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หนา ๒ P

 วันพืชมงคล ๒๕๖๔ นี้ตรงกับวันจันทรที่ ๑๐ พฤษภาคม 
ซึ่งเปนวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ แตเนื่องดวยสถานการณโควิด-๑๙ 
จึงงดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่สนามหลวง 
ในป ๒๕๖๔ นี้ จึงปรับรูปแบบการจัดพิธีโดยจะประกอบพิธีปลุกเสก
เมล็ดพันธุ ข าว และประกอบพิธี ไถหว านในแปลงนาทดลอง 
สวนจิตรลดา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเผยแพรกำหนด
การและรายละเอียดพระราชพิธีผานทางเว็บไซตพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงเปนประธานในการประกอบพิธี

ปลุกเสกเมล็ดพันธุ ข าวพระราชทาน เพื่อเปนเมล็ดพันธุ สำหรับ
เพาะปลกู ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม พระบรมมหาราชวงั 
ในวันอาทิตย ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดย พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
ประธานองคมนตรี เปนประธานฝายฆราวาส
 ในป ๒๕๖๔ นี้ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ประธานองคมนตรี 
ปฏิบัติหนาที่ประธานในพิธีหวานขาวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา 
ในวันจันทรที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี 
นายทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พระยาแรกนาขวัญ เปนผูหวานขาว เพื่อเปนเมล็ดพันธุสำหรับการ
ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในป
พุทธศักราช ๒๕๖๕

รมเกลาชาวไทย
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วิถีใหม “พิธีหวานขาวพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”
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 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ เปนประธานการประชุมสื่อสารแผนการปรับกิจกรรมโครงการ

ประชาสัมพันธของหนวยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ที่ ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโคว�ด-๑๙ ระลอกใหม 

โดยมีผูเขารวมประชุมไดแก ผูอำนวยการสถานีว�ทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

ผูอำนวยการสวน หัวหนาฝายในสังกัดที่เกี่ยวของ  ณ หองประชุมพระธรรมเสนานุวัตร สปข.๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

 สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อโรคในสถานที่ทำงานภายในอาคารที่ทำการ ของสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ 

และสถานีว�ทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก รวมถึงอาคารบานพักอาศัยขาราชการ เพ�่อปองกันการแพรระบาดของ

เชื้อโคว�ด-๑๙ ที่กำลังแพรระบาด เพ�่อสรางความเชื่อมั่นและเปนขวัญกำลังใจในการทำงานแกบุคลากรในสังกัด โดยไดรับการสนับสนุน 

จากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ ๔ (ร.๔ พัน ๓) คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ ๓ (๒๘ เม.ย. ๖๔)
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สปข.๔ จัดประชุมสื่อสารแผนการปรับกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธอันเนื่องมาจากสถานการณระบาดของโรคโคว�ด-๑๙

สปข.๔ ฉีดพนยาฆาเชื้อปองกันโรคโคว�ด-๑๙
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 สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ไดรับงบประมาณ (งบลงทุน) ในการกอสรางบานพักราชการ แกสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

ในสังกัด จำนวน ๓ แหงคือ สวท.พ�ษณุโลก, สวท.เพชรบูรณ และ สวท.ตาก ซึ่งเปนบานพักราชการทั้งแบบเดี่ยวและแบบบานแฝด 

เพ�่อทดแทนบานพักอาศัยหลังเกา ที่ทรุดโทรมจากการใชงานเปนระยะเวลานาน และบรรเทาความเดือดรอนเร�่องที่อยูอาศัยแกขาราชการ

ในสังกัด โดยมีกำหนดแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ 
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ความคืบหนาบานพักขาราชการ สวท.ในสังกัด สปข.๔ 

 ทีมขาว สทท.พ�ษณุโลก ลงพ�้นที่ หมู ๑ บานบอโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพ�ษณุโลก เพ�่อผลิตสกูปขาว “บอเกลือพันป” เมื่อวันที่ 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีประวัติความเปนมาในสมัยพอข�นบางกลางหาว (ทาว) เมื่อพระองคทรงครองเมืองบางยาง (ปจจ�บันคือ 

อำเภอนครไทย จังหวัดพ�ษณุโลก) 

ทีมขาว สทท.พ�ษณุโลก ลงพ�้นที่ผลิตสกูปขาว “บอเกลือพันป”
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 เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ ฝายรายการ สทท.พ�ษณุโลก ลงพ�้นที่ในจังหวัดพ�ษณุโลก ผลิตรายการสาระธรรมนำสุข จำนวน ๒ ตอน  

ตอนที่ ๑ ลิ�มสลักจิตนอตสลักใจ โดยพระครูเกษมวาปพ�สัย รองเจาคณะอำเมืองพ�ษณุโลก  ณ  วัดบึงกระดาน  ตอนที่ ๒ พรหมว�หารธรรม 

โดยพระครูประทีปธรรมานุรักษ  ณ วัดคูหาสวรรค 

สทท.พ�ษณุโลก ลงพ�้นที่ผลิตรายการสาระธรรมนำสุข 

 สทท.พ�ษณุโลก ผลิตรายการ Healthy Club ตอน “นอนกรน…อันตรายแคไหน” โดยมี พญ.มัณฑนา ประกาศสัจธรรม 

แพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรการนอนหลับ โรงพยาบาลมหาว�ทยาลัยนเรศวร มาใหความรูเกี่ยวกับการนอนกรน ไมวาจะเปน สาเหตุ 

อาการ วธ� กีารตรวจวน� จิฉยั การรกัษา และการผา ตดั ออกอากาศทางชอ ง NBT 2 HD เมอ่ืวนัท ่ี๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. 

สามารถรับชมยอนหลังไดทาง ชอง ๑๑ NBT North และเพจ Healthy Club - NBT

สทท.พ�ษณุโลก ผลิตรายการ Healthy Club ตอน “นอนกรน…อันตรายแคไหน”



Pหนา ๖
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 สทท.พ�ษณุโลก ผลิตรายการ KIDsดี ตอน “เสนทางแหงความุงมั่น เพ�่อความงกุฎ” สัมภาษณเด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลือสงวนศักดิ์ 

(นองแอล) รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ TOP MODEL YOUNG GRAND PHITSANULOK  เกี่ยวกับเสนทางในการประกวด

นางงามและเดินแบบ พ�ดคุยถึงประสบการณ แรงบันดาลใจ การฝกฝนบุคลิกภาพ การแบงเวลาในการเร�ยนและงานอดิเรก 

ใหประสบผลสำเร็จ โดยไดแรงสนับสนุนและสงเสร�มในการทำกิจกรรมจากครอบครัว ออกอากาศทางชอง NBT 2 HD เมื่อวันที่ 

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. สามารถรับชมยอนหลังไดทางเพจ Kidsดี เวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเกง

สทท.พ�ษณุโลก ผลิตรายการ KIDsดี ตอน “เสนทางแหงความมุงมั่น เพ�่อความงกุฎ”

 นางสาวนันทนีย ติบใจ ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ (สวท.เพชรบูรณ) นำบุคลากร

ในสังกัด ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. เพ�่อเปนการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงาน และบร�เวณโดยรอบ รวมถึงบานพักอาศัยของเจาหนาที่ 

ใหมีสภาพแวดลอมที่ดีข�้น ทำใหชวยเพ�่มประสิทธิภาพดานการผลิต การบร�การ และการทำงานขององคกรใหสูงข�้น (๑๓ พ.ค. ๖๔)

สวท.เพชรบูรณ จัดกิจกรรม 5 ส.
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 นางระพ�พร  มีสะอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ และบุคลากรในสังกัด รวมใจฉีดวัคซีนปองกันโคว�ด-๑๙ เพ�่อสราง

ภูมิคุมกันหมู และเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนวาการฉีดวัคซีนมีความปลอดภัย สามารถลดความรุนแรงของอาการปวย

และลดการเสียชีว�ตได

บุคลากร สปข.๔ รวมใจฉีดวัคซีนปองกันโคว�ด-๑๙

 สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก (สวท.พ�ษณุโลก) โดยนายพ�พัฒน สัสดีแพง ผู อำนวยการ

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแห งประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก เป ดเผยถึงการพัฒนางาน ด วยการจัดรายการรูปแบบใหม  

ตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคว�ด-๑๙ โดยการใหเจ าหนาที่  จัดรายการนอกหองสงจากที่บ าน (WFH) 

เพ�่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคว�ด-๑๙ ที่กำลังระบาดอยางรุนแรงตามมาตรการ DMHTT 

ซึ่งเปนการอำนวยความสะดวก แกเจ าหนาที่ผู จัดรายการและผู ฟงทางบานก็ยังคงไดรับอรรถรสจากการฟงและรับชมทาง

เพจ สวท.พ�ษณุโลก ไดเหมือนเดิม

สวท.พ�ษณุโลก พัฒนางานจัดรายการแบบ WFH จากสถานการณโคว�ด-๑๙



Pหนา ๘

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางระพ�พร มีสอาด ผู อำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ นำผู บร�หารในสังกัด 

ร วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ าสุทิดาพัชรสุธาพ�มลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีหนวยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทำการบันทึกเทปถวายพระพร ณ หองประชุม

นครสรลวง องคการบร�หารสวนจังหวัดพ�ษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพ�ษณุโลก จังหวัดพ�ษณุโลก 

บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพ�มลลักษณ พระบรมราชินี

 ทีมขาว สทท.พ�ษณุโลก ลงพ�้นที่ สวนสารผล (ตามรอยพอหลวง) บานเขานอย หมูที่ ๔ ตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง 

จังหวัดพ�ษณุโลก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ�่อผลิตสกูปขาว “อยูอยางเศรษฐกิจพอเพ�ยงตามปรัชญาของพอหลวงรัชกาลที่ ๙” 

ทีมขาว สทท.พ�ษณุโลก ลงพ�้นที่ผลิตสกูปขาว “อยูอยางเศรษฐกิจพอเพ�ยง”

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  http://region4.prd.go.th/
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ภาษาไทย
ภาษาสื่อ

กะเพรา

คำที่เขียนถูก

กะเพา, กระเพา, กระเพรา

มักเขียนผิดเปน

(พระ)ชนมพรรษา

คำที่เขียนถูก

 (พระ)ชนมพรรษา

ไดรฟ (drive)

คำที่เขียนถูก

ไดรฟ

 ปจจุบันการใชภาษาไทยอยางผิดๆ ถือเปนปญหาใหญในประเทศไทย และจะใชผิดกัน
ไปเรื่อยๆ จนติดเป นนิสัย “ภาษาไทย ภาษาสื่อ” จึงตระหนักถึงการใช ภาษาไทย
ใหถูกตองและเห็นความสำคัญของการใชภาษาไทยในปจจุบัน

มักเขียนผิดเปน มักเขียนผิดเปน

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 มหาเถรสมาคม ไดมีมติใหวัดทุกวัดทั่วประเทศไดประกอบพิธี
เจริญพระพุทธมนต เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
และใหวัดทุกวันสวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวันจนกวา
สถานการณจะคลี่คลาย จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม  ไดแ พรข ยายออกไปเปน วงกวา ง 
แพร กระจายออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศอย างรวดเร็ว 
ทำใหมีผูติดเชื้อสะสม และผูติดเชื้อรายใหม เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก 
และไดมีผู เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโนมจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น 
ทำใหเกิดผลกระทบตอคณะสงฆและพุทธศาสนิกชน ทั้งทางดาน
จิตใจและความเปนอยู ซึ่งในสมัยพุทธกาล การระบาดของโรค

ก็เคยปรากฏ องคพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงใหสวดมนตบทรตนสูตร 
เพื่อขจัดปดเปาโรครายและอุป ทวันตรายทั้งมวลใหประชาชน
ปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ได ขยายไปในวงกว าง สร างความตื่นตระหนกตอประชาชน
ทุกเพศทุกวัย ดังนั้น เพื่อเป นขวัญและกำลังใจแกประชาชน 
และความเปนสิริมงคลตอประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจ
มีสติในการใชชีวิตประจำวันใหปลอดภัยจากการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  http://region4.prd.go.th/
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ทุกคนมีอดีต มีความหลังกันทั้งนั้น

มีแผลเปนติดอยูที่ตัว

บางคนติดอยูที่ใจ สลัดอยางไรก็ไมหลุด

ถาใจเราไมปลอยวาง

 “เราชนะ” ครม.ไฟเขียวจ าย 
“เงินเยียวยา” ๒,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๗.๘ 
หมื่นลานบาท ขยายระยะเวลา ใชสิทธิ์ถึง

โครงการ “เราชนะ” : โอนเงินเขาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
 • วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
 • วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
โครงการ “เราชนะ” : โอนเงินเขาบัตรประชาชน (กลุมเปราะบาง)
 • วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
 • วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
โครงการ “ม.๓๓ เรารักกัน” : โอนเงินเขาแอปพลิเคชั่น “เปาตัง”
 • วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
 • วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ทุกโครงการสามารถสะสมยอดใชจายไดถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หลวงปูแสง ญาณวโร

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  http://region4.prd.go.th/

สิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๖๔ 
 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลัง
ประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกไทยคูฟา ระบุวา 
ครม.ไดอนุมัติมาตรการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาด โควิด-๑๙ ระลอกที่ ๓ เพื่อดูแลประชากรประมาณ 
๔๐ กวาลานคน โดยอนุมัติจายเงินเยียวยาเพิ่มในโครงการ “เราชนะ”
และ “ม.๓๓ เรารักกัน” อีกโครงการละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีไทมไลน
จายเงิน ดังนี้ 
โครงการ “เราชนะ”: โอนเงินเขาแอปพลิเคชั่น “เปาตัง” 
 • วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
 • วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
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๑. เขาวาฉีดแลวตาย?
 ฉีดวัคซีนแลวไมมีคนตายแตมีคนตายจากโควิดทุกวัน
๒. ฉีด ไมฉีด หรือรอ?
 ฉีดแล วโอกาสติดลดลงครึ่งหนึ่งทันที และช วยป องกัน
คนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก ๆ  ที่ตอนนี้ยังไมมีวัคซีน
๓. วัคซีนยี่หอไหนดีกวากัน?
 ทุกยี่หอประสิทธิภาพในภาพรวมไมตางกัน
๔. ปองกันไวรัสกลายพันธุได?
 ได ไวรัสกลายพันธุบางตัวทำใหประสิทธิภาพลดลง แตลดลง
แปลวายังมีประสิทธิภาพอยู
๕. เข็ม ๑ กับเข็ม ๒ คนละยี่หอ?
 ไมแนะนำ ยกเวนกรณีหมอเห็นวาจำเปน
๖. ผลขางเคียง อาการเปนอยางไร
 ผลขางเคียงที่เปนอาการแพจริง ๆ มีเพียง ๑ ในแสนสวน ไขต่ำ 
ปวด บวม แดง รอน มีรายงานไมถึง ๑๐% มีไข  
 เปนอาการปกติ แสดงวา รางกายมีปฏิกิริยาตอบสนองตอวัคซีน 
อายุนอย/เพศหญิงเปนมากกวา
๗. ทำใหเกิดลิ่มเลือดอุดตันจริงไหม?
 การฉีดไมไดเพิ่มปรากฏการณการเกิดลิ่มเลือดทั่วไป
๘. มีอาการชาครึ่งตัวหลังฉีดจริงไหม?
 อาการชา หรือออนแรงครึ่งตัวเกิดได เปนอาการชั่วคราว
อาจเกิดจากรางกายไมพรอม ออนเพลีย หรือกลัว หายเปนปกติได
ใน ๑-๓ วัน หรือไมเกิน ๑ สัปดาห
๙. วัคซีนตางยี่หอ ผลขางเคียงตางกันไหม?
 ตาง แอสตราเซเนกาเปนวัคซีน “เชื้อเปน” ทำใหมีไข ปวดเมื่อย 
แตมีประสิทธิภาพสูงตั้งแตเข็มแรก 
 ซีโนแวคเปนวัคซีน “เชื้อตาย” ผลขางเคียงนอย แตตองฉีดครบ 
๒ เข็ม จึงจะมีภูมิคุมกันเต็มท่ี
๑๐. กรณีพบอาการขางเคียงหลังฉีด?
 ณ จุดฉีดวัคซีนทุกจุดจะมี จนท. และอุปกรณพรอมดูแลตาม
มาตรฐานหลังฉีดจะตองอยูดูอาการ ๓๐ นาท ีถามีอาการขางเคียง
สามารถแกไขและสงตอไดทันที
๑๑. ทำไมใหคนแกฉีดซีโนแวค?
 กอนหนานี้ จริง ๆ ไมไดมีขอหาม แตเพราะตอนหลังนี้มีผล
การศึกษาเพิ่มขึ้น ที่ยืนยันว าปลอดภัย ทีมหมอจึงเสนอให 
ปลดล็อกเรื่องอายุมีตัวไหน จะไดฉีดตัวนั้นกอน แตไมไดบังคับ
๑๒. ใครบางที่ยังไมควรฉีด
 ๑) กำลังเจ็บปวย ๒) มีโรคประจำตัวอาการหนัก เชน โรคหัวใจ 
ที่ภาวะหัวใจวาย หรือหัวใจเตนผิดจังหวะอยู ตองใหแพทยประจำตัว
ประเมิน ๓) หญิงตั้งครรภไตรมาสแรก (นอยกวา ๑๒ สัปดาห)

NEWS

 ผูใชแอนดรอยด ๑๐๐ ลานราย จาก ๒๓ แอปเสี่ยงขอมูล
สวนตัวหลุดเนื่องจากการตั้งคาระบบ cloud ที่ผิดพลาด
 ตอนนี้แอปใหมๆหันมาใชงาน Cloud มากขึ้น ไมวาจะเปน
พื้นที่เก็บขอมูล, ใชเปน databases แบบ Real time, จัดการ
การแจงเตือน, วิเคราะหการใชงานแอปของตัวเอง แตปญหาคือ
นักพัฒนามักจะละเลยเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของการ
ตั้งคาบน Cloud
 ไดคนพบวามีการหลุดขอมูลอยางอีเมล, ขอความแชท, 
ขอมูลพิกัด, รหัสผาน, รูปภาพ, ขอมูลสวนตัวรวมถึงขอมูลอื่นๆ 
ที่เป ดใหทุกคนเขาถึงไดเพียงแคมีอินเทอรเน็ต โดยขอมูลนี้
หลุดมาจาก ๒๓ แอปบนแอนดรอยดเนื่องจากการตั้งคาบริการ 
Cloud ที่ผิดพลาด ซึ่งขอมูลเหลานี้อาจจะนำไปสูการหลอกลวง, 
การสวมรอยได
 แอปที่มีการหลุดของขอมูลนั้นมียอดดาวนโหลดตั้งแต 
๑๐,๐๐๐-๑๐ ลานครั้ง มีตั้งแตแอปดูดวง, แอปเรียกแท็กซี่ , 
แอปสรางโลโก และแอปอัดหนาจอ เปนตน
 ยกตัวอยางเชนแอป Astro Guru ที่มียอดดาวนโหลด
มากกวา ๑๐ ลานครั้งนั้น จะใหเราใสซื่อ วันเกิด เพศ พิกัด อีเมล 
การจายเงิน จากนั้นจะสงคำพยากรณมาใหเรา ลองนึกดูวาเมื่อ
ขอมูลเหลานี้หลุดออกไปจะนากลัวขนาดไหน

ผูใชแอนดรอยด ๑๐๐ ลานราย

HEALTH
Y

CLUB
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วัคซีนปองกันโคว�ด-๑๙

เสี่ยงขอมูลสวนตัวหลุด

 นั กพัฒนายั ง ใช   push no t i f i c a t i on  ในการส  ง
การแจงเตือนไปยังผูใชเวลาที่มีฟเจอรใหมๆ แจงเตือนขอความ 
ซึ่งบริการนี้จะใช key ในการระบุวาใครเปนสงมา ซึ่ง key 
เหลานี้จะถูกฝงในแอปเลย หากแฮกเกอรเขาถึงไดก็จะสามารถ
ควบคุมการแจงเตือน สงขอความฝงมัลแวร หรือพาไปยังเว็บฟชชิ่ง 
โดยที่เราหลงเชื่อวานักพัฒนาเปนคนสงมา
 แฮกเกอรก็มีหลายวิธีในการเขาถึงแอปเหลานี้ ดังนั้น 
การลงแอปปองกันไวรัสไวในเครื่องก็จะชวยปองกันไดในระดับหนึ่ง
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หนา ๑๒

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ พิษณุโลก เลขที่ ๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทร.๐-๕๕๓๒-๒๖๙๔ โทรสาร.๐-๕๕๒๘-๐๗๙๗ website : http://region4.prd.go.th/

P

 “ชัยฟารม” สวนดอกไมนานาพรรณ และการทองเที่ยว
เชิงเกษตร อำเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค เปนแลนดมารค
แหงใหมที่นาจับตามองสำหรับคนที่ชอบถายรูป
 “ชัยฟารม” ไดทำการเปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีสวนดอกไมนานาพันธุ เจาของสวนเลาวา 
“สวนแหงนี้สามารถสรางรายไดใหกับชาวบานบริเวณใกลเคียง 
มี ส วนชั ยฟ า ร  มอยู  ที่ นี่  แ ต  คนที่ จ ะ เ ดิ นท า งมา เที่ ย วส วน 
เขาตองเริ่มจากบานเขา ไมวา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต 
หรือกรุงเทพมหานคร เขาจะตองผานรานอาหาร ปมน้ำมัน และราน
ขายของต างๆ พร อมที่จะจับจ ายในเส นทางที่ เขาผ านไปมา 
ก็เลยทำใหที่นเ่ีปนแลนดมารคสำหรับถายรูป”

พื้นที่ทั้งหมดเปน ๓ เจนเนอรเรชั่น ซึ่งจะหมุนเวียนกันออกดอก
ใหชมความงดงามกันตลอดทั้งป 
 ชัยฟารม ตั้งอยูที่ ต.เขาดิน อ.เกาเลี้ยว จ. นครสวรรค 
เปดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. คาบำรุงฟารมคนละ ๕๐ บาท/คน

 ส วนชั ย ฟ า ร  ม มี แ หล  ง ชิ ม  ช  อ ป  แ ช ะ  ม า กม าย 
มีทางเดินสายรุง ดานหนาเปนดอกหงอนไก อีกดานหวานปอเทือง 
และที่กำลังเพาะตนกลาอีก ๖๐,๐๐๐ ตน มีตนสรอยไก ๖ สี 
แสนกวาตน มากาเร็ตสีมวงเปนพู สวยงาม มีฟลามิงโก และ
ชายหาดเทียม แปลงดอกไมตรงนี้ทั้งหมดประมาณ ๒๐ ไร  

ทองเที่ยวทั่วถ
ิ่น

ภาคเหนือ
ตอนลาง “ชัยฟารม”

สวนดอกไม แลนดมารคใหม นครสวรรค
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