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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที ่  2  ฉบับที ่  228  วนัองัคารที ่  20  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที ่ 18 - 22 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที ่และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํา่สุด 23 - 27 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -35   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  40 - 60  ของพื�นที ่ และมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํา่สุด 23 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 - 40 ของพื�นที ่    ตลอดช่วง

อุณหภูมติํา่สุด  23 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลืน่สูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื�นที ่และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํา่สุด  24 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื�นที ่ 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํา่สุด 23-26องศาเซสเซียส สูงสุด 31 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื�นที่

อุณหภูมติํา่สุด   25-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด  32 - 25 

องศาเซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

 พล.อ.สุรศกัดิ�   กาญจนรัตน ์      รมว.ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  (ทส.)  เปิดเผยวา่     ตนมอบ

หมายใหก้รมส่งเสริมคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  (สส.)  เจรจา

ความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายธุรกิจภาคเอกชน 16 องค-์

กร เพื�อยกระดบัความเขม้ขน้การรณรงคง์ดใหบ้ริการถุง

พลาสติกทุก “จนัทร์ พธุ และศุกร์” ของสปัดาห์  เพื�อแก้

ปัญหาขยะ  หลงัจากก่อนหนา้นี�ไดร้ณรงคใ์หป้ระชาชน

งดใชถุ้งพลาสติกทุกวนัพธุ   ซึ� งผลการดาํเนินการจนถึง

ปัจจุบนัทาํใหห้า้งสรรพสินคา้และร้านสะดวกซื�อที�ร่วม

รับกล่องโฟมทุกครั� ง ซึ� งจะสามารถช่วยลดมลภาวะ  ลด 

ขยะใหกับัสงัคม  เพราะการลดพลาสติกหรือกล่องโฟม

เพียง 1 ชิ�นต่อวนั 1 คนกเ็ท่ากบัลดได ้1 ชิ�น คนไทย  66 

ลา้นคน กจ็ะลดขยะไดม้ากถึง 66 ลา้นชิ�นต่อวนั  ขณะที�

อตัราการเกิดขยะกเ็พิ�มเป็น 1.14 กก./คน/วนั   และที�น่า

ห่วงไม่แพก้นั  คือ  ปริมาณขยะมูลฝอยที�ถกูนาํไปกาํจดั

อยา่งถกูตอ้ง   ส่วนภาพรวมกย็งัไม่มีประสิทธิภาพเพียง

พอ  ดงันั�น      ปัญหาขยะของประเทศไทยจึงเป็นสถาน

การณ์ที�ทุกฝ่ายจาํเป็นตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน

โครงการทั�วประเทศ สามารถลดการใชถุ้งพลาสติกได้

รวมกนัถึง 166,775,853 ใบ

 รมว.ทส.กล่าวต่อวา่ ดงันั�นจากนี�   ขอใหป้ระชา

ชนทุกคนปฏิเสธการรับถุงพลาสติกในทุกวนัจนัทร์ พธุ 

และศุกร์ ของสปัดาห์ เพื�อสร้างวนิยัใหก้บัตนเองในการ

ลดใชถุ้งพลาสติก   ดว้ยการเตรียมถุงผา้ไปใชใ้นการจบั

จ่ายซื�อของที�ตลาด ร้านขายของ ร้านสะดวกซื�อและหา้ง

สรรพสินคา้ทุกครั� ง   หรืออาจยกระดบัใหก้บัตวัเองดว้ย

การเตรียมปิ� นโตหรือภาชนะบรรจุอาหารมาใชแ้ทนการ

ยกระดบัความเขม้ขน้ แกปั้ญหาขยะ

รณรงคง์ดใชถุ้งพลาสติกทุก “จนัทร์,พธุ,ศุกร์”

เตรียมพร้อมให ้“ไอเคโอ” เขา้ตรวจสอบมาตรฐานทางการบิน
 นายจุฬา สุขมานพ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยวา่ ในเดือน มิ.ย.นี�      กพท.จะยื�นเรื�องใหอ้งคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศหรือไอเคโอ 

(ICAO) เขา้มาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัทางการบิน (ICVM) เพื�อนาํไปสู่การขอปลดธงแดง และจากที�มีการหารือกบั ICAO คาดวา่ จะมีการส่งทีมเขา้มาตรวจสอบซํ� าในเดือน ก.ย.นี�    ดงั

นั�น ตั�งแต่วนัที� 1 ก.ย. เป็นตน้ไป หากสายการบินใดยงัไม่ไดรั้บใบรับรองผูด้าํเนินการเดินอากาศใหม่ (RE AOC) จะตอ้งถกูระงบัการบินในเสน้ทางบินระหวา่งประเทศทนัที

 ทั�งนี�  การนาํไปสู่การปลดลอ็กธงแดงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ การแกไ้ขขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัต่อความปลอดภยั (SSC) 33 ขอ้ ขณะนี� มีความคืบหนา้ไปแลว้ 80%   ส่วนการตรวจสอบ

สายการบินเพื�อออกใบรับรองผูด้าํเนินการเดินอากาศใหม่ คาดวา่ก่อนวนัที� 1 ก.ย.นี�  จะมีสายการบินที�ไดรั้บใบรับรอง 12-14 สายการบิน จาก 23 สายการบิน หรือคิดเป็น 95%    และขณะนี�ไดอ้อก

ใบรับรองไปแลว้รวม 5 สายการบิน และในเดือน มิ.ย.นี�  จะออกใบรับรองไดอี้ก 3 สายการบิน ประกอบดว้ย นกแอร์ ไทยสมายลแ์ละไทยไลออ้นแอร์   ล่าสุด กพท.ไดมี้การมอบใบรับรองผูด้าํเนิน

การเดินอากาศใหม่ (RE AOC) ใหก้บัสายการบินนกสกู๊ต และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าววา่ ที�ผา่นมาไดด้าํเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัทางดา้นการบินตามที� ICAO     กาํหนดและการออกใบอนุญาตผูด้าํเนินการอากาศ

ใหม่ กเ็ป็นส่วนหนึ�งที�จะนาํไปสู่การปลดลอ็กธงแดง

 นายปิยะ  ยอดมณี  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดั  กล่าววา่  การไดรั้บมอบใบรับรองผูด้าํเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐาน  ICAO  เป็นเครื�องพิสูจนถึ์ง

ความมุ่งมั�นในฐานะสายการบินพรีเมียมโลคอสตส์ญัชาติไทย ที�เป็นส่วนหนึ�งในการผลกัดนัมาตรฐานการบินเชิงพาณิชยน์าํไปสู่การปลดธงแดงไดต้ามกรอบเวลาที�กาํหนด.



ทรรศนะ

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

 วนัที ่ 19 - 27  มถุินายน  พ.ศ. 2560



( 7 วนัลง 19  ม.ิย. 60 )                       

( 7 วนัลง 19  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

(  7 วนัลง 12  ม.ิย. 60 )                       

 วนัที ่ 19 - 27  มถุินายน  พ.ศ. 2560  วนัที ่ 19,20,21,22,23,26,27  มถุินายน  พ.ศ. 2560ทรรศนะ


