
ประชาชนทวงคืนอ�านาจ จี้ให้จัดการคนโกง 
กลับถูกด�าเนินคดีและจับกุมคุมขังเยี่ยงอาชญากร 
“บิ๊กมีสี” ยืมนาฬิกาเพื่อน 30 ล้าน ถือเป็นเรื่องส่วนตัว 
“บิก๊สกีาก”ี ยมืเงนิเพือ่นค้ากาม 300 ล้าน เป็นเรือ่งปรกติ 
กระบวนการยุติธรรมไทยๆจึงพิลึกพิลั่นและพิเรนทร์ 
“โคทม อารียา” ชี้ประเทศไม่ใช่ของ คสช. ฝ่ายเดียว 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นเสื้อเหลือง-กปปส. 
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการชุมนุมในอดีตไม่ผิด 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้ตื่นตัว “คลื่นสึนามิดิจิทัล” 
ไม่ใช่มีแต่วาทกรรม “Thailand 4.0”  

79วัน
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ฉุก(ละหุก)คิด 3
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คิดกันไปเอง

เศรษฐกิจ 4

สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ไม่
ต้องมแีหล่งข่าววงใน ไม่ต้องมี
พรายกระซบิกเ็ชือ่ว่าทกุคนพอ
จะมองออก คาดเดาทศิทางได้ 
โอกาสที่จะเกิดการเปล่ียน 
แปลงแบบฉับพลันเป็นไปได้
ยาก เนื่องจากมองไปทางไหน
ก็มีแต่กลุ่มพลังเงียบที่เข้าขั้น
เงียบสงัด เงียบลึก ไม่สนใจ
การเมอืง ทัง้นีเ้พราะมองไม่เหน็ 
อนาคต มองไม่เห็นตัวเลือกท่ี

ดีกว่า และยังเห็นรางวัลที่นัก
เคลื่อนไหวได้รับซึ่งมีแต่คดี
ความคิดตัว ใครจะอยากออก
มาเสี่ยงตีงูให้กากิน เรื่องนี้ 
ผู้มีอ�านาจอ่านขาดจึงมั่นใจว่า
กระแสทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอน
นีเ้ป็นเรือ่งทีค่ดิกนัไปเอง เมือ่
มั่นใจ จึงพร้อมจะใช้อ�านาจ
เต็มที่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไป
ตามเป้า ตามภารกจิทีต่ัง้ใจไว้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เราต้องมีวิธีการที่จะนำาไปสู่
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ตามเวลาที่กำาหนด 

ซึ่งมีอยู่สองอย่าง คือ 1.ผมกำาหนด 
2.กฎหมายกำาหนด
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ดาวนับถอยหลังสู ่การเลือกตั้ง  
แต่กไ็ม่ได้ราบรืน่อย่างทีค่ดิ เพราะ
ยังมีปัจจัยที่สองที่สามารถสอด
แทรกเข้ามาท�าให้การเลือกตั้ง
เลื่อนออกไปได้อีก
 เมือ่ “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) พูดชัดว่า
	 “เราต้องมีวิธีการที่จะน�าไปสู่
ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง	
ตามเวลาที่ก�าหนด	 ซึ่งมีอยู ่สอง
อย่าง	คอื	1.ผมก�าหนด	2.กฎหมาย
ก�าหนด”
 หมายความว่าหากให้กฎ 
หมายก�าหนดก็จะจัดเลือกตั้ง
ภายใน 150 วันหลังพ.ร.ป. 
เลือกตั้งมีผลบังคับใช้
 แต่ถ้า “ผมก�าหนด” ไม่มี

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ใครรูว่้าจะก�าหนดให้มีเลอืกตัง้ 
เมือ่ไหร่ เพราะอ�านาจมาตรา 44  
สัง่เปลีย่นแปลงทกุอย่างได้หมด
 อย่างไรก็ตามหากให้คาดเดา
คงใช้เทคนิคกฎหมายยื้อ จนไม่
เหลือเทคนิคกฎหมายให้ใช้ได ้
แล้ว ถ้าภารกิจยังไม่ส�าเร็จจึงใช้
มาตรา 44 เพราะถ้าข้ามขั้นไปใช้
มาตรา 44 เลยมีความเสี่ยงสูง
 ขั้นตอนไปสู่การเลือกตั้งน่า 
จะเป็นไปตามสเต็ปที่ว่านี้
 ส่วนกระแสต่อต้านดูเหมือน 
ว่าผู ้มีอ�านาจจะไม่ได้หวั่นเกรง 
เท่าไหร่ เนื่องจากยังมั่นใจใน
อ�านาจว่าคุมได้
 เรื่องที่ว ่ากองหนุนลดลง 
หรือว่าความนิยมเสื่อมถอยลง 
ผู้มีอ�านาจเชื่ออย่างสนิทใจว่า
เป็นเรื่องที่คิดกันไปเอง

 เนื่องจากเห็นว่าคนที่ออกมา
พูด คนที่ออกมาบ่น ออกมาเรียก
ร้อง ออกมาเคลื่อนไหว ส่วนมาก
เป ็นพวกขาประจ�าหน ้าเดิมที่
วิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่วันแรกที่เข้า
มายึดอ�านาจ
 สถานการณ์ตอนนี้ไม่ต่างกับ
ตอนเลือกตั้งที่รู้ทิศทาง รู้ผล ล่วง
หน้าแล้ว
 หากจะเปลี่ยนสถานการณ์ 
เปลี่ยนแปลงผลต้องอาศัยพลัง
เงียบ
 เมือ่มองจากสภาพปัจจบุนัต้อง
บอกว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากถึง
ยากมาก เพราะพลงัเงยีบในสงัคม
ตอนนีเ้ข้าขัน้เงยีบสงดั เงยีบลกึ ไม่
ได้สนใจการเมือง
 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเบื่อ
ความขัดแย้ง และไม่มั่นใจว่าถ้า
ออกมาร่วมขับไล่รัฐบาลทหาร
คสช.ไปได้แล้วจะมอีนาคตทีด่กีว่า 
เพราะมองเหน็แต่นกัการเมอืงหน้า 
เดิมที่รอเข้าสู่อ�านาจ ไม่มีตัวเลือก
ที่สดใหม่พอจะฝากผีฝากไข้ได้
 ที่ส�าคัญไม่มีใครอยากเปลือง
ตัวอีกแล้ว เพราะเห็นบทเรียน 
จากนักเคลื่อนไหว นักกิจกรรม 
ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกสีท่ีออกมาสู้ 
ในช่วงที่ผ่านมารางวัลที่ได้มีแค่  
2 อย่างคือไม่ตายก็คิดคุก
 ใครจะอยากออกมาเสี่ยงตีง ู
ให้กากิน
	 เร่ืองนี้ผู ้มีอ�านาจอ่านขาดถึง
มั่นใจว ่ากระแสทุกอย่างที่ เกิด 
ขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องที่คิดกันไปเอง
 เมื่อมั่นใจ จึงพร้อมจะใช้
อ�านาจเพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไป
ตามเป้า ตามภารกิจที่ตั้งใจไว้
อย่างที่เห็น

สถานการณ์บ้านเมือง	 แม้จะพอ
มองออก	คาดเดาทิศทางได้	แต่ก็
มีความเสี่ยงจะเกิดโรคแทรกซ้อน
ได้ตลอดเวลาเหมือนกัน
 การเมืองเหมือนนัง่เล่นเกมแม้
จะรู้ว่าเส้นชัยคืออะไร แต่ต้องดู 
กนัยาวๆ ต้องผ่านไปทลีะด่าน ลุน้
กันเป็นเรื่องๆไป
 เรื่องเลือกตั้งดูเหมือนว่า
ตอนนี้ทุกคนทุกฝ่ายจะคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันและเร่ิม
ยอมรับความจริงแล้วว่า ปี 
2562 ก็ไม่มีเลือกตั้ง
 ส่วนจะลากยาวไปนานแค่ไหน
ปัจจัยชี้ขาดหลักมีอยู่ 2 อย่าง
 ปัจจัยแรกอย่างที่ทราบกันคือ
ต้องรอดูผลการพิจารณาร่างพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) เลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้
แทนราษฎร(ส.ส.) และร่าง พ.ร.ป. 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.
 หลงัผ่านการพจิารณาของคณะ
กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย คือ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
และคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 
(กรธ.) ต้องรอดูมติของสนช.ว่า 
จะผ่านหรือคว�่าร่างพ.ร.ป.
 ถ้าผ่านไปได้ถึงจะเริ่มเค้าท์ 

คิดกันไปเอง
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In Brief : ย่อความ

ทุกขลาภ

ทรรศนะ

เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจ
ว่า ใครคดิจะเล่นหวยแทงหวยกต้็อง
มีหลักฐานชัดเจน เก็บรักษาให้ดี 
เพ่ือไม่ให้โง่เป็นรายต่อไป อย่าให้
เป็นลาภลอย เพราะหลักฐานลอย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ความเป็นได้ แม้ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังยืนยันยัง
มั่นใจว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่แท้จริงก็ตาม 
 เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจว่า ใคร
คิดจะเล่นหวยแทงหวยก็ต้องมีหลักฐานชัดเจน 
เก็บรักษาให้ดี เพื่อไม่ให้โง่เป็นรายต่อไป อย่า
ให้เป็นลาภลอย เพราะหลักฐานลอย เลยเป็น
ทกุขลาภ หรอือาจตดิคกุตดิตะรางอีกด้วย เรือ่ง
เงินหลายสิบล้านแบบนี้จึงมีคนที่พยายามเข้า
มาสอดแทรก หาผลประโยชน์มากมาย ทั้งตัว
ช่วย ตัวเชียร์ ซึ่งยิ่งท�าให้เรื่องไม่จบง่ายๆ เพียง
เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน ไม่มีการ
จัดการให้แจ่มแจ้ง มันจึงเดือดร้อนวุ ่นวาย
สับสนไปหมด
	 เรื่องเงินๆทองๆยากที่จะสงบเรียบง่าย	แต่
ก่อนมันไม่เคยมีเร่ืองแบบนี้	 ใครถูกหวยก็ไม่
วุ่นวายแบบนี้	 การอ้างว่าหวยรางวัลที่	 1	 เป็น
ของตัวเอง	 ไม่ใช่มีรายเดียว	ท�าให้คนขายต้อง
มาเป็นพยาน	หรือถ่ายรูปตอนซือ้เป็นหลักฐาน	
วุ่นวายไปหมด	
 หวยจะออกด�าออกแดง ออกหัวออก
ก้อย ฝ่ายไหนถูก ฝ่ายไหนผดิ ฝ่ายทีเ่ข้ามา
แจมจะมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ อย่างไรก็
ต้องรู้แน่นอน
 เจริญพร

หวยรางวัลที่ 1 งวดประจ�าวันที่ 1 พ.ย. 2560 
เลข 533726 จ�านวน 1 ชุด 5 ใบ เงินรางวัล 30 
กว่าล้านบาท ระหว่าง ร.ต.ท.จรูญ วิมูล หรือ 
หมวดจรูญ อาย ุ62 ปี อดตีข้าราชการเกษยีณ
ต�ารวจ กับ นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือ ครู
ปรชีา อาย ุ50 ปี ครูช�านาญการพิเศษโรงเรียน
เทพมงคลรังสี
 เรื่องที่เกิดขึ้นมีการฟ้องร้องกันไปมา จน
ไม่รู้ว่าใครพูดจริง ใครโกหก แม้แต่ต�ารวจใน
พ้ืนท่ีก็ยงัถกูกล่าวหาพาดพงิว่าอาจไม่เป็นกลาง 
จนต้องโอนคดมีาให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจกองปราบ
ท�าแทน หลกัฐานต่างๆกต้็องไปพสิจูน์กนัทีศ่าล 
ไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงการสนทนาระหว่างครู
ปรีชากับนางรัตนาพร สุภาทิพย์ คนขายสลาก
กินแบ่งทีย่อมรบัว่าขายให้กบัครปูรชีาและโทร.
ไปหาครูปรีชาว่าถูกรางวัลที่ 1 แต่ครูปรีชาก็
ปฏิเสธว่าไม่ได้ถูก 
  ความจรงิจะเป็นอย่างไรกว่็ากนัไป แต่เรือ่ง
นี้ก็กลายเป็นทุกขลาภ คือลาภเป็นพิษ ไม่ว่า
ใครจะชนะ ท�าให้หลายคนหลายฝ่ายวุ่นวายไป
หมด ไม่ใช่แค่ร.ต.ท.จรูญกับครูปรีชา แม้แต่
ต�ารวจที่ท�าคดีก็พลอยเสียหายไปด้วย 
 แน่นอนว่าเรือ่งนีต้้องมคีนหนึง่ทีพ่ดูจรงิ อกี
คนพูกโกหก แต่อาจยุติด้วยการแบ่งกันก็มี

79วันคดีเสรีภาพ
เว็บไซต ์ศูนย ์ทนายความเพื่อสิทธ ิ
มนุษยชน ได้รวบรวมคดีเดี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพ สิทธิมนุษยชนตั้งแต ่ 21 
พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที ่7 กมุภาพนัธ์ 
2561 คสช.มีการแจ้งความด�าเนินคดี
ประชาชนที่ ใช ้ เสรีภาพอย ่างน ้อย  
11 คดี ผู้ต้องหา 74 คน เฉลี่ยเกือบๆ 
วันละคน หรือสัปดาห์ละคดี 
  คดีแรก 16 มกราคม “ชนกนันท์ 
รวมทรัพย์” หรือ “การ์ตูน” นัก
กิจกรรมกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ถูกข้อ 
หา มาตรา 112 แชร์ข่าวพระราชประ 
วัติรัชกาลที่ 10 จากบีบีซี 
 24 มกราคม “ร.ท.หญิงสุณิสา 
เลิศภควัต” หรือ “หมวดเจี๊ยบ”  
อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย คสช.แจ้ง
ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และ
ข้อหายุยงปลุกปั่นตามมาตรา 116
 “ทนายอานนท์ น�าภา” ในเวลา
ไม่ถึงเดือนถูกด�าเนินคดีเพิ่มอีก 3 คดี 
จากการแสดงออกในพื้นที่ออนไลน ์
และออฟไลน์ ท�าให้มีคดีรวมแล้ว 9 คดี  
 “เอกชยั หงส์กงัวาน” ท่ีพยายาม
จะมอบนาฬิกาให้ “บิ๊กป้อม” คดี
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์น�าข้อมลูทีม่ลัีกษณะ 
อันลามกและถูกด�าเนินคดีเรียกร้อง 
“อยากเลือกตั้ง” ร่วมกับกลุ่ม “BMK 
39” 
 “ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” ถูกข้อ 
หาผิดตาม พ.ร .บ .คอมพิว เตอร ์  
กรณีแชร์โพสต์ “กระเป๋าแพง” ของ 
“เมียทั่นผู้น�า” และ “8 เครือข่าย
ประชาชน People Go” จัดกิจกรรม 
“We Walk เดินมิตรภาพ” ถูกข้อหา
ขัดต่อค�าสั่งหัวหน้า คสช.ท่ี 3/2558  
ทั้ ง ที่ ภ า ยหลั ง ศ าลปกครอ ง มี ค� า 
สั่งคุ้มครอง
 นี่คือ “ความเงียบสงบ” ที่เชิด
หน้าชูตา “รัฐบาลรัฐประหาร”!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4766 (1291) วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เศรษฐกิจ

ทสิโก้แนะทยอยซือ้หุน้เข้าพอร์ต

นายวิ วัฒน ์ เตชะพูลผล รอง 
กรรมการผู้จดัการและหัวหน้าฝ่าย
วิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้  
กล ่าวในงานสัมมนา TISCO 
Monthly Guru Updates ว่า ดัชนี
หุ ้นไทยเดือนกุมภาพันธ์จะปรับ
ฐานใหญ่ตามตลาดหุ ้นทั่วโลก 
หลังจากมกราคมดัชนี MSCI 
World Index ให้ผลตอบแทน 5.2%  
ส่วนหุน้ไทยให้ผลตอบแทน 5.5% 
ท�าจุดสูงสุดใหม่ที่ 1,850 จุด แต่
หุน้ไทยเดอืนนีจ้ะแกว่งอยูใ่นกรอบ 
1,815-1,760 จดุ แต่หากดชันหีลดุ 

1,760 จดุ จะมแีนวรบัท่ี 1,720 จดุ 
เป็นโอกาสทยอยซื้อหุ้นเข้าพอร์ต
หรือลงทุนกองทุนหุ้นปันผล  
 ส�าหรับหุ้นไทย 5 ปีที่ผ่านมา
ต่างชาติ Under Weight ขายหุ้น
ไทยสุทธิกว่า 300,000 ล้านบาท 
ท�าให้คาดว่า Fund Flow นี้จะเข้า
มาซื้อหุ ้นไทยอย่างต่อเนื่องคือ 
1.การประกาศ พ.ร.บ. EEC ภาย 
ในไตรมาสแรกและ 2.การประกาศ 
วันเลือกตั้งซึ่งจะสนับสนุนให้ดัชนี
หุ้นไปอยู่ที่ 1,900-1,950 จุดได้ 
ไม่ยาก

ทิสโก้ชี้หุ้นไทยเดือนกุมภาพันธ์ปรับฐานหลังปัจจัยตลาดโลก
กดดันและทั้งปีหุ้นจะอยู่ในภาวะผันผวน แนะทยอยซื้อสะสม 
คาดสิ้นปีดัชนียังอยู่ที่ระดับ 1,900-1,950 จุด แนะใช้เทคนิค 
จับจังหวะทยอยซื้อหุ้น

แถลงความพร้อม : สุขสันต์	 ยศะสินธุ์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ชโย	
กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	แถลงข่าวความพร้อมการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	
เอ็ม	 เอ	ไอ	(mai)	โดยมี	นายประพันธ์	 เจริญประวัติ	ผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์	
เอ็ม	เอ	ไอ	ให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุม	603	อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ	

นำาร่อง : ณัฐนัย	อนันตรัมพร	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	
ถ่ายภาพร่วมกบั	ฐากร	ตณัฑสทิธิ	์	เลขาธกิาร	กสทช.ในงานแถลงข่าวเยีย่มชมศนูย์
บรกิารอินเทอร์เน็ตสาธารณะ	โดยเริม่น�าร่องจดัต้ังศูนย์	USO	Net	ทีโ่รงเรียนบ้าน
น�า้โจน	จ.กาญจนบุร	ีเป็นแห่งแรก	และจะตดิตัง้เสรจ็ทัง้หมด166	ศนูย์	ภายในปีนี้

น.ส.รัชดา ต้ังหะรัฐ ประธานเจ้า
หน ้ าที่ ก ารตลาดบลจ .ยู โอบี 
(ประเทศไทย) จ�ากดั กล่าวว่า การ
ลงทุนในตราสารหนี้ยังเป็นหนึ่ง
ทางเลือกและเป็นสินทรัพย์หลัก
ในพอร์ตการลงทุนและมีบทบาท
ช่วยลดทอนความเสี่ยง จึงเสนอ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ได
นามิค บอนด์ ฟันด์ (UDB) โดย
เปิดเสนอขายครัง้แรกวนัท่ี 12-23 
กุมภาพันธ์ เน้นลงทุนตราสารหนี้

ที่หลากหลายทั่วโลก สร้างสมดุล
พอร์ตการลงทุนด้วยการกระจา
ยการลงทุนและการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อโอกาสรับผล
ตอบแทนที่เป็นบวกในทุกภาวะ
ตลาด
 ปีที่ผ ่านมาเศรษฐกิจโลกยัง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนทั่วโลก ท�าให้
สินทรพัย์ทัว่โลกปรบัตวัเพิม่ขึน้ แต่
อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ระดับต�่ากว่า

กองทนุเปิดUDBลงทนุตราสารหนีโ้ลก

 ด้านราคาน�า้มนั WTI คาดผ่าน 
จุดสูงสุดแล้วที่ 67 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรลและแนวรับที่ 60-56 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยช่วง
ที่หุ ้นโลกปรับตัวลงแรงจะท�าให้ 

การลงทุนจึงยังมีความผันผวน จึง
ไม่ควรการลงทุนในสินทรัพย์ใด
สินทรัพย์หนึ่งเท่านั้น บลจ.ยูโอบี
จึงแนะให้เพิ่มน�้าหนักการลงทุน
ในตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อเป็น 
การกระจายความเสี่ยงการลงทุน 
ที่มีโอกาสสร ้างผลตอบแทนที่
สม�่าเสมอ

Fund Flow บางส่วนไหลเข้า
สินทรัพย์ปลอดภัยเช ่นทองค�า 
ราคาทองค�าโลกจะขยับข้ึนช่วง
ตรุษจีนระดับ 1,300-1,380 ดอล 
ลาร์สหรัฐต่อออนซ์

เป้าหมายของธนาคารกลางทัว่โลก  
ขณะที่นโยบายการเงินทั่วโลกเริ่ม
เข ้มงวดอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
เศรษฐกิจโลกจึงมีโอกาสขยายตัว
ช้าลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต 
เนื่องจากประชากรกลุ ่ม Baby 
Boomer เร่ิมลดการใช้จ่ายและ 
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีท�า 
ให้ความต้องการแรงงานลดลง 
กระทบค่าจ้างแรงงาน เงนิเฟ้อและ
การเติบโตของเศรษฐกิจ ภาพรวม
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ข่าวย่อย

ห้ามสัตว์ปีกอินเดีย
กระทรวงเกษตรซาอุดีอาระ 
เบยีบประกาศวนันีว่้า ได้ระงับ
การน�าเข้าสัตว์ปีกจากอินเดีย
เป็นการช่ัวคราว ทั้งสัตว์ปีกมี
ชีวิต ไข่ที่ก�าลังฟัก และลูกไก่ 
เนื่องจากมีรายงานไข้หวัดนก 
ระบาดในอินเดีย ตามที่เว็บ 
ไซต์องค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (โอไออี) ใน 
กรุงปารีสประกาศเตือนเมื่อ
เดอืนก่อนว่า กระทรวงเกษตร
อินเดียได้แจ้งว่าพบไข้หวดันก 
ระบาดเม่ือวันที ่ 26 ธันวาคม 
ในหมูบ่้านแห่งหนึ่งใกล้เมือง
บังกาลอร์ เมืองเอกของรัฐ
กรณาฏกะ ทางตอนใต้ของประ 
เทศ มีสัตว์ปีกตาย 9 ตัว และ
ได้ก�าจดัทีเ่หลอือีก 942 ตวั แต่
ไม่ได้ระบุชัดเจนเป็นสัตว์ปีก
ประเภทใด 

สื่องดโพสต์ข่าวเฟซบุ๊ก 
หนังสือพิมพ์โฟลา เด เซา 
เปาโลแถลงว่า การทีน่ายมาร์ก 
ซกัเคอร์เบร์ิก ประธานเจ้าหน้า
ที่บริหารเฟซบุ๊กประกาศเม่ือ
เดือนก่อนว่าจะปรับเปลี่ยน
กา รตั้ ง ค ่ า โพสต ์ ที่ ขึ้ น ใน
นิ วส ์ ฟ ี ด ให ้ เป ็นกาสร ้ าง 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแก่ผู ้ใช้
มากขึ้นนั้น จะยิ่งเป ิดช ่อง 
ให้ข่าวเท็จแพร่กระจายง่ายยิ่ง
ขึ้น เพราะไปลดความส�าคัญ
ของโพสต์สื่อมวลชนมืออาชีพ
ในหน้าฟีดของผู้ใช้ ประกอบ
กับสัดส่วนผู ้อ ่านข่าวโฟลา  
เด เซา เปาโล ทางเฟซบุ๊กลด
ลงจากร้อยละ 39 เม่ือต้นปี 
2560 เหลือร้อยละ 24 เมื่อ
เดือนธันวาคม โฟลา เด เซา 
เปาโลจึงตัดสินใจเลิกอัพเดต
ข่าวทางเฟซบุ๊ก แต่ยังไม่ปิด
หน้าเฟซบุ๊ก ผู้อ่านสามารถ
แชร์ข่าวได้จากบัญชีส่วนตัว
เหมือนเดิม

ต่างประเทศ

‘อาเบะ’ย�า้ภยัเกาหลเีหนอื

นายอาเบะ มีก�าหนดพบกับประ 
ธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลี 
ใต้ กล่าวว่า เขาและรองประธานา 
ธิบดีไมค์ เพนซ์ ของสหรัฐ ได้
ยืนยันร่วมกันว่า สหรัฐและญี่ปุ่น 
ยังคงร่วมมือกันอย่าง 100 เปอร ์
เซนต์เต็มในระหว่างที่ท้ังสองพบ 
ปะกันท่ีกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นใน
สัปดาห์นี้ และในการพบกับผู้น�า
เกาหลใีต้ ก็จะเป็นการส่งสญัญาณ 
ไปยงันานาประเทศทัว่โลกว่า ความ
ร่วมมือระหว่างสหรัฐ ญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ ในเรื่องภัยคุกคามจาก
เกาหลีเหนือจะไม่มีการส่ันคลอน
อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ความร่วมมือ
ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลี 
ใต้ในส่วนท่ีเก่ียวกับการแข่งขัน 
โอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ ท�าให้
หลายฝ่ายในสหรัฐและญี่ปุ่นวิตก
ว่า เกาหลใีต้อาจจะผ่อนคลายการ 
กดดันเกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลี 
เหนือยอมยกเลิกแผนการพัฒนา
ขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์
 นายเรก็ซ์ ทลิเลอร์สนั รฐัมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐและนายหยาง 
เจี๋ยฉือ มนตรีแห่งรัฐของจีน ที่

ควบคุมดูแลนโยบายต่างประเทศ 
ยืนยันพันธกรณีของแต่ละฝ่ายที่ 
จะกดดันเกาหลีเหนือกรณีโครง 
การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกา 
หลีเหนือ
 โฆษกหญงิกระทรวงต่างประเทศ
สหรฐักล่าวว่า นายทิลเลอร์สันและ
นายหยาง ได้พบหารือกนัเมือ่วาน
นี้และยืนยันถึงพันธกรณีของประ 
ธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐและประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 
ของจีน ที่จะยังคงกดดันเกาหล ี
เหนอืต่อไป ในเรือ่งแผนการพฒันา 
อาวธุและโครงการพฒันานวิเคลียร์ 
ของเกาหลีเหนือ นอกจากนั้น  
นายทิลเลอร์สันและนายหยางยัง
เห็นพ้องในเรื่องของการสานต่อ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ด�าเนินไป
อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ที่มีเป้าหมายในการสร้างความ
ร่วมมือในประเด็นที่ท้าทายร่วม
กันและแก้ไขความเห็นที่แตกต่าง
อย่างตรงไปตรงมา นายทิลเลอร์
สันและนายหยางยังหารือถึง 
ความส�าคัญที่ทั้งสองประเทศจะ 
ต้องหาทางสร้างความสัมพันธ ์ 

เจ้าหน้าท่ีศาลกัมพชูากล่าวว่า ศาล 
กัมพูชาอนุญาตให้ประกันตัวชาว
ตะวันตก 7 คนที่ถูกจับกุมเมื่อ
เดือนที่แล้ว ตามข้อกล่าวหาโพสต์
ภาพลงส่ือออนไลน์ขณะที่พวกเขา
ก�าลงัเต้นยัว่ยวนในท่าลามกอนาจาร
 โฆษกศาลจังหวัดเสียมราฐ
กล่าวว่า ผลการไต่สวนเสร็จสิ้น
แล้วและศาลอนุญาตให้ปล่อยตัว
ชาวตะวันตกทั้ง 7 คนเมื่อ
 วันพุธและไม่ได้ก�าหนดวันพิ 

กัมพูชาให้ประกัน‘อังกฤษ-แคนนาดา’
กอดก่ายกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่า
เป็นการกระท�าทีข่ดัต่อศลีธรรมอนัดี
 ของกมัพชูาและต้องรบัโทษจ�า
คุกหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง 
ขณะทีมทนายความฝ่ายผู้ถูกควบ 
คมุตวักล่าวว่า รปูทีโ่พสต์ทางออน 
ไลน์เป็นภาพลูกความของเขาใน
งานปาร์ตี ้ดืม่สรุารมิสระว่ายน�า้ ส่วน
ผู้หญิงอยู่ในชุดบิกินี แต่ไม่มีการ
แสดงท่าร่วมเพศหรือโป๊เปลือย 
แต่อย่างใด

ทวิภาคีทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียม
และเป็นธรรมและร่วมมือในการ
ปราบปรามยาเสพติด ขณะที่นาย
หยางกล่าวว่า ความสัมพันธ์ทาง 
การค้าและเศรษฐกิจของสองประ 
เทศด�าเนินไปอย่างที่ได้ประโยชน์
ร่วมกนั  ทัง้สองฝ่ายควรเปิดตลาด
และแก้ปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน
อย่างเหมาะสม นายหยาง เดิน 
ทางถึงกรุงวอชิงตันเม่ือวานนี ้ตาม
แผนการเยือนสหรัฐเป็นเวลา 2 วนั 
การเจรจาหารือกบัเจ้าหน้าทีส่หรฐั
คาดว่าจะครอบคลุมเรื่องความสัม 
พันธ์ทางเศรษฐกิจและสหรัฐ ซึ่ง
ถือเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน  
หลังจากเกิดกรณีตอบโต้ทางการ
ค้าไป-มาระหว่างสองประเทศจน
ท�าให้เกิดกระแสหวั่นวิตกว่าจะ 
เกิดสงครามทางการค้าระหว่าง
สองมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ

จารณาคดี อย่างไรก็ตามยังมีอีก  
3 คนที่ต้องถูกควบคุมตัวไว้ก่อน 
โดยไม่ได้ระบุชื่อและสัญชาติ 
 ก่อนหน้านี้มีผู้ถูกจับกุมตัว 10 
คนในกัมพูชา เป็นชาวอังกฤษ 5 
คน แคนาดา 2 คน ชาวนอร์เวย์ 
เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ชาติ
ละคน ระหว่างทีต่�ารวจบุกเข้าตรวจ
ค้นในงานปาร์ตี้ที่วิลล่าในจังหวัด
เสียมราฐใกล้กับนครวัด และพบผู้ 
คนก�าลังอยู ่ในสภาพคลุกคลาน

นายชนิโซ อาเบะ นายกรฐัมนตรขีองญีปุ่น่กล่าว ก่อนเดนิทางไป
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีเมืองพยองชาง 
ของเกาหลใีต้ว่า เขาอยากจะแจ้งให้นานาประเทศได้ทราบกนัว่า 
ความร่วมมือระหว่างสหรัฐ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ยังคงมั่นคง
แน่นแฟ้น กรณีภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ 

อาเบะ



THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4766 (1291) วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

สนใจสมัครติดต่อ  หจก. เอฟเวอร์วิง  ที่อยู่  352 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 
 2. มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Facebook ได้เป็นอย่างดี  
 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 4. สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ หรือทำางานล่วงเวลาได้ 
 5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 6. จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4766 (1291) วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

สร้างทายาทธุรกิจ

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม
เพือ่สงัคมสร้างองค์ความรู ้ในงาน 
“สธวท.-กรุงเทพฯ สร้างทายาท
ทางธุรกิจประจ�าปี 2561” เพื่อ
มอบรางวลัแก่ 9 ทายาทธรุกจิยอด
เยี่ยมประจ�าปี 2561 อันเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติทายาทของผู้
ประกอบธรุกจิทีม่คีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สู ่การ 
สร้างนวตักรรมให้ธรุกจิอย่างยัง่ยนื
 ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ นา 
ยกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชา 
ชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ  
ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ เปิดเผยว่า  
“การจดัโครงการ สธวท.กรงุเทพฯ  
สร้างทายาททางธุรกิจ ประจ�าปี 

โชคล�้าเลิศ  ผู้บริหาร “ยู้” ลูกชิ้น
ปลาเยาวราช, วิสุตา โลหิตนาวี 
ไวน์เมกเกอร์หญิงคนเดียวใน 
ประเทศไทย หนึ่งใน 30 ผู้ประ 
กอบการเอเชียรุ ่นเยาว ์ที่อายุ 
ต�่ากว่า 30 ปี, รสรินทร์ รัชต์ศิร 
จิระกุล กรรมการผู ้จัดการ ร่ม 
โพธิ์ทอง 888 โปรดักส์ กรุ ๊ป 
จ�ากัด, ดร.การัณย์ อังอุบลกุล  
ผู ้ช่วยประธานกรรมการบริหาร 
บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์, ณัฐนัย
อนันตรัมพร กรรมการบริหาร 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
จ�ากัด (มหาชน), ปิยบตุร ป่ินทอง 
บริษัท ไทยบรอนซ์ เมคเกอร์ส 
แอนด์ การ ์ เด ้น จ�ากัด และ 
ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการกรรม
การผู ้จัดการ บริษัท อ ้วยอัน 
โอสถ จ�ากัด

2561 เป็นการจุดประกายให้กับ 
องค์กรธรุกจิ ในการค้นหาทายาท
นักธุรกิจดีเด่นในองค์กร ทั้งนี้ผู้
สบืทอดทายาททางธรุกจิ ไม่จ�าเป็น 
ที่จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัว
เสมอไป การจดังานแสดงตวัอย่าง
องค์กรการสร้างทายาททางธุรกิจ 
พร้อมปรัชญาการบริหารงานที่
หลากหลาย จึงเป็นเสมือนเวท ี
ส ่งเสริมให้มีการเตรียมพร้อม 
ในการสร้างทายาททางธุรกิจ ส่ง
เสริมให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มีการ
พฒันาศกัยภาพและประสบการณ์
การเรียนรู้ การท�าธุรกิจในทาง
ปฏิบัติให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยน 
แปลง อีกทั้ งยั ง เป ็นการเพิ่ม 
โอกาสในการพัฒนาความรู้ความ
สามารถและแลกเปลี่ยนประ 
สบการณ์ระหว่างนักธุรกิจที่เข้า

ร่วมโครงการด้วยกัน เพื่อสร้าง
เครือข่าย เสริมสร้างธุรกิจที่ยั่ง 
ยืน ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม และคุณธรรม 
ของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น ก้าว 
ทันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) รวมถึงเพิ่มช่องทางและ
เพื่มโอกาสทางธุรกิจสู ่สากลต่อ 
ไปอีกด้วย”
 ส�าหรับทายาททางธุรกิจประ 
จ�าปี 2561 ที่ได้รับรางวัลทั้ง 9  
ท่าน ได้แก่ อรยาพร กาญจนจารี 
รองประธานกรรมการบริหาร 
CHATEAU DE BANGK, วรรณ
ศิริ (เบลล์) เหล่าศิริชน กรรมการ
บริหาร อาณาจักร ผู ้ผลิตและ 
ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง Sea 
wealth Frozen Food, ผู ้ผลิต  
แอปลเิคชนั START UP ดร.เกยรู  

ศิรฐา	สุขสว่าง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายการตลาด	ศูนย์การค้าในเครือ	 เอ็ม	 
บี	เค	กรุ๊ป		เปิดงาน	Paradise	Park	Chinese	New	Year	the	Great	Golden	2018	
ฉลองเทศกาลตรุษจีน	 โดยมี	 ไปรยาภรณ์	 แข็งแรง,	 วิลลี่	 โคช์,	 และ	 ศุภกฤต	 
มหาด�ารงค์กุล,	ร่วมงาน	ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์	พาร์ค	

รุ่งทิพย์	ควงยุตมงคล	ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร	ทีมกรุ๊ป	และ	
กรรมการและเลขานุการ	 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ	 ร่วมกับ	 กฟผ.	 จัดกิจกรรมโครง 
การ	 “ศึกษาแหล่งเรียนรู้	 มุ่งสู่วิศวะ”	 ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 
โรงเรียนนครสวรรค์(น.ว.)	ดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
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สังคม

อลงกรณ์	พลบุตร	อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	และ	เผดิมชัย	
สะสมทรัพย์	 อดีต	 รมว.แรงงาน	 ประธานงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส	 ระหว่าง	 
แพรวา	 	 เอี่ยมสอาด	 บุตรี	 เมฆินทร์-วาสนา	 เอี่ยมสอาด	 กับ	 นฤชา	 รุ่งกิจสวัสดิ์	 
บุตร	สิทธิชัย-วนาลัย	รุ่งกิจสวัสดิ์	โดยมี	คมคาย	พลบุตร	มาร่วมยินดี	

ธานินทร์	 บูรณมานิต	 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บมจ.ซีพี	
ออลล์	ร่วมกบั	ส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	และกองพฒันา
ขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	(กสอ.)	จัดงานมอบ
รางวัล	“เซเว่น	อีเลฟเว่น	เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน	2560”	

ศุภลักษณ์		อัมพุช	ประธานกรรมการบริหาร	น�าคณะผู้บริหาร	บริษัท	เดอะมอลล์	
กรุ๊ป	 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดมังกรกมลาวาส	 เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับเทศกาล
ตรุษจีน	 ปีจอ	 2561	 โดยมี	 กฤษณา-อัจฉรา	 อัมพุช,	 บุษราคัม	 ชันซื่อ,	 ไพบูลย์	 
กนกวัฒนาวรรณ	ร่วมสักการะที่วัดมังกรกมลาวาส	

พล.ท.ณฐพนธ์	 ศรีสวัสดิ์	 เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก	 พร้อมด้วย	 ผศ.ดร.เริงฤดี	 
มณภีคัธร	ผูอ้�านวยการสถาบนัภาษา	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ทางด้านภาษาอังกฤษ	แก่ก�าลังพลของกองทัพบก	

มาลินี	ทรัพย์บริบูรณ์	และ	มร.เดเร็ก	ลิม	จัดแฟชั่นโชว์ในรูปแบบคริสตัลเธียเตอร์	
ภายใต้คอนเซ็ปต์	“Love	 is…”	เอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชั่นประดับคริสตัลสวารอฟสกี้
ชุดชั้นในแบรนด์ดัง	 จากลองเจอเรย์	 ซาลอน	 โดยมี	 รวิมน	 ฐานิตารมภ์,	 ธีรดา	 
อ�าพันวงษ์,	วัลยา	จงก้าวหน้า	ร่วมงาน	

นุสรา	(อัสสกุล)	บัญญัติปิยพจน์	กรรมการผู้จัดการ		บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดประชุมฝ่ายขายช่องทางตัวแทน	 4	 ภูมิภาค	 เพื่อสร้างผลงาน 
ทะลุทกุขดีจ�ากดัพชิิตเป้าหมายปี	2561	ภายใต้แนวคิด	“The	Power	of	Love	–พลงั
ทะลุขีดจ�ากัด	2”		

มร.โจเซฟ	วอง	ซีอีโอ	บริษัท	นิวทรีเร	 จ�ากัด	และ	วรรณี	 วอง	กรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	 อินโน	 อินกรีเดียนส์	 จ�ากัด	 สานต่อโครงการ	 “ส่งพลังความรัก..สู่สังคม”	 
ปีที่	 2	 เล้ียงอาหาร	 มอบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวก	 
ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี			

วิวัฒน์	 สุวรรณนภาศรี	 ประธาน	 กลุ ่มบริษัทนัมเบอร์วัน	 เปิดตึกศรีสุวรรณ	 
พร้อมทั้งสนับสนุนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่า		2,610,200	บาท		 
ให้กับโรงพยาบาลสุวรรณคูหา	จังหวัดหนองบัวล�าภู	 พื่อใช้ในการดูแลพระภิกษุ
อาพาธและประชาชนอ�าเภอสุวรรณคูหา		


