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กรงุเทพธุรกจิ 
 
'ซีพี' เดิมพนัธรุกิจล้านล้าน ช้ีจดุเปล่ียนพลาดชิง 'อู่ตะเภา' ฉุด 'ไฮสปีดเทรน' สะดดุ 
 
เดนิเกมรัง้ฐานทีม่ ัน่ธุรกจิ 2.0 ต่อยอดธุรกจิอนาคต ผูน้ า "อ-ีวอลเลต็" อาเซยีน 
          ผ่าวชิัน่ "เจ้าสวัธนินท์" สานอาณาจกัรซพีี วางทายาทกุม 2 ธุรกิจแกร่ง ยุค 2.0 สู่ 4.0 "สุภ
กิต" คุมธุรกิจดัง้เดิม ซีพีเอฟพ่วงค้าปลกีไทย-จนี ขณะ "ศุภชยั" ลุยธุรกิจอนาคต ไฮสปีดเชื่อม 3 
สนามบนิ จ่อลงนาม ก.ค.นี้ จดุเสีย่งหากพลาดประมลู "อู่ตะเภา" กระทบแผนไฮสปีด ลุยธุรกจิดจิทิลัสู่
ผูน้ า "อ-ีวอลเลต็" ภมูภิาค ดนัองคก์รสู่ปีที ่100 
 
'ทร'ู ชูยทุธศาสตรผ์ูน้ า 5จี ดนัองคก์รโตก้าวกระโดด 
 
"ทร"ู วางยทุธศาสตร ์"5จ"ี ดนัองคก์รโตกา้วกระโดด เพิม่มลูค่าสนิคา้ทัง้เครอืสู่ผูน้ าแห่งอนาคต ตัง้เป้า
รายได้ปี 62 โต 5-10% เร่งเสรมิแกร่งช่องทางการขาย ผนึกพนัธมติร ดงึทุกระบบอจัฉรยิะ บิก๊ดาต้า 
ไอโอท ีเอไอ สรา้งความต่างธุรกจิ สานต่อวสิยัทศัน์ สู่องคก์รดจิทิลัยัง่ยนื 
 
'ซีพีเอฟ' ดนัรายได้ต่างประเทศ หวัหอกมัง่คัง่เจ้าสวั 'ธนินท'์ 
 
"ซพีเีอฟ" วางกลยุทธ์ธุรกจิ 5 ปี เพิม่สดัส่วนรายไดต่้างประเทศ 75% ดนัรายไดร้วมทะลุ 8 แสนลา้น
บาท เลง็พฒันาสนิค้าฟารม์เป็นสนิค้าแปรรปูเพิ่มมากขึน้ ลดความเสีย่งราคาเนื้อสุกร-ไก่สด ผนัผวน 
รกุธุรกจิอาหารผูป่้วย-สงูวยั 
 
ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ถกโควตาครม.ยงัไม่ลงตวั พปชร.โยน'ลงุตู่'เคาะเอง 
 
พรรคร่วมรฐับาลเคลยีรโ์ควตากระทรวงใหม่ยงัไม่ลงตวั "เสีย่หนู" ยนืกรานเปลีย่นไม่ได ้ขณะที ่ปชป. 
ยนัทุกอยา่งจบแลว้ ไมม่กีารเจรจาเพิม่ "มงคลกติติ"์ นัดหารอื 10 พรรคเลก็วนัน้ี ตัง้แง่ขอ 2 เก้าอี้ พป
ชร. โยน "บิก๊ตู่" เคาะเอง ด้านสวนดุสติโพล ไม่ปลื้ม ภท.-ปชป. แย่งชงิกระทรวงหลกั ขณะที่ "นิด้า
โพล" เชื่อรฐับาลอยูค่รบวาระ 4 ปี 
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เตือนฝนถล่มต่อเน่ือง3วนัผู้ว่าฯกทม.เตรียมรบัมือ 
 
กรมอุตุนิยมวทิยา เผย ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้ ยงัมฝีนตกต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ "ผู้ว่าฯ อัศวิน" ระบุตกต่อเนื่ องถึงวันที่ 12 
มถุินายนนี้ มัน่ใจกทม. เตรยีมพร้อมบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ ส าหรบัการปฏิบัติงาน อ านวยความ
สะดวก แกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนในทนัท ียนืยนัอุโมงคบ์างซื่อแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
'ปารีณา' ติดแฮชแทก็รปูรบัปริญญาฉาว อีช่อหนักแผน่ดิน 
 
โซเชยีลฯรอ้น เมื่อมผีูโ้พสต์รูป "ช่อ" พรรณิการ ์ถ่ายรปูท าหน้าเบ้ พรอ้มเพื่อนอกี 5 คน ใส่พระบรม
ฉายาลกัษณ์ในวนัรบัปรญิญา พรอ้มใส่ แคปชนั "ภาพนี้ไม่ควรมคี าบรรยาย =__=" ดา้น "เอ๋" ปารณีา 
อดัหนัก ตดิแฮชแทก็ "อชี่อหนักแผ่นดนิ" ส่วน "สกลธ"ี ซดั "ช่อ" น่าสมเพช ขณะที่เจา้ตวัโบ้ย "เพจ 
IO" ปัน่กระแส อา้งโตมากบักระแสคนถูกกล่าวหาไมจ่งรกัภกัด ีน ามาโจมตคีนต้านรฐัประหาร ยอมรบั
ต้องการประชด ล้อเลยีน ขบวนการล่าแม่มด ขออภยัถ้าท าให้ไม่สบายใจ แต่อย่าใช้สถาบนัฯ เป็น
เครือ่งมอืการเมอืงท าลายกนั 
 
อ.เดชาหารือแพทยแ์ผนไทย ยนัไม่ปรบัสตูร 'น ้ามนักญัชา' 
 
กรมแพทยแ์ผนไทยฯ นัดหารอืนอกรอบ อ.เดชา มูลนิธสิุขภาพไทย 10 ม.ิย. ก่อนเคาะต ารบัยาหมอ
พื้นบ้าน 12 ม.ิย.นี้ ผอ.มูลนิธชิวีวถิ ีเผย อ.เดชา ไม่ปรบัสูตรน ้ามนักญัชาสกดัน ้ามนัมะพรา้ว ชี้เป็น
ต ารบัอยู่แล้ว ได้สารส าคญัแน่นอน ลุยเรยีกรอ้งให้ผ่านการรบัรอง บรรจุเป็นบญัชยีาหลกัฯ แนะแก้
ประกาศใหใ้ชต้ ารบัยาหมอพืน้บา้นโดยทัว่ไปได ้จบัตา รมว.สธ.คนใหม ่ผลกัดนักญัชาอยา่งไร 
 
เอกชนรอลุ้นรมว.พลงังานใหม่ แก้ปัญหารฐัเบรกใช้แผนพีดีพี 
 
กลุ่มผู้ประกอบการพลงังานหมุนเวยีน รอลุ้น รมว.พลงังานคนใหม่ เตรยีมเข้าพบเคลยีรผ์ลกระทบ
หยุดรบัซื้อไฟ 8 ปี ภายใต้แผนพดีพีใีหม่ หลงัยื่นฟ้องศาลปกครองฯ ไปแล้ว ตัง้แต่ 5 เม.ย. เพื่อเพกิ
ถอน พดีพี ี2018 ยนัผู้ประกอบการในประเทศล าบาก สถาบนัการเงนิขาดความเชื่อถอื เหตุนโยบาย
ไมเ่อือ้ หลายรายแห่ไปลงทุนต่างประเทศแทน 
 
พบอีกอาวธุสงครามท้ิงน ้าท่ีศรีสะเกษ 
 
ผงะ! พบอาวุธสงครามทิ้งน ้ าที่ อ.ขุขนัธ์ ศรสีะเกษ เพิ่มอีกเพียบ ห่างจากจุดเดิมประมาณ 4 กม. 
เจา้หน้าที ่ตร.ตรวจยดึส่งไปตรวจสอบ 
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มตชิน 
 
'อนุทิน'ลัน่ไม่แลก โพสตด์'ุกระทรวงมีไว้ท างาน-ไม่ได้มีไว้แลกไปมา' 
 
ภท.-ปชป.ซดัปล่อยข่าว ย ้าโควต้าไดข้อ้ยตุแิลว้'สมศกัดิ-์สุรยิะ'โชวพ์ลงันดักนิขา้วส.ส.อสีานพท. อนค.
ยืน่แกร้ธน.2มาตรา 'ชวน'งดสภา-ชีไ้มม่วีาระ 
           'ชวน'แจ้งงดประชุมสภา 12-13 ม.ิย. เลขาฯแจงเหตุยงัไม่มกีารบรรจุวาระพิจารณา อนค.
พรอ้มเปิดซกัฟอกรฐับาล เลง็ชงแก้ รธน. 2 มาตรา ปมค าสัง่ คสช.-ส.ว.โหวตนายกฯ พรอ้มผลกัดนั
เลกิเกณฑท์หาร 'ภท.-ปชป.'ปัดขา่วถอย ยนัไมม่แีลกเกา้อีร้ฐัมนตร ี
 
'บ๊ิกตู่'ห่วงปชช.หน้าฝน'อศัวิน'โร่ขอโทษคนกทม.ไฟฟ้าดบัท าระบายน ้าช้า 
 
'บิก๊ตู่'สัง่ กทม.ดแูลพีน้่องประชาชนช่วงฝนตกใหเ้รง่ระบายน ้า 
 
จ้ีสรปุรมต.ศก. เอกชนห่วงจดัครม.ยืดเยื้อ 
 
เรยีกเชื่อมัน่-ขบัเคลื่อนแจงเหตุหนี้ครวัเรอืนพุ่งแนะรฐัตวิ'ปชช.'ใชจ้า่ย 
          คลงัชี้หนี้ครวัเรอืน 78.6% ไม่น่ากงัวล ยนัเป็นหนี้หลกัประกันเกินครึ่ง แนะ รบ.ให้ความรู ้
ปชช. เอกชนจีปิ้ดดลีเกา้อีก้ระทรวง ศก. 
 
'58ปลดั'โดนไล่ออกร้องขอเยียวยาขึ้นเป็น'นอภ.'ทนัที-จ่ายย้อนหลงั1ล. 
 
ค าวนิิจฉยัศาล ปค.สงูสุดชี ้สัง่ลงโทษ น.ร.นอ.ไมช่อบ-ไมต่ัง้ กก.สอบสวนทางวนิยั 
 
'บช.ปส.'แกะรอยขนไอซพ์บต้นทางส่งจากราชเทวี 
 
บช.ปส.แกะรอยนักธุรกิจไทยซุกยาไอซ์ลอ็ตใหญ่พรอ้มเฮโรอีนซ่อนในล าโพง ก่อนถูกออสเตรเลยี
ตรวจจบัได ้รวม 1.6 ตนั 
 
ไข้เลือดออกระบาดหนักสระแก้ว ป่วยแล้ว392รายตาย1เร่งป้องกนั 
 
หน้าฝนยงุลายอือ้เตอืนมไีขเ้กนิ2วนัรบีไปรพ.-หาหมอหา้มใช'้ยาแก้ปวด' 
          สาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้เผย ไขเ้ลอืดออกระบาดหนกั 392 ราย ตายแลว้ 1 
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ไทยรฐั 
 
ญวนปลอมเป็นเรือไทย! แอบจบัปลา 
 
ทหารเรอืลุยจบั ไล่ล่ากลางทะเล ตามยดึ-ได3้ล า ‘เวยีดนาม’8คน 
          ญวนผยองรุกล ้าน่านน ้าทะเลไทย แถมแปลงสญัชาตเิป็นชื่อเรอืประมงไทยและตดิธงชาตไิทย
หวงัตบตาเจา้หน้าที ่ลกัลอบเขา้มาท าประมงเบด็ราวตกหมกึตกปลาทีชุ่กชุมในอ่าวไทย ทหารทพัเรอื
ภาค 1 น าเรอืตรวจการณ์ 271 ไล่ล่ายดึเรอืประมงได ้3 ล า พรอ้มลูกเรอืชาวเวยีดนามอกี 8 คน เผย
สถติติัง้แต่เดอืน ต.ค.61-พ.ค.62 จบัเรอืประมงญวนไดแ้ลว้ 23 ล า ลกูเรอื 63 คน 
 
ม.แม่โจ้-ล้านนา ท าบนัทึกลงนาม ปลกู'กญัชา'ชัน้ดี 
 
กรมการแพทย ์จบัมอืองค์การเภสชัฯ ม.แม่โจ ้และ มทร.ล้านนา ลงนามปลูก “กญัชา” คุณภาพ ได้
สารส าคญัที่มมีาตรฐาน ไรก้ารปนเป้ือนมัน่ใจปลาย ก.ค.ลงมอืปลูกต้นแรก เผยปลูกได้สูงสุด 3,000 
ตน้ ช่วยไดน้ ้ามนักญัชาถงึ 9 แสนซซี.ี ลัน่อาจไดส้ตูรทเีอชซสีงูก่อน เหตุใชก้ญัชาสายพนัธุไ์ทย เพราะ
ตอ้งรอพฒันาสายพนัธุท์ีม่ซีบีดีสีงู ดา้น อภ. ท ารา่งเกณฑร์บัซือ้ดอกกญัชาแหง้ 
 
ปชป.กอดดีลเดิม ให้พปชร.ไปแก้ปัญหาเอาเอง 
 
ยดึพาณชิย-์เกษตร-พม. เอาอะไรมาแลกกไ็มย่อม พท.ขอ้งใจไมป่ระชุมสภา 
          ปชป.ตอกเดก็เล่นขายของปล่อยข่าวแลกคนืกระทรวงเกรดเอ “นิพนธ์” ย ้ายดึดลีเดมิปัญหา
พรรคอื่นไปเคลยีรก์นัเอง ลัน่งานการเมอืงต้องให้เกยีรตยิดึถอืค าพูด 10 ม.ิย. แกนน าถกหลกัเกณฑ์
คดัว่าที่รฐัมนตร ีวางตวั “จุรนิทร”์ รองนายกฯ ควบ รมว.พาณิชย ์“เฉลมิชยั” รมว.เกษตรฯ “นิพนธ์” 
รมช.มท. “สาธติ” รมช.สธ. “ถาวร” ลุน้ชงิด า รมช.คมนาคม 11 สมาชกิ ปชป. ปทุมธานีลาออก “ชาญ
ณรงค ์กองสุข” อ่านแถลงการณ์สุดเจบ็ปวดพรรคไม่รกัษาค าพูด ลมือุดมการณ์ แกนน า พปชร.กล่อม 
“บิ๊กตู่ ” ออกโรงรื้อแบ่งเค้กพรรคร่วมฯ ยุอย่ายอมให้ขี่คอขู่กรรโชก “สุดารตัน์” ไปโคราชฟังเสียง
เกษตรกร จีเ้ร่งแก้ปัญหาเศรษฐกจิอย่ามวัแย่ง รมต. “ธนาธร” หนุน “สมพงษ์” ผู้น าฝ่ายค้าน ฟันธง
รฐับาลอายสุัน้-งเูห่าอาละวาด “ปิยบุตร” เครือ่งรอ้นชงแก้รฐัธรรมนูญ ม.272 กบั 279 ปลดลอ็กอ านาจ 
ส.ว.-คสช. 
 
 
 
 
 



 

10 มิถุนายน 2562 

 
ทรพีแทงพ่อสยอง 
 
พ่อกบัลูกชายมปีากเสยีงทะเลาะกนัเรือ่งไก่ชน ลูกถามหาไก่ชนทีข่งัไวใ้นสุ่มหายไปแต่พ่อกลบัโมโหที่
ถูกถาม คว้าไมค้มแฝกฟาดใส่ลูกไม่ยัง้จนไมห้กั 2 ท่อน จงัหวะนัน้ลูกชายเหน็มดีปลายแหลมวางอยู่
ใกลก้นั เกรงพ่อจะใช้ท ารา้ยเลยควา้มาถอืไว้จนเกดิการยือ้แย่งมดี กระทัง่พ่อล้มถูกมดีเสยีบหน้าอก
พอดจีนเสยีชวีติ หลงัเกดิเหตุรอมอบตวักบัต ารวจ 
 
ช่างในโรงแรม ตกตึกปริศนา! 
 
เหตุช่างโรงแรมนานาใตพ้ลดัตกเสยีชวีติดา้นหลงัโรงแรม จุดเกดิเหตุหอ้งพกัชัน้ 5 อยู่ระหว่างปรบัปรุง 
ที่ระเบยีงพบแปรงทาสแีละบนัไดช่างตัง้ไว้ คาดผู้เสยีชวีติเข้าเวรช่างกะดกึอาจปีนบนัไดขึ้นไปทาสี
หอ้งพกัเสยีหลกัตกลงมาพรอ้มถงัส ีเบือ้งตน้ สน.ลุมพนิี สอบสวนเหตุการเสยีชวีติ 
 
หลอกสาวถ่ายเปลือย 
 
'โปรดวิเซอร'์ทวี ีท าเพจเป็นหญงิ ลวงพาเขา้วงการ แลว้เอาไปขาย! 
          ชุดสบืสวน “ไทแคค” บุกรวบผูช้่วยโปรดวิเซอรโ์ทรทศัน์ช่องดงั ตัง้ขบวนการเอารปูหญงิสาว
หน้าตาดเีปิดเพจเฟซบุ๊กปลอม เขา้ไปตีสนิทเหยื่อหญิงสาว พรติตี้และนางแบบ ชกัชวนเข้าวงการ
บนัเทงิ แต่ต้องถ่ายคลปิลบัโป๊เปลอืยส่งมาเป็นตวัอยา่ง เบือ้งต้นจะไดเ้งนิค่าตอบแทนหลกัพนัถงึหลกั
หมืน่บาท หลงัจากนัน้เอาคลปิไปลงขายในดารก์เวบ็ เหยื่อบางรายถูกแบลก็เมลซ์ ้าว่าจะเอาคลปิไปแฉ 
ถ้าไม่ส่งคลปิลบัใหม่มาให้ โดนลอ็กตวัได้พรอ้มของกลางเพยีบ เร่งขยายผลผู้ร่วมขบวนการ ส่อโดน
ขอ้หาหนกัคา้มนุษยเ์พิม่เตมิ เพราะมเีหยือ่อายตุ ่ากว่า 18 ปีมากกว่า 2 คนแลว้ 
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