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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   232  วนัศุกร์ที�   23  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที�  20-25 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที� และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 27 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -35   องศาเซลเซียส  

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

  อุณหภูมติํ�าสุด 23 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

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

อุณหภูมติํ�าสุด  23 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  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.

อุณหภูมติํ�าสุด 23-26องศาเซสเซียส สูงสุด 31 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด   25-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด  32 - 25 

องศาเซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

               นายสมชาย ชาญณรงคก์ลุ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เปิดเผยวา่   กรมส่งเสริมการเกษตร    ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตร-

ศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จดังานชุมนุมยวุเกษตรกรและที�ปรึก

ษายวุเกษตรกรระดบัประเทศ  ประจาํปี  2560  ระหวา่งวนัที�    1-5 

กรกฎาคม         ที�มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน 

จ.นครปฐม    เพื�อรําลึกถึงความสาํคญัของการดาํเนินงานดา้นการ

เกษตรศึกษา และการส่งเสริมงานดา้นเยาวชนเกษตรที�ดาํเนินงาน

มายาวนานกวา่ 1 ทศวรรษ     และสืบสานพระราชปณิธานในการ

พฒันาดา้นการเกษตรของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร  มหาภมิู-

พลอดุลยเดช         และเพื�อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ระหวา่งกลุ่มยวุเกษตรกร    สร้างแรงจูงใจและกระตุน้จิตสาํนึกรัก

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน มหาวทิยาลยัแม่โจ   และมหา

วทิยาลยัขอนแก่นรวมถึงนิทรรศการของผูเ้ขา้ร่วมงานค่ายเยาวชน 

ในแถบภมิูภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกจาํนวน 17 ประเทศ

 “สาํหรับการจดังานดงักล่าวกรมส่งเสริมการเกษตรคาด

หวงัวา่   จะส่งผลใหส้มาชิกยวุเกษตรกรและที�ปรึกษายวุเกษตรกร

ไดมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัและเกิดเครือข่ายประสานความ

ร่วมมือของหน่วยงานภาคีทั�งภาครัฐ  ภาคเอกชน    สถาบนัการศึก

ษา และองคก์รอิสระ  ทั�งนี�กเ็พื�อใหเ้ดก็ไทยตระหนกัและเขา้ใจใน

วถีิเกษตรที�เป็นรากเหงา้สาํคญัของคนไทย       และพร้อมสืบทอด

อาชีพเกษตรกรรมจากบรรพบุรุษของตนเองสืบต่อไป”อธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ดว้ยกลุ่มยวุเกษตรกรตน้แบบ สร้างความภาคภมิูใจในการเป็นยวุ-

เกษตรกร    และเชื�อมโยงภาคีเครือข่ายดา้นการพฒันางานเยาวชน

ในภาคการเกษตร

 สาํหรับบุคคลเป้าหมาย  ที�เขา้ร่วมงานในครั� งจาํนวนทั�ง

สิ�น  750  คน  กิจกรรมภายในงาน  ประกอบดว้ย   การจดัแสดงนิ-

ทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิู

พลอดุลยเดช สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย

วรางกรู  และสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกมุารี 

การจดัแสดงนิทรรศการผลงานของกลุ่มยวุเกษตรกรตน้แบบ และ

หน่วยงานภาคีจากภาครัฐ   ภาคเอกชน   และสถาบนัการศึกษาใน

ดา้นการพฒันาเยาวชนในภาคการเกษตร    ไดแ้ก่      มหาวทิยาลยั

จดังานชุมนุมยวุเกษตรกรระดบัประเทศ

พฒันาเยาวชนพร้อมสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม

เขา้สู่ฤดูฝน เตือนป้องกนั โรคมือ เทา้ ปาก ระบาด

 นางดรุณี  กิจประยรู  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขตราษฎร์บูรณะ  กล่าววา่   เนื�องจากขณะนี� เป็นช่วงฤดูฝน

สภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลงมีฝนตกชุกหลายพื�นที�       อากาศมีความชื�นสมัพทัธ์สูงเป็นปัจจยัเอื�อทาํใหเ้กิดโรค

ติดต่อหลายชนิด  เขตมีความห่วงใยในสุขภาพอนามยัของประชาชน  จึงขอประชาสมัพนัธ์แจง้เตือนใหเ้ตรียม

พร้อมป้องกนัระวงัโรคมือ เทา้ ปาก  ซึ� งมีสาเหตุเกิดจากเชื�อเอนเทอโร  ไวรัสหลายชนิด  (Enterovirus)   ที�พบ

บ่อย คือ ไวรัสเอคโค (Echovirus) และไวรัสเอนเทอโร 71 (Enterovirus 71 sinv EV 71)  พบบ่อยในทารกและ

เดก็เลก็  พบประปรายตลอดทั�งปี  แต่พบผูป่้วยมากขึ�นตั�งแต่ฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว   ส่วนใหญ่เกิดจากเชื�อไวรัส

เขา้ไปทางปากโดยตรงจากการติดมากบัมือหรือของเล่นที�เปื� อนนํ�าลาย  นํ�ามูก  นํ� าจากตุ่มพอง     และแผลหรือ

อุจจาระของผูป่้วย

 ผูป่้วยจะมีอาการ เริ�มเป็นไข ้อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วนั มีอาการเจบ็ปากและเบื�ออาหาร   เนื�องจาก

มีแผลอกัเสบที�ลิ�น  เหงือก  และกระพุง้แกม้ต่อมาจะเกิดผื�นแดง  ซึ� งมกัไม่คนัที�ฝ่ามือ  ฝ่าเทา้  และอาจพบที�กน้ 

หรือหวัเข่าไดผ้ื�นนี�จะกลายเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดงและมีแตกออกเป็นหลุมตื�นๆ  ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง 

มกัป่วยนาน 7-10 วนั  และหายไดเ้อง  โรคนี�ไม่ยาตา้นไวรัสโดยเฉพาะ  จึงใชก้ารรักษาตามอาการ เช่น การให้

ยาลดไขร่้วมกบัการเช็ดตวัลดไขรั้บประทานอาหารอ่อนๆ ยอ่ยง่าย และนอนพกัผอ่นใหเ้พียงพอ

 สุวพนัธ์ุ ตนัยุวรรธนะ รมว.ยุตธิรรม ตรวจเยี�ยม  พร้อมทั�งมอบนโยบาย   และรับฟังข้ออุปสรรคการ

ปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที�กรมบังคบัคด ีพร้อมเน้นยํ�าการดาํเนินงานตามกรอบการขบัเคลื�อน   Thailand 

4.0 โดยม ีรื�นวด ีสุวรรณมงคล อธิบดกีรมบังคบัคด ีต้อนรับ ที�กรมบังคบัคด ีเขตบางขุนนนท์
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