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P

๑๑๑๐ ๑๑ เว็บไซตสรางโลโก

พรอมใชในไมกี่ว�นาที
๑๒ “ปกธงชัย” ความเชื่อ ความศรัทธา

ของชาว อ.นครไทย

บัตรทองรับยาฟร�

ที่รานยา ๕๐๐ แหงใกลบาน

ปลดล็อกกฎกระทรวง

อนุญาตใหรายยอยผลิตสุรา

เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติฯ 
ทรงถวายผาพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก



วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

หนา ๒ P

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองคไปยัง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
 เมื่อพระสงฆทำพิธีอุปโลกนกฐินกรรมเสร็จแลว ทรงถวาย
เครอ่ืงบรวิารพระกฐนิ แดพ ระภกิษผุคู รองผา พระกฐนิ ทรงหลง่ัทกัษโิณทก
 จากนั้น พระราชทานของที่ระลึกแกผูมีจิตศรัทธา บริจาคเงิน
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายในวัด ยังมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระพุทธชินราช จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ทรงคุณคา จากผูมี
จิตศรัทธาถวายเปนพุทธบูชา รวมทั้งโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรขุดพบ 

อาทิ พระพุทธรูป พระพิมพดินเผาสมัยตาง ๆ  และเครื่องถวยสังคโลก 
ปจจุบัน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีพระสุธรรมมุณี 
(สมบูรณ ปฺญาวุโธ) รักษาการแทนเจาอาวาส มีพระสงฆ 
และสามเณรจำพรรษา รวม ๒๑๕ รูป
 กอนเสด็จกลับทรงเยี่ยม และมีพระปฏิสันถารกับราษฎร
ที่ไปเฝารับเสด็จ ดวยทรงหวงใยเนื่องจากสภาพอากาศที่รอนอบอาว 
พรอมมีรับสั่งใหจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. นำน้ำดื่มและผาเย็น
พระราชทานไปมอบใหอยางทั่วถึง สรางความปลื้มปติแกราษฎร
ที่เฝารับเสด็จเปนจำนวนมาก ซึ่งตางเปลงเสียง "ทรงพระเจริญ" 
ดังกึกกอง

รมเกลาชาวไทย

เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติฯ 
ทรงถวายผาพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



หนา ๓P

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 กรมประชาสัมพันธประชุมผูบร�หาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (นอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เมื่อวันศุกรที่ 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ๑ โรงแรมท็อปแลนด อำเภอเมืองฯ จังหวัดพ�ษณุโลก นำโดย พลโทสรรเสร�ญ แกวกำเนิด 

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ พรอมดวยนางทัศนีย ผลชานิโก นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ คณะผู บร�หาร 

และเจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ เพ�่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายการปฏิบัติงานใหแกผูบร�หารระดับสูง

ของกรมประชาสัมพันธ   และในส วนภูมิภาค ซึ่ งประชาสัมพันธ จังหวัด ผู อำนวยการสถานีว�ทยุ โทรทัศน แห งประเทศไทย 

ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย พ�้นที่สำนักประชาสัมพันธเขต ๓ และ ๔ เขารวมประชุมดวย

 สปข.๔ ประชาสัมพันธภารกิจนายกรัฐมนตร�ลงพ�้นที่ตรวจติดตามแกไขปญหาสถานการณน้ำ และเยี่ยมเยียนประชาชน

ผูประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่จังหวัดเพชรบูรณ

     ซึ่งการประชาสัมพันธ นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ เนนสื่อสารการแกปญหา และความหวงใย

ของนายกรัฐมนตร�จากการลงพ�้นที่ครั้งนี้ โดยเผยแพรและขยายผลผานทุกชองทางสื่อ

กรมประชาสัมพันธจัดประชุมผูบร�หาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ นอกสถานที่ ณ จังหวัดพ�ษณุโลก

สปข.๔ ประชาสัมพันธภารกิจนายกรัฐมนตร�ลงพ�้นที่ตรวจติดตามแกไขปญหาสถานการณน้ำ จ.เพชรบูรณ

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



Pหนา ๔

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ (เวลา ๐๘.๐๐ น.) นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ นำขาราชการ พนักงาน 

ลูกจางในสังกัด รวมเคารพธงชาติและรองเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน บร�เวณหนาเสาธงชาติ 

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

  สถานีว�ทยุกระจายเสียงแห  งประ เทศไทย จั งหวัดสุ โขทัย  ถ  ายทอดเสียงพ�ธีบวงสรวงบูรพกษัตร�ย สุ โขทัยทุกพระองค  

ณ ลานพระบรมราชานุสาวร�ยพ อข�นรามคำแหงมหาราช และพ�ธีเปดงานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ” จังหวัดสุโขทัย ประจำป 2565 

ณ อุทยานประวัติศาสตร สุ โขทัย โดยพ�ธี เปดไดอัญเชิญถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ า  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� สำหรับผูชนะเลิศการประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ พนมหมาก พนมดอกไม และ โคมชักโคมแขวน 

รวมขบวนแหที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและว�ถีชีว�ตชาวสุโขทัย ทามกลางประชาชนและนักทองเที่ยวที่เขาชมงานกันอยางคึกคัก

สวท.สุโขทัย ถายทอดเสียงพ�ธีเปดงานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ” จังหวัดสุโขทัย

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



หนา ๕P

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดกิจกรรมโครงการเสร�มสรางศักยภาพเคร�อขายประชาสัมพันธ สำนักประชาสัมพันธเขต ๔  ระหวางวันที่ 

๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมพ�ษณุโลกออคิด อำเภอเมืองฯ จังหวัดพ�ษณุโลก และบานใหมสุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

เพ�่อเป นการเสร�มสร างศักยภาพเคร�อข ายให สามารถดำเนินงานประชาสัมพันธ  ได อย างมีประสิทธิภาพ และเป นพันธมิตร

ของกรมประชาสัมพันธในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร นโยบายสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตรจากภาครัฐสูประชาชน โดยมีเคร�อขาย

ประชาสัมพันธ พ�้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง กวา ๑๐๐ คน ประกอบดวย อป.มช. ผูดูแลหอกระจายขาวและเสียงตามสาย สื่อมวลชน 

และผูสนใจเขารวมกิจกรรม อาทิ การเสวนา “รวมดารา อป.มช. คุยขาว และผูดูแลหอกระจายขาวเพ�่อชุมชน” การบรรยายพ�เศษ

เทคนิคการอานขาวเลาเร�่อง การเข�ยนขอความเพ�่อการประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวและเสียงตามสาย เทคนิคการใชเสียง

ในงานประชาสัมพันธ และกิจกรรมผูบร�หารกรมประชาสัมพันธพบเคร�อขายประชาสัมพันธ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดกิจกรรมโครงการเสร�มสรางศักยภาพเคร�อขายประชาสัมพันธ 

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



Pหนา ๖

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 สปข.๔ คิกออฟจัดแสดงนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พรอม ไทยพรอม” ที่จังหวัดพ�ษณุโลก เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

บร�เวณหนาสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ โดยพ�ธีเปดฯ นายรณชัย จิตรว�เศษ ผูวาราชการจังหวัดพ�ษณุโลก และนางระพ�พร มีสอาด 

ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ไดโบกธง “APEC พรอม ไทยพรอม” เปนสัญลักษณของการเร�่มตนสรางการรับรู คนไทยภาคภูมิใจ 

และมีสวนรวมการเปนเจาภาพเอเปค ผานรถนิทรรศการเคลื่อนที่พ�้นที่ภาคเหนือตอนลาง งานนี้หัวหนาสวนราชการ พรอมดวยนักเร�ยน นิสิต 

นักศึกษา และสื่อมวลชนรวมเปนเกียรติและเขาชมนิทรรศการเปนจำนวนมาก

สปข.๔ คิกออฟจัดแสดงนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร "APEC พรอม ไทยพรอม" ที่จังหวัดพ�ษณุโลก

 วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ คณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ�้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนลาง) นำโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะ

รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พรอมดวยสมาชิกวุฒิสภา ลงพ�้นที่พบปะหัวหนาสวนราชการและผูนำทองถิ�น พรอมรับฟงความคิดเห็น 

ปญหา และขอเสนอแนะของประชาชน ในพ�้นที่ อำเภอบึงสามพัน โดยมี นายกฤษณ คงเมือง ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ ใหการตอนรับ 

พรอมดวย นายสมพงษ ทองหนูนุย นายอำเภอบึงสามพัน หัวหนาสวนราชการ  ผูนำทองถิ�นอำเภอบึงสามพัน ภาคประชาชน เขารวม

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ�้นที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 พลโท สรรเสร�ญ แก วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ   พร อมด วยนางทัศนีย   ผลชานิ โก นางสุดฤทัย เลิศเกษม 

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ   คณะผู  บร�หาร  และ เจ  าหน  าที่ ในสั งกัด  กรมประชาสัมพันธ   พร อมด วยพ�ทธศาสนิกชน 

รวมพ�ธีทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ และยกพระประธานอุโบสถบนฐานชุกชีในอุโบสถ ณ วัดปานาคกุญชร(ธ) ตำบลบานใหมสุขเกษม 

อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยยอดศรัทธาของชาวบานรวมทำบุญกับกรมประชาสัมพันธ 

ในการถวายผากฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ วัดปานาคกุญชร (ธ) สรุปยอดกฐิน ประจำป ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ�น ๗๔๒,๖๓๙ บาท

กรมประชาสัมพันธ จัดพ�ธีทอดกฐินสามัคคี ประจำป ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสุโขทัย

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ บุคลากรสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ รวม พ�ธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ   ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล 

ณ หอประชุมศร�วชิรโชติ มหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม,  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร วมกันทำความสะอาด ทาสีฟ�ตบาท 

ถวายพระราชกุศล ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เทศบาลนครพ�ษณุโลก   

และพ�ธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ หอประชุมศร�วชิรโชติ มหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม 

สปข.๔ รวมนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

 บุคลากรสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ รวมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ�ลจอมเกลาเจาอยู หัว 

๒๓ ตุลาคม “วันปยมหาราช” เพ�่อนอมรำลึกถึงพระมหากษัตร�ยที่ทรงเปนที่รักยิ�งของพสกนิกรไทย ดังนี้

 - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พ�ธีวางพวงมาลาเพ�่อนอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ�ลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ณ พระบรมราชานุสาวร�ย พระบาทสมเด็จพระจ�ลจอมเกลาเจาอยูหัว หนาศาลากลางจังหวัดพ�ษณุโลก 

 - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กิจกรรม “จิตอาสารวมใจพัฒนา ๒ ฝง ๓ สะพาน” บร�เวณพระราชวังจันทน และสะพานพระราชวังจันทน 

บุคลากรสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ รวมกิจกรรมเนื่องใน “วันปยมหาราช”

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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ภาษาไทย
ภาษาสื่อ

ไลเลียง

คำที่เขียนถูก

ไลเรียง, ไรเรียง, ไรเลียง

มักเขียนผิดเปน

เลือดกบปาก

คำที่เขียนถูก

เลือดกลบปาก

คำที่เขียนถูก

วิ่งเปรี้ยว

 ปจจุบันการใชภาษาไทยอยางผิดๆ ถือเปนปญหาใหญในประเทศไทย และจะใชผิดกัน
ไปเรื่อยๆ จนติดเปนนิสัย “ภาษาไทย ภาษาสื่อ” จึงตระหนักถึงการใชภาษาไทยใหถูกตอง
และเห็นความสำคัญของการใชภาษาไทยในปจจุบัน

มักเขียนผิดเปน มักเขียนผิดเปน

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 พื้นที่ภาคเหนือตอนลางเปนพื้นที่ลุมน้ำ มีแมน้ำสายสำคัญไหลพาดผาน ทั้งแมน้ำปง 
วัง ยม และนาน เมื่อถึงฤดูน้ำหลากเดือนสิบสอง วิถีซีวิตของคนที่อาศัยอยูริมสองฟากฝงแมน้ำ
ตางเฝารอคอยคืนวันที่พระจันทรเต็มดวงหรือที่เรียกกันวาคืนเดือนเพ็ญ เพราะแสงนวล
ของดวงจันทรจะสองประกายลงมาบนผิวน้ำสรางบรรยากาศสวยงามสดชื่นและเยือกเย็น 
  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อตั้งแตสมัยโบราณจวบจนปจจุบัน 
ถือเอาวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้ เปนวันแหงการบูชารอยพระพุทธบาท ขอขมาพระแมคงคา 
และบางก็วาเปนการสะเดาะเคราะห ฯลฯ ซึ่งปฏิบัติสืบทอดตอกันมาจนกลายเปนประเพณี
สำคัญที่เรียกวา “วันลอยกระทง”

วิ่งเปยว

ประเพณีลอยกระทง

ภาคเหนือตอนลาง

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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็คิด...ให� เปน “กุศล”

 ๑. ตองขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต
 ๒. กำลังการผลิตตองไมเกิน ๒๐๐ ลิตรตอป 
 ๓. ตองเปนคนที่บรรลุนิติภาวะ ไมนอยกวา ๒๐ ป บริบูรณ 
 ๔. เบียร สุราแชอื่นๆ เวลาผลิตแลวตองนำใหกรมสรรพสามิต
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อไมใหมีเรื่องสารปนเปอนที่เปนสารตองหาม
ตามหลักสากล
 โดยรางกฎกระทรวงฯ ดังกลาวเปนการผอนคลายความ
เขมขนของ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งไดมีการหารือ
หลายสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการผอนคลายหลักเกณฑเงื่อนไข
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุรา ใหมีความ
สอดคลอ งกบั สภาพการณใ นเชงิ ธรุ กจิ และธรุ กจิอตุ สาหกรรมการผลติ
สุราในปจจุบัน ซึ่งจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันธุรกิจ
มากขึ้น โดยคง ซึ่ งหลักการสำคัญในเชิงประโยชน ของรัฐ 
ในการบรหิารการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติสนิคา สรุาอยา งมปีระสทิธภิาพ 
รวมทั้งสินคาสุราที่ผลิตไดคุณภาพมีมาตรฐานและความปลอดภัยตอ
การบริโภค ครอบคลุมการดูแลทั้ง ๓ ดาน คือ การดูแลสุขภาพพี่นอง
ประชาชน การดูแลสังคม ปองกันอุบัติเหตุที่มาจากการดื่มสุรา 
รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตสุราดวย

�หลวงปูปรีดา (ทุย) ฉนทกโรฺ

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 ราชกจิจานเุบกษาเผยแพร  กฎกระทรวงการผลติสรุา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามมติที่ประชุม ครม. ที่ไดอนุมัติหลักการแกไขกฎกระทรวง           
การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุรา รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอน
วิธีการขออนุญาตสำหรับผูผลิตสุราเพื่อการคา และไมใชเพื่อการคา
ใหชัดเจนซึ่งจะทำใหการจัดเก็บภาษี การควบคุมคุณภาพ เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 ๑. เปดโอกาสใหสุราชุมชนขนาดเล็ก จากที่ตองใชเครื่องจักร     
ในการผลิตต่ำกวา ๕ แรงมา และใชคนงานนอยกวา ๗ คน      
ใหสามารถขยายกำลังการผลิตเปนระดับกลาง ที่ใชเครื่องจักรที่มี
กำลังการผลิตสูงกว า ๕ แรงม า แต  ไม  เกิน ๕๐ แรงม า 
และสามารถใชคนงานมากกวา ๗ คนได แตตองไมเกิน ๕๐ คน 
 ๒. ยกเลิกการกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำและทุนจดทะเบียน
สำหรับทั้งกรณีผลิตเบียรเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) 
และโรงงานผลิตเบียรขนาดใหญ 
 อยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสใหแกบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลขอใบอนุญาตผลิตสุราภายในครัวเรือน โดยไม เป น
เพื่ อการค  าหรือแลกเปลี่ ยน ทั้ งนี้  ขั้ นตอนการขออนุญาต 
สามารถไปขอที่สรรพสามิตพื้นที่ และนำใบอนุญาตมากรอกใหเปนไป
ตามเงื่อนไข คือ 

คนคิดดี คิดในทางกุศล

็บ�านกเปนมงคล็

็ลูก หลานกเปนมงคล็

็คนในบ�านกเปนมงคล็

อนุญาตใหรายยอย ผลิตสุรา

ปลดล็อกกฎกระทรวง          

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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NEWS

 www.brandcrowd.com เว็บไซตสำหรับออกแบบโลโก
ที่ใชเวลาไมกี่วินาที เพียงปอนชื่อแบรนดของเรา และใสคียเวิรด
และเลือกสไตลที่ตองการเพียงเทานี้ก็จะไดตัวอยางโลโกออกมา
ใหเราแถมสามารถแกไขได
 ใครทำแบรนดกำลังมองหาโลโกลอง BrandCrowd เว็บไซต
สำหรับออกแบบโลโกจากเหลาครีเอเตอร เปนคลังโลโกคุณภาพดี 
ซึ่ง BrandCrowd กอตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือก็เกิน ๑๐ ปมาแลว 
และอาจเปนเว็บไซตที่ใครหลายคนเคยใชมาแลวเชนกัน ในเว็บไซต
มีโลโกหลายรูปแบบใหเลือกหรือใครสนใจทำนามบัตรก็สามารถ
ทำได แถมการใชของเขานั้นนับไดวางายและรวดเร็ว โดยมีวิธีดังนี้
 ๑. เขาไปที่หนาเว็บไซต 
 ๒. พิมพชื่อแบรนดของเรา โดยรองรับภาษาไทยดวย
 ๓. ใสคียเวิรดวาแบรนดของเราเปนแนวไหน เชน Media, 
technology, food, gaming หรือ fashion  
 ๔. เลือกรูปแบบอักษรที่เราอยากไดในโลโกวาอยากใหมีรูป 
icon พรอมอักษร หรือมีแคอักษรอยางเดียว

HEALTH
Y

CLUB
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 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) รวมกับ
สภาเภสัชกรรมเพิ่มทางเลือกใหมในการดูแลผู ใชสิทธิบัตรทอง 
ให บริการรับยารักษาอาการเจ็บป วยเล็กน อย ๑๖ อาการ 
ที่รานยาชุมชนอบอุนใกลบานที่เขารวมกวา ๕๐๐ แหงทั่วประเทศ 
โดยขอใหประชาชนสังเกตรานยาเขารวมติดสติกเกอรดานหนา 
“รานยาคุณภาพของฉัน” ซึ่งพรอมเริ่มใหบริการเร็วๆ นี้ โดยบริการ
ทางเลือกจะครอบคลุมอาการเจ็บปวยเล็กนอย ๑๖ กลุมอาการ 
ตามมาตรฐานการใหบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยสภาเภสัชกรรม 
ไดแก ๑) อาการปวดหัว เวียนหัว ๒) ปวดขอ เจ็บกลามเนื้อ ๓) ไข ไอ 
๔) เจ็บคอ ๕) ปวดทอง ๖) ทองเสีย ๗) ทองผูก ๘) ถายปสสาวะขัด 
๙) ปส สาวะลำบาก ๑๐) ปส สาวะเจบ็ ๑๑) ตกขาวผดิปกต ิ๑๒) อาการ
ทางผิวหนัง ๑๓) ผื่น คัน ๑๔) บาดแผล ๑๕) ความผิดปกติตางๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตา ๑๖) ความผิดปกติตางๆ ที่เกิดขึ้นกับหู 
 พรอมติดตามอาการหลังรับยา ๓ วัน โดยประชาชนผูใชสิทธิ
บัตรทองไมตองเสียคาใชจายใดๆ เนื่องจาก สปสช. ไดสนับสนุน
การจายชดเชยใหรานยา ทั้งคาบริการใหคำปรึกษาดานเภสัชกรรม 
คายาและเวชภัณฑ และคาติดตามอาการและผลการดูแล เหมาจาย
ในอัตรา ๑๘๐ บาทตอครั้ง สวนรานยาชุมชนอบอุนที่รวมใหบริการ 
จะตองผานการอบรมและควบคุมโดยสภาเภสัชกรรม ขณะนี้มี
จำนวนกวา ๕๐๐ แหงแลว
 สำหรับขั้นตอนการเขารับบริการ มีดวยกัน ๒ รูปแบบ คือ
  คนไขสิทธิบัตรทองติดตอไปยัง สปสช. ผานสายดวน 
สปสช. ๑๓๓๐ จะมีเจาหนาที่แนะนำใหรับบริการที่รานยาชุมชนอบอุน
ใกลบาน
  ดูรายชื่อรานยาใกลบานที่เขารวมโครงการไดที่เว็บไซต 
สปสช. www.nhso.go.th หรือสังเกตสติกเกอรติดหนารานยา

เว็บไซตสรางโลโก !
พรอมใชในไมกี่ว�นาที

เจ็บปวย ๑๖ อาการ

ที่รานยา ๕๐๐ แหงใกลบาน

บัตรทองรับยาฟร�!

 หลักจากนั้นก็เว็บไซตก็จะสรางตัวอยางโลโกใหเราไดดู 
เราสามารถเพิ่มหรือแกไขฟอนต หรือสีของโลโกไดดวย เมื่อได
แนวโลโกที่ เราชอบก็คลิกเข าไปเพื่อแกไขเพิ่มเติมไดอีกดวย 
แตใครอยากจะดาวนโหลดโลโกเก็บไวก็ลงทะเบียนเว็บไซตกอน
 เรื่องลิขสิทธิ์ใหสิทธิ์คุณใชแบบ standard สามารถใชได
ทั้งในเชิงพาณิชย ไมใชเชิงพาณิชย แตก็ตองอานขอตกลงใหดี 
สว นใครอยากจดเปน ทรพัยส นิทางปญ ญาของตวัเองกต็อ งจา ยเงนิกอ น
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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/
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 วันขึ้น ๑๔ - ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ของทุกป ชาวอำเภอนครไทย 
จะรวมกันประกอบพิธีแหธงขึ้นเขาชางลวง ในงานประเพณีปกธงชัย  
โดยจะนำธง ๓ ผืน ที่ผ านการทอดวยฝมือของทุกภาคสวน
ในอำเภอนครไทย ที่รวมมือรวมใจกันทอขึ้น กอนจะนำขึ้นไปปก
บนยอดเขา ๓ ยอด ประกอบดวย เขาฉันเพล เขายานไฮ 
และเขาชางลวง ซึ่งเปนประเพณีที่ชาวนครไทย สืบสานมาตั้งแต
โบราณกาลมาจวบจนปจจุบัน เพื่อระลึกถึงพอขุนบางกลางหาว 
เจาเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลตอมาคือพอขุนศรีอินทราทิตย 
พระปฐมบรมกษัตริยแหงกรุงสุโขทัย เปนการรำลึกถึงชัยชนะของ
พอขุนบางกลางหาวที่มีชัยชนะศึก และเปนความเชื่อของชาวบาน
ที่เชื่อกันวาการปกธง จะทำใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข กินดีอยูดี 
ถาปใดไมไปปกธง จะทำใหเกิดภัยพิบัติหรือเภทภัยตางๆ ที่ทำให

ชาวบานเดือดรอนหรือเสียชีวิตได และเชื่อกันวาผูใดขึ้นไปปกธง
บนเขาทั้ง ๓ ยอด ก็จะอยูเย็นเปนสุข 
 สำหรับการนำธงไปปกบนยอดเขา ๓ ยอด ประกอบดวย 
เขาฉันเพล เขายานไฮ และเขาชางลวง โดยเริ่มจากที่ทำการ
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติน้ำตกชาติตระการ (เขาชางลวง) 
ขึ้นไปประมาณ ๔ กม. จะถึงเขาฉันเพล ซึ่งเปนหินขนาดใหญ
สูงประมาณ ๑๕ เมตร มีบันไดขึ้นสูยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน
ของอำเภอนครไทยไดโ ดยรอบ เมอ่ืเดนิทางตอ ไปอกีประมาณ ๔๐๐ เมตร 
จะถึงเขายานไฮ มีลักษณะเปนหนาผาตระหงานสูงประมาณ ๑๕ 
เมตร จากนั้นเดินทางตอจากเขายานไฮ ไปอีกประมาณ ๑๐๐ เมตร 
จะถึงยอดเขาชางลวง ซึ่งสูงประมาณ ๑๕ เมตร ซึ่งแตละยอดเขา 
จะมีพระภิกษุสงฆขึ้นไปสวดเจริญพระพุทธมนต กอนยกเสาธงปก
ขึ้นสูยอดเขา
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“ปกธงชัย”
ความเชื่อ ความศรัทธาของชาว อ.นครไทย

ขอขอบคุณ ภาพ/ขอมูล

ผูจัดการออนไลน

ทองเที่ยวท
ั่วถิ่น

ภาคเหนือ

ตอนลาง


