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ข้อเสนอปลดล็อก
มองว่าการติดพันธนาการท�าให้
ท�าอะไรไม่สะดวก ซ่ึงส่งผลกระ
ทบต่อการเตรยีมความพร้อมการ
เลอืกตัง้ จงึมข้ีอเสนอให้ปลดล็อก
แล้วออกประกาศค�าสัง่ใหม่ เหมอืน
แก้กฎหมายจราจรให้แยกไหน
เล้ียวซ้ายเล้ียวขวาได้ แยกไหน
ห้ามตรงไป ตรงไหนห้ามจอด 
ห้ามกลบัรถ ใครฝ่าฝืนถกูจบัปรับ 
ไม่ต้องให้ คสช. ท�าหน้าที่คอย
โบก คอยห้าม หรือนั่งอยู่ในป้อม
เพื่อกดสวิตช์ไฟเขียวไฟแดง

วิสามัญมรณะ
ฉุก(ละหุก)คิด 3

เปิดสถานท่ี
ประชมุสุดยอด 

เศรษฐกิจ 4

“BF Knowledge”
คลังสมองลุยทุกพื้นที่

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“ALT-EMPIC”
ชูซอฟต์แวร์
ความปลอดภัย

แม้อุปสรรคทางกฎหมายจะถูก
เคลยีร์หมดแล้ว แต่ยงัมหีลมุบ่อ
เล็กๆท่ีท�าให้การเดินหน้าสู่การ
เลือกตั้งตามโรดแม็พไม่สะดวก 
น่ันคือการไม่ยอมปลดล็อกให้
พรรคการเมืองท�ากิจกรรมได้
อย่างเตม็ที ่ในมมุผู้มีอ�านาจมอง
เรื่องความสงบเรียบร้อย ความ
มัน่คงเป็นหลกั จงึให้ใช้วธิยีืน่ขอ
อนุญาตทุกครั้งและจะพิจารณา
เป็นรายกรณว่ีาจะเปิดไฟเขยีวให้
ท�าได้หรอืไม่ ขณะท่ีพรรคการเมอืง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ข้อเสนอปลดล็อก
สัญญาณถูกส่งออกมาจาก “บิ๊ก
ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
อย่างชัดเจนแล้วว่าแม้การเมืองจะ
ปรับโหมดเข้าสู่การเลือกต้ังตาม
โรดแม็พอย่างเต็มตัว แต่ยังไม่คิด
แก้มดัให้นกัการเมอืง พรรคการเมอืง 
ท�าอะไรได้อย่างอิสระ

ทกุกจิกรรมทีจ่ะท�า ไม่ว่าจะ
ประชมุพรรค ปราศรยัหาเสยีง จะ
ต้องยืน่ขออนญุาตเป็นกรณไีป ไม่
เปิดให้ท�าอะไรกไ็ด้อย่างทีผ่่านมา 
หากยืน่มาแล้วได้รับความเหน็ชอบ
จึงจะท�าได้ อะไรที่ไม่เปิดไฟเขียว
ให้ห้ามท�าเด็ดขาด

เหตผุลข้ออ้างทีไ่ม่ยอมแก้มดั
ให้พรรคการเมอืง นักการเมอืง ยงั
เป็นเร่ืองเดมิๆคือ กลวัว่าจะเกดิความ
สบัสนวุน่วายและปลกุระดมให้เกดิ
ความขดัแย้ง การหาเสยีงท�าได้เฉพาะ
การน�าเสนอนโยบายเท่านัน้

“การหาเสียงจะต้องอยู่ใน
กรอบทีก่�าหนด โดยต้องขออนุญาต
เป็นครั้งๆไป แต่บางอย่างอาจไม่
ต้องขอ การปลดลอ็กต้องเป็นแบบ
นั้น บางอย่างต้องขอบางอย่างไม่

ต้องขอ ซึง่ต้องหาวิธใีนการก�าหนด
ให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ไม่ใช่
ก่อนจะไปถึงประชาธิปไตยตีกัน
เละ ตรงนีจ้ะมใีครรบัรองกบัผมได้
บ้าง สื่อถ้ารับรองไม่ได้ก็ต้องพูด
ออกไป ไม่ใช่มากดดันรัฐบาลอยู่
แบบนี้” 

เป็นค�ากล่าวของ “บิก๊ตู”่ 
ที่ฝากไปถึงนักการเมือง 
พรรคการเมือง

ส่วนการพูดคุยกันระหว่าง
พรรคการเมอืงกบั คสช. นัน้ ยัง
ยนืยนัตามก�าหนดเดมิว่าจะเกดิขึน้
แน่นอนภายในเดอืนมิถนุายนนี้

เหรียญมี 2 ด้าน ทุกอย่าง
ย่อมมีคนมองเป็น 2 มุมเสมอ

ในมุมของผู้มีอ�านาจอาจ 

มองในมิติเรื่องความมั่นคง ความ
สงบเรยีบร้อย แต่ในมมุของนกัการ
เมอืงย่อมมองในเรือ่งความสะดวก
ในการท�ากิจกรรม ไม่ต้องขออนุญาต
ทุกครั้งเวลาจะท�าอะไร 

นายวริตัน์ กลัยาศริ ิอดตี 
ส.ส.สงขลา และหัวหน้าคณะท�างาน
ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ 
ต้องการให้ปลดลอ็กค�าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที ่57/2557 เพือ่ให้พรรคการเมอืง
สามารถประชมุเลอืกกรรมการบรหิาร
พรรค ก�าหนดนโยบายพรรค และ
เตรยีมการท�าไพรมารโีหวต หาตวัผู้
สมคัร ส.ส. ทัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้
และแบบบญัชรีายชือ่ ทีส่�าคญัคอื
ต้องรบีปลดลอ็กเพือ่ให้คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง (กกต.) สามารถแบ่ง

พรรคการเมือง นักการเมือง
ต้องย่ืนขออนุญาตก่อนทำากิจกรรม

คสช. จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

เขตเลอืกตัง้ได้ เพราะหากแบ่งเขต
เลอืกตัง้ไม่ได้ พรรคการเมอืงกไ็ม่
สามารถหาสมาชิกเพือ่ตัง้สาขาเพือ่
ท�าไพรมารโีหวตหาตวัผู้สมัครใน
เขตนัน้ได้

ขณะทีน่ายองอาจ คล้าม
ไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธปัิตย์ 
ระบุว่า ปัจจบัุนพรรคประชาธปัิตย์
เหลอืจ�านวนสมาชกิทียื่นยนั 97,755 
คน ดังนั้น คสช. ควรปลดล็อก
พรรคการเมืองเพือ่หาสมาชกิพรรค
เพิม่ ก่อตัง้สาขาพรรค เพือ่ท�าไพร
มารโีหวตหาผูส้มคัร ส.ส. ต่อไป 

นายองอาจเสนอว่า หาก 
คสช. เกรงว่าจะมีอะไรกระทบต่อ
ความม่ันคง เม่ือปลดลอ็กแล้วกใ็ห้
ออกประกาศค�าสั่งห้ามกระท�าใน
สิ่งที่เป็นกังวลว่าจะกระทบความ
มั่นคง ส่วนอะไรที่ไม่กระทบควร
ให้พรรคการเมืองด�าเนินการได้

ข้อเสนอของนายองอาจน่า
จะดีกว่าการให้พรรคการเมือง 
นักการเมือง ต้องยื่นขออนุญาต
ก่อนทุกครั้งที่จะท�ากิจกรรม และ 
คสช. จะพิจารณาอนุมัติเป็นราย
กรณี เหมือนแก้กฎหมายจราจร
ให้แยกไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ 
แยกไหนห้ามตรงไป ตรงไหนห้าม
กลบัรถ ใครฝ่าฝืนกจ็บัปรบั ไม่ต้อง
ให้ คสช. ท�าหน้าที่คอยโบก คอย
ห้าม หรือนั่งอยู่ในป้อมเพื่อกด
สวิตช์ไฟเขียวไฟแดง

นับว่าเป็นข้อเสนอท่ีดีที่
ผู้มีอ�านาจควรรับไปพิจารณา 
จะได้ไม่ต้องมาปวดหวัและคอย
ตอบค�าถามว่าท�าไมอนุญาต
พรรคนั้น ไม่อนุญาตพรรคนี้ 
ต้องการเตะตดัขาให้เกดิความ
ได้เปรยีบเสยีเปรียบกันหรือไม่
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In Brief : ย่อความ

ผ้าเหลืองหลบภัย

ทรรศนะ

ถ้าเอาผ้าเหลอืงมาห่มมาปฏบิตัิ

เพือ่ออกจากวฏัสงสาร อนัน้ีไม่มี

ใครประณามหรอืกล่าวโทษโจษ

ขานแน่ มีแต่คนท่ีชื่นชม 

อนุโมทนา

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

วิสามัญมรณะ
ผ่านมากว่า 1 ปี คดี “ชัยภูมิ ป่าแส” 
นักกิจกรรมชาวไทยเชื้อสายลาหู่ ที่ถูก
ทหารยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2560 ก็ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจน 
แถมหลักฐานก็หาย โดยเฉพาะภาพ
จากกล้องวงจรปิดท่ีทางกองทพัอ้างเป็น
หลักฐานส�าคัญ 

เวทีเสวนา “วิสามัญมรณะ” ที่
มีนักวิชาการและนักกฎหมายเข้าร่วม 
โดยเฉพาะ “คิงสลีย์ แอ๊บบอต” ที่
ปรกึษากฎหมายอาวโุสโครงการเอเชยี-
แปซิฟิก คณะกรรมการนักนิติศาสตร์
สากล ชี้ว่า การวิสามัญฆาตกรรมโดย
เจ้าหน้าทีร่ฐั จะโดยจงใจหรอืไม่จงใจก็
ถือเป็นการสังหารนอกกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลก 

กฎหมายระหว่างประเทศถือว่า
ประชาชนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่ รัฐ
มีหน้าที่ดูแลให้ประชาชนมีชีวิต และมี
กฎหมายชดเชยเยยีวยาหากพรากชวีิต
ใครไป รวมถงึรฐัหรือผูก้ระท�าการแทน
รฐัต้องไม่พรากชวีติผูอ่ื้น และต้องป้องกัน
ไม่ให้ประชาชนพรากชีวิตกันเอง

หลักฐานส�าคัญกรณีวิสามัญ
ฆาตกรรมคือกล้องวงจรปิด รวมถงึชาว
บ้านที่เห็นเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่
ทหารตรวจค้นและมกีารท�าร้ายร่างกาย
ก่อน “ชัยภูมิ” จะวิ่งหลบหนีโดยไม่ได้
ต่อสูแ้ละไม่ได้ใช้อาวธุมดีฟันหรอืระเบดิ
ขว้างใส่เจ้าหน้าที่ตามที่กล่าวอ้าง  

ทนายความ “ชัยภูมิ” บอกว่า 
อยัการไม่ได้พยายามสัง่การให้พนกังาน
สอบสวนน�าภาพจากกล้องวงจรปิดและ
พยานบุคคลเข้าสู่ส�านวนสอบสวน มี
แต่รายงานการตรวจพิสูจน์ ซ่ึงระบุว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดหายไป 

เมื่อกระบวนการยุติธรรมมี
ปัญหา การวิสามัญก็จะเกิดขึ้น
ซ�า้ซาก โดยชาวบ้าน “ตายฟร”ี แต่
ผู้กระท�าคือเจ้าหน้าที่ “ลอยนวล” 
ไม่ถูกด�าเนินคดี แม้แต่การ “ฆ่า
หมู่” กลางเมืองที่มีภาพประจาน
ไปทั่วโลก! 

คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
บอกว่า ตอนนีม้คีนใช้ผ้าเหลอืงหลบภยั ที่
จริงไม่ใช่เกิดเฉพาะสมัยนี้ แต่ไหนแต่ไร
ในอดีตก็มีมาแล้ว สมัยจอมพลถนอม 
กิตติขจร ก็ใช้ผ้าเหลืองหลบภัย เพราะ
เรื่องอ�านาจและผลประโยชน์ ฝ่ายไหน
พลาด มีก�าลังน้อยกว่ากต้็องหลบไป แม้แต่
หนีไปบวช สมัยอยุธยา สมัยสุโขทัยก็มี

แต่สมัยนี้แปลกตรงที่ว่าอาศัยผ้า
เหลอืงหนไีปเมอืงนอก สมยัก่อนอาศยัผ้า
เหลอืงกลบัเข้ามาเมอืงไทย แม้แต่ ดร.ทกัษณิ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็เคยมีคน
ปล่อยข่าวว่าจะบวชเพื่อเข้ามาเมืองไทย 
แต่คงยาก เพราะมีคดีข้อกล่าวหาต่างๆ 
ไม่เหมือนจอมพลถนอมหนีไปเพราะ
การเมือง ไม่มีการด�าเนินคดี ลูกศิษย์ ลูก
น้องกย็งัมมีาก เลยรอดตวัไป ส่วนรายอ่ืนๆ
ก็อาศัยผ้าเหลืองหลบภัยลี้ภัย ไม่ว่าจะไป
ลาวหรือสหรัฐ อย่างเณรค�า หรือยันตระ

ทีจ่ริงการเอาผ้าเหลอืงเพือ่หลบ
ภยัลีภั้ย ถ้าความหมายดีก็ดี ผ้าเหลอืง 
หลบวฏัฏะภยั “วฏัฏะภยั” คอืการเวยีน
ว่ายตายเกดิ ถ้าอาศยัผ้าเหลอืงแล้วไม่
ต้องเวียนว่ายตายเกิด หลบภัยใน
วฏัสงสารได้จงึด ี แต่ถ้าไปก่อคดแีล้ว

หนีโดยใช้ผ้าเหลอืงหลบภยักอ็ปัรย์ีกนิ
ถ้าเอาผ้าเหลืองมาห่มมาปฏิบัตเิพือ่

ออกจากวฏัสงสาร อนันีไ้ม่มใีครประณาม
หรือกล่าวโทษโจษขานแน่ มีแต่คนชื่นชม 
อนุโมทนา

ประชาชนก็อย่าให้เป็นภัยศาสนา 
คนอืน่เขาก่อกต้็องรบัผลของกรรมทีท่�าไป 
อย่าไปเสยีอกเสยีใจ หรอืไปเคยีดแค้น สม
น�้าหน้าอะไร เพราะไม่ดีทั้งคนท�าและคน
ที่เคียดแค้น การหลงศรัทธาแล้วร้องห่ม
ร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวร หรือแสดงความ
สะใจเพราะเกลียดขีห้น้ามานาน ไม่ใช่ฝ่าย
เรา ไม่ใช่นกหวีด มือตบ เท้าตบ เหลือง 
แดง บางทีก็บอกเป็นพระแดง เป็นพระ
เหลือง พระนกหวีด พอถูกจับ ถูกด�าเนิน
คดี ก็ตีโพยตีพายว่าท�าไมท�ากับพระดีๆ
ของเรา

เรื่องพระดีๆไม่ใช่ของใคร พวกใคร 
เพราะไม่ตรงกับธรรมวินัย พระดีคืออุชุ
ปฏปัินโน ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัติรง ญายปฏปัิน
โน ปฏิบัติสมควร เป็นเนื้อนาบุญ ปฏิบัติ
เพื่อออกจากทุกข์ นั่นแหละเรียกว่าพระดี 
ตรง ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเหมาะสม สมควร
แก่การรับไทยทาน เป็นเนื้อนาบุญ อันนี้
เป็นพระดีในความหมายที่ถูกต้อง

ผ้าเหลอืงหลบภยัในความหมาย
ที่ดีไม่ได้หมายความว่าหลบภัยจาก
คดีความ ปฏบัิตไิม่ด ีพระดต้ีองมธีรรม
สจัจะ เฉพาะเรือ่ง เฉพาะกรณ ีเฉพาะ
เหตกุารณ์ เฉพาะท่าน  ผ้าเหลอืงหลบ
ภัยต้องเป็นการออกจากวัฏสงสาร 
วัฏฏะภัย อันนี้เยี่ยมยุทธ์ดีที่สุด

เจริญพร
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สมัมนา : ปิยศกัด์ เตชะเสน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารอาวโุส-ช่องทางการจดั
จ�าหน่ายและธรุกิจร้านค้า เคทีซ ี เปิดงานสมัมนาฝ่ายขายประจ�าปี 2018 ให้กบัผู้
แนะน�าผลติภณัฑ์ทางการเงนิ (อิสระ) ของหน่วยงานเคทีซเีอาต์ซอร์ซเซลล์ เพ่ือสร้าง
แรงบนัดาลใจในการน�าเสนอผลติภณัฑ์ให้กบัผู้บรโิภคอย่างมอือาชีพ 

เปิดตวั : วรนนัท์ ทวแีสงพานชิย์ กรรมการบรหิาร บรษัิท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ�ากัด พร้อมด้วยกาญจนา คณุาพรภทัรกุล กรรมการบรหิาร บรษัิท ไทย 
อกร ิ ฟูด้ส์ จ�ากัด เปิดตัว “กะทขิวดเรียลไทย” พร้อมดึงโป๊ป-ธนวรรธน์ และเบล
ล่า-ราณ ีคูข่วญัสดุฮอตขึน้แท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ 

เศรษฐกิจ

‘BF Knowledge’คลังสมองลุยทกุพืน้ที่

นางปรีญาภรณ์ ตัง้เผ่าศกัดิ์ 
กรรมการผูอ้�านวยการ บริษทั เอ
แอลท ีเทเลคอม จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื ALT ผูป้ระกอบธรุกจิโทรคมนาคม
แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ได้ลงนาม
ความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท 
EMPIC GmbH ประเทศเยอรมนี 
ซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่น 
EMPIC-EAP การจัดการและตรวจ
สอบการใช้กฎระเบยีบเฉพาะด้าน
การบิน หน่วยงานด้านการบนิ และ
ระบบการจดัการงานก�ากบัดแูลด้าน
ความปลอดภัยทางการบิน ตาม
ระเบยีบข้อบงัคบัระดบัประเทศและ
นานาชาตจิาก ICAO, EC, EASA 
และ EUROCONTROL ซึง่เป็นการ

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จ�ากัด (กองทุนบัวหลวง) 
เปิดเผยถึงการขยายฐานลูกค้าใน
ต่างจังหวัดว่า เป็นตลาดส�าคัญที่
มีศักยภาพด้านการลงทุน แต่ยัง
เข้าถึงข้อมูลความรู้การลงทุนไม่
มากเท่าลกูค้าในกรงุเทพฯ คนส่วน
ใหญ่จึงยังฝากเงินไว้กับธนาคาร 
ซ่ึงในระยะยาวจะไม่เพยีงพอส�าหรบั
การใช้ชวีติในวัยเกษยีณ เพราะผล
ตอบแทนไม่ทันอัตราเงินเฟ้อ 
กองทนุบัวหลวงต้องการให้คนไทย
เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น จึงได้
จัดตั้ง BF Knowledge Center 
หรือศูนย์ความรู้กองทุนบัวหลวง 
รกุตลาดต่างจงัหวดัทัว่ประเทศท้ัง
หัวเมืองหลักและหัวเมืองรอง ท�า
หน้าทีส่ือ่สารแนวคดิ ปรชัญา และ
กระบวนการลงทนุ ถ่ายทอดความ
รูค้วามเข้าใจการวางแผนการลงทุน 
ตลอดจนจัดสัมมนาและกิจกรรม 
Investment Workshop ให้ค�า
แนะน�าด้านการลงทนุในแต่ละช่วง
วยั เพ่ือท�าให้ครอบครวัไทยมคีวาม
มั่นคงทางการเงินอย่างสมบูรณ์

นอกจากนีย้งัให้ความส�าคญั
กบัการพฒันาความรูด้้านผลติภัณฑ์

‘ALT-EMPIC’ชูซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

กองทนุบวัหลวงส่งทมี “BF Knowledge Center” รกุทกุภมูภิาค
ทั่วประเทศ เสริมด้วยทีม Business Distribution ขยายฐาน
ลูกค้าต่างจังหวัดให้เข้าถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวมมากข้ึน 
เสริมสร้างความรู้และวางแผนการเงิน

แลกเปลีย่นและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
พร้อมสนบัสนนุบุคลากรในการฝึก
อบรมและให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับ
ระบบก�ากบัความปลอดภยัทางการ
บนิ ซึง่ EMPIC GmbH มีฐานลกูค้า
ทัว่โลก ประกอบกบั ALT มีความ
เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมแบบ
ครบวงจร จงึเชือ่มัน่ว่าจะสามารถ
สนบัสนุนซึง่กนัและกนัได้อย่างดี

นางปรีญาภรณ์กล่าวว่า 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินของ
ไทยขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ระบบ
ซอฟต์แวร์โซลูช่ัน EMPIC-EAP 
ซึง่ก�ากบัความปลอดภยัในการบิน
มาตรฐานส�าหรบัผูค้วบคมุการบิน
พลเรือนและทางทหาร จึงเป็น

ประโยชน์ต่อการบนิ ซึง่ไทยเคยได้
รบัธงแดงจากองค์การการบนิพลเรอืน
ระหว่างประเทศ 

ความร่วมมือครัง้นีส้อดคล้อง
กบัการปรบักลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ
ของ ALT ท�าให้สามารถขยายธรุกจิ
ไปยงัอตุสาหกรรมใหม่ๆ และพัฒนา
ธรุกจิหลักเพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่และ
ต่อยอดธรุกิจ เช่น การเพิม่อตัรา
การใช้งานของโครงข่ายในปัจจุบนั 
การต่อยอดโครงข่ายสูธุ่รกจิใหม่ท่ี
เกีย่วเนือ่ง การสร้างพนัธมติรทาง
ธรุกจิเพือ่เสรมิความสามารถในการ
แข่งขนั รวมทัง้การสร้างแหล่งราย
ได้ใหม่ๆด้วยการก้าวไปสู่อตุสาหกรรม
ข้างเคยีง

และบริการให้กับพนักงานสาขา
ของธนาคารกรงุเทพ โดยทมี BBL 
Business Distribution จะท�าหน้าที่
เสรมิสร้างทกัษะให้พนกังานสาขา
เข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไข
กองทุนรวม จะท�าให้การแนะน�า
การลงทุนสามารถส่งต่อถึงลูกค้า
ได้อย่างถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ 
รวมถึงการจดักิจกรรม ได้แก่ งาน

สิงหาคมที่สุราษฎร์ธานี
ทัง้น้ี จากข้อมูลสมาคมบรษัิท

จัดการลงทุนระบุว่า จ�านวนบัญชี
กองทุนรวมปี 2560 ประมาณ 5.78 
ล้านบัญชี คิดเป็น 6.10% จ�านวน
บญัชเีงนิฝากกว่า 94.84 ล้านบญัชี 
สะท้อนว่ายังมีคนไทยอีกจ�านวน
มากท่ีไม่ได้เข้ามาใช้ช่องทางการ
ลงทุนผ่านกองทุนรวม การให้ความ
รูป้ระชาชนเรือ่งการลงทนุจะท�าให้
คนไทยมีความรู้ทางการเงินรอบ
ด้านมากขึ้นและเข้าถึงการลงทุน
ผ่านกองทุนรวมมากขึ้น

เปิดโลกลงทนุกับกองทนุบวัหลวง 
วนัที ่30 มถินุายน ทีศ่นูย์การเรยีน
รู้การลงทนุ คณะบริหารธุรกจิและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ 7 กรกฎาคม ที่ห้องประชุม 
Main Conference มหาวิทยาลัย
นเรศวร พิษณุโลก และเดือน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4847 (1372) วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

‘ดเูตอร์เต’พร้อมออก 
นายโรดริ โก ดู เตอร ์ เต 
ประธานาธิบดฟิีลปิปินส์ วยั 73 
ปี แถลงว่า หากมสีตรลีงชือ่ร้อง
เรยีนมากพอเขาพร้อมจะลาออก 
กรณีที่เขาจูบปากผู้หญิง โดย
อ้างว่าการจูบปากผู้หญิงเป็น
นิสัยของเขาตลอดระยะเวลาที่
เป็นนายกเทศมนตรเีมอืงดาเวา
ก่อนเป็นประธานาธิบดี ส่วน
การจูบปากสตรีฟิลิปปินส์ที่
เกาหลีใต้เป็นการแสดงล้วนๆ 
เพ่ือให้ความบันเทิงกับชาว
ฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ 

เมยี‘นาจบิ’ให้ปากค�า
นางรอสมาห์ มันเซอร์ ภรรยา
นายนาจบิ ราซคั วยั 66 ปี เดนิ
ทางไปให้ปากค�าพร้อมขบวน
รถ 3 คัน แล้วเดนิทางกลบัด้วย
รถเบนซ์สเีงิน โดยทนายความ
ของเธอแถลงว่า ส�านกังานคณะ
กรรมการปราบปรามการทจุรติ
มาเลเซีย (เอ็มเอซีซี) เสร็จสิ้น
การบนัทกึปากค�าลูกความแล้ว 
ลูกความให้ความร่วมมืออย่าง
ดทีีส่ดุ และนางรอสมาห์ได้ออก
แถลงการณ์ประณามสือ่ทีร่ายงาน
ข่าวต�ารวจบกุค้นคอนโดมเินยีม
ว่า เป็นการด่วนพิจารณาคดต่ีอ
สาธารณะ 

เทีย่วบนิจนี-โสมแดง 
เว็บไซต์แอร์ไชน่าแจ้งว่า จะเปิด
เท่ียวบินจากกรุงปักกิ่งไปกรุง
เปียงยางสัปดาห์ละ 3 เที่ยว 
หลังจากระงบัอย่างไม่มกี�าหนด
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนปีก่อน 
เนือ่งจากความสมัพันธ์ทวภิาคี
แย่ลงจากการที่จีนสนับสนุน
มาตรการคว�่าบาตรของสห 
ประชาชาติที่ต้องการก�าจัด
โครงการอาวธุนวิเคลียร์เกาหลี 
เหนือ โดยก่อนหน้านั้นแอร์ไช
น่าได้ลดจ�านวนเทีย่วบนิลง อ้าง
ว่ามผีูโ้ดยสารเดนิทางท�าธรุกจิ
และท่องเที่ยวลดลง

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

เปิดสถานที่ประชุมสุดยอด

ผู้เชี่ยวชาญติงว่า ไม่ควรด่วนสรุป
ว่าเคท สเปด ดีไซเนอร์ชื่อดังชาว
อเมริกัน ฆ่าตัวตายเพราะโรคซึม
เศร้า เนื่องจากมีหลายสาเหตุที่
อาจเป็นไปได้  

จูลี เซเรล ประธานสมาคม
ความรูเ้รือ่งการฆ่าตวัตายอเมรกัิน 
ให้ความเห็นว่า ไม่เป็นธรรมนัก
หากจะคาดเดาว่าเหตุใดสเปดจึง
ฆ่าตวัตาย แต่ทีชั่ดเจนคอื เธอก�าลงั
มีปัญหา โดยมีความเป็นไปได้ทั้ง
เรือ่งความเครยีดในการเล้ียงดลููก 
ปัญหาวยัทอง หรอืปัญหาในอาชพี
การงาน ข้อมูลของสมาคมพบว่า 

แต่ละวันสหรัฐมีผู้หญิงฆ่าตัวตาย
เกือบ 30 คน คิดเป็นปีละไม่ต�่า
กว่า 10,200 คน และผูห้ญงิวยัทอง 
อย่างสเปดทีม่อีาย ุ55 ปี เป็นกลุม่
เสี่ยงพิเศษ 

เซเรลระบุว่า คนฆ่าตัวตาย

อย่าด่วนสรุปสาเหตุ‘สเปด’ตาย  
ร้อยละ 90 มีความผิดปรกติทาง
จติใจบางอย่าง คนใกล้ชดิอาจบอก
ว่ามีปัญหาโรคซึมเศร้า แต่พวกเขา
มองข้ามไป ทั้งที่ในความเป็นจริง
แล้วคนที่ฆ่าตัวตายไม่จ�าเป็นต้อง
เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป และใน
กรณขีองสเปดกย็งัไม่มข้ีอมลูแน่ชดั
ว่าเป็นโรคซึมเศร้า คนที่มีความ
ผิดปรกติในการกิน คนที่เป็นจิต
เภท ก็เสี่ยงจะจบชีวิตตนเองเช่น
กัน เพราะคนฆ่าตัวตายส่วนใหญ่
ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจอย่าง
หุนหันพลันแล่น แต่มีสัญญาณ
เตือนล่วงหน้าบางอย่าง

ท�าเนียบขาวเผยสถานที่ประ 
ชมุสดุยอดระหว่างประธานาธบิดี
สหรฐักบัผู้น�าเกาหลเีหนอื โดย
จะมกีารเข้มงวดการสัญจรทาง
น่านฟ้ามากขึน้ ขณะท่ีสงิคโปร์
ออกเหรยีญกษาปณ์เป็นทีร่ะลึก 

โฆษกท�าเนยีบขาวแจ้งสถาน
ที่จัดการประชุมสุดยอดระหว่าง
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ของ
สหรฐั กบันายคมิ จอง-อนึ ผูน้�า
เกาหลเีหนอื และขอบคณุชาวสงิคโปร์
ทีใ่ห้การต้อนรบั โดยการประชมุจะ
เริม่ข้ึนตัง้แต่เช้าวนัที ่12 มถินุายน 
ก่อนหน้านีส้งิคโปร์ประกาศให้พืน้ที่
ตอนกลางซึง่เป็นทีต่ัง้ของกระทรวง
ต่างประเทศ สถานทตูสหรฐั และ
โรงแรมหลายแห่ง เป็นเขตพเิศษ
ตัง้แต่วนัที ่ 10-14 มิถนุายน แต่
รฐับาลได้ขยายเขตพเิศษดงักล่าว
ให้ครอบคลุมถงึเกาะเซนโตซาและ
น่านน�า้ในทะเลห่างจากฝ่ังทางตะวนั
ตกเฉียงใต้ไปกว่า 1 กิโลเมตร โดย
ต�ารวจจะตรวจคนและสิง่ของอย่าง
เคร่งครดั รวมท้ังห้ามการใช้เครือ่ง
ขยายเสียงหรืออากาศยานบังคับ
ระยะไกลในเขตนี้

ประธานาธิบดทีรมัป์เปิดเผย
ว่า การเตรียมการประชุมสุดยอด

เดนิหน้าไปด้วยด ีมกีารสร้างความ
สมัพนัธ์และเจรจากนัมากมายก่อน
การประชุม และจะเป็นช่วงเวลาที่
ส�าคัญมาก หวังว่าจะได้ผลที่
สร้างสรรค์มากแต่คงไม่ถึงขั้นข้อ
ตกลงส�าคัญ เพราะต้องหารือกัน
หลายคร้ังกว่าจะบรรลุข้อตกลงใดๆ 
อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นไป
ได้คือข้อตกลงยุติสงครามเกาหลี
อย่างเป็นทางการ เพราะปัจจุบัน
เป็นเพียงข้อตกลงหยุดยิง ไม่ใช่
สนธิสัญญาสันติภาพ

องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) และ
ส�านกังานบรหิารการบนิแห่งชาติ
สหรฐั (FAA) แถลงว่า จะเข้มงวด
การสญัจรทางอากาศเหนือน่านฟ้า
สงิคโปร์ช่วงการประชุมสดุยอด โดย
จะมีระเบยีบควบคมุน่านฟ้าในบาง
เขตช่วงวนัที ่11-13 มถินุายน เครือ่ง

บนิทกุล�าทีเ่ดนิทางเข้าท่าอากาศยาน
ชางงจีะต้องลดความเรว็และท�าตาม
ระเบยีบปฏิบตับินทางวิง่ทีเ่ข้มงวด
ขึน้ตามเหตผุลด้านความมัน่คงของ
ชาต ิ ขณะท่ีท่าอากาศยานชางงยีงั
ไม่ได้แถลงยืนยันรายละเอยีดตาม
ประกาศดงักล่าว

ขณะเดียวกันกองกษาปณ์
สิงคโปร์เปิดเผยรูปภาพเหรียญที่
ระลึกที่จะออกในโอกาสการ
ประชมุสดุยอดครัง้นี ้ โดยเหรยีญ
ด้านหนึง่เป็นภาพนกพริาบ สญัลกัษณ์
ของสนัตภิาพ ส่วนอกีด้านหนึง่เป็น
ภาพมอืของผูน้�าทัง้สองทีจ่บักนั ซึง่
แทนด้วยธงชาติสหรฐัและเกาหลเีหนอื 
เหรียญทีร่ะลึกม ี 3 แบบ ท�าด้วย
ทองแดง เงนิ และทองค�า มรีาคา 
36 ดอลลาร์สงิคโปร์ 118 ดอลลาร์
สิงคโปร์ และ 1,380 ดอลลาร์สงิคโปร์ 
ตามล�าดบั
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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
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สังคม

โอกาสเชฟรุ่นใหม่ในเวทีโลก

พล.อ.สรุยุทธ์ จลุานนท์ องคมนตร ีประธานคณะกรรมการบรหิารโครงการกองทนุ
การศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รับมอบวีดิทัศน์แนะน�าอาชีพ
จากซองฮวาน คิม ประธาน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด เพื่อน�าไปเผย
แพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ของมูลนิธิ 

นันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด น�าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามภายใต้แบรนด์ “ชาเม่” 
ร่วมออกบู๊ธในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 โดยได้รับความสนใจ
จากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศจ�านวนมาก

รายการแข่งขนัท�าอาหาร Concours 
National de Jeunes Chefs 
Rotisseurs Thailande 2018 
รอบตวัแทนประเทศไทย ได้สิน้สดุ
ลงแล้ว โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะ
เลศิ ได้แก่ มนิลา รกัษาบญุ จาก
สถาบนั Waldorf Astoria Bangkok 
ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขนัระดบัโลกทีป่ระเทศไต้หวนั 
ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เป็นของ ณชัชา แซ่โง้ว นกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการประกอบ
อาหารและการจัดการภัตตาคาร 
วิทยาลัยดุสิตธานี

ความน่าสนใจของการแข่งขนั
ท�าอาหาร Concours National 
de Jeunes Chefs Rotisseurs 
Thailande 2018 ครั้งนี้ถูกจัดขึ้น
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และ
ศูนย์ความเป็นเลิศ วิทยาลัยดุสิต
ธานี หรือ DTEC ได้รับความไว้
วางใจจากคณะผู้จัดงานให้ใช้เป็น
สนามแข่งขัน

พลอยจรสั ประกตัฐโกมล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นกัศกึษา วทิยาลัยดสุติธาน ีกล่าว
ว่า การแข่งขันรายการนี้มีความ
ท้าทายหลายประการ แม้คณุสมบตัิ
ของผูเ้ข้าแข่งขันจะเน้นไปท่ีเชฟรุน่
ใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี แต่ต้อง
เป็นเชฟทีม่ปีระสบการณ์มากพอที่

ทัง้หมด 3 คอร์ส ได้แก่ Appetizer 
หรืออาหารเรียกน�้าย่อย Main 
Course หรอือาหารจานหลัก และ 
Dessert หรือของหวาน 

ในส่วนของวทิยาลยัดสิุตธานี
นั้น พลอยจรัสบอกว่า การได้รับ
ความไว้วางใจให้จัดการแข่งขัน 
Concours National de Jeunes 
Chefs Rotisseurs Thailande 
2018 เป็นครัง้แรกในประเทศไทย 
นับเป็นความภูมิใจของวิทยาลัย 
ต้องยอมรับว่าวิทยาลัยมีความ
พร้อมในหลายๆด้าน ทีผ่่านมาถกู
ใช้เป็นสถานทีจ่ดัการแข่งขนัหลาย
รายการ ซึ่งแน่นอนว่าทุกๆการ
แข่งขันที่เกิดขึ้น บุคลากรของ
วิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือ
นกัศกึษากไ็ด้เพิม่พนูประสบการณ์
มากขึ้นด้วย

ส�าหรับรายการนี้ถึงแม้จะ
เป็นเวทีส�าหรับเชฟรุ่นใหม่ แต่
พลอยจรัสบอกว่า ถือว่าเป็นรุ่น 
Professional และต้องมทีกัษะใน
การท�าอาหารสูงไม่น้อย จัดเป็น
อกีหนึง่เวทีท่ีไม่ง่ายเลยส�าหรบัเชฟ
รุ่นใหม่ของไทย

แน่นอนว่าเมื่อเก็บเก่ียว
ประสบการณ์จากรายการน้ีไปได้ 
โอกาสในการก้าวไปสูเ่วทีการแข่งขนั
ระดับโลกกไ็ม่ได้อยูไ่กลเกนิกว่าจะ
เอื้อมถึง

แข่งขนัจะไม่รูม้าก่อนเลยว่าวตัถุดิบ
ปริศนาคืออะไร และเม่ือวัตถุดิบ
ถกูเปิดเผย ผู้เข้าแข่งขนัจะต้องลงมอื
ประกอบอาหารตะวันตก เสิร์ฟ

จะรับมือกับความยากของโจทย์
ส�าคญั น่ันคอืสิง่ทีเ่ราเรยีกว่าวตัถดุบิ
ปรศินา หรอื Mystery Ingredients 
ซึ่งผู้จัดงานจะเตรียมไว้ให้ ผู้เข้า


