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ไม่ใหญ่แต่ส�ำคัญ
แค่ไหนจากทีม่อีดตี ส.ส. อยูใ่น

สงักดัราว 15-20 คน แม้จะ

เป็นกลุม่ไม่ใหญ่มาก แต่น่าจะ

เป็นตวัแปรส�าคญัทางการเมือง

หลงัการเลอืกตัง้ภายใต้กติกา

ปัจจบุนัทีเ่อือ้ต่อกลุม่การเมอืง

ขนาดเล็กให้มีอ�านาจต่อรอง

ทางการเมอืง

No Man’s Land 
ฉุก(ละหุก)คิด 3

แผ่นดนิไหว
ญ่ีปุ่นพงัหนัก

เศรษฐกิจ 4

BROKERไทย
สู่ตลาดอนุพนัธ์โลก

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

รายได้ต�า่
“ช่างทอง”ลด50% 

การเปิดตัว “คณะสามมิตร” 

น�าโดย “สมศกัดิ-์สรุยิะ-ปรชีา” 

เริม่ปฏบัิตภิารกจิเดนิสายดดู

อดตี ส.ส.ภาคอีสานและภาค

เหนือเข้ามาอยูใ่นสังกัดอย่าง

จริงจัง ซึง่แน่นอนว่าพรรคเพือ่

ไทยจะได้รบัผลกระทบโดยตรง

ต่อการเคลือ่นไหวนี ้ต้องติดตาม

กนัต่อไปว่า “คณะสามมติร” 

จะขยายไซซ์ของตวัเองได้มาก

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ไม่ใหญ่แต่ส�ำคัญ
ความคืบหน้าเกีย่วกบัการเลอืกตัง้
ล่าสุด “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ได้น�าร่างพระราช
บัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) 
ว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลอืกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) ขึ้นทูลเกล้าฯแล้วตั้งแต่วัน
ที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา

ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะ
ทรงอยูใ่นพระบรมราชวนิจิฉยั 90 
วัน ตามกรอบเวลาท่ีกฎหมาย
ก�าหนด เมือ่ทรงลงพระปรมาภไิธย
และประกาศในราชกจิจานเุบกษา
แล้ว ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มา
ซึง่ ส.ว. จะมีผลบังคบัใช้ทนัท ีขณะ
ท่ีร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. ต้องรอไปอีก 90 วันจึงจะมี
ผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เขียน
บทเฉพาะกาลขยายเวลาบังคับใช้
เอาไว้

เมือ่กฎหมายว่าด้วยการเลอืก
ตัง้ ส.ส. บังคบัใช้ กบ็วกกรอบเวลา
ส�าหรับจัดเลือกตั้งเข้าไปอีก 150 
วัน หรือ 5 เดือน ตัวเลขกลมๆจึง
เป็น 3+3+5 เดือน หรือในอีก 11 
เดอืนต้องมกีารเลอืกตัง้เกดิข้ึน ไม่
ช้าไปกว่านี้ แต่จะสามารถเร็วกว่า
นีไ้ด้กรณโีปรดเกล้าฯร่างกฎหมาย
ลงมาก่อน 90 วนั หรอืกรณรีฐับาล
ไม่ใช้กรอบเวลาเตม็ 150 วนัส�าหรับ
จัดเลือกตั้ง

การเลอืกต้ังตามโรดแมพ็ใน
เดอืนกมุภาพนัธ์ปีหน้าจงึมทีัง้ความ
เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ในระดบั
ใกล้เคยีงกนั ซ่ึงน่าจะมคีวามชดัเจน

ให้เหน็พอสมควรในช่วงปลายเดือน
มถินุายนนี ้หลงัจากที ่“บิก๊ป้อม” 
พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม นั่งหัวโต๊ะเป็น
ประธานพูดคุยกับตัวแทนพรรค 
การเมือง

เมือ่ทิศทางการเมอืงมคีวาม
ชดัเจน การเคลือ่นไหวเพือ่เตรยีม
ตัวลงสนามเลือกตั้งก็จะมีความ
ชัดเจนมากข้ึนตามไปด้วย โดย
เฉพาะเรื่องการเปล่ียนข้ัวย้ายข้าง
ของบรรดาอดีต ส.ส.

ล่าสุดมีการเปิดตัว “คณะ
สามมิตร” น�าโดยนายสมศักดิ์ 

ภารกิจแรกคือการเดินสายทาบทาม
อดีต ส.ส. ในภาคอีสานและภาคเหนือ

ให้ย้ายมาทำางานร่วมกัน

เทพสทุนิ นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืง
กิจ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 
บุคคลระดับอดีตรฐัมนตรแีละแกน
น�าตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย 
ภารกจิแรกคอืการเดินสายทาบทาม
บรรดาอดีต ส.ส. ในภาคอีสาน
และภาคเหนือให้ย้ายมาท�างาน
ร่วมกัน แต่ยังกั๊กว่าจะยกโขยงพา
กนัไปสงักดัพรรคการเมอืงใด โดย
ให้เหตุผลในเบื้องต้นว่าจะรอดู
นโยบายของแต่ละพรรคการเมือง
ก่อน หากนโยบายพรรคไหน
สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มก็
จะไปร่วมงานกับพรรคการเมือง
นั้น

อย่างไรก็ตาม สามารถจับ
ทางคณะสามมติรนีไ้ด้ไม่ยาก เพราะ
การท�างานการเมืองที่ผ่านมาใน
อดตีบ่งบอกแนวทางชดัเจนว่าพร้อม
เข้าร่วมกับผู้มีอ�านาจที่เสนอผล
ประโยชน์ทางการเมืองให้ได้

แน่นอนว่าพรรคเพื่อไทย
จะได้รับผลกระทบท่ีสุดจากการ
เคลื่อนไหวของคณะสามมิตร 
เพราะตกเป็นเป้าการดูดอดีต ส.ส. 
ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าคณะ
สามมิตรจะขยายไซซ์ของตัวเอง
ได้มากแค่ไหนจากท่ีมีอดีต ส.ส. 
อยู่ในสังกัดราว 15-20 คน ซึ่ง
ถือว่ามากพอที่จะใช้ต่อรองทางการ
เมืองได้ภายใต้กติกาเลือกตั้ง
ปัจจุบัน

การเปิดตวัของคณะสาม
มติรย่อมส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อพรรคเพื่อไทย แม้จะเป็น 
กลุม่ไม่ใหญ่มาก แต่น่าจะเป็น
ตวัแปรส�าคัญทางการเมอืงหลงั
การเลือกต้ังหากรักษาขนาด
ของกลุ่มเอาไว้ได้
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
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In Brief : ย่อความ

ห้ามพระรบัเงนิ

ทรรศนะ

พระพุทธเจ้าบัญญัติพระ
วนิยัเรือ่งสะสมทรพัย์ เพราะ
เห็นว่าพระจะถูกปองร้าย 
ถกูชงิทรพัย์ จงึจ�าเป็นต้อง
ให้สละ เพราะจากความ
ไม่มี มามีได้อย่างไร เรา
ต้องอยู่อย่างผู้ไม่มี

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

No Man’s Land

“เครอืข่ายขอคนืพืน้ทีป่่าดอยสุเทพ” 
เตรยีมเดนิสายจัดเวทสีญัจรทัว่เชยีงใหม่ 
ระดมพลังจัดกิจกรรมทวงคืนสัญญา 
“หมูบ้่านป่าแหว่ง” ครัง้ใหญ่วนัที ่30 
มิถุนายน และผลักดันดอยสุเทพเป็น 
“นติบิคุคล” ย�า้ “คนดจีรงิต้องรกัษา
สัจจะ” ทัง้มกีารขึน้ป้าย “เขตห้ามอยู่
อาศัย.. No Man’s Land”

หลังพบว่าถูกเบี้ยวสัญญาแก้
ปัญหา “หมู่บ้านป่าแหว่ง” ปล่อย 
“30 ครอบครัวข้าราชการ” เข้าอยู่
ใน “หมู่บ้านป่าแหว่ง” ซึ่ง “ลุงโก้-
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ” ก็ยอมรับว่า
เป็น “ข้าราชการชัน้ผูน้้อย” ทีเ่ข้าไป
พักอาศัยในอาคารชุด ไม่ใช่บ้านเดี่ยว 
และเข้าไปอยูก่่อนที ่“ลงุโก้” จะลงพืน้
ที่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

ส่วนการส่งมอบงานงวดสดุท้าย
ของผู้รบัเหมาวนัที ่ 18 มถินุายน กส่็ง
มอบไม่ได้ตามสญัญา หลังจากทีม่กีาร
ขอยดืสญัญาเดมิมากว่า 3 ปีแล้ว ท้ังที่
ก่อนหน้านี้ข้อมูลทาง “วิศวกรรม-
สถาปนกิ” ได้เตือนในหลายเวทถีงึความ
ไม่เหมาะสมของพืน้ทีใ่นการสร้างถาวรวตัถุ
หรอืเข้าไปอยูอ่าศยัอย่างสิน้เชิง

ล่าสุดพบว่าดินใต้ร่องน�้าเร่ิมถูก
เซาะด้วยแรงของน�้าที่ไหลดิ่งลงมาจาก
ทีส่งู เพราะแนวดนิทีเ่อยีงลาดเกนิ 30% 
ท�าให้สภาพหน้าดินเริ่มเห็นร่องรอย
การไหลของน�้า เสี่ยงต่อการพังทลาย 
แต่ที่ผ่านมาฝ่ายรัฐในฐานะ “เจ้าของ
โครงการ” ดันทุรังจะก่อสร้างต่อให้
แล้วเสร็จ อ้างข้อผูกมัดสัญญา แต่ไม่
พูดถึง “ภาษีประชาชน” นับพันล้าน
บาทที่น�าไปใช้โครงการนี้ 

“เครอืข่ายขอคนืพืน้ท่ีป่าดอย
สเุทพ” จงึยนืยันจะ “สู.้.#จนกว่าจะ
รือ้ เพือ่..#ดอยสุเทพท่ีฉนัรกั สร้าง
ต�านาน..#ดอยสเุทพโมเดล” ไม่ใช่
ปล่อยให้ “พวกหัวหงอก” กะโหลก
กะลาโกหกตอแหลครัง้แล้วครัง้เล่า!

การแก้ปัญหาทุกปัญหามีหลายมิติ อย่าง
กรณีที่ก�าลังพูดกันมากว่าพระควรรับเงิน 
หยิบจับเงินได้หรือไม่ ถ้าถามว่าไม่ให้รับ
เลย ไม่ให้ถอือะไรทัง้สิน้เลย มนัอยูท่ีป่ระเดน็
ที่ว่าเป็นโทษร้ายแรงหรือไม่ 

ถ้าพระจบัมอืขวาแล้วส่งให้มือซ้ายเพือ่
ให้เกิดสาธารณประโยชน์ บ�าเพ็ญประโยชน์
สิง่ทีเ่ป็นการเกือ้กลู ท่ีเรยีกว่าเป็นการท�าอตัถ
จริยา ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
สาธารณปูโภคทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์อย่าง
สูงแก่มวลชนรอบวัด เพราะมีคนยากจนที่
ต้องช่วยเหลือ ถ้ารับมือขวาแล้วส่งมือซ้าย 
ไม่ค้างไม่คาหวัใจในบญัชี ไม่มกีารเปิดบญัชี
อื่นให้ค้างคาใจ 

มนัน่าตกใจท่ีพระบางรูปมเีงนิต้ัง 
10 ล้าน 20 ล้าน 100 ล้านบาท อย่าง
นีเ้ป็นไปได้อย่างไร โอนให้ญาตหิรอืคน
สนิท อย่างนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้ว 

ส่วนเร่ืองที่จะไม่ให้พระรับเงินเลยนี่ 
ก็ต้องดูว่าให้พระมีความสะดวกสบายใน
อัตภาพของพระด้วย เช่น เจ็บป่วยก็ต้อง
รักษาได้ ไม่ใช่เจ็บป่วยถูกทอดทิ้งอนาถา 
หรือเกิดข้าวยากหมากแพงก็มีกองทุนท�า
อาหารหรอืโรงทาน พระบางส�านกับางครัง้
มีอาหารไม่พอ จึงต้องมีเงินช่วยเหลือ ถ้า
เราไม่อยากให้พระหยิบจับเงิน ไม่ให้มีเงิน
หยบิเงนิเลยนัน้มนักไ็ม่ยาก เช่น ตัง้ตูบ้ริจาค
ขนาดใหญ่ ป้องกนัไม่ให้ถกูงดัแงะได้ เพราะ
มีข่าวอยู่เรื่อยเรื่องพระถูกฆ่าชิงทรัพย์ ตู้

บริจาคถูกงัดแงะ แม้จะได้เงินไปไม่มาก 
อย่างที่ขอนแก่นเมื่อไม่นานมานี้ เจ้า

อาวาสที่เป็นพระนักเทศน์ด้วยถูกลูกศิษย์
ฆ่า ทั้งที่ลูกศิษย์คนนี้บวชเรียนมา แต่เห็น
ว่าท่านเกบ็เงินไว้ในกฏุ ิพระกม็รณภาพ คน
ท�าก็ติดคุก ถ้าพระไม่มีเงินเก็บไว้ อย่างที่
วดัสวนแก้ว อาตมากพ็ยายามบอกว่าถ้าพระ
ในวัดสวนแก้วโดนงัดแงะกุฏิแล้วทรัพย์สิน
หายเป็นจ�านวนมาก พระรูปนั้นก็ต้องออก
ไป เพราะสะสมทรพัย์ล่อโจร ยัว่ยใุห้คนเป็น
โจร ซึ่งมันเป็นอันตรายอยู่แล้ว 

พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยเรื่องนี้ 
เพราะเห็นว่าพระจะถกูปองร้าย ถูกชงิทรพัย์ 
จึงจ�าเป็นต้องให้สละ เพราะจากความไม่มี 
มามีได้อย่างไร เราต้องอยู่อย่างผู้ไม่มี พวก
ที่มีเขาทุกข์จะตาย คนมีเงินก็ไปยิงสัตว์ฆ่า
สตัว์บ้าง บ้ากามบ้าง เรือ่งแบบนีเ้ห็นกนัอยู่ 
ถ้าไม่มีกฎอะไรเสียเลยมันก็ไม่ได้ แต่ไม่ใช่
พระมีเงินแล้วไปเล้ียงหมอนวด เที่ยวเตร่
เมืองนอกกับสีกาคนสนิทอะไรอย่างนี้ มัน
เป็นเรื่องผลาญทรัพย์ที่ประชาชนเขาต้ังใจ
จะท�านุบ�ารุงพระศาสนา 

วกมาที่เรื่องต้ังตู้รับบริจาคเป็น
ช่องๆ ถ้าตูข้นาดใหญ่ 5 คน 10 คนก็
ยกไม่ได้ นอกจากใช้รถเครนมายกถึงจะ
ยกเอาไปได้ เราก็มกี�าหนดว่า 7 วนัหรอื
เดือนหนึ่งก็เปิดออกมา โดยมีคณะ
กรรมการร่วมตรวจสอบแต่ละช่องบรจิาค 
ค่าน�า้ ค่าไฟ ค่าอาหารพระเณร ค่ารกัษา
พยาบาลเวลาเกดิเจบ็ป่วย เงินทีเ่หลอืก็
น�าไปเข้ากองกลางซะ  

เจริญพร
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KK.NEXT.GEN : สพุล วธันเวคนิ ประธานกรรมการ กลุม่ธรุกจิการเงนิ เกียรติ
นาคนิภทัร ร่วมเล่าประสบการณ์และแลกเปลีย่นมมุมองในหวัข้อ “การสบืทอดกจิการ
ครอบครวั : ศาสตร์ & ศิลป์ ในการส่งต่อความมัง่ค่ัง” ภายใต้โครงการ KK.NEXT.
GEN หลกัสตูรพเิศษในการเตรยีมความพร้อมทายาทธุรกจิ 

แต่งตัง้ : ศภุมาส อศิรภกัด ี กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ดโีอด ี ไบโอเทค จ�ากดั 
(มหาชน) ลงนามในสญัญาแต่งตัง้บรษัิทหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากดั 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จ�ากดั (มหาชน) บรษัิทหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) บรษัิทหลักทรพัย์ ทิสโก้ จ�ากัด เป็นผูจั้ดจ�าหน่ายหุน้ IPO 

เศรษฐกิจ

BROKERไทยสู่ตลำดอนุพันธ์โลก

นางดวงกมล เจยีมบตุร ผูอ้�านวย
การ สถาบนัวจิยัและพัฒนาอัญมณี
และเครือ่งประดบัแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรอื GIT เปิดเผยว่า ขณะ
นีไ้ด้รบัรายงานว่าช่างทองในประเทศ
เริม่ขาดแคลนอย่างมาก มีปรมิาณ
ช่างลดลง 40-50% จาก 10 ปีก่อน
ทีม่ปีรมิาณช่างทอง 30,000 คน 
เนือ่งจากค่าจ้างในการขึน้รปูแบบ
ลวดลายอยูใ่นอตัราต�า่ ประกอบ
กบัผูป้ระกอบการหนัมาใช้เครือ่งจกัร
ทดแทน และช่วงปี 2553-2555 
ราคาทองค�าปรับตัวสูงอย่างมาก 
ท�าให้ความต้องการซือ้ทองรปูพรรณ
ลดลง ประชาชนนิยมซือ้ทองค�าแท่ง
เพือ่การลงทนุแทน

การขาดแคลนช่างทองส่งผล
ต่อการผลติทองรปูพรรณทีมี่ขนาด

นายณฐัพงศ์ หริณัยศริิ ประ 
ธาน ฝ่ายบริหาร บริษัท MTS 
GOLD GROUP เปิดเผยว่า ปัจจบุนั
คนไทยสนใจลงทนุในหลกัทรพัย์ 
ตราสารอนพุนัธ์ และผลิตภณัฑ์ด้าน
การลงทนุในตลาดต่างประเทศเพิม่
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง แต่ช่องทางการ
ลงทนุยงัมีจ�ากดัและไม่ได้รบัอนญุาต
อย่างถกูต้อง ท�าให้การลงทนุมคีวาม
เสีย่งเพิม่ขึน้ MTS GOLD จงึมอง
โอกาสเช่ือมโลกการลงทุน ลดความ
เสีย่ง และสร้างผลตอบแทนท่ีดกีบั
นกัลงทุน โดยมีนโยบายการพฒันา
และยกระดบัมาตรฐานการด�าเนนิ
การให้เป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศ
และสากล ตอบโจทย์นวตักรรมการ
เงนิ 4.0 เพือ่เป็นโบรกเกอร์ทีใ่ห้
บรกิารอย่างครบวงจร และก้าวสู่
โบรกเกอร์ระดบัโลก

ความร่วมมอืระหว่าง MTS 
GOLD GROUP และ CME GROUP 
ถอืเป็นตลาดอนพุนัธ์ชัน้น�ารายใหญ่
ที่สุดที่บริหารจัดการสินค้าหลาก
หลายและมคีวามส�าคญัต่อภาพรวม
ของเศรษฐกจิโลก เช่น ทองค�าใน
ตลาด COMEX น�า้มนัในตลาด 
NYMEX รวมถงึการซือ้ขายเงนิสกลุ
ต่างๆ FX และดัชนตีลาดหุน้สหรฐั
อย่าง S&P 500 ซึง่จะพสูิจน์ความ

รายได้ต�่าเลิกอาชีพ‘ช่างทอง’50% 

MTS GOLD GROUP ได้รบัสทิธิจ์าก CME GROUP เป็นตวัแทน
ซ้ือขายสญัญาสนิค้าอนุพนัธ์ในตลาดอนพุนัธ์โลก พร้อมเปิดโอกาส
การลงทนุให้นักลงทนุไทยด้วยการบรกิารการลงทนุครบวงจร

เลก็อย่างมาก โดยเฉพาะการผลติ
ทองรูปพรรณขนาด 1-2 สลึง 
เพราะต้องใช้ความประณีตอย่าง
มาก ช่างทองส่วนใหญ่ทีเ่ลิกอาชีพ
จะไปประกอบอาชีพเกษตรกรซ่ึง
มีรายได้มากกว่า เพราะที่ผ่านมา
ค่าจ้างช่างทองขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ของลวดลาย น�้าหนัก ความยาก
ง่ายของงาน ช่วงไหนทองค�าขาย
ดีมีงานเยอะก็มีรายได้มาก เช่น 
สร้อยข้อมือและสร้อยคอน�้าหนัก 
1 บาทเป็นงานไม่ยาก ได้ค่าจ้าง
มากกว่า 100 บาทต่อเส้น ถ้าเป็น
งานยากที่มีความประณีตค่าจ้าง 
200-300 บาทขึ้นไป หากเป็น
แหวนวงเล็กๆค่าจ้างไม่ถึง 100 
บาทต่อชิ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นการ
รับเหมาท�าครั้งละมากๆ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรง
เรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่าง
ทองหลวง สามารถผลิตช่างทอง
และเครื่องประดับได้เกือบ 300 
คนต่อปี แต่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของอุตสาหกรรม GIT อยู่
ระหว่างการประสานกบัมหาวทิยาลัย
และโรงเรยีนช่างทัว่ประเทศให้เพ่ิม
หลกัสตูรช่างทองเพือ่ป้อนอตุสาห 
กรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
ขณะนี้สถาบันการศึกษา 4 แห่งมี
หลักสูตรแล้วคือ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ สามารถผลิต
ช่างฝีมอืได้ปีละ 1,000-2,000 คน 
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

สามารถและความเชี่ยวชาญของ
บรษิัทในการลงทุนอย่างแท้จริง 

โดย MTS GOLD ถือเป็น
โบรกเกอร์รายแรกของประเทศไทย
ที่ได้รับสิทธิ์จาก CME GROUP 
ให้เป็นตัวแทนในการซ้ือขายสญัญา
ตราสารอนุพันธ์ต่างๆภายใต้การ

บริหารของ CME GROUP เปิด
มิติใหม่การลงทุนของไทยให้ก้าว
สูร่ะดบัสากล เพิม่โอกาสการลงทนุ
ด้วยสินค้าอนุพันธ์ที่หลากหลาย

และเป็นมาตรฐานทีม่สีภาพคล่อง
สูง สามารถซ้ือขายได้ตลอด 24 
ชั่วโมง โดย MTS GOLD ตั้งเป้า
เป็นโบรกเกอร์ด้านทองค�าตดิอันดบั 
1 ใน 3 ของอาเซียน ซึ่งได้รับการ
ยอมรับและเชื่อม่ันจากนักลงทุน
ต่างชาติเป็นอย่างดีในนามกลุ่มแม่
ทองสุกที่ด�าเนินธุรกิจมากว่า 60 
ปี โดยตั้งเป้าบัญชีการซื้อขายใน
ตลาดต่างประเทศประมาณ 30,000 
บัญชีภายใน 2 ปี 
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ต่างประเทศ

สหรฐักราดยงิอกีแล้ว
เกดิเหตผุูต้้องสงสยัอย่างน้อย 2 
คน ใช้อาวธุปืนกราดยงิเข้าใส่
ผู้คนภายในงานแสดงศิลปะ 
ดนตร ีและจ�าหน่ายอาหาร ซึง่
จดัตลอดท้ังคนืในเมอืงเทรนตัน 
รฐันวิเจอร์ซย์ีของสหรฐั เมือ่ช่วง
กลางดึกคืนวันเสาร์ตามเวลา
ท้องถิน่ ส่งผลให้มีผู้ได้รบับาด
เจบ็ 20 คน มอืปืน 1 คนถกูยิง
เสยีชีวติในเวลาต่อมา และอกี 1 
คนถูกต�ารวจควบคุมตัวไว้ได้ 
ส่วนแรงจงูใจในการก่อเหตยุงั
อยูร่ะหว่างการสบืสวนของต�ารวจ

ชายา‘นโรดม’เสียชวีติ
ส�านกัพระราชวงักมัพูชาแถลง
ยนืยนัว่า หม่อมอู๊ก พลัลา ชายา
ในสมเดจ็กรมพระนโรดม รณ
ฤทธิ ์อดีตนายกรัฐมนตรกีมัพชูา 
เสียชีวติแล้วจากอบุตัเิหตรุถพุง่
ชนประสานงากับแท็กซี่บน
ทางหลวงจงัหวดัพระสหีน ุส่วน
สมเดจ็กรมพระนโรดม รณฤทธิ ์
ได้รบับาดเจบ็สาหสั ถกูน�าตวัส่ง
โรงพยาบาลในกรงุพนมเปญเพือ่
ผ่าตดัอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้
ยงัมรีายงานผูบ้าดเจบ็อีก 7 คน 
โดยสมเดจ็กรมพระนโรดม รณ
ฤทธิ ์ทรงอยูร่ะหว่างการเดนิทาง
จากเมืองกัมโป๊ตไปยังจังหวัด
พระสีหนเุพือ่รณรงค์การเลอืก
ตัง้ทัว่ไป

‘โจลี’เยี่ยมผู้ลี้ภัยซีเรีย 
แองเจลนิา โจล ีทตูสนัถวไมตรี
ของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้
ภัยแห่งสหประชาชาติเดินทาง
เย่ียมเยยีนผูล้ีภ้ยัชาวซเีรยีทีค่่าย
โดมิซ ซึ่งรองรับผู้ลี้ภัยจ�านวน 
33,000 คนจากสงคราม 7 ปี
ในซเีรยี ก่อนหน้านีโ้จลเีดินทาง
เยือนเมอืงโมซูลทีก่องก�าลงัอริกั
ยึดคืนพื้นที่มาได้จากกลุ่มรัฐ
อิสลาม (ไอเอส) เมื่อปีท่ีแล้ว 
หลังจากกลุ่มติดอาวุธยึดเมือง
มา 3 ปีและใช้เป็นฐานที่มั่น

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

แผ่นดินไหวญ่ีปุ่นพังหนัก

ส�านักข่าวซนิหวัของทางการจีนเผย
แพร่บทบรรณาธกิารทีเ่ปรยีบเปรย
แผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรมัป์ ของสหรฐั ท่ีจะขึน้ภาษสีนิค้า
น�าเข้าจากจนีมูลค่าหลายหมืน่ล้าน
ดอลลาร์ว่า เป็นการกระท�าที่ไม่
ฉลาด เพราะคนฉลาดจะสร้างสะพาน 
มแีต่คนโง่เท่านัน้ทีม่กัจะสร้างก�าแพง 

ทัง้นี ้ เมือ่วนัศกุร์ทีผ่่านมา
ประธานาธบิดทีรมัป์ประกาศจะขึน้
ภาษสีนิค้าจากจีนโทษฐานทีจ่นีขโมย
ทรพัย์สนิทางปัญญา สหรฐัเตอืนด้วย
ว่าจะขยายกรอบการข้ึนภาษอีกีหาก

จนีใช้มาตรการตอบโต้ อย่างไรกดี็ 
จนีไม่สนใจค�าขูข่องสหรฐั ประกาศ
ขึน้ภาษสีนิค้าน�าเข้าจากสหรฐัมลูค่า 
34,000 ล้านดอลลาร์ โดยจะมผีล
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่6 กรกฎาคมนี้ 
ซึง่เป็นวนัเดยีวกบัทีส่หรฐัจะบงัคบั
ใช้มาตรการขึน้ภาษกีบัจนี 

นอกจากนีส้ือ่หลายส�านกัของ
จนี รวมทัง้หนงัสอืพิมพ์พีเพิล่ เดลี่ 

สือ่จนีเล่นแรงอดัทรัมป์‘ไม่ฉลาด’ 
ของพรรคคอมมิวนสิต์จีน ต่างรมุ
ประณามสหรฐั และว่าประธานาธิบดี
ทรัมป์เป็นผูท้ีข่ดัขวางเศรษฐกจิโลก 
ขณะทีน่กัเศรษฐศาสตร์และธรุกจิ
ต่างๆในสหรฐัมองว่าภาคธรุกิจที่
รฐับาลสหรฐัพยายามจะปกป้องดู
เหมือนว่าจะได้รับผลกระทบเสีย
มากกว่า เพราะส่วนใหญ่ต้องพึง่พา
จนี ไม่ว่าจะเป็นชิน้ส่วน อะไหล่ หรอื
การประกอบสนิค้า ขณะเดยีวกนัสือ่
ของสหรัฐแสดงความเหน็ในท�านอง
เดยีวกนัว่า การขึน้ภาษสีนิค้าน�าเข้า
จากจนีจะส่งผลเสยีกบัสหรฐัในทีส่ดุ

เกดิแผ่นดนิไหวรนุแรงในภาค
ตะวนัตกของญีปุ่น่ มผีูเ้สยีชวิีต
อย่างน้อย 3 คน ได้รบับาดเจบ็
อกีประมาณ 60 คน ตกึอาคาร
เสียหายหนัก คมนาคมหยุด
บรกิารชัว่คราว ขณะท่ีกวัเตมาลา
เกดิแผ่นดนิไหวเช่นเดยีวกนัแต่
ไม่เสียหาย 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรงุโตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่น เกีย่ว
กบัความคืบหน้าหลงัเกดิเหตแุผ่น
ดินไหวรุนแรงเมือ่ช่วงเช้าวนัจนัทร์
ตามเวลาท้องถ่ิน ซึง่มศีนูย์กลางอยู่
ใกล้กบัจงัหวัดโอซากาในภาคตะวนั
ตกของญ่ีปุน่ แรงสัน่สะเทอืนรบัรูไ้ด้
ไกลถึงจงัหวดัชงิะและจงัหวดัเกยีวโต 
ส�านกังานอตุนุยิมวทิยาญ่ีปุน่ (เจเอ็ม
เอ) เพิม่ระดบัความรนุแรงของแผ่น
ดินไหวครัง้นีเ้ป็น 6.1 แมกนจิดู จาก
เดมิ 5.9 แมกนิจดู แต่ข้อมลูของ
ส�านกังานส�ารวจธรณวีทิยาสหรฐั 
(ยเูอสจเีอส) ยงัคงไว้ที ่5.3 แมกนจิดู

ขณะทีห่น่วยงานท้องถิน่ยนืยัน
การพบผูไ้ด้รบับาดเจบ็ประมาณ 60 
คน และมผีูเ้สียชวีติอย่างน้อย 3 คน 
เป็นเดก็หญงิอายุ 9 ปี เสียชวิีตหลงั
ก�าแพงของสระว่ายน�า้ถล่มลงมาทบั 
ที่เมืองทาคัตสึกิ จังหวัดโอซากา 
ชายอายุประมาณ 80 ปี เสยีชวีติ

ในบ้านพกัของตวัเองท่ีเมอืงโอซา
กา และชายอายปุระมาณ 80 ปีอกี
คนหนึง่ ในเมอืงอบิาราก ิทางตอน
เหนอืของจงัหวดัโอซากา เสยีชีวติ
หลงัถูกชัน้หนงัสือล้มลงมาทับ

นอกจากนีเ้หตกุารณ์ดังกล่าว
ยงัส่งผลให้รถไฟทัง้บนดนิและใต้ดนิ 
รวมท้ังรถไฟความเรว็สงูชนิคนัเซ็น 
ต้องหยดุให้บรกิารชัว่คราว ร้านค้า 
อาคาร ถนนหนทาง ได้รับความ
เสยีหาย ส่วนสนามบนิในนครโอ
ซากา 3 แห่งต้องหยดุให้บรกิาร
ชัว่คราวเพือ่ตรวจสอบว่ารนัเวย์ได้
รบัความเสยีหายหรือไม่ ขณะท่ีเมอืง
เฮยีวโงะ เกยีวโต ชิงะ และนารา ก็
รบัรูไ้ด้ถงึแรงสัน่สะเทือนของแผ่น
ดนิไหว แต่ไม่มกีารประกาศเตอืน
ภยัสนึาม ิ ด้านบรษิทัผูผ้ลติไฟฟ้า
พลงังานนวิเคลยีร์ของญีปุ่น่ระบวุ่า 
ไม่มีรายงานโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ในพื้นท่ีใกล้เคียงได้รับ

ความเสียหาย และไม่พบการเปล่ียน 
แปลงของระดบักัมมนัตภาพรังสี

นายชินโซ อาเบะ นายก
รฐัมนตร ี เปิดเผยว่า รฐับาลจะท�า
อย่างสดุความสามารถเพ่ือรับมอืกับ
แผ่นดนิไหว และจะให้ความส�าคญั
กบัชวีติของผูค้นเป็นอนัดบัแรก

ขณะเดียวกนัส�านกังานส�ารวจ
ธรณีวิทยาสหรัฐรายงานว่า เกิด
แผ่นดนิไหวขนาด 5.6 ทีก่วัเตมาลา 
แต่เจ้าหน้าทีภ่ยัพบิตักิล่าวว่าไม่มี
ความเสยีหาย โดยหน่วยภยัพบิติั
กวัเตมาลาแถลงว่า รูส้กึได้ถงึแผ่น
ดนิไหวรนุแรง แต่สถานการณ์โดย
รวมยงัปรกตจิากแรงสัน่สะเทอืนท่ี
อยูลึ่กลงไป 100 กโิลเมตร โดยมี
ศนูย์กลางอยูใ่กล้ชายฝ่ังมหาสมทุร
แปซฟิิกและในเส้นทางพืน้ทีท่ีภ่เูขาไฟ
ปะทุพ่นก๊าซและเถ้าถ่านเม่ือ 2 
สัปดาห์ก่อน ซึง่ท�าให้มีผูเ้สยีชวีติ
และบาดเจบ็จ�านวนมาก
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

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

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

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
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

HUG NESS-P1-060418

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 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

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

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

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

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Porn Urai 250518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

IT APP-P1-070518

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
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สังคม

‘เกรท-วรินทร’ชวนว่ิงท้ำทำยพลังสำยตำ

สวุรรณา จุง่รุง่เรือง รองปลัดกรงุเทพมหานคร เปิดงาน “มหกรรมของดกีลุม่กรงุธน
ใต้ ครั้งที่ 13” รวบรวมสุดยอดของดีและสินค้าหัตถศิลป์ OTOP ระดับ 5 ดาว ทั้ง 
7 เขตของกลุ่มธนบุรีใต้ โดยมีบัญชา ฉันทดิลก ผู้จัดการใหญ่ Event Marketing 
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด ต้อนรับ 

อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ร่วมก่อตั้งแล็บอาหาร
ยั่งยืน (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับสมาชิกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
ผจญภัย น�าโดยณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธ์ ผู้บริหารเรนฟอเรสท์ รีสอร์ท พิษณุโลก 
ในโอกาสดูงานการขับเคลื่อนท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ 

แบรนด์วีต้าเบอร์รี่จัดงานวิ่งทั้งที
ธรรมดาไม่เป็นอยู่แล้ว งานนี้มี 
เกรท-วรนิทร ปัญหกาญจน์ แบรนด์ 
แอมบาสเดอร์หนุม่หล่อดวงตาสุด
สวยสุขภาพดี มาพร้อมสาวสวย
นัยน์ตาชวนฝันสขุภาพด ียปิซ-ีครีติ 
มหาพฤกษ์พงศ์ และแฟนคลับ
แบรนด์ วต้ีาเบอร์รีก่ว่า 1,200 คน 
ออกมาวิ่งท้าทายพลังสายตาใน
งาน “Veta Berry 3D Eyes 
Run Infinite Fun” งานว่ิงท่ีไม่ใช่
แค่วิง่เท่านัน้ แต่ต้องตาดด้ีวย นบั
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่คุณ
ต้องวิ่งท้าทายพลังสายตาของตัว
เองผ่านด่าน 3 มิติ ถึง 3 ด่านด้วย
กนักบัระยะทาง 5 กโิลเมตร พร้อม
ลุ้นรบั Gadgets มลูค่ากว่า 1 แสน
บาท ณ สถานรีถไฟแอร์พอร์ต เรล 
ลิ้งค์ มักกะสัน 

นันทนา ขาวปลืม้ ผูจ้ดัการ
ทั่วไป บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวถึง
การจัดงานในคร้ังน้ีว่า แบรนด์วต้ีา 
เบอร์รี่ในฐานะผู้น�าตลาดอาหาร
เสริมของเมืองไทย ต้องการชวน
คนไทยดแูลรกัษาสขุภาพของดวงตา
ให้ดีตั้งแต่วันนี้ เพื่อการมีสุขภาพ
ที่ดีของดวงตาในระยะยาว ตาม
คอนเซ็ปต์ที่ว่า “เพลินได้...แต่พัก
ด้วยวต้ีาเบอร์รี”่ จงึจัดงาน “Veta 
Berry 3D Eyes Run Infinite 

ของแบรนด์วีต้าเบอร์รี่ บอกว่า 
“ดวงตาเป็นหนึ่งในอวัยวะส�าคัญ
ที่เราต้องดูแล เพราะเรามีดวงตา
เพียงคู่เดียวเท่านั้น หลายคนอาจ
จะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่ต้อง
ดแูล แต่จรงิๆแล้วการท่ีเราใช้ดวงตา
หนกัขึน้ในทุกๆวนัอาจเป็นปัญหา
ที่สะสมไปเรื่อยๆ เริ่มจากอาการ
เล็กๆอย่างตาแห้ง ตาล้า ตาเบลอ 
หากทุกคนยังไม่ปรับพฤติกรรม
การใช้จอ หรอืเริม่ดแูลดวงตาตัง้แต่
วันนี้ อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคจอ
ประสาทตาเสือ่มได้ จงึขอเชญิชวน
ให้ทุกคนหันมาดูแลดวงตากัน
ตัง้แต่วนันี ้พกัสายตาบ้างเวลาจ้อง
หน้าจอนานๆ บริหารดวงตากัน
ด้วยก็ดีนะครับ” 

ส�าหรับเส้นทางวิ่งในงาน 
“Veta Berry 3D Eyes Run 
Infinite Fun” งานวิ่งที่ไม่ใช่แค่วิ่ง 
เท่านั้น แต่ต้องตาดีด้วย ในวันนี้
นอกจากทกุคนทีม่าร่วมงานจะต้อง
มสีขุภาพกายทีด่พีร้อมฟิตเพือ่พชิิต
ระยะทาง 5 กิโลเมตรแล้ว ทุกคน
ยงัต้องใช้พลงัสายตาเพือ่ค้นหาขวด
แบรนด์วต้ีาเบอร์รีท่ีซ่่อนเอาไว้ใน
ด่าน 3 มิติ ทั้ง 3 ด่าน เพ่ือชิง
รางวลั Gadget สดุล�า้ อาทิ iPhone 
X / Samsung Galaxy s9 / Apple 
Watch และ Fitbit รวมมูลค่า 
107,500 บาท 

Fun” งานวิ่งที่ไม่ใช่แค่วิ่งเท่านั้น 
แต่ต้องตาดด้ีวย เพือ่ให้คนไทยหนั
มาใส่ใจสุขภาพตาให้อยู่ในยุค
ดิจิตอลไลฟ์ได้อย่างมีความสุข 

โดยเกรท-วรินทร ปัญห 
กาญจน์ แบรนด์แอมบาสเดอร์


