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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   219   วนัองัคารที�   6  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 2 - 6 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื�นที�    หลงัจากนั�น

 ฝนจะเพิ�มขึ�น   ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -37   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  60 -80  ของพื�นที�  กบัมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํ�าสุด 22 -25 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ40 -60 ของพื�นที�  ตลอดช่วง

อุณหภูมติํ�าสุด  23 - 27  องศาเซสเซียส  สูงสุด 30 -35 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั�งคลื�นสูงประมาณ  1 - 2  เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื�นที� หลงัจากนั�นฝนจะเพิ�มขึ�น

อุณหภูมติํ�าสุด  24 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31- 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ40-60ของพื�นที� หลงัจากนั�นฝนจะเพิ�มขึ�น

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํ�าสุด 24-26องศาเซสเซียส สูงสุด 32 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื�นที� หลงัจากนั�นฝนจะเพิ�มขึ�น

อุณหภูมติํ�าสุด  25-27 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด  32-35      

องศาเซลเซียส

 เมื�อวนัที� 1 มิ.ย. ที�วดัไร่ขิง จ.นครปฐม สมเดจ็พระอริยวง-

ศาคตญาณ  (อมฺพรมหาเถร)   สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริ-

ณายก เสดจ็เป็นประธานในพิธีประทานโล่ ยา่ม    และเกียรติบตัรแด่

เจา้อาวาสวดัที�ไดรั้บคดัเลือกเป็นวดัพฒันาตวัอยา่ง   ที�มีผลงานดีเด่น

วดัพฒันาตวัอยา่ง  และอุทยานการศึกษาในวดั  ประจาํปี  2559   จาก

นั�นทรงประทานพระโอวาท วา่ การพฒันาวดัไม่ใช่เรื�องง่ายวดัแต่ละ

แห่งยอ่มมีประวติัความเป็นมา     สภาพชุมชนโดยรอบมีสิ�งแวดลอ้ม

ตลอดจนมีลกัษณะเด่นและดอ้ยที�แตกต่างกนัไป      การพฒันาวดัให้

เพิ�มพนูขอ้ดีเด่น และขจดัขอ้อ่อนดอ้ยใหน้อ้ยลงที�สุด    หรือใหห้มด

สิ�นไปนั�น ตอ้งใชค้วามพากเพียรอยา่งยิ�ง เมื�อท่านทั�งหลายผูไ้ดชื้�อวา่

เป็นสมภาร   มีหนา้ที�รับภารธุระของวดั   ไดท้าํหนา้ที�อยา่งเตม็ความ

สามารถ มุ่งมั�นพฒันาสร้างสรรคอ์ารามของท่าน    ใหพ้ฒันาขึ�นยอ่ม

วตัถุ ศาสนสถาน มุ่งทิศทาง ที�ไม่เป็นไป  เพื�อการดาํรงอยูอ่ยา่งย ั�งยนื

ของพระพทุธศาสนา และไม่จรรโลงวฒันธรรมของชาติแลว้

กเ็ท่ากบัเป็นความสาํเร็จปลอม     ขอฝากขอ้คิดดงักล่าวไวด้ว้ยความ

ปรารถนาดีจากใจจริง        และขอถวายกาํลงัใจใหท่้านเจา้อาวาส  ที�

สามารถพฒันาวดัของท่านใหดี้งามยิ�งๆ ขึ�นไป      โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

สร้างอะไรขึ�นใหม่ใหใ้หญ่โตหรูหรากไ็ด ้        แต่ขอใหว้ดัของท่าน

เรียบร้อยเป็นระเบียบ เหมาะสมเพียงพอต่อความเป็นอาราม     ไม่ชาํ

รุดทรุดโทรม ขอใหอ้นุรักษศ์าสนวตัถุที�ทรงคุณค่าคู่วดัไวใ้หดี้   อยา่

ทาํใหสู้ญหายทาํลาย      และขอใหเ้ผยแผศ่าสนธรรมของสมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้เขา้สู่หวัจิตหวัใจของพระเณรในปกครอง     ตลอด

จนผูค้นในชุมชน นั�นคือ การพฒันาวดัอยา่งย ั�งยนื.

เป็นที�น่าอนุโมทนาสาธุการ

 ทรงประทานพระโอวาทต่อไปวา่       การบริหารงานยอ่ม

ตอ้งคาํนึงถึงผลสมัฤทธิ� ของงาน เป็นเป้าหมายสาํคญั      ผลผลิตแห่ง

การพฒันาอาจถกูชี�วดัไดด้ว้ยวตัถุปัจจยั      ความเหมาะสมของเสนา

สนะ  ความเรียบร้อยงดงามของการจดัการ   ความสะอาดรื�นรมยส์ม

เป็นอาราม       ความสามารถในการดูแลศิลปวตัถุอนัมีคุณค่าของวดั 

หรือการบ่งชี�ความสาํเร็จดว้ยสถิติ  ตวัเลขชี�วดัต่างๆในเชิงวตัถุธรรม 

ที�ปรากฏเห็นเป็นศาสนวตัถุผลประเภทนี�    แมส้ร้างไม่ง่าย     แต่กไ็ม่

ควรจะเป็นเป้าหมายเดียวของงานพฒันา  ผลแห่งงานพฒันาที�ควรมุ่ง

หมายไปยิ�งกวา่นั�น  คือผลลพัธ์เชิงศาสนธรรม    เจา้อาวาสตอ้งคาํนึง

อยูเ่สมอวา่  หนา้ที�ของพระภิกษุสามเณร  คือ  การรักษา   และเผยแผ่

พระพทุธธรรมใหด้าํรงอยูต่ราบนานเท่านาน    หากการพฒันาศาสน

สมเดจ็พระสงัฆราชทรงประทานพระโอวาท
พฒันาวดัมุ่งผลลพัธ์เชิงศาสนธรรม

ทส.จดัที�ดินใหผู้ย้ากไร้ใชป่้าชายเลนสภาพเสื�อมโทรม
 นายประลอง  ดาํรงคไ์ทย  โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  (ทส.)  เปิดเผยวา่  การจดัที�ดินทาํกินใหชุ้มชนเป็นหนึ�งในนโยบายสาํคญัของรัฐบาล  เพื�อลดความ

เหลื�อมลํ�าและแกปั้ญหาราษฎรผูย้ากไร้ไม่มีที�ทาํกิน รวมทั�งแกปั้ญหาการบุกรุกป่าและที�ดินของรัฐ โดยขณะนี�  ทส.ไดจ้ดัที�ดินในพื�นที�ป่าชายเลนเสื�อมโทรม  ซึ� งไดม้อบหมายใหก้รมทรัพยา

กรทางทะเลและชายฝั�ง (ทช.) นาํพื�นที�ป่าชายเลนที�มีสภาพเสื�อมโทรมจากการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน ์มากาํหนดเป็นเป้าหมายดาํเนินการจดัที�ดินทาํกิน เพื�อกาํกบัควบคุมไม่ใหชุ้มชน

มีการขยายตวั และป้องกนัการบุกรุกป่าชายเลนเพิ�มขึ�น ทั�งนี�  นบัตั�งแต่เริ�มดาํเนินการในปี 2559 จนถึงเดือน พ.ค. 2560 สามารถดาํเนินงานไดค้รบถว้นตามเป้าหมาย โดยจดัหาที�ดินทาํกินให้

ชุมชน จาํนวน 16,000 ไร่  และจดัหาที�ดินเพื�อการอยูอ่าศยั  จาํนวน 9 จงัหวดั 28 ชุมชน  ดงันี�  ปี 2559  จดัหาที�ดินทาํกินใหชุ้มชนในพื�นที�เป้าหมาย 7 ตาํบลของ จ.นครศรีธรรมราช   จาํนวน 

11,000 ไร่ โดยในจาํนวนนี�นาํไปออกหนงัสืออนุญาตแลว้จาํนวน 7,785 ไร่ ส่วนปี 2560 เดือน ม.ค. ถึง พ.ค.นี�  ไดจ้ดัหาที�ดินทาํกินใน จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน 5,000 ไร่    และจดัหาที�ดิน

เพื�อการอยูอ่าศยัใน 9 จงัหวดั 28 ชุมชน สาํหรับพื�นที�ที�มีการดาํเนินการจดัใหเ้ป็นที�ดินทาํกินของราษฎรแลว้ พล.อ.สุรศกัดิ�  กาญจนรัตน ์รมว.ทส.ไดส้ั�งการใหเ้ร่งรัดการออกหนงัสืออนุญาต

ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว

 โฆษก ทส. กล่าวต่อวา่ สาํหรับการจดัที�ดินในพื�นที�ป่าชายเลนเสื�อมโทรมระยะยาวนั�น ในแผนยทุธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2559-2579)  กาํหนดเป้าหมายจดัที�ดินทาํกินในพื�นที�ป่า

ชายเลนใหไ้ด ้80,000 ไร่ ขณะที�แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายจดัที�ดินเพื�อการอยูอ่าศยัใหไ้ด ้18 จงัหวดั  จาํนวน 280 ชุมชน.หห
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