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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   220   วนัพธุที�   7  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 7 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� 2 มิ.ย.   ที�สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(สกศ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ   (ศธ.) 

กล่าวภายหลงัการพบปะคณะกรรมการอิสระ     ดา้นการปฏิรูป

การศึกษา ที�มี นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน    ซึ� งเป็นครั� ง

แรกที�มีการพบปะหลงั     มีการแต่งตั�งตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย  พ.ศ.2560    พร้อมดว้ยผูบ้ริหารองคก์รหลกัของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วา่      วนันี� ถือเป็นวนัประวติัศาสตร์

ของวงการศึกษาไทย     และเป็นผลงานชิ�นสาํคญัที�สุดของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)   และรัฐบาลที�ไดมี้การแต่งตั�ง

คณะกรรมการชุดนี�      ตนถือวา่คณะกรรมการชุดนี�จะเป็นความ

หวงัและเป็นแสงสวา่งในการผลกัดนั  เรื�องการปฏิรูปการศึกษา

 นพ.จรัสกล่าวอีกวา่  จากขอ้มูลทั�งในและต่างประเทศ

เห็นไดช้ดัวา่ประเทศไทยมีโอกาส และความหวงัอีกมากในการ

แข่งขยั เราควรดีมากกวา่นี�ไดอี้ก   หากการศึกษาเราดีกวา่นี� สิ�งที�

เป็นปัญหาหนกัสุดขณะนี� คือเรื�องคุณภาพ      รองลงมาคือความ

เหลื�อมลํ�าถือเป็นเป้าหมายสูงสุด ที�คณะกรรมการตอ้งทาํใหเ้กิด

ขึ�นใหไ้ด ้การปฏิรูปที�ผา่นมา พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2553   มีความ

กา้วหนา้เจริญขึ�นมาในระดบัหนึ�ง     แต่โดยสภาพกย็งัไปไม่ถึง

ไหนจึงเป็นคาํถามใหญ่แต่อยา่งนอ้ยเรากมี็ศาสตร์ของพระราชา

ที�ทรงสอนคนไทยไวม้ากมาย และยิ�งเรามีความเป็นไทยอยูด่ว้ย

แลว้       การขบัเคลื�อนการปฏิรูปการศึกษาจะตอ้งประสบความ

สาํเร็จได.้

ใหเ้กิดขึ�นกบัประเทศไทย จึงไม่รู้สึกกงัวลอะไร 

 ดา้น  นพ.จรัส  กล่าววา่     จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยมี

ความพยายามที�จะปรับปรุงการศึกษาใหมี้ความสาํเร็จยิ�งขึ�น  จึง

มีการตั�งคณะกรรมการอิสระ   ขึ�นมาโดยจุดสาํคญัอยูที่�วา่อิสระ

คือ การปล่อยใหมี้ความเป็นอิสระทางความคิด   แต่ไม่ไดป้ล่อย

ใหเ้ริ�มตน้ใหม่จากศนูย ์     เพราะปัจจุบนัมีขอ้มูลมากมายที�เกี�ยว

ขอ้งกบัการศึกษาที� ศธ.  และคณะกรรมการอิสระสามารถนาํมา

ใชไ้ดท้นัที ซึ� งแนวทางที�คณะกรรมการอิสระจะคิดและกาํหนด

ออกมาจะตอ้งเป็นสิ�งที�สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง    ระยะเวลา 

104 สปัดาห์ หรือ 2 ปี   ตามที�รัฐธรรมนูญกาํหนด แมจ้ะไม่มาก 

แต่กจ็ะพยายามทาํใหถึ้งจุดที�จะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง

ขบัเคลื�อนการปฏิรูปการศึกษาไทยใหป้ระสบความสาํเร็จ

นาํ “ศาสตร์พระราชา” ปรับปรุงคุณภาพและความเหลื�อมลํ�า

สนค.เผย “เงินเฟ้อ” ติดลบครั� งแรกในรอบ 14 เดือน
 นางสุรียพ์ร สหวฒัน ์รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้  (สนค.)  เปิดเผยถึงดชันีราคาผูบ้ริโภคทั�วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน พ.ค.60 วา่  เท่ากบั 100.64   ลด

ลง 0.04% เมื�อเทียบกบัเดือน พ.ค.59 ซึ� งกลบัมาขยายตวัติดลบเป็นครั� งแรกในรอบ 14 เดือนนบัจากเดือน มี.ค.59 ที�ติดลบ 0.46%  และเมื�อเทียบกบัเดือน เม.ย.60  เพิ�มขึ�น 0.15%  ส่วนเฉลี�ย 5 เดือน 

(ม.ค.-พ.ค.) ของปี 60 เพิ�มขึ�น 0.81% ขณะที�เงินเฟ้อพื�นฐานเพิ�มขึ�น 0.46% 

 สาเหตุที�เงินเฟ้อในเดือน พ.ค.60 ลดลง เพราะราคาสินคา้หมวดอาหารและเครื�องดื�มไม่มีแอลกอฮอล ์ลดลง 1.38% จากการลดลงของผกัสดมากสุดถึง 26.56% ผลไมล้ดลง 2.55%  เพราะ

ปีที�แลว้เกิดภาวะภยัแลง้ทาํใหผ้กัและผลไมร้าคาสูง ขณะที�ขา้วแป้งและผลิตภณัฑจ์ากแป้งลด 1.92% ไข่และผลิตภณัฑน์มลด 1.46% ส่วนสินคา้ที�ไม่ใช่อาหารและเครื�องดื�มเพิ�ม 0.74% จากการสูง

ขึ�นของนํ�ามนัเชื�อเพลิง 4.99% เคหสถานเพิ�ม 0.64% บนัเทิงการอ่านการศึกษาเพิ�ม 0.44% ยาสูบและเครื�องดื�มมีแอลกอฮอลเ์พิ�ม 0.08% ส่วนเครื�องนุ่งห่มและรองเทา้ลด 0.01%

 “เงินเฟ้อเดือน พ.ค. ที�กลบัมาลดลง เพราะหมวดอาหารเป็นตวัฉุด   โดยเฉพาะกลุ่มผกัที�ราคาปรับลดลงมาก ปีนี�ไม่มีปัญหาภยัแลง้ราคากเ็ลยปกติแต่เดือนต่อไปราคาผกัอาจจะสูงขึ�นกไ็ด ้

เพราะขณะนี� เกิดภาวะนํ�าท่วม ทาํใหผ้ลผลิตเสียหาย ส่วนหมวดไม่ใช่อาหาร มีแค่ราคานํ�ามนัที�ปรับตวัสูงขึ�น ส่วนรายการอื�นๆ ทรงตวั”

 ทั�งนี�  สนค.จะประเมินเป้าหมายเงินเฟ้อทั�งปี 60 ใหม่ในการแถลงข่าวเงินเฟ้อเดือน ม.ย. 60 จากเป้าหมายเงินเฟ้อขณะนี� ที�คาดจะขยายตวั 1.5-2.2% เพราะมีปัจจยัใหม่ที�ส่งผลกระทบ  โดย

เฉพาะราคานํ�ามนัดิบดูไบที�มีแนวโนม้สูงขึ�น ขณะที�อตัราแลกเปลี�ยนแขง็ค่าขึ�น และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทาํใหเ้กิดการจบัจ่ายใชส้อยมากขึ�น.
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