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๑๑๑๐ ๑๑ EU บังคับใชกฎหมายใหม

มือถือทุกเคร�่องตองมีพอรต USB-C
๑๒ บึงกระดิ�ง พยุหะคีร�

แลนดมารคใหม นครสวรรค

เร�่องควรรู เมื่ออนุญาต

ให “ถอดหนากากอนามัย”
สลากดิจิทัล 80 บาท ซื้ออยางไร?

๒๘ กรกฏาคม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
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หนา ๒ P

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ให
พลอากาศเอก สถิตยพงษ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว โทรศัพททางไกลไปถึง นายดนัย 
ศรีวัชรเมธากุล (โคชดวน) หัวหนาผูฝกสอน ทีมงาน และนักกีฬา
วอลเลย บอลหญิงทีมชาติ ไทย เพื่ออัญเชิญพระราชกระแส 
พระราชทานกำลังใจใหนักกีฬาในการแขงขันวอลเลยบอลเนชันสลีก 
(VNL) เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๒๒.๐๐ น. 
 ความว า ทรงทอดพระเนตรและติดตามการแข งขัน
ของทีมชาติไทย ทรงชื่นชมและเห็นถึงความทุ มเทมุ งมั่นตั้งใจ

จนทำผลงานออกมาไดดี แมในนัดลาสุดที่พบกับญี่ปุ นจะพายแพ 
แตทรงเห็นถึงความตั้งใจของทุกคนที่เลนไดดี ทรงเห็นวานักกีฬา
ที่เปนกำลังหลักเจ็บปวย จึงทำใหทีมมีจุดออน พระราชทานกำลังใจ
ใหนักกีฬาอยาทอแท ขอใหมุ งมั่นตั้งใจตอไป เพื่อใหทีมไปถึง
จุดมุงหมาย นำชื่อเสียงกลับมาสูประเทศชาติ และเปนของขวัญใหกับ
ประชาชนชาวไทยทุกคน
 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณตอนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง
ทีมชาติไทย ทีมงานผู ฝ กสอน และสมาคมกีฬาวอลเลยบอล
แหงประเทศไทยอยางหาที่สุดมิได

รมเกลาชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

พระราชทานกําลังใจใหนักกีฬา

วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย
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 นางระพ�พร  มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ นำขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ในสังกัด รวมกิจกรรม

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยรวมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบร�เวณสำนักงาน และบร�เวณโดยรอบสำนักงาน 

ตัดแตงกิ�งไม บำรุงรักษาตนไม เพ�่อรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี 

 นางระพ�พร  มีสอาด ผู อำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ นำขาราชการในสังกัดรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรม อาทิ พ�ธีทำบุญตักบาตร

พระสงฆและสามเณร (ขาวสารอาหารแหง) จำนวน ๔๔ รูป เพ�่อถวายเปนพระราชกุศล ณ บร�เวณศาลากลางจังหวัดพ�ษณุโลก 

กิจกรรมจิตอาสา ปลูกตนไม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ทำความสะอาดบร�เวณสระสองหอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก 

พ�ธีถวายเคร�่องราชสักการะและวางพานพ�ม และพ�ธีจ�ดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดพ�ษณุโลก

สปข.๔ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน และบำเพ็ญสาธารณกุศล 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สปข.๔ รวมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
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 เมื่อวันที่ ๑ ม.ิ ย. ๖๕ ฝายรายการ สทท.พ�ษณุโลก ลงพ�้นที่จังหวัดพ�ษณุโลก  ผลิตรายการสาระธรรมนำสุข จำนวน ๒ ตอน ตอนที่ ๑ 

พลังสูความสำเร็จ  โดยพระมหาธนศักดิ์ จินฺตกว� รองเจาคณะอำเภอเมืองพ�ษณุโลก ณ วัดอรัญญิก  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพ�ษณุโลก  

จังหวัดพ�ษณุโลก และตอนที่ ๒ บูชาบุคคลที่ควรบูชาเปนมงคลชีว�ต โดยพระปลัดปร�ชาวุฒิสาสน วุฑฺฒิโก ณ วัดราชบูรณะ ตำบลในเมือง 

อำเภอเมืองพ�ษณุโลก  จังหวัดพ�ษณุโลก   

สทท.พ�ษณุโลก ลงพ�้นที่ผลิตรายการสาระธรรมนำสุข

 สำนักประชาสัมพันธ ๔ ติดตามการลงพ�้นที่ของ นายว�ษณุ  เคร�องาม รองนายกรัฐมนตร�และคณะ ในพ�้นที่จังหวัดนครสวรรค 

ติดตามการปฏิบัติราชการในพ�้นที่กลุ มภาคเหนือตอนลาง ๒ เยี่ยมชมอาคาร “พาสาน” แลนดมารค ตนแมน้ำเจาพระยา 

สถาปตยกรรมแหงการผสานว�ถีชีว�ตร�มน้ำ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ ติดตามงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกร�ตเสร�มเหล็ก

จากแยกสายเอเชียผานบึงกระดิ�งจรดถนนลาดยางสายเลียบแมน้ำเจาพระยา หมูที่ ๗ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีร� เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 

๒๕๖๕ โดย Facebook Live ผานเพจสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ติดตามการลงพ�้นที่ของรองนายกรัฐมนตร�
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 นายสัจจา  ปญญาธิ ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร นำขาราชการและเจาหนาที่ 

ในสังกัด ปลูกตนไมแหงความภักดี คนละ ๑ ตน บร�เวณพ�้นที่ดานขางอาคาร สวท. กำแพงเพชร เพ�่อแสดงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตร�ย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

สวท. กำแพงเพชร ปลูกตนไมแหงความภักดี

 สวท.เพชรบูรณ ถายทอดเสียงงานแถลงขาวเตร�ยมจัดงานประเพณีอุมพระดำน้ำ ประจำป ๒๕๖๕ ทางคลื่น FM ๑๐๒.๗๕ MHz. 

โดยมี นายกฤษณ คงเมือง ผู วาราชการจังหวัดเพชรบูรณ เปนประธานในการแถลงขาว ณ สวนสาธารณะเพ็ชรรัตนสงคราม 

สำหรับการจัดงานประเพณีอุมพระดำน้ำในปนี้ กำหนดจัดข�้นระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ บร�เวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ

อินทราชัย วัดโบสถชนะมาร วัดไตรภูมิ และพ�ทธอุทยานเพชรบุระ 

สวท.เพชรบูรณ ถายทอดเสียงงานแถลงขาวเตร�ยมจัดงานประเพณีอุมพระดำน้ำ ประจำป ๒๕๖๕
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 ทีมขาว สถานีว�ทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก หร�อ NBT North ลงพ�้นที่ผลิตสกูปขาว การฝกอาชีพใหกับชุมชน 

เพ�่อชวยบรรเทาความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-๑๙ โดยกรมสงเสร�มอุตสาหกรรม นำโครงการ 

DIPROM(ดีพรอม) ยกระดับสินคาชุมชน กระตุนเศรษฐกิจฐานราก นำรายไดคืนถิ�น ฝกอาชีพและเสร�มสรางทักษะการผลิตใหชุมชน 

ที่จังหวัดนครสวรรค โดยชุมชนเมื่อไดรับการฝกอาชีพ ก็จะชวยกันคิดชวยกันทำ พัฒนาตอยอด ใหตรงกับความตองการของตลาด 

สามารถแขงขันใหมั่นคงและยั่งยืนได ติดตามรับชมไดที่ https://www.youtube.com/watch?v=2RcJbvNV-fU

สถานีว�ทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก หร�อ NBT North 

ลงพ�้นที่ผลิตสกูป DIPROM ดีพรอม ยกระดับสินคาชมุชน กระตุนเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครสวรรค 

 นายสราวธุ ภกัด ี  ผอู ำนวยการสำนกังาน ปปส. ภาค ๖ และคณะ เขา พบนางระพพ� ร มสีอาด ผอู ำนวยการสำนกัประชาสมัพนัธเ ขต ๔ 

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพ�่อขอความรวมมือในการรณรงคประชาสัมพันธ เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 

ผานสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ทั้งว�ทยุ โทรทัศน โซเชียลมีเดีย และสื่อบุคคล เพ�่อสรางการรับรู เชิงสรางสรรค

ใหประชาชนตระหนักถึงพ�ษภัยยาเสพติด และเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ปปส. ภาค ๖ ขอความรวมมือ สปข.๔ รณรงคประชาสัมพันธ เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



หนา ๗P
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 เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิพนธ วัฒนประเสร�ฐ ผูอำนวยการสวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ 

ผูแทน ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ รวมกิจกรรมวันตนไมประจำปของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม 

ต.พลายชุมพล อ.เมืองพ�ษณุโลก จ.พ�ษณุโลก เนื้อที่ปลูกตนไมจำนวน ๕ ไร โดยปลูกตนไม จำนวน ๑,๐๐๐ ตน ไดแก ยางนา สัก ประดู 

มะคาโมง พะยูง มะขามปอม

บุคลากรสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ รวมกิจกรรมวันตนไมประจำปของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาพ�บูลธรรม วัดพระศร�รัตนมหาธาตุวรมหาว�หาร นางระพ�พร มีสอาด 

ผู อำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ นำขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ ในสังกัด รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม 

เพ�่ออุทิศถวายพระพรหมวชิรเจดีย (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) อดีตที่ปร�กษาเจาคณะภาค ๕ อดีตเจาอาวาสวัดพระศร�รัตน

มหาธาตุวรมหาว�หาร 

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม 

เพ�่ออุทิศถวายพระพรหมวชิรเจดีย (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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 นายพ�พัฒน สัสดีแพง ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก พรอมดวย ขาราชการ พนักงาน 

และเจาหนาที่ รวมกันจัดพ�ธีทำบุญครบรอบ ๕๒ ป เมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพ�่อความเปนสิร�มงคล โดยจัดพ�ธีบวงสรวง

องคพระอินทร สิ�งศักดิ์สิทธิ์ภายในพ�้นที่ และประกอบพ�ธีสงฆ โดยนิมนตพระ ๙ รูป รับการถวายอาหารเพล พรอมชุดสังฆทาน

แดพระภิกษุสงฆ 

สวท.พ�ษณุโลก ทำบุญครบรอบวันกอตั้ง ๕๒ ป

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ เปนประธานมอบนโยบายการดำเนินงาน และเปดการอบรม

การจัดการความรู (KM) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมพระธรรมเสนานุวัตร สปข.๔ เพ�่อใหบุคลากรในสังกัด ไดมีความรู 

ความเขาใจในขั้นตอนการผลิต และการติดตอสื่อสารสงขอมูลไปเผยแพรยัง สวท. แมขาย ทั้งนี้ ผู เขารวมอบรมประกอบดวย

บุคลากรดานการผลิตและเผยแพรขาว ของ สวท. และ ส.ปชส. ในพ�้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง สวนแผนงานและพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ และ สวนขาวและรายการภูมิภาค จำนวน ๓๕ คน

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดอบรมการจัดการความรู (KM) เร�่อง “แนวทางการสงขาวว�ทยุกระจายเสียง”

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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ภาษาไทย
ภาษาสื่อ

กะเพรา

คำที่เขียนถูก

กระเพรา

มักเขียนผิดเปน

ซีรีส

คำที่เขียนถูก

ซีรี่ย

คำที่เขียนถูก

สังเกตุ

 ปจจุบันการใชภาษาไทยอยางผิดๆ ถือเปนปญหาใหญในประเทศไทย และจะใชผิดกัน
ไปเรื่อยๆ จนติดเปนนิสัย “ภาษาไทย ภาษาสื่อ” จึงตระหนักถึงการใชภาษาไทยใหถูกตอง
และเห็นความสำคัญของการใชภาษาไทยในปจจุบัน

มักเขียนผิดเปน มักเขียนผิดเปน

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 หนวยงานราชการในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

โดยมีกิจกรรมจิตอาสา เชน จิตอาสาพัฒนาฟ นฟูและแกไขปญหาแหลงน้ำธรรมชาติ 

ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่สาธารณะ พัฒนาคูคลอง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ฯลฯ 

เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

สังเกต

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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เราไม�ต�องคํานึงถึงอดีต อนาคต

 ๔. ซอ้ืไดเ วลา ๐๖.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ของทกุวนั (ยกเวน วนัออกรางวลั
สามารถซื้อไดถึง ๑๔.๐๐ น.)
 หากถูกรางวัลสลากดิจิทัล ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. 
ของวันที่ออกรางวัล ระบบจะมีการแจงเตือนผานแอปพลิเคชันเปาตัง 
โดยเราจะสามารถเลือกวิธีขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิทัล ได ๒ วิธี ดังนี้
 - รับเงินผาน G-Wallet : เงินรางวัลจะถูกโอนเขา G-Wallet 
หรือบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกไวกับแอปพลิเคชันเปาตัง (ตอไปจะมี
การปรับเปลี่ยนใหโอนเขาสูธนาคารอื่นๆ ได) วิธีนี้คิดคาธรรมเนียม 
๑% และคาภาษีอากรแสตมป ๐.๕%
 - ไปรับเงินรางวัลดวยตัวเอง เดินทางไปรับเงินรางวัลไดที่
สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล สนามบินน้ำเทานั้น ผูขึ้นเงินรางวัล
ตองเปนเจาของบัญชีเปาตัง โดยตองแจงกำหนด วัน เวลา 
ที่ตองการจะเขามารับเงินรางวัลกับสำนักงานสลากฯ วิธีนี้คิดคาภาษี
อากรแสตมป ๐.๕% 
 หมายเหตุ : การกำหนดคาธรรมเนียม และคาอากรแสตมป 
มีลักษณะการดำเนินการเชนเดียวกับที่ใชอยูในปจจุบัน

� ้หลวงปูฝัน อาจาโร
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 โครงการจุดจำหนาย “สลาก ๘๐” และโครงการจำหนาย
สลากผานแพลตฟอรม “สลากดิจิทัล” เพื่อแกไขปญหาผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบงรัฐบาลใน
ราคาเกินกวาที่กำหนดในสลากกินแบงรัฐบาล ทำใหขณะนี้สามารถซื้อ
สลากกินแบงรัฐบาลราคา ๘๐ บาท ไดแลวที่จุดจำหนาย “สลาก ๘๐” 
ในทุกจังหวัด หรือซื้อสลากดิจิทัลผานแอป “เปาตัง” ที่สะดวก 
ปลอดภัย และสามารถขึ้นเงินไดทันที
  ฟเจอรบนแอป “เปาตัง” ที่กำลังพัฒนา ในระยะเวลาอันใกล
นี้คือ หากเลขที่ไมนิยมทำใหขายไมได จะมีฟเจอรใหผูคาสามารถ
ลดราคาสลากใบนั้นได   เพื่อให  เอื้อต อการเพิ่มจำนวนสลาก
บนแพลตฟอรมไดดวย และปองกันการขายไมหมด อีกฟเจอรหนึ่งคือ 
จะมีการรองรับผูพิการโดยเฉพาะผูพิการทางสายตา ใหสามารถ
ใชงานแอปไดดวย
 สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดการจำหนาย “สลากดิจิทัล” 
สลากกินแบงรัฐบาล ลอตเตอรี่ ๘๐ บาท
 ๑. ผูซื้อจะตองมีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ป
 ๒. ราคาสลากดิจิทัล ไมเกิน ๘๐ บาท/ฉบับ
 ๓. จายเงินผาน G-Wallet เทานั้น

่ ่อดีตล�วงไปแล�ว ดีกดีมาแล�ว ชัวกชัวมาแล�ว็ ็

อนาคตกยังไม�มาถึง็

ัทําปจจุบันให� ดี

อนาคตกต�องดี็

ไดที่จ�ดจำหนาย “สลาก ๘๐”

ซื้อสลาก ๘๐ บาท

หร�อบนแอป “เปาตัง”
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NEWS

 หลังจากที่ยื่นพิจารณากฎหมายใหมตั้งแตเดือนกันยายนปที่
แลว มาวันนี้ทางสหภาพยุโรป ไดผานเรียบรอยแลวทำใหสมารตโฟน
ที่วางขายในยุโรปจะตองใชพอรตมาตรฐาน USB-C โดยจะมีผล
บังคับใชภายในป ๒๐๒๔
 ลาสุดทางสภายุโรปไดออกหมายขาว แจงใหเขาใจตรงกัน
วาสหภาพยุโรปจะใชที่ชารจมาตรฐานเดียวกัน นั่นหมายความวา
สมารตโฟน แท็บเล็ต กลองหรือเครื่องเลนเกมพกพาที่ขายใน
สหภาพยุโรปจะตองมาพรอมพอรต  USB-C สำหรับชารจอุปกรณ 
เพื่อใหมีความเร็วที่เทากันและเขากันไดกับที่ชารจตางๆ
 การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ จะชวยลดขยะอิเล็กทรอนิกส
และทำใหผูใชสะดวกขึ้นใชแคสายเสนเดียวก็จะชารจไดหลากหลาย
อุปกรณ สวนแล็ปท็อปนั้นก็ตองปรับใหรับกฎหมายใหมนี้เชนกัน 
โดยจะมีเวลาเปลี่ยนแปลง ๔๐ เดือน โดยจะมีเสนตายคือ
ภายในปี ๒๐๒๔
 แนนอนวากฎหมายใหมนี้จะสงผลกระทบโดยตรงกับ 
iPhone ที่ปจจุบันใชพอรต Lightning สวนอุปกรณอยาง iPad Air 
และ iPad Pro เริ่มเปลี่ยนมาใชพอรต  USB-C สักระยะแลว ซึ่งทาง 
Apple เองก็ เริ่มทดสอบ iPhone พร อมพอร ต USB-C 
มาสักพักซึ่งคาดวาอาจจะเปดตัวเร็วสุดไดในปหนา
 แตทาง Apple อาจจะหลบเลี่ยงกฎหมายนี้ เพราะเขาจะ
จำกัดเฉพาะอุปกรณที่ตองตอสายชารจ ซึ่ง Apple นั้นก็วางแผน
ที่จะเปลี่ยน iPhone ใหเปนแบบไรพอรต เปลี่ยนมาใชการชารจ
ไรสายแบบ ๑๐๐% ซึ่งเราก็เห็นเทคโนโลยี MagSafe มาตั้งแต 
iPhone ๑๒ แลว

HEALTH
Y

CLUB

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

ถาม สามารถถอดหนากากอนามัยไดที่ไหนบาง
ตอบ - เมื่ออยูนอกอาคาร ที่โลงแจง
 - เมื่ออยูคนเดียว
 - เมื่ออยูในอาคาร ที่เวนระยะหางไดไมแออัด และระบาย
  อากาศดี
 - ขณะที่รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ออกกำลังกาย แสดง
  มหรสพ ถายทำภาพยนตร (เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น 
  ควรสวมหนากากอนามัยทันที)
ถาม บุคคลใด ? ควรสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
ตอบ - กลุม ๖๐๘ ที่ไมไดรับวัคซีนครบตามเกณฑเมื่ออยูรวมกัน
  บุคคลอื่น
 - ผู ติดเชื้อ/ผู สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อจำเปนตองอยู ร วมกับ
  บุคคลอื่น
 - พนักงาน ผูใหบริการในขณะที่ใหบริการ
ถาม พักอาศัยในบานเดียวกันตองสวมหนากากหรือไม ?
ตอบ หากไมมีความเสี่ยงไมจำเปนตองสวมแตควรสวมหนากาก
 อนามัย หรือหนากากผา ตลอดเวลาเมื่ออยู ร วมกับ 
 ผูปวยโควิด-๑๙ หรือ กลุม ๖๐๘ ที่ไมไดรับวัคซีนครบ
 ตามเกณฑ
ถาม กรณีที่ฉัดวัคซีนแลวยังคงตองสวมหนากากหรือไม
ตอบ หากอยู  ในอาคารสถานที่ แออัดรวมกลุ มจำนวนมาก
 ควรสวมหนากากแมฉีดวัคซีนแลว
ถาม ควรสวมหน ากากหรือไม หากโดยสารเครื่องบินรถไฟ 
 หรือขนสงสาธารณะ
ตอบ ควรสวมหนากากเนื่องจากอยูในพื้นที่ปดและตองอยูรวม
 กับผูอื่น

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/

EU บังคับใชกฎหมายใหม

มือถือทุกเคร�่องตองมีพอรต USB-C

เมื่ออนุญาตให

“ถอดหนากากอนามัย”

เร�่องควรรู 



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

 บึงกระดิ่ง ตั้งอยูหมูที่ ๗ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่ประมาณ ๙๐ ไร มีน้ำตลอดทั้งป 
มีบัวหลวงขึ้นอยู ทั่วไป ชาวบานจะเก็บเฉพาะฝกบัวไปบริโภค 
พรอมชวยกันดูแลมิใหมีการจับสัตวน้ำ เพื่อปลอยใหขยายพันธุ 
ตามธรรมชาติ ซึ่งคณะผูบริหารทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่รวมกัน
พัฒนาเพื่อใชเปนสถานที่พักผอน สวนบริเวณถนนรอบบึง ในชวงเชา
และชวงเย็น มีผูมาเดิน วิ่ง ปนจักรยาน ออกกำลังกายจำนวนมาก 
มีลานออกกำลัง มีรานอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม และเรือเปด 
เรือแคนูบริการผูมาทองเที่ยว

ทองเที่ยวท
ั่วถิ่น

ภาคเหนือ

ตอนลาง
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