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พฤติการณ์เส่ียง
ยาก แต่การพลัง้ปากพดูถงึ
การท�างานการเมอืงในนาม
พรรคพลังประชารัฐและการ
ท�านโยบายก่อนทีจ่ะเข้าเป็น
สมาชกิก็ท�าให้การเคลือ่นไหว
ต้องละเอยีดรอบคอบขึน้ ไม่
อาจท�าอะไรโจ๋งครึม่อย่างที่
เคยหากไม่อยากสะดุดขา
ตวัเองหกล้มก่อนเข้าเส้นชยั
ในวันเลือกตั้ง

มี“กิ๊ก”ต้องโชว์? 
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“นาจิบ”โดนหนัก
3กระทง60ปี 

เศรษฐกิจ 4

คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น
มากสุดช่วงซัมเมอร์

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ธปท.พร้อมรับมือ
การเงินโลกผันผวน

ข้ออ้างเคลื่อนไหวทางการ
เมืองในนามกลุ่มสามมิตร
ไม่ใช่พรรคการเมืองเพื่อ
เลีย่งถกูเอาผดิตามกฎหมาย
พรรคการเมืองอาจมปัีญหา
ต้องตคีวาม เมือ่แกนน�าบาง
คนพูดชัดเจนว่าจะท�างาน
การเมอืงในนามพรรคพลงั
ประชารัฐ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงเม่ือกลุ่มสามมิตรและ
อดีต ส.ส. ที่รวบรวมได้ยก
โขยงกันเข้าเป็นสมาชกิพรรค
หลงัจากนี ้อย่างไรกต็าม แม้
ในทางปฏิบัติอาจเอาผิดได้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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พรรคพลังประชารัฐภายใต้การ
ด�าเนนิงานของกลุม่สามมิตรทีเ่ดนิ
สายดูดอดีต ส.ส. เข้าสังกัด เริ่ม
เกิดอาการส�าลัก ดูดไม่คล่องคอ
เหมือนเริ่มดูดใหม่ๆ ท�าให้ต้อง
เลื่อนเปิดตัวจากเดิมท่ีก�าหนดไว้
วนันี ้(5 ก.ค.) ออกไปก่อน ขอเวลา
อีกระยะจึงพร้อมเปิดตัว

ความไม่พร้อมน่าจะเกิดจาก
แกนน�ากลุ่มสามมิตรบางคนพลั้ง
ปากพดูออกมาอย่างชัดเจนว่า การ
เคลื่อนไหวดูดอดีต ส.ส. ของกลุ่ม
สามมิตรครั้งนี้ก็เพื่อไปร่วมกัน
ท�างานภายใต้สงักดัพรรคการเมอืง
ชื่อ “พลังประชารัฐ”

เมื่อพล้ังปากออกมาจึงท�าให้
การดดูท�าได้ไม่คล่องคอ เพราะไป
คาบเก่ียวกับการท�าผิดพระราช
บญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 
ว่าด้วยพรรคการเมืองทีม่ผีลบงัคับ
ใช้อยู่ในตอนนี้

ทัง้นี ้เนือ่งจาก พ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง มาตรา 30, 31 
ระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมือง
หรือผู้ใดเสนอให้หรือสัญญาว่าจะ
ให้เงนิ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม 
เพื่อจูงใจให้บุคคลหน่ึงบุคคลใด
สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค

พฤติการณ์เสี่ยง

ความคึกคักในการย้าย
พรรคที่ท�ากันอย่างเอิกเกริก
ก่อนหน้าน้ีจึงอาจย้อนมาเป็น
ภัยในภายหลังได้

แม้ในรายชื่อผู้จดแจ้งขอต้ัง
พรรคพลังประชารัฐจะไม่ปรากฏ
ชื่อของแกนน�ากลุ่มสามมิตรที่
เคล่ือนไหวกันอยู่ตอนน้ี จนเป็น
ทีม่าของข้ออ้างทีว่่าการเคลือ่นไหว
ทีผ่่านมาไม่เข้าข่ายความผดิ พ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง เพราะท�าใน
นามกลุ่มสามมิตร มิใช่ในนาม
พรรคการเมือง

เมื่อเป็นกลุ่มการเมืองไม่ใช่
พรรคการเมอืงกฎหมายจึงเอาผดิ
ไม่ได้

อย่างที่บอกว่าแกนน�ากลุ่ม
สามมิตรบางคนพลั้งปากว่าอดีต 

ส.ส. ที่ไปรวบรวมมาจะมาท�างาน
ร่วมกันภายใต้สังกัดพรรคพลัง
ประชารัฐ 

แม้กลุ่มสามมิตรจะยังไม่ได้
เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 
แต่พฤติการณ์เชื่อมโยงท�าให้
สามารถสอบเอาผิดภายหลังได้ 
หากพบว่าในอนาคตข้างหน้าทั้ง
แกนน�ากลุ ่มสามมิตรและอดีต 
ส.ส. ที่รวบรวมได้พากันเข้าสังกัด
พรรคพลังประชารัฐ

โดยเฉพาะอย่างยิง่การเข้าไป
สวมสทิธิก์ารด�าเนนิการของพรรค 
โดยทีค่ณะผูก่้อตัง้เป็นเพยีงตวัประกอบ 
ไม่มสีทิธิม์เีสยีง ไม่มส่ีวนร่วมตดัสนิ
ใจในกิจการของพรรค

นอกจากการพลัง้ปากของแกน
น�ากลุม่สามมติรบางคนแล้ว การ

พดูผ่านสือ่ของเลขาธิการกลุม่สาม
มติรอย่างนายภริมย์ พลวเิศษ 
อดตี ส.ส.นครราชสมีา พรรคพลงั
ประชาชน ทีร่ะบถุงึการจดัท�านโยบาย
เพือ่เอาชนะทางการเมือง โดยเฉพาะ
คูแ่ข่งส�าคญัอย่างพรรคเพือ่ไทย ก็
เป็นอะไรทีค่าบเกีย่วกบัการท�าผดิ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองทีห้่าม
บุคคลภายนอกทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิ
พรรคแทรกแซง ก้าวก่าย ชีน้�ากิจการ
ของพรรคการเมอืง

การจดัท�านโยบายในนามกลุม่
สามมติรก่อนเอาไปสวมเป็นนโยบาย
พรรคพลังประชารัฐหลังการเข้า
เป็นสมาชกิพรรคน่าสนใจว่าจะเข้า
ข่ายเป็นการแทรกแซงกิจการ
พรรคการเมืองหรือไม่ แม้จะเข้า
มาเป็นสมาชิกพรรคแล้ว แต่การ
จดัท�านโยบายนัน้เกดิขึน้ก่อนทีจ่ะ
เป็นสมาชิกพรรค

อย่างไรกต็าม ทัง้เรือ่งการดดู 
ส.ส. มากองรวมกันก่อนยกโขยง
ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลัง
ประชารัฐ และการท�านโยบาย
ส�าเร็จรูปมาก่อนเข้าเป็นสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐ แม้ในทาง
ทฤษฎจีะมช่ีองให้ตคีวามเอาผดิได้ 
แต่ในทางปฏบัิติอาจเป็นไปได้ยาก

แต่ทีแ่น่ๆการพลัง้ปากพดู
ถงึการท�างานการเมอืงในนาม
พรรคพลังประชารัฐ และการ
ท�านโยบายก่อนท่ีจะเข้าเป็น
สมาชกิ กท็�าให้การเคล่ือนไหว
ต้องละเอียดรอบคอบขึ้น ไม่
อาจท�าอะไรโจ๋งครึม่อย่างทีเ่คย
หากไม่อยากสะดุดขาตัวเอง
หกล้มก่อนเข้าเส้นชัยในวัน
เลือกตั้ง

แม้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค

 แต่พฤติการณ์เชื่อมโยง

สามารถสอบเอาผิดภายหลังได้
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In Brief : ย่อความ

ผลโกงออกฤทธิ์

ทรรศนะ

หากใครยังไม่โกงกค็วรดไูว้เป็น
บทเรียน เป็นอุทาหรณ์สอนใจ 
โกงไปกไ็ม่มคีวามสขุ พระพทุธเจ้า
ตรัสว่า “โลโภ ธมฺมาน� ปริปนฺ
โถ” ความโลภย่อมเป็นอนัตราย
ต่อการกระท�าทั้งหลาย 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มี‘กิ๊ก’ต้องโชว์?
ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติฉบับใหม่ ซึง่
ผ่านการเหน็ชอบจาก สนช. แล้ว และ
อยูร่ะหว่างการประกาศบงัคบัใช้ ก�าหนด
ให้เจ้าหน้าทีรั่ฐและผูด้�ารงต�าแหน่งทางการ
เมอืงต้องยืน่ทรพัย์สนิเพิม่เติมท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อบคุคลภายนอก เช่น การ
เปิดเผยบญัชีทรัพย์สนิท่ีอาจเปลีย่นแปลง
ไป การก�าหนดลักษณะของผูม้หีน้าทีย่ืน่
ทรัพย์สิน และ “อยู่กนิฉนัสามภีรรยา
โดยไม่จดทะเบียนสมรส” กต้็องยืน่
บญัชีทรัพย์สนิภรรยาด้วย

สาระส�าคัญคือ มาตรา 102 ได้เพ่ิม
เตมิต�าแหน่งเจ้าหน้าทีร่ฐัทีต้่องย่ืนบญัชี
ทรพัย์สนิ ได้แก่ ข้าราชการตลุาการใน
ต�าแหน่งอธบิดผีูพ้พิากษาขึน้ไป ข้าราชการ
ตลุาการศาลปกครอง อธบิดีศาลปกครอง
ชัน้ต้นขึน้ไป ข้าราชการอยัการต�าแหน่ง
อธิบดีอัยการขึ้นไป รวมถึงผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดบัสงูในกระทรวงกลาโหม
และทหาร ขณะท่ีคู่สมรสแม้มิได้จด
ทะเบียนสมรส แต่อยู่กินกันฉันสามี
ภริยา ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย

มาตรา 106 ให้เปิดเผยบญัชทีรพัย์สนิ
และหนีสิ้น ทีต่ัง้ของอสงัหาริมทรัพย์และ
เอกสารประกอบของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง เฉพาะนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวฒุสิภา และบคุคลอืน่ตามมาตรา 
102 โดยต้องไม่ระบถึุงรายละเอยีดทาง
ทะเบียนของทรัพย์สินและภาพถ่าย
ทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่
จ�าเป็นหรอืทีอ่าจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
เจ้าของข้อมลูได้

ร่าง พ.ร.ป. ฉบับใหม่จึงน่าจะ
ท�าให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองได้มากขึ้น เพราะแค่
กรณี “นาฬิกาหรู” ที่ไม่มีอะไรซับ
ซ้อนยังเงียบเป็นเป่าสาก!  

การโกงมาถงึจดุทีเ่ป็น “อทุาหรณ์สอนใจ” 
คนทีค่ดิจะโกงหรอืก�าลงัโกงคงเหน็ฤทธ์ิ เหน็
ผล เหน็บาปบญุคุณโทษสิง่ท่ีท�าไป การโกง
คอืการปล้นความดีของตวัเอง ท้ังท่ีก้าวหน้า
ไปถงึต�าแหน่งปลดักระทรวงทีต้่องสัง่สมความ
ดใีนการเป็นข้าราชการมายาวนาน โกงความ
ดตีวัเองจนล่มสลาย ปล้นกระท่ังชวีติตนเอง
ในทีส่ดุ นีต้่องเรียกว่าผลแห่งการโกง 

หากใครยงัไม่โกงกค็วรดไูว้เป็นบท
เรียน เป็นอุทาหรณ์สอนใจ โกงไปก็
ไม่มคีวามสขุ พระพุทธเจ้าตรสัว่า “โลโภ 
ธมฺมาน� ปริปนฺโถ” ความโลภย่อมเป็น
อันตรายต่อการกระท�าทั้งหลาย 

ท�าอะไรด้วยความโลภก็จะอันตรายถึง
ชีวิต อย่างที่พูดเสมอถึงกรมที่ดิน จะปราบ
คนโกง คนทุจริตท่ีออกโฉนดโดยมิชอบ 
กระทรวงมหาดไทยต้องจัดการกรมท่ีดิน
อย่างเดด็ขาด เพราะต้นตอโฉนดผิดกฎหมาย
ต่างๆออกจากกรมที่ดิน กรมที่ดินโกงติด
อันดับต้นๆมาตลอด ขนาดกรมเดียวยัง
สร้างความเดือดร้อนมากขนาดน้ี ถ้ากระ 
ทรวงใหญ่ๆเป็นแบบนี้ ประเทศไทยคง
กระอักเลือดเพราะคนบาปคนโกง

ย�า้อกีครัง้ว่ายุคน้ีถือเป็นยุคแห่งการโกง 
คนชัว่คนบาปไม่เกรงกลัว ออกฤทธิอ์อกเดช 
ละโมบโลภมาก โกงบ้าระห�า่ โกงแม้กระทัง่
อาหารกลางวันเด็ก โกงวัคซีนฉีดหมาบ้า 
โกงคนไร้ที่พึ่ง โกงจนอัปยศอดสู 

ผลของการโกงออกฤทธิ์ออกเดช 
ท�าให้อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) 

ถึงกับฆ่าตัวตายหนีความผิด แม้จะมี
เสียงวิพากษ์วิจารณ์สงสัยว่าเป็นการ
ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวเองก็ตาม เพราะ
เงนิกว่า 800 ล้านบาทต้องมคีนเกีย่วข้อง
อีกไม่น้อย จะมีตัวใหญ่กว่าหรือไม่ ก็
ต้องสืบสวนกันต่อไป 

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยต้องจัดการ
แก้ปัญหากรมทีด่นิเสยีท ีไม่ใช่ปล่อยให้โกง
ติดอันดับอย่างนี้ ต้องเอาคนท�าบาปท�าชั่ว
มาลงโทษให้ได้ ไม่ใช่ปล่อยให้โกงและท�าให้
คนอ่ืนเป็นทุกข์ อย่างอาตมาที่โดนมากับ
ตัวเอง ส่งนอมินีไปครอบครอง แล้วพอซื้อ
ที่ดินมาคนที่เป็นกรรมการวัดก็เชิดเงินหนี 
สารพัดที่จะใส่ร้ายป้ายสีกัน กรมที่ดินผิด
ชัดๆ เพราะเป็นฝ่ายออกโฉนดเอง โอน
โฉนดให้เอง แถมยังเก็บภาษเีข้ารฐัอกี อย่าง
น้ีจะมาด้ินรนใส่ร้ายป้ายขี้คนนั้นคนนี้ได้
อย่างไร 

ข้าราชการที่โกงกินขอให้ดูอดีตปลัด
กระทรวง พม. เป็นตัวอย่าง ข้าราชการระ
ดับสูงๆที่พอมีอ�านาจก็โกงต้องจ�าไว้เป็น
ตัวอย่าง อย่าท�าบาปท�ากรรมอีกเลย บาง
คนบอกว่าท�าไมพระพยอมประท้วงไม่รบักิจ
นิมนต์บางกรมบางกระทรวง ก็ต้องบอกว่า
ต้องการสะกิดใจคนโกง ส�าหรับกระทรวง
ทบวงกรมที่ไม่โกงอาตมาก็รับกิจนิมนต์ไป
เทศน์อยู่แล้ว ไม่คิดจะคว�่าบาตร ไม่รับกิจ
นิมนต์ราชการทั้งหมดแน่ แต่ก็จะไม่เพิก
เฉยดูดายให้โกง

ขอให้ดตูวัอย่างอดตีปลัดกระทรวง
ไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า สุดท้ายการโกงจะ
ส่งผลอย่างไรกับชีวิตเพื่อปิดทางลับ
ลวงพรางหรอืไม่กต็าม กข็อให้สบืสวน
สอบสวนกันให้ถึงที่สุด เพราะเงินกว่า 
800 ล้านบาท ไม่ใช่จ�านวนน้อยๆ  

เจริญพร
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ออกบู๊ธ : ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
จ�ากัด (มหาชน) น�าทีมนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมออกบู๊ธโชว์ความเป็นผู้น�าด้านผู้ให้
บริการโครงข่าย Fiber Optic พร้อมให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ในงาน “mai FORUM 
2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5” 

ประกาศจุดยืน : จักรกฤช วัชระศักด์ิศิลป์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย
งานการตลาดและการขาย และกณัม์ ภธูณลกัษณ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและ
สื่อสารการตลาด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ�ากัด แถลงข่าวจุดยืนธุรกิจสู่ผู้น�า
แถวหน้าตลาดอีสปอร์ตและอี-คอมเมิร์ซของประเทศไทย  

เศรษฐกิจ

คนไทยเที่ยวญี่ปุ่นมากสุดช่วงซัมเมอร์

อโกด้าระบุเมืองท่องเที่ยว 3 
เมืองใน 5 เมืองที่โดนใจคนไทย
มากท่ีสุดช่วงซัมเมอร์ปีนี้ รวมทั้ง
เป็น 3 ใน 10 ทีเ่ท่ียวยอดนยิมของ
คนไทยทีช่อบเดนิทางคนเดยีว โดย
ซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด 
ทีม่ชีือ่เรือ่งเทศกาลรืน่เรงิต่างๆช่วง
ฤดรู้อน เทศกาลอาหาร ดนตรแีละ
เบยีร์ ได้รบัความนยิมเพ่ิมขึน้ 37% 
ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 8 ของเมืองพัก
ผ่อนยอดนิยม แซงเกาะเสม็ดของ
ไทยซึ่งอยู่อันดับ 10 

โตเกยีวร้ังต�าแหน่งทีเ่ทีย่วระดบั
โลกทีค่นไทยนยิมไปมากทีส่ดุ และ
จองห้องพกัเพือ่ไปพกัผ่อนมากทีสุ่ด
เป็นอนัดับ 2 รองจากกรงุเทพฯ โดย
ได้รบัความนยิมเพิม่ขึน้ 26% เมือ่
เทยีบกบัฤดรู้อนปี 2017 ขณะทีโ่อ
ซาก้าครองอนัดบั 9 ใน 10 เมอืง
ยอดนิยมทีค่นไทยจองห้องพักเพือ่
ไปพกัผ่อนช่วงฤดรู้อนมากทีสุ่ด โดย
มสีดัส่วนเพิม่ขึน้ 21% ในปีนี้

ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวใน
ไทยยงัได้รบัความนิยมจากคนไทย
เช่นกัน โดย 5 ใน 10 เมืองท่อง
เที่ยวที่ติดอันดับ กรุงเทพฯมีการ

ธปท.พร้อมรบัมือการเงนิโลกผันผวน

“อโกด้า” เผยอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยช่วง
ฤดรู้อนปีน้ี ญ่ีปุ่นยังเป็นประเทศทีค่รองใจนกัท่องเทีย่วไทยมาก
ที่สุด ส่วนการจองท่ีพักของนักท่องเท่ียวทั่วโลกของอโกด้า 
กรุงเทพฯเป็นสถานที่ท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับ 2 ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก

จองห้องพกัสงูสดุ ยอดการจองเพิม่
ขึ้น 25% จากปีก่อนหน้า ขณะที่
เชยีงใหม่ขึน้จากอนัดบั 6 มาอนัดบั 
5 ส่วนพัทยาอันดับ 3 หัวหินและ
ชะอ�าอยู่อันดับ 4  ภูเก็ตอันดับ 6

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็น
ทีเ่ทีย่วอนัดับ 1 ในภมูภิาคเอเชีย-
แปซิฟิกของชาวอังกฤษในช่วงฤดู
ร้อนปีนี้

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เปิดเผยสถานการณ์ค่าเงินบาทว่า 
ยังเคลื่อนไหวผันผวนต่อเนื่องอีก
ระยะหนึ่ง แต่เป็นการเคลื่อนไหว
สอดคล้องกับภูมิภาค โดยเฉพาะ
ค่าเงนิหยวนของจนี ซึง่เป็นประเทศ
เป้าหมายหลักในการกดีกันทางการ
ค้าและมกีารตอบโต้กนัด้วยมาตรการ
กดีกนัทางการค้า จงึยงัสร้างความ
กังวลต่อตลาดเงินตลาดทุน 

ดงันัน้ การบรหิารความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนยังมีความ
จ�าเป็นต่อไป โดยค่าเงินบาท
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าประเทศอื่น 
เพราะฐานะต่างประเทศของไทย
เข้มแข็งมีกันชนพอสมควร มีหนี้

ต่างประเทศท้ังภาครฐัและเอกชน
ต�่า ทุนส�ารองระหว่างประเทศสูง 
และคาดว่าจะเกินดลุบญัชเีดนิสะพดั
มากกว่า 40,000 ล้านเหรยีญสหรฐั 
จะไม่อ่อนไหวต่อปัจจยัต่างประเทศ
และเงินไหลออกในบางช่วง

แม้ไทยจะมกีนัชนทีด่แีต่กช็ะล่า
ใจไม่ได้ ธปท. จงึเตรยีมมาตรการ
รองรบั เช่น การลดหรอืการเพิม่
การออกพนัธบตัร ในช่วงท่ีผ่านมา
มกีารเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ในแต่ละช่วง เนือ่งจาก

ความผนัผวนนีจ้ะมต่ีอเนือ่งไปอกี
ระยะจากทศิทางการปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
กรณีธนาคารกลางยุโรปหยุดซื้อ
พนัธบตัรเพือ่ลดการปล่อยสภาพ
คล่อง รวมทัง้การกดีกนัทางการค้า
ทียั่งไม่ยุติ และการเลือกต้ังกลาง
เทอมของสหรฐัช่วงปลายปี

ทีผ่่านมาคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ได้ปรับประมาณ
การเศรษฐกจิไทยในปีนีจ้ากทีค่าด
ว่าจะขยายตวั 4.1% เพิม่เป็น 4.4% 
ยังต้องเฝ้าระวงัหนีสิ้นภาคการเกษตร 
ซึ่งได้รับผลมาจากการยกเลิกนโย 
บายพยุงราคา ภัยแล้ง และราคา
สนิค้าตกต�า่ แต่ขณะน้ียงัไม่กระทบ
เศรษฐกิจภาพรวม

ผลการส�ารวจการจองท่ีพัก
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกของอโก
ด้ายังระบุว่า กรุงเทพฯเป็นสถาน
ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 ใน
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ต่างประเทศ

เสริมการเดินเรือเสรี  
เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกล่าวว่า ญี่ปุ่น
จะส่งเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
ล�าใหญ่แล่นเข้าสูน่่านน�า้ในทะเล 
จนีใต้และมหาสมุทรอินเดยีเป็น
ปีทีส่องตดิต่อกนั พยายามเพิม่
ประจ�าการทางทะเลซ่ึงถือเป็น
เขตยุทธศาสตร์ด้วยการลาด
ตระเวนทุกปี โดยปฏิบัติการ
ทางทะเลนี้เป็นความพยายาม
ของญ่ีปุ่นเพ่ือส่งเสริมการเดิน
เรืออย่างเสรีและเปิดกว้างใน
เขตอินโด-แปซิฟิก 

เรืออินโดฯอับปาง 
เจ้าหน้าทีอ่นิโดนเีซยีแจ้งว่า เกดิ
เหตุเรือข้ามฟากอับปางนอก
เกาะสลุาเวส ีพบผูเ้สยีชวีติเพิม่
เป็น 29 คนแล้ว เจ้าหน้าทีก่�าลัง
ค้นหาผู้สญูหายอยู ่41 คน ส่วน
ผู้ได้รับการช่วยเหลือมี 69 คน 
โดยเรือล�านี้ถูกคลื่นสูงซัดท่วม
เรือจนเอียงข้างและจมขณะอยู่
ใกล้ฝั่ง กัปตันบังคับเรือไปเกย
ตื้นโขดหินเพ่ือประคองเรือไว ้
ภาพข่าวทางสถานโีทรทศัน์เหน็
ผู้โดยสารจ�านวนหน่ึงเกาะที่
ขอบเรืออีกด้านหนึ่ง และบาง
ส่วนลอยคอกลางทะเลโดยสวม
เสื้อชูชีพอยู่ 

สหรัฐไฟป่าลามหนัก
หลายพืน้ทีใ่นสหรฐัก�าลงัเผชญิ
กบัไฟป่า โดยทีร่ฐัโคโลราโดไฟ
ป่าเผาบ้านเรือนไปกว่า 100 
หลงั ชาวบ้านหลายร้อยคนต้อง
อพยพออกจากบ้านเรือน ขณะ
ที่รัฐนิวเม็กซิโก, ยูทาห์ และ
แคลฟิอร์เนยี ไฟป่ายงัคงลกุลาม
อยู่หลายจุด ชาวบ้านรัฐยูทาห์
ร่วม 300 หลังคาเรือน ต้อง
อพยพออกจากพื้นที่ ส่วนทาง
ตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย
เจ้าหน้าท่ี หลายพันคนระดมก�าลงั
ดบัไฟป่า มีรายงานว่าในรอบปี
นีไ้ฟป่าเผาท�าลายพ้ืนทีป่่าใน
สหรฐัไปแล้วกว่า 6.7 ล้านไร่

ข่าวย่อย
‘นาจิบ’โดนหนัก3กระทง60ปี 

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พรรครีพับ
ลกินัของสหรฐัเดนิทางไปพบนาย
เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่าง
ประเทศรัสเซีย ก่อนที่ผู้น�าของ 2 
ประเทศจะประชุมสุดยอดที่กรุง
เฮลซิงกิของฟินแลนด์ในวันที่ 16 
กรกฎาคมนี้ 

ส.ว.รชิาร์ด เชลบี รฐัแอละแบมา 
หนึง่ในคณะ ส.ว.อเมรกัินกล่าวว่า 
จะอยู่ในรัสเซียจนถึงวันพฤหัสบดี 
ทางคณะเช่ือว่าโลกนี้จะดีขึ้นหาก
รัสเซียและสหรัฐมีความตึงเครียด

น้อยลงและเข้ากนัได้ดขีึน้ โดยอาจ
พักความเห็นต่างบางอย่างไว้ก่อน 
2 ประเทศเป็นคูแ่ข่งกันแต่ไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นอรกินั หวงัว่าการประชมุสดุ 
ยอดระหว่างประธานาธบิดโีดนัลด์ 
ทรมัป์ ของสหรฐั กบัประธานาธิบดี

เตรยีมประชุมสดุยอด‘ปูตนิ-ทรมัป์’ 
วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ที่
ฟินแลนด์ จะเป็นจุดเริม่ต้นของวนั
ใหม่ ซึ่งต้องรอดูกันต่อไป

ด้านนายลาฟรอฟกล่าวขณะ
ต้อนรับท่ีกระทรวงต่างประเทศ
รัสเซียว่า หวังว่าการมาเยือนของ
คณะ ส.ว.อเมริกนัจะเป็นสญัลกัษณ์
ของการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐสภา 2 ประเทศ และเป็นการ
เยือนท่ีถูกที่ถูกเวลามากก่อนที่
ประธานาธิบดี 2 ประเทศจะพบ
กัน 

“นาจิบ” พยายามขดัขวางการ
สอบสวนเหตทุจุรติใน 1MDB 
ตลอดหลายปีทีผ่่านมา เบือ้งต้น
ถูกตัง้ข้อหาอาญา 3 กระทง รวม 
60 ปี หลังจากโดนเจ้าหน้าที่
จบักมุตวัเมือ่วนัพธุท่ีผ่านมา  

เจ้าหน้าที่รัฐบาลมาเลเซียทั้ง
อดตีและปัจจบุนัเปิดเผยว่า รฐับาล
สมัยอดตีนายกรฐัมนตรนีาจิบ รา
ซัค ใช้เวลาตลอดหลายปีขัดขวาง
อย่างเป็นระบบต่อการสอบสวน
เหตทุจุริตในกองทนุพฒันามาเลเซยี 
(1MDB) และพยายามปิดปากผู้
วิพากษ์วิจารณ์

ส�านักข่าวรอยเตอร์สมัภาษณ์
เจ้าหน้าทีท่ัง้อดตีและปัจจุบันพบว่า 
การขดัขวางการสอบสวนเกดิขึน้ใน
หลายระดบั เจ้าหน้าทีค่นหนึง่ใน
คณะกรรมการปราบปรามการทจุรติ
มาเลเซยี (เอม็เอซซี)ี เชือ่ว่าพยาน
ปากส�าคญัถูกโน้มน้าว พยานบาง
คนหนหีน้า หรอืถกูต�ารวจกักตัวไว้ 
ขณะทีส่�านักนายกรฐัมนตรเีป็นคน
เขยีนข่าวแจกสือ่มวลชนเรือ่งผลการ
สอบสวนของเอม็เอซีซี 

ขณะเดยีวกนันายนาจบิยงัได้
จัดการกับผู้สอบสวนคดีน้ี เช่น 
ปลดอัยการสูงสุดในช่วงท่ีเตรียม
ตัง้ข้อหาเขา ปลดรองนายกรฐัมนตรี

ที่วิพากษ์วิจารณ์เขา ประธานเอ็ม
เอซีซีคนใหม่เล่าให้ฟังหลังจากที่
นายนาจิบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
เดอืนพฤษภาคมว่า ช่วงทีเ่ป็นรอง
ประธานมีคนส่งลูกปืนไปที่บ้าน
เขาเมื่อปี 2558 และในช่วงที่เดิน
ทางไปสหรัฐเขาต้องขอให้ต�ารวจ
สหรฐัอารกัขา เพราะรูส้กึว่ามสีาย 
ลับรัฐบาลมาเลเซียติดตามอยู่ 

ด้านแหล่งข่าวในกระทรวง
คลังเปิดเผยว่า ข้าราชการกระทรวง
ที่นายนาจิบเคยควบต�าแหน่งเจ้า
กระทรวงอยู่ได้รับค�าส่ังให้ปกปิด
เรือ่ง 1MDB การตดัสนิใจทกุอย่าง
เกดิขึน้ในส�านกันายกรัฐมนตร ีแต่
กระทรวงคลังต้องหาทางปกปิด
และหาวธิจ่ีายเงนิตามทีม่กีารตัดสนิ
ใจ ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีส�านกังานตรวจ
เงินแผ่นดินท่ีเคยตรวจสอบฐานะ
การเงินของ 1MDB ในปี 2558 

เผยว่า การใช้จ่ายทุกอย่างเป็น
ความลับขัน้สงูสดุ ไม่มีการส่งมอบ
เอกสารใดๆให้ตรวจสอบ

ล่าสุดอดีตนายกรัฐมนตรี
มาเลเซยีถกูตัง้ข้อหาอาญา 3 กระทง 
แต่ละกระทงมโีทษจ�าคกุสงูสดุ 20 
ปี ส่วนโทษโบยจะได้รบัการยกเว้น
เนื่องจากอายุเกิน 60 ปีแล้ว และ
ข้อหาใช้ต�าแหน่งเพื่อการทุจริต 1 
กระทง นายนาจิบถูกกล่าวหาใช้
อ�านาจโดยมิชอบระหว่างเดือน
ธันวาคม 2557-มีนาคม 2558 
กรณมีเีงนิ 42 ล้านรงิกติ (ราว 344 
ล้านบาท) ของเอสซอีาร์อินเตอร์เน
ชนันลั อดตีบรษิทัในเครอื 1MDB 
ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
ของเขา ส�านักข่าวเอเอฟพรีายงาน
ว่า นายนาจิบไม่ได้ยื่นค�าให้การ
ต่อศาลชั้นต้น เนื่องจากคดีจะถูก
ส่งไปยังศาลสูงต่อไป
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

S. Sahamit 230418=8*6

บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี



สังคม

The Marvel Experience Thailand

บรษิทั ฮโีร่ เอก็ซ์พเีรียนซ์ ร่วมกบั
บรษิทั ฮีโร่ เวนเจอร์ส จัดงานเปิด
ตวัอย่างยิง่ใหญ่ส�าหรบัแหล่งท่อง
เท่ียวแห่งใหม่ของประเทศไทยท่ีปัก
หมดุให้คนรกัและหลงใหลในเหล่า
ซูเปอร์ฮีโร่ในรูปแบบ Themed 
Entertainment Attraction น�าเสนอ
ด้วยเทคโนโลยอัีนล�า้สมยั ดิจทิลั 
ไฮเปอร์ เรยีลลิตี ้ “The Marvel 
Experience Thailand” หรอื “ศนูย์
บญัชาการมาร์เวลฮโีร่” ตัง้อยู ่ ณ 
บรเิวณศูนย์การค้าเมกา บางนา 

ทั้งน้ี ในงานเปิดตัวดังกล่าว
ยังเป็นครั้งแรกกับการปรากฏตัว
ของ Live Character Super Hero 
อาทิ กัปตันอเมริกา ไอรอนแมน 
สไปเดอร์แมน มาให้ชมก่อนใคร 
และโชว์พเิศษจากนกัแสดงชายมาก
ความสามารถ นาย-ณภัทร เสียง
สมบญุ, ฌอน จนิดาโชต ิและสน-
ยุกต์ ส่งไพศาล ที่ล้วนแต่ชื่นชอบ
ในซูเปอร์ฮีโร่ มาชวนกอบกู้โลก
และร่วมรบไปด้วยกันในฐานะหัว 
หน้าหน่วย S.H.I.E.L.D.

นาย-ณภทัร เสยีงสมบญุ 
บอกว่า “ส่วนตวัชอบสไปเดอร์แมน
ครบั ดูเป็นเดก็ธรรมดาทีม่ฝัีน บาง
ครัง้เราอาจจะมองข้ามคนทีไ่ม่ได้
โดดเด่น ไม่ได้เป็นจดุสนใจ อยาก
ให้ทุกคนค้นหาความเป็นฮโีร่ของ
ตวัเองให้เจอ และน�ามาท�าประโยชน์
เพือ่ส่วนรวมครบั ดีใจทีไ่ด้รบัโอกาส

อยากให้ทกุคนลองมาร่วมท�าอะไร
ใหม่ๆ กจิกรรมใหม่ๆ ทีถ่งึจะเป็น
ความบันเทิง แต่มันมีเรื่องราวที่
จะปลุกความเป็นฮีโร่ในตัวทุกคน
ได้”

สน-ยกุต์ ส่งไพศาล เปิดเผย
ว่า “ชอบไอรอนแมน เท่มาก เท่ทัง้
ลคุ นสิยัใจคอ และความมสีปิรติ 
รวมถึงความเสยีสละ ดเูขาเป็นคน
เตม็ทีก่บัทกุเร่ืองครับ ผมมหีน้ากาก
ไอรอนแมนด้วยนะครบั ชอบจรงิจงั
มาก ผมว่าฮโีร่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืความ
เสียสละต่อส่วนรวม เขาเสียสละ
มากๆเลยนะครับ แทบจะซพัพอร์ต
ซเูปอร์ฮโีร่ทัง้ทมีเลยกว่็าได้ การมา
เปิดทีไ่ทยครัง้น้ีของ The Marvel 
Experience Thailand เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วของไทย และทราบว่าเป็น
จุดส�าคญัทีจ่ะกระตุน้การท่องเทีย่ว
ของอาเซยีนได้ดมีากครบั” 

ดูกัปตนัอเมรกิาครบั เป็นซูเปอร์
ฮโีร่ทีห่ล่อและเป็นสภุาพบรุษุมาก 
ผมว่าเขามีเส้นเรือ่งมาจากคนธรรมดา
ทีม่ใีจฮโีร่ เลยได้รบัความพเิศษอะไร
บางอย่างทีท่�าให้เขาได้เป็นซเูปอร์
ฮโีร่ท�าภารกจิเพือ่กอบกูโ้ลก เข้ามา
ที ่The Marvel Experience Thailand 
ตืน่เต้นครบั และต่ืนเต้นเพิม่ไปอกี
ทีต้่องสวมบทบาทแอค็ช่ันโชว์ต่อสู้ 
แต่ท�าออกมาได้เหมอืนท่ีต้ังใจครับ 

ร่วมเป็นส่วนส�าคญัของการเปิดตวั 
The Marvel Experience Thailand 
ความภมิูใจของคนไทยและอาเซยีน
เลยนะครบัทีม่าร์เวลไว้วางใจมาต้ัง
ทีน่ีเ่ป็นทีแ่รกในอาเซยีน มโีอกาส
จะมาเล่น Attraction แน่นอน อยาก
ได้ความรูส้กึแบบไปรบกบัซเูปอร์
ฮโีร่ มนัคงดมีากครบั”

ฌอน จินดาโชติ  กล่าวว่า 
“ผมชอบกัปตันอเมริกา และชอบ

สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี มอบเครื่องรับช�าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองทั่วประเทศ จ�านวน 10,000 เคร่ือง เพ่ือรองรับการใช้จ่ายในโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ

ดร.ศรณัย์ สมัฤทธิเ์ดชขจร ประธานอนกุรรมการตดิตามประเมนิผลโครงการของกอง
ทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า ในระบบ AM 1476 
และมอบทุนสนับสนุนเครื่องส่งการกระจายเสียง 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4867 (1392) วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


