญของแต่ละจังหวัด โดยมี
ประชาชนสวมเสือ้สเีหลอืงรว่มพธิศีกัดิส์ทิธิค์ร ัง้น้ีเป็นจ านวนมาก 
 
โปรดเกล้ำฯถอดยศทกัษิณ พ้นนำยกองใหญ่ กองอำสำรกัษำดินแดน รำชกิจจำฯออกประกำศ 
ระบกุระท ำไม่เหมำะสม ต้องโทษจ ำคกุหนีไปตปท. 
          ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ ถอดยศ "นายกองใหญ่" กองอาสารกัษา
ดนิแดน "ทกัษิณ ชนิวตัร" เหตุต้องคดอีาญาโทษจ าคุก แล้วหลบหนีออกนอกประเทศ ชี้กระท าไม่
เหมาะสมอย่างยิง่ ด้าน "นราพฒัน์" ยนั "ถาวร" อยากให้ ปชป.เขา้ร่วม พปชร.แค่ความเห็นส่วนตวั  
รอหลงั 9 พฤษภาคม ชดัเจนแน่ ขณะที่ "กกต." โวยใส่รา้ยเลอืกตัง้ไม่ยุตธิรรม แจงปลอดภยัทีสุ่ดใน
โลก ฟ้องหมิน่พวกวจิารณ์มัว่เพื่อรกัษาสทิธิ ์
 
'บ๊ิกโจ๊ก'ปรำกฏตัวแล้ว เซ็นช่ือศปก.ตร. ก่อนหำยเงียบตำมเดิม สะพดัโดนตัง้ 6 ข้อหำ ศรี
วรำหปั์ดคมุสอบคดี 
          "บิก๊โจ๊ก" ดอดเซน็ชื่อเขา้ปฏบิตัหิน้าที ่ศปก.ตร. ก่อนหายตวัไปอกี ขณะที่ "พล.ต.อ.ศรวีราห"์ 
ปัดไม่รูเ้ร ื่องถูกแต่งตัง้เป็นผู้ควบคุมการสอบสวนความผดิ อดตี ผบช.สตม. จ านวน 6 ข้อ กล่าวหา 
ดา้น ดร.เซปิง ย า้อกีรอบ ไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการสัง่ยา้ยนายต ารวจระดบัสงู 
 
รวบไอ้โหด! ข่มขืนฆ่ำสำวเยอรมนัก่อเหตุบนเกำะสีชงั หมกศพในโขดหิน ชำวบ้ำนฮือสำปแช่ง 
          ต ารวจตามรวบทนัควนั ลูกจา้งเรอืเกบ็ขยะเทศบาล ก่อคดสีะเทอืนขวญั ข่มขนื-ฆา่โหดแหม่ม
สาวเมอืงเบยีร ์หมกศพอ าพรางคาเกาะสชีงั เจ้าตวัรบัสารภาพลงมอืเพราะกลวัความผิดเหยื่อแจ้ง
ความ จงึฆา่ปิดปาก 
 
สงกรำนตป์ลอดภยั'บ๊ิกป้อม'สัง่คมุเข้ม ใช้กม.จรำจรเข้มงวด วอนชำวบ้ำนเข้ำใจ 
          "บิก๊ป้อม" ก าชบัส่วนราชการเพิม่ความเขม้ขน้บงัคบัใชก้ฎหมายการใชร้ถใชถ้นนอย่างจรงิจงั 
ขอประชาชนเขา้ใจเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน ช่วงเทศกาลสงกรานตเ์พื่อความปลอดภยัลดอุบตัเิหตุ 
 
 
 
 



โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1  

ประจ าวันที่ 9 เมษายน 2562 
 

 

 
11จว.อ่วมพำยถุล่ม บ้ำนพงัเฉียดพนัหลงั เตือนร้อน-ฝนลมแรง 

ปภ.เผย 11 จว.เจอพายุฤดูรอ้นพดัถล่ม บ้านพงัเสยีหาย 971 หลงั บาดเจบ็ 8 ราย ขณะที ่ 
อุตุฯ เตอืนทัว่ทุกภาครบัมอือากาศรอ้นจดั ฝนฟ้าคะนองลมแรงต่อเนื่อง ภาคเหนืออุณหภูมยิงัพุ่ง 41 
องศา ด้าน จ.สุรนิทร ์อ.ชุมพลบุร ีเจอทัง้วาตภยั ลูกเห็บตก บ้านพงั ยุง้ข้าว เสยีหาย ชาวบ้านโอด
หนกัสุดในรอบ 10 ปี 
 
ฝุ่ นพิษเหนือยงัวิกฤติ 3จงัหวดัเข้ำขัน้สีแดง ฝนหลวงเร่งคล่ีคลำย ภำคพื้นดินลยุดบัไฟป่ำ 

"คพ." เผย "น่าน-เชียงราย-แม่ฮ่องสอน" ยงัอ่วมหมอกพิษ ค่า PM2.5 วกิฤติเข้าขัน้สแีดง 
พุ่งกว่า 139 มคก./ลบ.ม. ด้านปฏิบตัิ การฝนหลวง ขึ้นบินในพื้นที่หลายจงัหวดั เพื่อเร่งคลี่คลาย
ปัญหาฝุ่ น พรอ้มบรรเทาภยัแลง้ ขณะทีภ่าคพืน้ดนิผนึกก าลงัลาดตระเวนดบัไฟป่าช่วยอกีทาง 
 

ไทยรฐั 
 
ร.10 ทรงช่ืนชม พลีกรรม น ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ 'สมพระเกียรติ' ทัว่ปท.ย่ิงใหญ่ พิธีน ้ำอภิเษก! 
          รฐับาลเผยในหลวง ร.10 ทรงชื่นชมทุกจงัหวัดจดัพิธีพลีกรรมตักน ้ าศักดิส์ ิทธิเ์รยีบร้อย  
สมพระเกยีรต ิขณะทีเ่ริม่แลว้พธิที าน ้าอภเิษก และน ้าสรงมรุธาภเิษกพรอ้มกนัทัว่ประเทศ ณ สถานที่
ศกัดิส์ทิธิส์ าคญัของจงัหวดั ต่อดว้ยพธิเีวยีนเทยีนสมโภชน ้าอภเิษก ตามดว้ยพธิเีชญิคนโทน ้าอภเิษก
มายงักระทรวงมหาดไทย กทม.ส่วนการเปิดรบัสมคัรจติอาสาเฉพาะกจิในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัแรกประชาชนแห่สมคัรต่อเน่ือง แม้แต่ "อภสิทิธิ"์ ยงัมาสมคัรเป็นจติอาสาฯด้วยที่ส านักงานเขต 
พระนคร 
 
7 โรคอนัตรำยระบำดหน้ำร้อน สธ.เตือนระวงัอำจ-เสียชีวิต! 
          กระทรวงสาธารณสุขสัง่สสจ.ทัว่ประเทศเฝ้าระวงั 7 โรค ส่อพบเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อนทัง้ 
"อุจจาระร่วง-อาหารเป็นพษิ-บดิ-อหวิาตกโรค-ไขไ้ทฟอยดไ์ขเ้ลอืดออก-พษิสุนขับา้"และ 3 ภยัสุขภาพ
ที่มาพรอ้มกบัอากาศรอ้นแดดจา้ รวมถงึ "ฮทีสโตรก-จมน ้า" เตอืนมอีาการเขา้ข่ายกลุ่มโรคใดรบีพบ
แพทยอ์ยา่ชะล่าใจ อาจรนุแรงถงึขัน้สงัเวยชวีติ 
 
'14 พรรค' ได้ปำรต้ี์ลิสต์ สมชยัชวัร ์58 พรรคเลก็วืด ยนัคิดตำมรธน.เป๊ะ! ให้กกต.เปิดใจรบัฟัง 
อนค.ช้ีต่ำงชำติขอมำ คสช.ตอกแอมเนสต้ี 
          “สมชยั” ไล่เลกเชอร ์กกต. เปิดสูตรค านวณ ส.ส.บญัชรีายชื่อละเอยีดยบิ ย ้าถ้ายดึตามรธน. 
จะเหลอื 14 พรรคทีไ่ดร้บัจดัสรร อกี 58 พรรคเลก็หมดสทิธ ิจีเ้ปิดใจฟังคนอื่นบา้งไมง่ ัน้รบัผดิชอบเอา
เอง “ศรีสุวรรณ” น าร่องยื่น ป.ป.ช. หัวเชื้อถอดถอน กกต. ตัง้ 9 ข้อกล่าวหาไร้ประสิทธิภาพ  
“เรอืงไกร” จ่อยื่นผูต้รวจฯอกีทาง พท.ดงึสตอิยา่ฝืนท าขดั รธน. เลง็ยืน่ทกัทว้งสูตรพสิดาร “อ๋อย” แนะ
พสิูจน์ตวัดว้ยการกระท า อนค.ตอกบวัแก้ว ยนันานาชาตขิอร่วมสงัเกตการณ์เอง สวน คสช.ประเทศ
เจรญิแลว้ไมม่พีลเรอืนขึน้ศาลทหาร คสช.ตอบโต้แถลงแอมเนสตี ้ยนัศาลทหารมมีาตรฐานไรข้อ้กงัขา 
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กกต.จดัอนัดบั 10 ที่สุดผลงานเลอืกตัง้’62 นศ.มข.เปิดแคมเปญ “บตัรเขย่ง-เราขยบั” ถอด “ทกัษิณ” 
พน้นายกองใหญ่ 
 
'เซปิง' โต้แหลก! ถกูจบัคดีฉ้อโกง ยนัควำมบริสทุธ์ิ ฟ้องกลบั 'บ๊ิกตร.' 

"เซปิง" เปิดบ้านแถลงโต้อดตี ผบช. สตม.ทุกประเดน็ ยนัเปิดโครงการเพื่อให้ค าปรกึษาแก่ 
ผูต้้องการท าศลัยกรรมเพราะไมใ่ช่แพทย ์ไม่มสี่วนไดเ้สยีกบัความสวยเป็นเรือ่งของแต่ละบุคคลหาขอ้
ยุติไม่ได้แถมอัดกลับผู้เสียหายที่ให้ข้อมูลสื่อ เป็นคนที่เข้าโครงการผ่อนช าระโดยไม่มีดอกเบี้ย  
คดิจะ "เบีย้ว" รวมตวัเรยีกรอ้ง ลัน่เดนิหน้ารวบรวมหลกัฐานฟ้องทุกคนทีท่ าใหเ้สยีหาย 
 
โผล่สยบข่ำวลือ บ๊ิกโจก๊มำศปก.ตร.ด้วยสีหน้ำย้ิมแย้ม 6 นำยพลจ่อเสียบ ชิงเก้ำอ้ีผบช.สตม. 
          "บิก๊โจ๊ก หวานเจีย๊บ" โผล่แลว้ ประชุม ศปก.ตร. ชัน้ 20 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิขา่วลอือยู่
นัน่อยู่นี่ ขณะเดยีวกนั สกีากีจบัตาประชุม ก.ตร.นัดส าคญั 10 เม.ย. ลุ้นกนัมนัหยด ใครจะมาแทน
ต าแหน่งบิ๊กโจ๊ก จากเดิมมี 4 พล.ต .ท .คัว่ เก้าอี้  ล่าสุดมีชื่ อตีตั ว๋ เข้าป ระกวดอีก 2 คน คือ  
พล.ต.ท.สมพงษ์ ชงิดวง ผบช.ตชด. และ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ. 
 
รวบกะเทยสดุแสบลวงโลก เปิดเพจแชรท์องเชิด 1 ล้ำน 

ต ารวจชุดสบืสวน สน. บางขุนเทยีน กดัไมป่ล่อย รวบสาวประเภทสองคาคอนโดฯดงั รมิถนน
ราชพฤกษ์ หลงัเปิดเพจหลอกให้ร่วมเล่นแชรท์องค าเมื่อ 3 ปีก่อน มเีหยื่อหลงเชื่อจ านวนมากความ
เสยีหายกว่า 1 ล้านบาท เผยผู้ต้องหารายนี้สุดแสบ หลงัก่อเหตุย้ายคอนโดฯ เป็นว่าเล่น เลอืกที่มี
ระบบความปลอดภัยค่อนข้างหนาแน่นกันผู้เสียหายตามล่าตัว เงนิที่ได้ใช้เที่ยวเตร่เลี้ยงผู้ชาย  
จนเกลีย้ง ตอ้งมาท างานในบารเ์กย ์รบัเฉพาะแขกต่างชาตใินยา่นสลีม 
 
'ฆำตกร' จนมม! ข่มขืน-ฆ่ำแหม่ม สยอง 'เกำะสีชงั' ลกูจ้ำงเทศบำล เมำยำไอซ-์ห่ืน 
          ตามลากคอทนัควนั เดนนรกฆ่าข่มขนืแหม่ม สาวชาวเมอืงเบยีรล์ากศพหมกร่องหนิเชงิเขา
เกาะสชีงั ลงมอืโหดกลางวนัแสกๆ เสพยาไอซจ์นเมาหื่นเหน็เหยื่อสาวหน้าตาดขีีร่ถ จยย.ผ่านมาคน
เดยีว เขา้ไปพูดคุยขอมเีซก็ซ ์แต่ฝ่ายหญงิไม่เล่นดว้ย หน้ามดืควา้กอ้นอฐิทุบหวัจนลม้คว ่า ก่อนลงมอื
ข่มขนืจนส าเรจ็ความใคร่ หลงัเสรจ็กจิทุบซ ้าจนหน้าเละ กะโหลกแตก คอหกั ก่อนลากศพไปทิ้งร่อง
หนิเอาเศษใบไมปิ้ดบงัอ าพรางแลว้เผ่นหนี โชคดมีพียานเหน็ผู้ต้องหาเสือ้ผ้าเป้ือนเลอืดวิง่ลงมาจาก
จดุเกดิเหตุ แจง้เบาะแสต ารวจตามรวบตวัไดท้ีบ่า้น 
 

เดลนิิวส ์
 
ร.10 ทรงชมเชยพิธีพลีกรรมตกัน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ 76 จว.ทัว่ไทยประกอบพิธีท ำน ้ำอภิเษก 
          ในหลวง ร.10 มพีระราชกระแสทรงชมเชย ผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั จดัพธิพีลกีรรมตกั
น ้าศักดิส์ ิทธิ ์ตามโบราณราชประเพณี เรยีบร้อยอย่างสมพระเกียรติ ขณะที่ 76 ผวจ.ทัว่ประเทศ 
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ประกอบพธิที าน ้าอภเิษกจากสถานที่ส าคญัพรอ้มกนั ตามฤกษ์ 17.10-22.00 น. จุดเทยีนชยั เจรญิ
พระพุทธมนต ์ก่อนดบัเทยีนชยั-เวยีนเทยีนสมโภชน ้าอภเิษก 9 เม.ย. นี้ 
 
ตร.ประกบโจรสวมวิก บกุชิงร้ำนทอง'ออโรร่ำ' 

ชุดสบืมอืพระกาฬ บก.สส.บช.น. แกะรอยไดว้งจรปิดชดั โฉมหน้า จอมโจรสวมวกิ แต่งหน้า
ทาปากอ าพรางตวั ชงิทอง 200 บาท มลูค่ากว่า 4 ลา้น รา้นทอง "ออโรร่า" ห้างดงัย่านพระราม 4 ใช้
เป็นจิก๊ซอวส์ าคญัตามล่าตวั เผยก่อนลงมอืวางแผนแยบยล ใชเ้สน้ทางวกวนตบตาต ารวจ เชื่อกบดาน
ชุมชนวดัอุทยัธาราม ยา่นหว้ยขวาง ส่งก าลงัประกบตวั คาดไมน่านไดข้า่วด ีลากคอรบัโทษทณัฑ์ 
 
พระรำชโองกำรถอดยศ นำยกองใหญ่'ทกัษิณ' กระท ำผิดต้องคดีอำญำศำลพิพำกษำถึงท่ีสุด 
'จำตรุนต'์จวกกกต.12 ข้อหมดควำมน่ำเช่ือถือ 
          มพีระราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศนายกองใหญ่ กองอาสารกัษาดนิแดน ของ "ทกัษิณ" 
หลงัถูกเรยีกคนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ทุกชัน้ตรา ชีส้าเหตุคอืหลบหนีคดอีาญา "ศรสีุวรรณ" พรอ้มยื่น
ให้ ป.ป.ช.ฟัน กกต. ขอ้หาใชอ้ านาจขดัต่อกฎหมาย หลงัล่ารายชื่อไดค้รบแลว้ ดา้นรองเลขาฯ กกต.
โอ่เลอืกตัง้เทีย่วนี้มรีะบบป้องกนัการทุจรติทีด่ทีี่สุดทุกขัน้ตอนตัง้แต่พมิพ์บตัรถงึนับบตัรจดัการรดักุม
จนหมดโอกาสโกงคนสงัเกตการณ์กเ็พยีบ เรื่องรอ้งเรยีนทุจรติเลอืกตัง้กน้็อยมแีค่หลกัรอ้ยจากทีเ่คยมี
เป็นพนัจวกแต่กลบัมากล่าวหา กกต.โดยไมม่ขีอ้เทจ็จรงิ ว่าท างานไมโ่ปรง่ใส ลัน่ชีแ้จงไดทุ้กเรือ่งและ
ถ้าที่กล่าวหาเป็นจริง กกต.อยู่ไม่ได้แล้ว เจอ "อ๋อย" โพสต์สวนกลับ 12 ข้อที่ กกต.ขาดความ
น่าเชื่อถือ ซัดรบัใช้ คสช.และรฐับาล โฆษกอนาคตใหม่โต้กระทรวงบวัแก้วยนัไม่ได้เชิญตัวแทน
องคก์รระหว่างประเทศมาสงัเกตการณ์ "ธนาธร" มอบตวัแต่ต่างชาตปิระสานงานมาเองเพราะเหน็เป็น
เรือ่งทีต่อ้งห่วงกงัวล 
 
'บ๊ิกโจก๊'โผล่ รำยงำนตวัศปก.ตร. 'ศรีวรำห'์ ปัดข่ำวลือนัง่คมุคดี 
          "บิก๊โจ๊ก" เขา้รายงานตวั ศปก.ตร. แต่เชา้ตรู่ ใบหน้ายิม้แยม้แจ่มใส ก่อนหลบสื่อเกบ็ตวัเงยีบ 
เผยเดนิสายท าบุญ เมอืงคอนชยัภูม ิเสรมิบุญ หลงัโดนค าสัง่เดง้สายฟ้าแลบเขา้กรุ "ศรวีราห"์ ลัน่ข่าว
ลอืคุมสอบสวนทางคด ีไม่เป็นความจรงิ "บิก๊ต ารวจ" ยนืยนั ยงัไม่มตีรวจค้นที่พกั "บิก๊โจ๊ก" ขณะที ่
"ดร.เซปิง" ตัง้โต๊ะแถลง ปัดอยูเ่บือ้งหลงั โยก "บิก๊โจก๊" พน้เกา้อี ้ผบช.สตม. 
 
สิบโทโหดมอบตวั โดน 2 ข้อหำหนัก 

"สบิโท" หวัรอ้น ก่อเหตุววิาทกลางงานฉลองบวช ในเทศบาลเมอืงท่าโขลง ปทุมธานี ตาย 1 
เจบ็ 2 ย่องมอบตวั สารภาพท าไปเพราะป้องกนัตวั ต ารวจแจง้ก่อน 2 ขอ้หา ท ารา้ยผู้อื่นเป็นเหตุให้
ถงึแก่ความตาย และบาดเจบ็สาหสั กบั พกอาวุธไปในเมอืง โดยไม่มเีหตุสมควรหิ้วส่งศาลทหารทนัท ี
พรอ้มยนัท าคดตีรงไปตรงมา เตรยีมสอบปากค าผูบ้าดเจบ็-พยานเพิม่เตมิ หวงัแจง้ขอ้หาเพิม่ 
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ข่มขืนฆ่ำแหม่มเกำะสีชงั รวบทนัควนัไอ้ห่ืนเมำยำย่องตำมเหย่ือขยี้ยบัหินทุบหวัดบั 
          รวบทนัควนัฆาตกรโหด ข่มขนืฆ่านักท่องเที่ยวสาวเยอรมนั คาเกาะสชีงั หลงัไอ้หื่นพยายาม
เขา้ไปพูดคุยตสีนิทและขอมเีพศสมัพนัธ์ แต่เหยื่อไม่เล่นด้วยขี ่จยย.หนี ตามไปจนสบโอกาสบงัคบั
ขม่ขนืจนส าเรจ็ความใคร่ ก่อนฆ่าปิดปากเพราะกลวัเหยือ่ไปแจง้ต ารวจ ลงมอืโหดเหีย้มใชก้้อนหนิทุบ
ใบหน้า-ศรีษะ-ทา้ยทอยหลายครัง้จนคอหกั ลากศพซุกซอกหนิ-น าใบไมแ้หง้และกอ้นหนิทบัถมเพื่ออ า
พรางศพ จากนัน้เผ่นกลบับ้านพกั แต่ไม่รอด-พลเมอืงดแีจง้เบาะแสให้ต ารวจตามไปรวบได้ทนัควนั 
เค้นสอบ 3 ชม. รวดจนยอมรบัสารภาพว่าลงมอืก่อเหตุจรงิ อ้างเห็นเหยื่อแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
อย่างรุนแรง เอ่ยปากขอมเีซก็ซ์แต่เหยื่อไม่ยอมเลยลงมอืข่มขนืฆ่า เผยเป็นคดสีะเทอืนขวญัคดแีรก
บนเกาะสชีงั ชาวบา้นแคน้จดัท าเสื่อมเสยีภาพลกัษณ์ หวัน่กระทบท่องเทีย่ว ดา้น ผบ.ตร.แสดงความ
เสยีใจครอบครวัสาวเยอรมนั พรอ้มชื่นชมการท างานต ารวจ-พลเมอืงด ี
 
เมำขบั-ประมำทโทษสงูสดุลดยอดเสียชีวิต พำณิชยต์รวจสินค้ำป้องกนัแอบขึ้นรำคำ 
          "พล.อ.ประวิตร" ก าชบั บงัคับใช้กฎหมาย "โทษสูงสุด" พวกเมาแล้วขบั -ขบัเรว็-ประมาท  
คุมเขม้เดนิทางบนทอ้งถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 หวงัลดยอดตายเป็น "ศูนย"์ ย ้าทุกภาคส่วน 
ล้อมคอก 6 มาตรการส าคัญลดปัจจยัเสี่ยง ทัง้คน-ยานพาหนะ-สภาพแวดล้อม-ความปลอดภัย- 
การช่วยเหลอื-มาตรการบรหิารจดัการ เน้นกลุ่มเสี่ยงรถ จยย. รวมทัง้ จงัหวดัที่มสีถิติอุบตัิเหตุสูง 
ขณะที่ต่างจงัหวดัทัว่ไทย ตื่นตัวเฝ้าระวงั ต่างปล่อยขบวนรถ รณรงค์ปลุกจติส านึก ส่วน พาณิชย ์  
ลุยตรวจสอบสนิคา้ ป้องกนัฉวยโอกาสขึน้ราคา ขูโ่ทษหนกั คุก 7 ปี ปรบั 1.4 แสน 
 

กรงุเทพธุรกจิ 
 
สงกรำนต์คนไทยแห่'เท่ียวนอก'รบัอำนิสงสบ์ำทแขง็แพค็เกจทวัรถ์กู-อ ำนำจซ้ือเพ่ิม "ทวัรจี์น"
ส ำลกัหมอกควนัหนัเท่ียว"ญ่ีปุ่ น-เวียดนำม"ยอดจองห้องพกัภำคเหนือวบู 
          ท่องเที่ยวสงกรานต์สะดุดปัญหาหมอกควันภาคเหนือฉุดท่องเที่ยว ททท.คาดภาพรวม
นกัท่องเทีย่วลดลง 10% "ททีเีอเอ" ประเมนิบาทแขง็จงูใจคนไทยแห่เทีย่วนอก "แอตตา้" เผยกรุป๊ทวัร์
จนีเปลี่ยนใจไปญี่ปุ่ น-เวยีดนาม "ทเีอชเอ" กงัวลยอดจองห้องพกัไม่กระเตื้องหวงันักท่องเที่ยวเอเชยี
จองลาสตม์นิิท 
 
'ป๋ีใหม่เมือง'ซบพิษฝุ่ นฉุดเช่ือมัน่ยอดเข้ำพกัรร. ต ำ่ 

"สงกรานต์เชียงใหม่" ส่อเค้าไม่คึกคักเหมอืนทุกปี หลังปัญหาฝุ่ นควนัส่งผลกระทบหนัก 
นักท่องเที่ยวไทยยกเลกิแผน หรอืเลื่อนเดินทาง ส่งผลอตัราเข้าพักอยู่ที่ 60% จากทุกปีไม่ต ่ากว่า 
85% เร่งจดักจิกรรมกระตุ้น แต่ต่างชาตยินัยนืแผนเดมิ เพราะส่วนใหญ่จองล่วงหน้าส่วนภูเก็ตคกึคกั
ตามปกตไิมเ่กีย่วกบัปัญหาฝุ่ นในภาคเหนือ 
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'ค้ำปลีก'โหมแคมเปญชิงก ำลงัซ้ือสงกรำนต ์

"ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า" ผนึกพันธมิตร โหมอีเวนท์มาร์เก็ตติ้งสร้างสีสันไฮซีซัน 
"สงกรานต์เฟสตวิลั" พรอ้มอดัโปรโมชัน่ดงึลกูคา้-นกัท่องเทีย่วมัน่ใจจบัจ่ายคกึคกัทัว่ประเทศ คาดเมด็
เงนิสะพดัสงูกว่าปกต ิ10-15% 
 

 
……………………………… 


