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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2   ฉบับที�    294  วนัศุกร์ที�    22   กนัยายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 22 - 25  ก.ย มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม. 

อุณหภูมติํ�าสุด 22 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 29 - 34   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางพื�นที�

  อุณหภูมติํ�าสุด 20 -24 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 33 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 40 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 วนัที�  22 - 25  ก.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื�นที�  

 อุณหภูมติํ�าสุด  22 - 25  องศาเซสเซียส  สูงสุด 30 -34 องศาเซลเซียส           

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ  2 เมตร ห่างฝั�งทะเลคลื�นสูงมากกว่า 2 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
 วนัที� 22 - 25 ก.ย. มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.   

 อุณหภูมติํ�าสุด  23 -25 องศาเซสเซียส สูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80ของพื�นที�และมฝีนตกหนักบางพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 23 -25 องศาเซสเซียส สูงสุด 30-33 องศาเซสเซียส 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที� 22 - 25 ก.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยล 70 - 80 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 25-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 30 - 32 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

    วดัในต่างประเทศเป็นศนูยก์ลางคนไทยในต่างแดน

  จดัพิธีบาํเพญ็กศุลถวายเป็นพระราชกศุลในหลวง  ร.9

            “พาณิชย”์ ผลกัดนันโยบายเกษตรอินทรีย์
 นายอภิรดี ตนัตราภรณ์ รมว.พาณิชย ์เปิดเผยวา่ เมื�อวนัที� 18 ก.ย.60 ไดล้งพื�นที�ตรวจเยี�ยมการดาํเนินงานและพบปะเกษตรกร   ณ  ศนูยถ่์ายทอดการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง ชองเดอร์ ไทยออร์แกนิคฟู้ ด ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื�อติดตามความคืบหนา้การผลกัดนันโยบายเกษตรอินทรีย ์ (ออร์แกนิค) ของกระทรวงพาณิชยห์ลกัจากที�กระทรวงฯไดมี้

ยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติปี 60-64 ซึ� งเป็นยทุธศาสตร์ฉบบัที� 2 และขณะนี�อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ เพื�อผลกัดนัใหไ้ทยเป็นผูน้าํในอาเซียนดา้นการผลิต การ

บริโภค การคา้สินคา้และการบริการเกษตรอินทรีย์

 “กระทรวงฯจะผลกัดนัใหเ้กษตรกรเพิ�มผลผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์หไ้ดม้ากขึ�น โดยจะร่วมมือกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหค้วามรู้แนะนาํการเพาะปลกู การพฒันากระบวนการ

ผลิต การแปรรูปและเหลือทั�งช่องทางการจาํหน่ายในหา้งคา้ปลีกคา้ส่ง หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้สินคา้เกษตรอินทรียร์วมถึงการนาํเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ทั�งในและต่างประเทศ เพื�อเปิดตวัสินคา้

เกษตรอินทรียแ์ละผลกัดนัใหมี้การส่งออกไดเ้พิ�มขึ�น”

 นางอภิรดีกล่าววา่ ไดต้ั�งเป้ามูลค่าตลาดสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทยใหข้ยายตวัเพิ�มขึ�นปีละ 20 % จากปัจจุบนั 2,700 ลา้นบาท เป็นการส่งออกราว 1,100 ลา้นบาท และมูลค่าตลาดใน

ประเทศ 1,600 ลา้นบาท โดยปัจจุบนัความตอ้งการสินคา้เกษตรอินทรียข์ยายตวัเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทั�งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขณะที�ตลาดสินคา้เกษตรอินทรียโ์ลกมีมูลค่าสูงราว 3 

ลา้นลา้นบาทมีอตัราขยายตวัปีละ 20% จึงเป็นโอกาสสาํหรับสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทย เพราะมีความตอ้งการสูงขึ�นอยา่งต่อเนื�อง จากเหตุที�ผูบ้ริโภคทั�วโลกไดห้นัมาใหค้วามสาํคญักบัการ

รักษาสุขภาพมากขึ�นโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการเลือกรับประทานอาหารที�มีประโยชน ์ปราศจากสารเคมี หรือสารพิษตกคา้ง.

 จากการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีป

ยโุรป ซึ�งมีพระธรรมทูตไทยจากทั�วโลกร่วมประชุม ที�วดัพทุธ

วหิาร เมืองอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์ พระพรหม

สิทธิ (ธงชยั สุขญาโณ) เจา้อาวาสวดัสระเกศฯกรรมการมหา

เถรสมาคม (มส.)ประธานสาํนกังานกาํกบัดูแลพระธรรมทูตไป

ต่างประเทศ กล่าววา่ สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย ์ (ช่วง วร

ปุ�ฺโญ) เจา้อาวาสวดัปากนํ�า ภาษีเจริญ กรรมการมส.มีสาส์น

มายงัพระธรรมทูตไทย ความวา่ การปฎิบติัหนา้ที�ของพระธรรม

ทูตในการเผยแผ่พระธรรมคาํสอนของสมเด็จพระสัมมาสัม

พทุธเจา้ใหก้บัชาวไทยและชาวยโุรป เป็นการประกาศเกียรติคุณ

ของพระพทุธศาสนา และความงดงามของวฒันธรรมไทย ดว้ย

ความเสียสละ ความฉลาด ทรงความรู้ ทรงธรรมและปฎิบติัตาม

พระองค ์และสมพระเกียรติ

 พระพรหมสิทธิกล่าวต่อไปวา่ ที�ประชุมยงัมีมติออก

ปฎิญญาอมัสเตอร์ดมัประจาํปี 2560 ดงันี�  ร่วมกนัจดัพระราชพิธีพระ

ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ      ร่วมกบัสาํนกังานกาํกบัดู

แลฯสาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)มหาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (มจร.) พฒันาศกัยภาพของพระสงฆ์

ไทยและพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จดัตั�งและสนบัสนุนการ

ดาํเนินการของสาํนกัวปัิสสนากรรมฐาน จดัวปัิสสนากรรมฐาน

แก่พระสงฆแ์ละประชาชนทั�วไปร่วมจดังานสัมมนาชาวพุทธ

นานาชาติ และงานวสิาขบูชาโลกปี 2561 ร่วมกนัจดัการศึกษา

พระปริยติัธรรมแผนกธรรมและบาลี ร่วมกนัจดัโครงการหมู่

บา้นรักษาศิล 5 ในทวปียโุรป เป็นตน้.

พระธรรมวนิยั พระพทุธศาสนาจึงรุ่งเรืองอยูใ่นทวปียโุรป 

ความงดงามของคุณสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอยู่ที�การสํารวม

และรักษาระเบียบ คือพระธรรมวนิยั การมาปฎิบติัศาสนกิจ

ในทวปียโุรป นบัเป็นความเสียสละที�ตอ้งละถิ�นฐานภมิูลาํเนา 

สละความสุขส่วนตัวขอชื�นชมและอนุโมทนางานสําคัญ

ของคณะสงฆไ์ทยในปีนี� คือ ทุกวดัในต่างประเทศตอ้งเป็น

ศนูยก์ลางประชาชนไทย ในการจดัพิธีบาํเพญ็กศุลถวายเป็น

พระราชกศุลแด่    พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล

อดุลยเดช รัชกาลที� 9 ในเดือน ต.ค.ศกนี�  เพื�อนอ้มส่งเสดจ็

พระมหากษตัริยผ์ูท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างไพศาลแก่

พระพทุธศาสนาและคณะสงฆไ์ทยสู่สวรรคาลยั ขอใหเ้นน้

เรื�องความเรียบง่ายตามหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของ


