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๑๑๑๐ ๑๑ LINE VOOM

แพลตฟอรมว�ดีโอสั้น
๑๒ ฝูงคางคาวนับลาน

เขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ำเจาราม

รูจัก Molnupiravir

แนวทางรักษาโรคโคว�ด ในอนาคต

วันคล�ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ�เบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม

วันวานยังหวานอยู
ณ งานกาชาด



วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

หนา ๒ P

 วันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกป และภายหลังการ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักนายกรัฐมนตรี
ไดออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ 
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ วา การกำหนดใหวันที่ ๕ ธันวาคม
ของทุกปเป นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ ๑) เปนวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒) เปนวันชาติ และ ๓) เปนวันพอแหงชาติ 
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป
 ความสำคัญ
  “วันชาติ”  โดยทั่วไปมักจะหมายถึง วันเฉลิมฉลองที่ประเทศนั้นๆ 
ไดรับอิสรภาพ เปนเอกราช หรือเปนวันสถาปนาประเทศ รัฐ ราชวงศ 
วันพระราชสมภพของกษัตริย วันเกิดประมุขของรัฐ หรืออาจจะ
เปนวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตรอื่นๆ แตมักจะถือเปน
วันหยุดประจำของชาติ ซึ่ง"วันชาติ” ของแตละประเทศจะเปนวันใด 
ก็ขึ้นอยูกับการกำหนดของประเทศนั้นๆ
 ความเป นมาของวันชาติไทย แตเดิมกำหนดให เป นวันที่ 
๒๔ มิถุนายน เพราะเปนวันเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งวันชาติของไทยนั้นอยูมานานถึง ๒๑ ป นับตั้งแตป 
พ . ศ .  ๒๕๐๓  ก็ ไ ด  มี ก า ร เปลี่ ย นแปลง ให  ถื อ วั นคล  า ย วั น
พระบรมราชสมภพ เปน “วันชาต”ิ มาจนถึงปจจุบัน

 วนัท ่ี๕ ธนัวาคม ของทกุป  จะเปน วนัคลา ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
ของพระบ าทสม เ ด็ จ พ ร ะปรมิ น ท รมห าภู มิ พ ลอดุ ล ย เ ด ช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และเปนวันพอแหงชาติ ซึ่งมีขึ้นครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓ เนื่องจากพอเปนบุคคลผูมีพระคุณ
และมีบทบาทสำคัญตอครอบครัว ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม 
ของทุ กป   ซึ่ ง เป  นวั นคล  ายวั น เฉลิ มพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
จัดตั้งเปน “วันพอแหงชาติ”
 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
(รัชกาลที่ ๑๐) โปรดเกลาฯ ใหวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกป เปนวันคลาย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพอแหงชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย) 
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงอทุศิพระวรกาย พระราชหฤทยั 
และพระสติปญญาของพระองค บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอัน
ยังประโยชนสุขใหแกราษฎรของพระองคมาโดยตลอด และไดเชิดชู
สดุดีพระ เกี ยรติคุณพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใหทรงเปนพระบิดา
แหงศาสตรตางๆ ๙ แขนง อันไดแก ๑. พระบิดาแหงการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ๒. พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย ๓. พระบิดา
แหงฝนหลวง ๔. พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย ๕. พระบิดาแหง
การประดิษฐ  ไทย ๖ .  พระบิดาแห งการอนุรักษ มรดกไทย 
๗. พระบดิาแหงการวิจัยไทย ๘. พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย 
และ ๙. พระบิดาแหงการวิจัยและพัฒนาขาวไทย

รมเกลาชาวไทย
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วันคลายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ



หนา ๓P

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 นาวาอากาศเอกสิระ บุญญะพาศ ผู บังคับการกองบิน ๔๖ และคณะ เขาพบคารวะ นางระพ�พร มีสอาด ผู อำนวยการ

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ในโอกาสเขารับตำแหนงใหม เพ�่อประสานความรวมมือดานการประชาสัมพันธในอนาคต สรางความสัมพันธ

อันดีระหวางหนวยงาน โดยมีเปาหมายในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว เชื่อถือไดแกประชาชน (๑ พ.ย. ๖๔)

 เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔ นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ พรอมคณะผูบร�หาร ใหการตอนรับนายภูสิทธิ์ 

อนันทวัฒน ขนสงจังหวัดสุโขทัย รักษาการขนสงจังหวัดพ�ษณุโลก พรอมคณะ ที่เดินทางเขาพบปะพ�ดคุย สรางสัมพันธไมตร�ระหวาง

องคกร โดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธ 

 ดานนายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน ขนสงจังหวัดสุโขทัย รักษาการขนสงจังหวัดพ�ษณุโลก เปดเผยวา สำนักงานขนสงจังหวัดพ�ษณุโลก 

เตร�ยมจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กษ (กิจการรุงโรจน โชติชวงเกษมศร�) โดยการเสนอราคาผานระบบอินเตอรเน็ต จำนวน ๓๐๑ 

หมายเลข รายไดทั้งหมดจากกการประมูลนำเขากองทุนเพ�่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการชวยเหลือ

ผูพ�การที่ประสบภัยจากการใชรถใชถนน สนับสนุนสงเสร�มความปลอดภัยในการใชรถใชถนน โดยเปดใหลงทะเบียนพรอมเสนอราคา

ผานระบบอินเตอรเน็ตไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และปดการประมูลในวันที่ ๑๘  ธ.ค. ๖๔ 

ผูบังคับการกองบิน 46 และคณะ เขาพบคารวะผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔

ขนสงจังหวัดสุโขทัย รักษาการขนสงจังหวัดพ�ษณุโลก พรอมคณะ หาร�อเร�่องการประชาสัมพันธ
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Pหนา ๔

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4 นำขาราชการ พนักงาน ลูกจางในสังกัด รวมกิจกรรมทำความสะอาด 

Big Cleaning Day เก็บกวาดขยะ ตัดแตงกิ�งไม ลางฟ�ตบาต บร�เวณหนาสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ รวมกับจังหวัดพ�ษณุโลก 

ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ "พ�ษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใตยุทธการ "สรางเมืองสวย 

สองแควสะอาดสดใส" เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดรวมกิจกรรม Big Cleaning Day “พ�ษณุโลกเมืองสะอาด”

 สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจ ดร. ยุพา ทว�วัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปดงาน 

สุดยอดชุมชนคุณธรรมตนแบบ “เที่ยวชุมชน ยลว�ถี เมืองลับแล” และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ�น ณ ประตูเมืองลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ เมื่อวันที่ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๔

สปข.4 ประชาสัมพันธการจัดงานสุดยอดชุมชนคุณธรรมตนแบบ “เที่ยวชุมชน ยลว�ถี เมืองลับแล”
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หนา ๕P

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจรองนายกรัฐมนตร� นายว�ษณุ เคร�องาม ในการตรวจเยี่ยมใหกำลังใจ

ประชาชน รับฟงปญหา แนวทางการบร�หารจัดการน้ำ เพ�่อแกไขปญหาในพ�้นที่ภาคเหนือตอนลาง รวมถึงการมอบถุงยังชีพใหแกประชาชน

ผูประสบภัยน้ำทวม ที่ ต.สะแกกรัง ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี และ เทศบาลตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีร� และ เทศบาลตำบลโกรกพระ 

อำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีการจัดรายการสด ผานทาง NBT2HD และ NBT North และ Facebook 

Live ผานเพจสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ นอกจากนี้ยังมี สวท.นครสวรรค เปนแมขายถายทอดเสียง ผานคลื่นความถี่ ๙๓.๒๕ MHz 

และสถานีอื่นๆ ในสังกัด สปข.๔ รับสัญญาณการถายทอด

สปข.๔ ประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจรองนายกรัฐมนตร� ลงพ�้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ใหการตอนรับรัฐมนตร�ประจำสำนักนายกรัฐมนตร� นายอนุชา 

นาคาศัย ในโอกาสลงพ�้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในพ�้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยนำทีม สวท.สุโขทัย 

จัดรายการสด ผาน Facebook Live เพจสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ และถายทอดเสียง ผานคลื่นความถี่ ๙๓.๗๕ MHz และ NBT พ�ษณุโลก 

รายงานสด ในรายการ NBT รวมใจ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

“เพ�่อนชวยเพ�่อน กองทุนหมูบานปนน้ำใจ ฟ��นฟ�สมาชิกผูประสบภัยหลังน้ำทวม”
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Pหนา ๖

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจ นายจ�ร�นทร  ลักษณว�ศิษฏ รองรัฐมนตร�และรัฐมนตร�วาการ

กระทรวงพาณิชย ลงพ�้นที่ตรวจติดตามผลดำเนินการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว มอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดิน

ของกองทุนฟนฟ�และพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ที่องคการบร�หารสวนตำบลปาแฝก อำเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย สวท.สุโขทัย ทำการ Facebook Live การลงพ�้นที่ผานเพจ สวท.สุโขทัย กรมประชาสัมพันธ 

และ สทท.พ�ษณุโลก ทำขาวการลงพ�้นที่ของรองนายกรัฐมนตร�ฯ ดวย

สปข.๔ ประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจรองนายกรัฐมนตร�และรัฐมนตร�วาการกระทรวงพาณิชยลงพ�้นที่จังหวัดสุโขทัย

 สวท.เพชรบูรณ ถายทอดเสียงพ�ธีอุมพระดำน้ำ ประจำป ๒๕๖๔ ทางคลื่น FM ๑๐๒.๗๕ MHz เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ณ บร�เวณทาน้ำวัดโบสถชนะมาร พ�ธีเร�่มจากนายกฤษณ คงเมือง ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ ไดอัญเชิญพระพ�ทธมหาธรรมราชา

ข�้นประดิษฐานบนเร�อ จากวัดไตรภูมิมายังแมน้ำปาสัก และแหองคพระพ�ทธมหาธรรมราชาลองไปตามสายน้ำ ถึงทาน้ำวัดโบสถชนะมาร 

เพ�่อประกอบพ�ธีอุมพระดำน้ำ ที่ปฏิบัติสืบทอดมานาน และเชื่อกันวาเปนพ�ธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อันจะนำความสุข ความสงบรมเย็นมาสูเมือง 

สงผลใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล พ�ชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ และทำใหชาวเพชรบูรณมีความเจร�ญรุงเร�อง  

สวท.เพชรบูรณ ถายทอดเสียงพ�ธีอุมพระดำน้ำ ประจำป ๒๕๖๔

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔  http://region4.prd.go.th/



หนา ๗P

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ เปนประธานเปดโครงการ “สปข.๔ สื่อสารทันสมัย ปนน้ำใจ 

สูโรงเร�ยนและชุมชน” ณ โรงเร�ยนบานวังลึก อำเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย การจัดโครงการ ออนกราวดในครั้งนี้ เปนแนวทางหนึ่ง

ที่จะทำให สื่อ หนวยงาน และบุคลากร เขาถึงกลุมเปาหมายอยางใกลชิดแนบแนน โดยการนำงานบร�การตางๆ ลงพ�้นที่สูสถานศึกษา

และชุมชน นอกจากเปนการสงเสร�มภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยงานแลว ยังเปนการแสวงหาแนวรวมและสรางเคร�อขายการประชาสัมพันธ

ในระดับพ�้นที่ การเพ�่มจำนวนผูชม ผูฟง และการยอมรับ เชื่อถือ โดยรวมของหนวยงาน

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดโครงการ “สปข.๔ สื่อสารทันสมัย ปนน้ำใจ สูโรงเร�ยนและชุมชน”

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔  http://region4.prd.go.th/



Pหนา ๘

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมรวมใจภักดิ์ สปข.๔ พันตำรวจโทวัชร�นทร พ�มพกะภีร ผูอำนวยการสำนักงาน

คณะกรรมการการเลอืกตง้ั ประจำจงัหวดัพษ� ณโุลก พรอ มคณะเขา เยย่ีมคารวะ นางระพพ� ร มสีอาด ผอู ำนวยการสำนกัประชาสมัพนัธเ ขต ๔ 

เนื่องในโอกาสเขารับตำแหนงใหม โดยผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพ�ษณุโลก แสดงความประสงค

ที่จะประสานความรวมมือดานการประชาสัมพันธในอนาคต สรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน โดยมีเปาหมายในการ

ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว เชื่อถือไดแกประชาชน

ผอ.กกต. ประจำจังหวัดพ�ษณุโลก เขาเยี่ยมคารวะ ผอ.สปข.๔

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ เปนประธานการประชุมพ�จารณาคัดเลือกผลงานการผลิตสารคดีสั้น 

พรอมดวยคณะกรรมการตัดสินระดับเขต โดยสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ไดจัดทำโครงการสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อระดับภูมิภาค 

กองทุนการออมแหงชาติ เพ�่อสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนกลุมเปาหมายใหไดรับรูขาวสาร รวมทั้งสิทธิประโยชนในการเปนสมาชิก 

กอช. และสงเสร�มความรูดานการออมเง�น ตลอดจนวางแผนการเง�นเพ�่อเกษียณ ในลักษณะของ สารคดีสั้น ผลิตโดยสถานีว�ทยุ

กระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) ในพ�้นที่จำนวน ๘ สถานี และสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด จำนวน ๙ จังหวัด ตลอดจนไดจัด

กิจกรรมการประกวดการผลิตสารคดีสั้นตามโครงการดังกลาวข�้น เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมพระธรรมเสนานุวัตร สปข.๔

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดประชุมพ�จารณาคัดเลือกผลงานการประกวดสารคดีสั้น

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔  http://region4.prd.go.th/



หนา ๙P

ภาษาไทย
ภาษาสื่อ

ทแยง

คำที่เขียนถูก

ทะแยง, แทยง

มักเขียนผิดเปน

บล็อก

คำที่เขียนถูก

 บล็อค, บลอก

คำที่เขียนถูก

ปม

 ปจจุบันการใชภาษาไทยอยางผิดๆ ถือเปนปญหาใหญในประเทศไทย และจะใชผิดกัน
ไปเรื่อยๆ จนติดเปนนิสัย “ภาษาไทย ภาษาสื่อ” จึงตระหนักถึงการใชภาษาไทยใหถูกตอง
และเห็นความสำคัญของการใชภาษาไทยในปจจุบัน

มักเขียนผิดเปน มักเขียนผิดเปน

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ รัฐบาลไดผอนปรนใหมีการจัดงาน 

ประเพณีลอยกระทงได โดยอยูภายใตมาตรการปองกันโรคโควิด-๑๙ ที่ ศบค. กำหนด

อยางเครงครัด หลายจังหวัดในภาคเหนือตอนลางจึงไดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำป 

๒๕๖๔ ซึ่งปนี้ตรงกับวันศุกรที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามมาตรการปองกันโรคของ ศบค. 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ อยางครึกครื้น อาทิ
v งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเลนไฟวิถีใหม สุโขทัย ที่มีพิธีบวงสรวง 

พอขุนรามคำแหงมหาราช และบูรพกษัตริยสุโขทัยทุกพระองค ณ บริเวณ

ลานพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 

ซึ่งกำหนดใหมีการลงทะเบียนลวงหนาเพื่อเขารวมงาน  
v งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ภายใตมาตรการจัดงานแบบ 

NEW NORMAL วิถีชีวิตใหม
v งาน “ลอยกระทงสองแควแลอดีต” สืบสานประเพณีลอยกระทงแบบยอนยุค

ปม

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔  http://region4.prd.go.th/

ประเพณีลอยกระทง
ภาคเหนือตอนลาง ป ๖๔



หนา ๑๐ P

่ศัตรูทีแท�จริงของเรา...ไม� �ช� มนษย�ุ

ศัตรูของเรา คือ ความโกรธ ความเกลียด

ความติดยึดในความคิดและอุดมการณ�

่ั ้ ัส� ู กับศตรูเหล�านัน ศตรูทีอยู��นใจของเราเอง

บนแพลตฟอรมออนไลน เพื่อลดความเสี่ยงการแพรระบาดในกลุม
ประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงานกาชาด ไดทั้งโทรศัพทมือถือ แท็ปเล็ต 
และคอมพิวเตอร เมื่อเขาไปแลวจะพบกับกิจกรรมตางๆ และการ
ออกรานจากหนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
สมาคม ชมรม มูลนิธิ และบริษัทเอกชน ที่รวบรวมสินคาหลากหลาย
ประเภท อาทิ ผาไทย สินคาหัตถกรรมพื้นบาน อาหารพรอมทาน 
อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม สินคาอุปโภค บริโภค ของที่ระลึก 
ทั้งจากรานคาโครงการสวนพระองค บริษัทเอกชน หางรานตางๆ 
มากมายใหคุณไดชอปผานระบบ E-commerce งายเพียงปลายนิ้ว
สัมผสัตลอด ๒๔ ชว่ัโมง  เงนิรายไดจ ากการจดังาน โดยเสดจ็พระราชกศุล
บำรุงสภากาชาดไทย เพื่อชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก ผูดอยโอกาส 
ผูประสบภัยพิบัติตางๆ

พระภิกษุติช นัท ฮันห�

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

  รู นะ... วาคุณก็คิดถึงงานกาชาด คิดถึงการเดินชอบป ง
กับบรรยากาศผูคนมากมาย เสียงหัวเราะ คิดถึงความสนุกจากการ
ลุนรางวัล เราก็คิดถึง... 
  เตรียมตัวใหพรอม สภากาชาดไทยจะชวนคุณเที่ยวงานกาชาด
ออนไลนกันอีกป ๑๔ วันกับ “ประสบการณสนุก สรางสุข ทุกมิติ” 
๑๔-๒๗ ธันวาคมนี้ เพียงแคคลิก www.งานกาชาด.com หรือ 
www.redcrossfair.com คลิกสนุก สุขใจ ไดกุศล งานกาชาด

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔  http://region4.prd.go.th/



หนา ๑๑P

NEWS

 “LINE TIMELINE” แจงเกิดใหมในฐานะแพลตฟอรมวิดีโอ
โดยใชชื่อ “LINE VOOM” ดวยแนวคิด “เขาถึงทุกคอนเทนต 
จัดเต็มทุกความสนุก” ที่ผูใชงานสามารถสงไอคอนแสดงความรูสึก
หรือเขียนคอมเมนตใหกับวิดีโอ ที่ชื่นชอบและสามารถแชรตอ
ใหกับเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ได โดยคำวา “VOOM” 
มาจากการผสมกันของคำวา วา “Video Room” “Visual Room” 
และ “Boom” สื่อใหเห็นถึงการที่ผู ใชงานสามารถสนุกกับวิดีโอ
ไดทุกที่ ทุกเวลา อดัแนนดวยเทรนดใหมๆ และเรื่องราวยอดนิยม

LINE สงบร�การใหม “LINE VOOM”

HEALTH
Y

CLUB

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

ยาต�านไว�สทดลอง
แนวทาง�กษาโรคโควิด ในอนาคต

แพลตฟอรมว�ดีโอสั้น เปดใหบร�การแลววันนี้!

 “LINE VOOM” คือคลังคอนเทนต วิดี โอสำหรับ
ทุกความสนใจ อาทิ วิดีโอตลกขบขัน วิดีโอบล็อก สัตวเลี้ยง 
เสียงเสมือนจริง การเตน และสูตรอาหาร โดยระบบจะศึกษา
ประวัติการเขาชมคอนเทนตตางๆ ที่ผูใชงานเขาดู และวิเคราะห
ความสนใจเพื่อแสดงผลวิดีโอ ที่ตรงตอความสนใจนั้นๆ บนแถบ 
“แนะนำ” โดยวิดีโอที่ระบบแนะนำจะปรับเปลี่ยนไปตามผูใชงาน
แตละคน ยิ่งรับชมมาก ระบบจะยิ่งแนะนำวิดีโอที่นาสนใจมากขึ้น 
เพื่อความสนุกที่มากขึ้น อีกทั้งยังทำใหผู ใชงานสามารถเรียนรู 
และคนพบสิ่งใหม ๆ ผ านทางคอนเทนตวิดีโอที่หลากหลาย
ไดอีกดวย

รู�จัก Molnupiravir 
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 ๑. Molnupiravir (โมลนูพิราเวียร) เปนยาเม็ดชนิด
รับประทานออกฤทธิ์ตานไวรัส พัฒนาขึ้นเพื่อใชรักษาโรคไขหวัดใหญ
 ๒. จากการศึกษาพบว ามีฤทธิ์ต อต านไวรัสโคโรนา
หลายชนิด เชน ซาร เมอรส และโควิด-๑๙
 ๓. ปจจุบัน โมลนูพิราเวียร มีสถานะเปนยาตานไวรัส
ทดลอง อยู ระหว างการวิจัยทางคลินิกในมนุษย ระยะที่  ๓ 
และอยูระหวางการพิจารณาใหการรับรองขององคการอาหารและ
ยาแหงสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration)
 ๔. หลังจากนี้ หากผลการศึกษาพบวายามีประสิทธิภาพ
ในการลดความรุนแรงของโรค และลดโอกาสในการเสียชีวิต
มีโอกาสไดรับการรับรองใหใชเปนยาฉุกเฉินสำหรับการรักษา
โรคโควิด-๑๙
 ๕. การยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ดีที่สุด
ในขณะนี้ คือ การฉีดวัคซีนตานโควิด-๑๙ รวมกับมาตรการปองกัน
ตนเองแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal)

ที่มา : ชมรมแพทยชนบท



หนา ๑๒

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ พ�ษณุโลก เลขที่ ๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
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 ถ้ำเจาราม สันนิษฐานวา คือ ถ้ำพระราม ที่ปรากฏ
ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ดานที่ ๓ วา 
 “…จารกิอนัณง่ึ มใีนเมอืงเชลยีง สถาบกไวด ว ยพระศรรีตันธาต 
จาริกอันณึ่ง มีในถ้ำชื่อถ้ำพระราม อยูฝงน้ำสำพาย…” โดยมีการ
เรียกชื่อผิดเพี้ยนไปจากถ้ำพระราม เปน ถ้ำเจาราม และแมน้ำสำพาย 
คือ แมน้ำลำพันที่อยูใกลถ้ำเจารามในปจจุบัน ถ้ำเจารามนี้ คือสถานที่
ซึ่งคนพบพระพุทธรูปศิลา ที่ตอมาชาวบานทุงเสลี่ยมเรียกขานกันวา 
หลวงพอศิลา 

เพอ่ืหากนิในตอนกลางคนื คา งคาวทอ่ีาศยัอยใู นถำ้เจา รามเปน คา งคาว
กินแมลงและน้ำหวาน มีอยู   ๖ ชนิด คือ ค างคาวเล็บกุด 
คางคาวปกถุงใหญ คางคาวหนายักษกระบังหนา คางคาวหนายักษ
สามหลืบ คางคาวปากยน และคางคาวปกพับใหญ 
 ที่นาแปลกใจคือ ทุกครั้งที่ฝูงคางคาวเริ่มบินออกจากถ้ำ
เพื่อออกจับแมลงกินเปนอาหาร จะมีคางคาวกลุ มแรกทำหนาที่
เปนคางคาวหนวยกลาตายที่เสียสละชีวิตตัวเอง โดยจะบินหลอกลอ
ใหเหยี่ยวที่รอจับกินคางคาวหันเหบินไลตามคางคาวกลุ มแรก 

 ถ้ำเจ ารามตั้งอยู   หมู ที่  ๙ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอ
บานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย อยูหางจากอำเภอทุงเสลี่ยม ๒๓ 
กิโลเมตร ปจจุบันอยู ในความดูแลของกรมปาไม ถ้ำเจ าราม
เปน ถำ้ขนาดใหญท ม่ีคีา งคาวอาศยัอยเู ปน จำนวนมาก จงึมมีลูคา งคาว
ซึ่งนำมาทำเปนปุยได ทางราชการไดอนุญาตใหชาวบานเขาไปเก็บ
มูลคางคาวมาขาย รายไดจากภาษีมูลคางคาวในแตละเดือนมีมูลคา
สูงถึง ๘๐,๐๐๐ บาทตอเดือน และในรอบปสามารถเก็บมูล
คางคาวไดเปนเวลา ๘ เดือน
 ทางจังหวัดสุ โขทัยได จัดให มีการท องเที่ยวเชิงนิ เวศ 
ชมถ้ำเจ าราม และชมฝูงคางคาวนับลานตัวที่บินออกจากถ้ำ

ฝูงค� างคาวนับล�าน
้�เขต�กษาพันธุ� สัตว�ปาถําเจ�าราม

ทองเที่ยวท
ั่วถิ่น

ภาคเหนือ

ตอนลาง
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คา งคาวกลมุ ตอ มาจะบนิ ออกจากถำ้ เปน ฝงู ตอ เนอื่ งกนั โดยไมข าดสาย 
เปนเวลานานกวา ๒ ชั่วโมง ผูชมจะมองเห็นฝูงคางคาวนับลานตัว
ทบี่ นิออกมาเกาะกลมุ กนั เปน เสน โคง ยาวพาดผา นทอ งฟา ยามโพลเ พล 
ดูน าตื่นตาตื่นใจ คางคาวเหลานี้จะทยอยบินกลับถ้ำพรอมกัน
ในตอนเชามืด
   ผู ที่ตองการเขาเยี่ยมชมถ้ำเจารามจะตองขออนุญาตจาก
หนวยพิทักษ เขตหามลาสัตว ป า ซึ่งตั้งอยู บริเวณอางเก็บน้ำ
ห วยหนองเคาะ ก อนถึงถ้ำเจ ารามประมาณ ๗ กิโลเมตร 
โดยติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ ที่วาการอำเภอบานดานลานหอย 
โทรศัพท ๐-๕๕๖๘-๙๐๒๔
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