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วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

หนา ๒ P

 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ประสูติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๐ ทรงเปนพระราชธิดาพระองคที่ ๒ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชา ๒ 
พระองค คือ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภานเรนทิรา
เทพยวดี และสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
  การศึกษา พระองคทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
จ าก โ ร ง เ รี ย นจิ ต รลดา  จ ากนั้ น ท รง เ ข  า ศึ กษ าต  อที่ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ภาควิชานฤมิตศิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โดยทรงสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) 
และทรงได รับรางวัลนิสิตดี เด นประจำป การศึกษา ๒๕๕๑ 
ก อนเข าศึกษาต อระดับปริญญาโทที่สถาบันอโกล เดอ ลา 
ฌอมปซินดิกัล เดอ ลา กูตูรปารีเซียง ประเทศฝรั่งเศส
พระปรีชาสามารถดานตาง ๆ  
v  ด านการออกแบบแฟชั่นและเครื่ องประดับ  โดดเด น
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยทรงออกแบบเสื้อผาภายใต
แบรนด “SIRIVANNAVARI” และ S’Home เสื้อผาสตรีและบุรุษ 
ได รับเสียงชื่นชมอยางเนืองแนนในวงการแฟชั่นโลก กับการ
ออกแบบเสื้อผาชั้นสูงที่มีความประณีต ที่เหลาผู มีชื่อเสียงนิยม 
ทั้งยังมีแบรนดตางๆ อยาง Sirivannavari maison แบรนด
ของแตงบาน รวมไปถึงแบรนดชุดแตงงาน นอกจากทรงออกแบบ
เสื้อผาคอลเล็กชั่นตางๆ แลว พระองคยังทรงสนับสนุนผาไทย 
ดวยการนำผาไหมมาตัดเย็บเปนชุดตางๆ ทั้งนี้ยังทรงออกแบบ
ชุดใหกับ เดมี ลีห เนล ปเตอร มิสยูนิเวิรส ๒๐๑๗ และโศภิดา 
กาญจนรินทร   มิสยูนิ เ วิ ร  ส ไทยแลนด   ๒๐๑๘ ได สวมใส  
ในการประกวดรอบไทยไนท ของเวทีนางงามจักรวาล ที่จัดประกวด
ที่ประเทศไทยอีกดวย ทำใหกระทรวงวัฒนธรรม ถวายรางวัลศิลปาธร 
ประจำป  ๒๕๖๑ ในสาขาศลิปะการออกแบบ (แฟชน่ัและเครอ่ืงประดบั)

v ดานกีฬาที่โดดเดน โดยทรงโปรดกีฬาแบดมินตัน และการขี่มา 
ทรงเริ่มเลนกีฬาแบดมินตัน ตั้งแตทรงศึกษามัธยมศึกษาปที่ ๓ 
และทรงผ านการคัดเลือกเป นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย 
เขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๓ ที่ประเทศฟลิปปนส เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และทรงควาเหรียญทองประเภททีมหญิง กอนจะติด
ทีมชาติเขารวมการแขงขันแบดมินตันในซีเกมส ครั้งที่ ๒๔ ที่จังหวัด
นครราชสีมา และทรงควาเหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิง 
ในดานกีฬาขี่ม า พระองคทรงสนพระทัยตั้งแตทรงพระเยาว 
ตามแบบสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
โดยทรงควา แชมปป ระเภท Dressage ในรายการไทยแลนดแ ชมเปย นชพิ 
คิงสคัพ ๒๐๑๒ และเปนคนไทยคนแรกที่จบหลักสูตรการขี่มา
จากประเทศฝรั่งเศส พระองค ทรงเป นตัวแทนประเทศไทย 
ไปแขงขันกีฬา ซีเกมส ๒๐๑๗ ที่ประเทศมาเลเซีย ควาเหรียญเงิน
ในการแขงขันศิลปะการบังคับมา ประเภทบุคคล สมาคมกีฬาขี่มา
แหงประเทศไทย ไดถวายรางวัล Best Achievement Award 
ใหแกพระองคดวย
v  ดานดุริยศิลปและคีตศิลป   ทรงประพันธ บทเพลงเพื่อใช 
ในการแสดงแฟชั่ น โชว แบรนด แฟชั่ น  หลายต อหลายครั้ ง 
และยังทรงเปนองคอุปถัมภของ Royal Bangkok Symphony 
Orchestra
v  ดานงานประพันธ ที่ทรงนิพนธหนังสือเลมแรก “The Princess 
Dag Diary บันทึกคุณน้ำหอม สุนัขทรงเลี้ยงของเจาหญิง” 
อันเปนเรื่องของเหลาสุนัขทรงเลี้ยงและมาทรงโปรด
v  ด  านการถ  ายภาพ  โดยพระอั จฉริ ยภาพของพระองค  
เปนที่ประจักษผานนิทรรศการภาพถาย “Little Wild” นิทรรศการ
ภาพถายฝพระหัตถที่ฉายใหเห็นถึงความงามของสัตว ป าและ
ธรรมชาติประเทศเคนยา

รมเกลาชาวไทย

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/

“เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” 

เจาหญิงผูทรงมีพระปรีชาสามารถหลากหลาย



หนา ๓P

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 สทท.พ�ษณุโลก Facebook Live พ�ธีเปดสะพานพระราชวังจันทน และปลอยขบวนรถอำนวยความปลอดภัยการจราจร

ในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๕ ผานทางเพจ NBT Phitsanulok ณ บร�เวณสะพานพระราชวังจันทน อำเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก เมื่อวันที่ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตร�วาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานในพ�ธีเปด ซึ่งสะพานแหงนี้

จะชวยเชื่อมโยงระหวางวัดพระศร�รัตนมหาธาตุวรมหาว�หาร กับพระราชวังจันทน รวมทั้งแหลงทองเที่ยวและสถานที่สำคัญในบร�เวณ

ใกลเคียง อำนวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวและพ�ทธศาสนิกชนที่เดินทางมายังจังหวัดพ�ษณุโลก สนับสนุนการทองเที่ยว 

และการกระจายรายไดใ นพน�้ ทเ่ีปน แลนดม ารค สำคญัอกีแหง หนง่ึของจงัหวดัพษ� ณโุลกและชว ยบรรเทาปญ หาจราจรทค่ีบัคง่ัในพน�้ ที่ไดอ กีดว ย

 ข าราชการ พนักงาน ลูกจ างสำนักประชาสัมพันธ  เขต ๔ ร วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day 

ทำความสะอาดบร�เวณหนาสำนักงานใหเปนระเบียบเร�ยบรอยสวยงาม ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “พ�ษณุโลกเมืองสะอาด” 

(PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ภายใตยุทธการ “สรางเมืองสวยสองแควสะอาดใส” เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สทท.พ�ษณุโลก Facebook Live พ�ธีเปดสะพานพระราชวังจันทน

และปลอยขบวนรถอำนวยความปลอดภัยการจราจรในชวงเทศกาลปใหม 2565

สปข.๔ รวมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day “พ�ษณุโลกเมืองสะอาด”

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



Pหนา ๔

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 สวท.ตาก จัดกิจกรรม KM โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร�่อง การตัดตอว�ดิทัศนดวยโปรแกรม Wondershare Filmora 

เพ�่อเพ�่มทักษะดานการผลิตสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ มีความนาสนใจ โดนใจกลุ มเปาหมาย โดยที่ความหมายและเนื้อหาขาวสาร 

ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงค มีความถูกตอง รวดเร็ว เชื่อถือได ประชาชนสามารถนำไปใชประโยชนในชีว�ตประจำวัน และพัฒนา

คุณภาพชีว�ต เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

สวท.ตาก จัดกิจกรรม KM โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร�่องการตัดตอว�ดิทัศน

 ขาราชการ สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ รวมกิจกรรมจิตอาสา "รู รักสามัคคี รักษสิ�งแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีว�ต" 

เพอ�่ ถวายพระราชกศุลและนอ มรำลกึพระมหากรณุาธคิณุ เนอ่ืงในวนัคลา ยวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร วันชาติและวันพอแหงชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเนื่องในวันรูรักสามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ณ ที่วาการอำเภอวัดโบสถหลังเกา อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพ�ษณุโลก  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สปข.๔ รวมกิจกรรมจิตอาสา “รูรักสามัคคี รักษสิ�งแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีว�ต”

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



หนา ๕P

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ พรอมคณะ จัดคาราวานปนสุข

จากทำเนียบรัฐบาล นำ “ถุงปนสุข” ของสำนักนายกรัฐมนตร� อีกทั้งอาหาร และน้ำดื่มที่สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดหา ไปมอบใหกับนองๆ 

เด็กนักเร�ยนกลุมเปราะบาง โรงเร�ยนวัดกลางสุร�ยวงศ ต.วังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพ�ษณุโลก เพ�่อเปนของขวัญเนื่องใน

วันเด็กแหงชาติ และวันข�้นปใหม ๒๕๖๕

สปข.๔ จัดคาราวานปนสุข นำ “ถุงปนสุข” มอบใหเด็กนักเร�ยน เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ๒๕๖๕

 สวท.อุตรดิตถ ถ ายทอดเสียงพ�ธีเป ดงานพระยาพ�ชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ประจำป ๒๕๖๕ ทาง 

FM ๙๖.๗๕ MHz และ Facebook live ผานเพจ อุตรดิตถ กรมประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๖๕

สวท.อุตรดิตถ ถายทอดเสียงพ�ธีเปดงานพระยาพ�ชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ 

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



Pหนา ๖

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 สวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดกิจกรรมติดตามงานและแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน

โครงการสรางความเขาใจประชาชนทั้งในและนอกพ�้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หองประชุม

พระธรรมเสนานุวัตร สปข.๔ ในวันศุกรที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีผูรับผิดชอบในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ/นักจัดรายการ 

ของสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในสังกัด ทั้ง ๘ สถานี และเจาหนาที่จากสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดภาค ๔ ในพ�้นที่ 

๙ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเร�ยนรูถึงการดำเนินงานประชาสัมพันธโครงการในชวงที่ผานมา และศึกษาว�เคราะห

ถึงป ญหา อุปสรรค เพ�่อหาแนวทางการแกไขปรับเปลี่ยนการดำเนินการประชาสัมพันธให  เข าถึงประชาชนกลุ มเป าหมาย 

ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง

สปข.๔ จัดกิจกรรมติดตามและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการสรางความเขาใจประชาชนทั้งใน

และนอกพ�้นที่จังวัดชายแดนภาคใต

 เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ นำขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

และเจาหนาที่ในสังกัด รวมจัดกิจกรรมสวัสดีปใหม ๒๕๖๕ เพ�่อความเปนสิร�มงคลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัด สปข.๔ 

โดยมีพ�ธีทำบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงพระสงฆ จำนวน ๙ รูป และพ�ธีบูชาสักการะสิ�งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู ใน สปข.๔ อันไดแก

พระอินทรเปาสังข ศาลพระภูมิ ศาลตายาย พระพ�ฆเนศ องคนาคราช และศาลพระแมธรณีบีบมวยผม

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดกิจกรรมสวัสดีปใหม ๒๕๖๕

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 คณะกรรมาธิการเสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ วุฒิสภา โดยมีพลเอก

สิงหศึก สิงหไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ เปนหัวหนาคณะเดินทาง ลงพ�้นที่ติดตามการดำเนินงาน

และผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตรชาติ ทั้ง ๖ ดาน ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เพ�่อใหเกิดการขับเคลื่อนการทำงานของหนวยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ซึ่งมีจ�ดมุงหมายใหประเทศ

เกิดการพัฒนาไปขางหนาไดอยางสอดคลองกัน และเปนระบบ อันจะนำไปสูสังคม ที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีว�ตที่ดี มีความสามัคคี

ปรองดอง และมีการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกดาน 

สมาชิกวุฒิสภา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูประเทศ ตามยุทธศาสตรชาติ 

ในพ�้นที่จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี

 สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ไดร วมนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ�งใหญของสมเด็จพระเจ าตากสินมหาราช 

ณ พระบรมราชานุสาวร�ยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ตำบลบานใหมสุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยหัวหนาสวนราชการ 

ผูนำทองที่ ทองถิ�น และประชาชนในพ�้นที่รวมกันจัดพ�ธีถวายเคร�่องราชสักการะและวางพานพ�ม โดยมี พลตร�บุญประสิทธิ์ มีสอาด 

อดีตผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปนประธานในพ�ธี  และในโอกาสสำคัญนี้ นางระพ�พร  มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ 

พ�ษณุโลก ไดนำขาราชการและเจาหนาที่ สปข.๔ รวมพ�ธีเพ�่อนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานดวย (๒๘ ธ.ค. ๖๔)

วันคลายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 หนวยงานในสังกัด สปข.๔ จัดงานวันเด็กแหงชาติ ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Online เพ�่อเปนการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา และใหเด็กๆ ไดรวมสนุกและลุนรับของรางวัลในงานวันเด็กแหงชาติ โดยมีการจัดรายการพ�เศษทางสถานีว�ทยุกระจายเสียง 

ผาน Facebook Live เพจของหนวยงาน เชน สวท.ตาก , สวท.แมสอด และสวท.อุตรดิตถ นอกจากนี้ยังมีรายการของสถานีว�ทยุโทรทัศน 

“หองนั่งเลา” Facebook Live ทางเพจ NBT Phitsanulok อีกดวย

หนวยงานในสังกัด สปข.๔ จัดงานวันเด็กแหงชาติ ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Online

 สวท.กำแพงเพชร รวมกับ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร หอการคาจังหวัดกำแพงเพชร และสมาคมนักขาวสวนกลาง และทองถิ�น

กำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ชวนนองเลนดนตร�อยางไมมียาเสพติด” เปดโอกาสใหเด็กเยาวชนและประชาชนมาแสดงความสามารถ

ทางดานดนตร�บนเวทีแบบไมมีการประกวด ไมมีการแขงขัน ไมจำกัดฝมือทุกวันศุกร ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. 

ลงทะเบียนลุนรับของรางวัลสำหรับผูรวมงานทุกคนและทุกครั้ง พรอมชมแสงสี “สวนสวางชากังราว” เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เปดใหชมทุกวันจนถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ สวนสิร�จิต โซนบี (น้ำพ� ๑๒ ราศี)

สวท.กำแพงเพชร ทำกิจกรรมเพ�่อสังคม (CSR: On Ground) “ชวนนองเลนดนตร�อยางไมมียาเสพติด”

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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ภาษาไทย
ภาษาสื่อ

ใกล

คำที่เขียนถูก

ไกล

มักเขียนผิดเปน

ผาสุก

คำที่เขียนถูก

ผาสุข

คำที่เขียนถูก

ไลเรียง, ไรเรียง

 ปจจุบันการใชภาษาไทยอยางผิดๆ ถือเปนปญหาใหญในประเทศไทย และจะใชผิดกัน
ไปเรื่อยๆ จนติดเปนนิสัย “ภาษาไทย ภาษาสื่อ” จึงตระหนักถึงการใชภาษาไทยใหถูกตอง
และเห็นความสำคัญของการใชภาษาไทยในปจจุบัน

มักเขียนผิดเปน มักเขียนผิดเปน

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 ภายใตส ถานการณก ารแพรร ะบาดของโรคโควดิ-๑๙ การดำเนนิวถิชีวีติทม่ีขีนบธรรมเนยีม

ประเพณีที่ดีงามอย างการทำบุญตักบาตรในเทศกาลป  ใหม   ก็ยังคงดำเนินต อไป 

แมวาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จะยังคงมีการระบาดอยูก็ตาม สวนราชการและประชาชน

ในพื้นที่ จั งหวัดภาคเหนือตอนล าง รวมถึงหน วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ  

ก็ยังคงรักษาประเพณีทำบุญตักบาตร ข าวสาร อาหารแหงถวายแดพระภิกษุสงฆ  

เพื่อความเปนสิริมงคล ของชีวิต ตอนรับปศักราชใหมที่มาถึง ภายใตมาตรการปองกัน

การแพรระบาดของโควิด-๑๙ โดยมีการเว นระยะหาง คัดกรองผู  เข าร วมกิจกรรม 

และสวมใสหนากากอนามัยกันทุกคนดวย

ไลเลียง

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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การแก�กรรม ไม� �ช� �ปทําพิธีกับพระ

ใครกแก� �ม� �ด�หรอก็

กรรม...คือการกระทํา

การแก�กรรมกคือการแก� �ขพฤติกรรม็
่่ ้เคยทําชัวกหยุดซะ ทําดีอยู�แล�ว กทําให� ดียิงขึน็ ็

�หลวงปูจําปา กิตติธโร

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 รัฐบาลออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อเปนการกระตุน

และฟ นฟูเศรษฐกิจไทยใหสามารถฟ นตัวไดอยางตอเนื่องจาก

ผลกระทบโควิด-๑๙ โดย ครม.อนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส ๔ 

โดยใชจายเงินกูตาม พ.ร.ก. กูเงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อฟนฟู

เศรษฐกิจทุกระดับจนถึงระดับฐานรากอยางตอเนื่อง เพื่อให

ผปู ระกอบการรายยอ ยทกุ ระดบั มรี ายไดจ ากการขายสนิ คา และบรกิ าร 

และเปนการลดภาระ คาใชจายในชีวิตประจำวันใหกับประชาชน 
     โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๔ ใหวงเงินคนละ ๑,๒๐๐ บาท ตอคน 

หรือไมเกิน ๑๕๐ บาทตอคนตอวัน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต 

๑ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ ใหก บัประชาชนผไู ดร บัสทิธท์ิเ่ีขา รว มโครงการ

จำนวนไมเกิน ๒๙ ลานคน
 สว นของการลงทะเบยีน ประชาชนทร่ีบัสทิธใ์ินโครงการคนละครง่ึ 

เฟส ๓ จำนวน ๒๘ ลานสิทธ ์ิสามารถไปกดยืนยันใน “แอปฯ เปาตัง” 

ไดตั้งแตวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕ และใชสิทธไ์ิดตั้งแตวันที่ ๑ ก.พ. เปนตนไป
     สำหรับใครที่ยังไมไดรับสิทธิ์ และตองการเขารวมในเฟสที่ ๔ 

(ซึ่งยังคงเหลืออีก ๑ ลานสิทธิ์) สามารถลงทะเบียนไดตั้งแตวันที่ 

๑๐ ก.พ.เปนตนไป และใชสิทธไ์ิดตั้งแต ๑๗ ก.พ. จนถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ 

เชนกัน

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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NEWS

 ปกติแลวบัตรเครดิตจะมี PIN เพื่อใชในการยืนยันกอนซื้อ
เพื่อปองกันการขโมยบัตรไปใชงาน ซึ่งอยู ที่การตั้งคาของเรา
หากมกีารกำหนดวงเงนิเอาไวว า รดูในจำนวนเงนิเทา ไหรถ งึตอ งกรอก 
PIN ยืนยัน แตระบบเองก็ยังมีชองโหว เชน ในกรณีที่จายแบบ 
contactless นั้นไมจำเปนตองใช  PIN หลายครั้งผูใชเองก็ตองการ
ความสะดวก โดยเฉพาะการซื้อของราคาที่ ไม  ได แพงมาก 
ก็ไมอยากจะตองใส PIN ทุกครั้งไป ทางซัมซุงไดตั้งใจแกปญหา
เหลานี้ดวยการพัฒนาเซนเซอรสแกนลายนิ้วมือแบบใหมฝงลงไป
ในบัตรไดเลย

HEALTH
Y

CLUB

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

เข็ม ๓ เข็ม ๔ สูตรไหนต�องฉีดอะไร
่และมีระยะห� างกีเดือน

 ทาง Kenny Han รองประธานฝาย System LSI marketing 
ของ Samsung Electronics บอกวา “S3B512C จะรวมเซนเซอร
สแกนลายนิ้วมือ, Secure Element (SE) และชิปประมวลผล
ความปลอดภัยเขาดวยกัน เพื่อเพิ่มการยืนยันตัวตนอีกชั้น ทำใหการ
จายเงินปลอดภัยขึ้นอีกระดับ ซึ่ง The S3B512C ถูกออกแบบมา
ไมใ ชเ ฉพาะการจา ยเงนิเทา นน้ั แตย งัสามารถใชก บับตัรประเภทอน่ืๆ 
ที่ตองการระบุตัวตน เชน บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรพนักงาน 
บัตรสมาชิก จนไปถึงบัตรผานเขาอาคาร”
 นั่นหมายความวาแทนที่จะใชบัตรอยางเดียวแตจะมีการ
ยนืยนัตวัตนดว ยลายนว้ิมอืเพม่ิเขา มา ทำใหค วามปลอดภยัเพม่ิมากขน้ึ 
สวนบัตรนี้จะใชงานจริงไดเมื่อไหร แลวจะมีการประยุกตใชงาน
แบบไหนบางก็ตองมาติดตามกัน

วัคซนกระตุ�น โควิด-๑๙ี

การฉีดวัคซีนจากบริษัทผูผลิตเดียวกัน
• สูตรซิ โนแวค+ซิ โนแวค เข็มที่  ๓ เป นแอสตราเซเนกา 
ระยะหางระหวางเข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๓ ตั้งแต ๔ สัปดาหขึ้นไป 
หลังเข็มที่ ๒
• สูตรซิโนฟารม+ซิโนฟารม เข็มที่ ๓ เปนไฟเซอร หรือโมเดอรนา 
ระยะหางระหวางเข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๓ ตั้งแต ๔ สัปดาหขึ้นไป 
หลังเข็มที่ ๒
• สูตรแอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา เข็มที่ ๓ เปนไฟเซอร 
หรือโมเดอรนา ระยะหางระหวางเข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๓ ตั้งแต ๓ 
เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒
• สูตรไฟเซอร+ไฟเซอร เข็มที่ ๓ เปนไฟเซอร หรือโมเดอรนา 
ระยะหางระหวางเข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๓ ตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป 
หลังเข็มที่ ๒
• สูตรโมเดอรนา+โมเดอรนา เข็มที่ ๓ เปนไฟเซอร หรือโมเดอรนา 
ระยะหางระหวางเข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๓ ตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป 
หลังเข็มที่ ๒
การฉีดวัคซีนสูตรไขว
• สูตรซิโนแวค+แอสตราเซเนกา เข็มที่ ๓ เปนแอสตราเซเนกา 
ระยะหางระหวางเข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๓ ตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป 
หลังเข็มที่ ๒
• สูตรซิโนฟาร ม+แอสตราเซเนกา เข็มที่  ๓ เป นไฟเซอร  
หรือโมเดอรนา ระยะหางระหวางเข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๓ ตั้งแต ๓ 
เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒
• สูตรซิโนแวค+ไฟเซอร เข็มที่ ๓ เปนไฟเซอร หรือโมเดอรนา 
ระยะหางระหวางเข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๓ ตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป 
หลังเข็มที่ ๒
• สูตรซิโนฟารม+ไฟเซอร เข็มที่ ๓ เปนไฟเซอร หรือโมเดอรนา 
ระยะหางระหวางเข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๓ ตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป 
หลังเข็มที่ ๒
• สูตรแอสตราเซเนกา+ไฟเซอร   เข็มที่  ๓ เป นไฟเซอร  
หรือโมเดอรนา ระยะหางระหวางเข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๓ ตั้งแต ๖ 
เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒
เข็ม ๔ หาง ๓ เดือนจากเข็ม ๓
เข็มที่ ๔ ของสูตรการฉัดวัคซีนทั้งหมด แนะนำเปนแอสตราเซเนกา 
ไฟเซอร หรือโมเดอรนา ระยะหาง ๓ เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ ๓

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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บัตรเครดิตยุคตอไปจะมีระบบ

สแกนนิ�วยืนยันกอนรูด



หนา ๑๒

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ พ�ษณุโลก เลขที่ ๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

โทร.๐-๕๕๓๒-๒๖๙๔ โทรสาร.๐-๕๕๒๘-๐๗๙๗ website : http://region4.prd.go.th/

P

 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “ปน ปน ปลูกปา และคูรัก
ป นผาจดทะเบียนสมรส” ซึ่งตรงกับวันแห งความรัก หรือ 
“วันวาเลนไทน” ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ที่ ต.บานมุง 
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก มีแขงขันปนจักรยาน ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่
สีเขียว และปนผาจดทะเบียนสมรส 
 พื้นที่ หมู  ๑ ต.บานมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
เป นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท องเที่ยวมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ ทั้งถ้ำ หนาผา มีภูเขาหินปูนที่สวยงาม ถูกขนานนามวา                
“กุยหลิน เมืองไทย”  กับจุดปนเขาหนาผา Hart Rock ที่มีชองหิน
รูปหัวใจ ซึ่งเปนการเปดแหลงทองเที่ยวใหมในการปนผาภูเขาหินปูน
ในภาคเหนือตอนลาง มีเสนทางในการปนทั้งหมด ๒๓ เสนทาง 
เปนหนาผาสูง ๙ เสนทาง หินใหญ ๑๔ เสนทาง ระดับอยูที่งาย
ถึงปานกลาง ทำใหทุกเพศทุกวัยสามารถมาปนออกกำลังกายได 
เปนการผจญภัยของการทองเที่ยวที่ปลอดภัย
 กิจกรรมการปนผาถือเปนการเปดมิติใหมสำหรับตำบล
บานมุงที่จะสรางกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแนวทองเที่ยวผจญภัย
ที่ปลอดภัย รวมทั้งจังหวัดพิษณุโลก จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
ที่สำคัญของจังหวัด เปนการชวยเหลือประชาชนทุกกลุม ทุกชวงวัย
ในพื้นที่ใหมีอาชีพ สรางรายไดเพิ่มขึ้น เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากที่เขมแข็งทั้งในระดับชุมชนและทองถิ่นตอไป

่ี ัปน ปน ปลูก
ู ีและค� �กปนผาจดทะเบียนสมรส

ทองเที่ยวท
ั่วถิ่น

ภาคเหนือ

ตอนลาง
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