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โซเชียลนองใหมมาแรง
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สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา
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เหตุใดจึงกลับมาระบาด
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ชวงเทศกาลปใหม
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 ๕  ธั น ว าคม  เป  น วั นคล  ายวั นพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ 
มีพระราชโองการโปรดเกล าโปรดกระหม อมกำหนดให วันที่ 
๕ ธันวาคมของทุกป เปนวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้
 ๑. เปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระมหากษัตริย ไทย รัชกาลที่ ๙ แหงราชวงศจักรี เสด็จสู 
พระราชสมบตัติง้ัแตว นัท ่ี๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๘๙ เปน พระมหากษตัรยิไ ทย
ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย
 ๒. เปนวันชาติ : เปนวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนด
ใหวันที่ ๒๔ มิถุนายนของทุกปเป นวันชาติ เนื่องจากเปนวัน
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ไดเ ปลย่ีนมาเปน วนัคลา ยวนัพระบรมราชสมภพของพระมหากษตัรยิไ ทย 
ตามขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัมพีระมหากษตัรยิเ ปน ประมขุของชาต ิ
และเปนวันศูนยรวมจิตใจความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ 
ปจจุบันจึงตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกป
 ๓. เปนวันพอแหงชาติ : วันพอแหงชาติ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยคุณหญิงเนื้อทิพย  เสมรสุต 
นายกสมาคมผูอาสาสมัครและชวยการศึกษาเปนผู ริเริ่มหลักการ
และเหตุผลในการจัดตั้งวันพอแหงชาติ เพราะพอเปนผูมีพระคุณ
ที่มีบทบาทสำคัญตอครอบครัวและสังคม สมควรที่ผูเปนลูกใหความ
เคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณดวยความกตัญู และสมควรที่สังคม
จะยกยองใหเกียรติรำลึกถึงผูเปนพอ จึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม
ของทุกปซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา เปน “วันพอแหงชาติ” 
ดวยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ร.๙) 
ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ ทรงเปนพระราชบิดาของ
พระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใครและใหดอกพุทธรักษา
เปนสัญลักษณของวันพอแหงชาติ

 ตั้งแตพุทธศักราช ๒๕๐๒ เปนตนมา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช-
ชนนีพันปหลวง ไดเสด็จพระราชดำเนินไป ทรงกระชับสัมพันธไมตรี
กับประเทศตางๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย 
และไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคตาง ๆ 
ทุกภาค ทรงประจักษในปญหาของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิต
ดวยความยากจน ลำเค็ญและดอยโอกาส ไดทรงพระวิริยะ
อุตสาหะหาทางแกปญหาตลอดมาตราบจนปจจุบัน อาจกลาวไดวา 
ทุกหนทุกแห งบนผืนแผ นดินไทยที่รอยพระบาทได ประทับลง 
ไดทรงขจัดทุกขยากนำความผาสุกและทรงยกฐานะความเปนอยู
ของราษฎรใหดีขึ้นดวยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถ
ปราดเปรื่อง พรอมดวยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค
เพื่อประโยชนสุขของราษฎร และเพื่อความเจริญพัฒนาของ
ประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาโดยมิไดทรงคำนึงประโยชนสุข
สวนพระองคเลย พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวไดพระราชทาน
โครงการนานัปการมากกวา ๔,๐๐๐ โครงการ ทั้งการแพทย
สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา 
การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจน
การเศรษฐกิจเพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยัง
ทรงขจัดป ญหาทุกข ยากของประชาชนในชุมชนเมือง เช น 
ทรงแกปญหาการจราจร อุทกภัย และปญหาน้ำเนาเสียในปจจุบัน 
ไดทรงริเริ่มโครงการการชวยสงเคราะห และอนุรักษชางไทยอีกดวย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงตรากตรำพระวรกายทรงงาน
อยางมิทรงเหน็ดเหนื่อย แมในยามทรงพระประชวร ก็มิไดทรง
หยุดยั้ งพระราชดำริ เพื่อขจัดความทุกข ผดุงสุขแก พสกนิกร 
กลางแดดแผดกลาพระเสโทหลั่งชุ มพระพักตร และพระวรกาย
หยาดตกตองผืนปฐพี ประดุจน้ำทิพยมนตชโลมแผนดินแลงราง
ใหกลับคืนความอุดมสมบูรณนับแตเสด็จเถลิงถวัลยราชยตราบจน
ปจจุบัน 

รมเกลาชาวไทย

๕ ธันวาคม วันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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พันธเขต 4สัมชาระปกันำส

และสิ่งแวดล อมในประเทศไทย วันสิ่ งแวดล อมไทยจึงเป น
วันนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน และในวันที่ 
๔ ธันวาคมนี้ กำหนดใหเปนวันรู รักสามัคคี วันสำคัญของชาติ 
เพื่อสรางแรงจูงใจใหตระหนักถึงคุณคา ความสำคัญ และนำไปสูการ
ปฏิบัติดวยความสามัคคี รูจักหนาที่ และสงเสริมกันใหเกิดความเจริญ
แกประเทศชาติ ///๕ ธันวาคม วันคลายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน 
ในวันพอแหงชาติ ซึ่งตรงกับวันชาติไทย และวันดินโลกดวย /// 
๑๐ ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล และตรงกับวันรัฐธรรมนูญ
ของไทย รวมรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ที่ถือเปน
กฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวไดพระราชทานใหกับปวงชนชาวไทย เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๕ /// 
ฉลองวันประสูติของพระเยซูผู เปนศาสดาสูงสุดของชาวคริสตใน
วันคริสตมาส ๒๕ ธันวาคม /// ๒๖ ธันวาคม วันคุมครองสัตวปา
แหงชาติ /// น อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจาตากสิน ในวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม 
วันที่ทรงปราบดาภิเษกเปนกษัตริย เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
ณ กรุงธนบุรี /// วันสงทายปพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 

 ป ๒๕๖๕ นี้ ประเทศไทยประกาศเขาสูเขาสูฤดูหนาวไปแลว
ตั้งแตวันที่  ๒๙ ตุลาคมที่ผ านมา แตจวบจนปจจุบันอากาศ
ยังแปรปรวน ฝนยังคงโปรยปรายเปนฝนหลงฤดูอยู หลายพื้นที่
ของประเทศไทย สงผลดีทำใหคาการสะสมฝุนละออง หมอกควันนอย 
และการเก็บกักน้ำของเขื่อนตางๆ ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น /// 
เริ่มวันแรกของเดือนธันวาคม ร วมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ า
บรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในวัน “ดำรงราชานุภาพ” 
บุคคลไทยพระองคแรกที่ยูเนสโกยกยองใหเปนบุคคลสำคัญของโลก 
ในฐานะพระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย ///แนวโนมผูติดเชื้อเอชไอวี
รายใหมในประเทศไทยนั้นยังมีเพิ่มขึ้น ทำใหยังคงตองรณรงคยับยั้ง
การแพรระบาดของเชื้อเอดสอยางตอเนื่อง ทำในวันเอดสโลกหรือ
วันตานเอดสโลก ๑ ธันวาคม /// วันที่ ๓ ธันวาคม สำนัก
ประชาสัมพันธเขต ๔ จัดอบรมหลักสูตร “Young Smart PR” 
ใหความรูดานสื่อมวลชนกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน ๓๐ คน 
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงกิจกรรม
พิเศษ จำนวน ๕๕ ชั่วโมง *** และในวันนี้ รวมตระหนักรู ความเขาใจ 
และการยอมรบั ผพู กิารรวมถงึ ใหค วามชว ยเหลอื พวกเขาใหด ำเนนิ ชวี ติ
ไดอยางปกติสุข ในวันคนพิการสากล /// ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
จุดเริ่มต นของการขับเคลื่อนดานอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ

บทบรรณาธิการ

ของพระองคท า น พรอ มนำเสนอเรอ่ืงราวสำคญัในคอลมันร ม เกลา ชาวไทย 

และจะนำภาพขาวกิจกรรมของวนัสำคญันใ้ีนรอบรว้ัภาคเหนอืตอนลา ง

และรอบรว้ัประชาสมัพนัธในฉบับถัดไป
 การจัดทำวารสารฉบับที่ ๗๒ ในปที่ ๙ ของการจัดทำนี้ 

กองบรรณาธิการไดปรับลำดับการนำเสนอ และเพิ่มคอลัมนพิเศษ 

อาทิ “บทบรรณาธิการ” ที่มุงสื่อสารและสะทอนความเห็นตอการ

นำเสนอประเด็นสถานการณปจจุบัน “เดือนนี้มีอะไร” ที่บอกเลา

เหตุการณของเดือนนั้นๆ ฯลฯ สวนคอลัมนประจำอื่นของวารสาร

ยงั คงอดั แนน ดว ยเนอื้ หาสาระพรอ มภาพประกอบทสี่ วยสดเหมอื นเดมิ  

กอบบรรณาธิการวารสาร PRD4 NEWS หวังเปนอยางยิ่งวา 

เรื่องราวที่นำเสนอจะเปนประโยชนสำหรับทานผูอาน และขอขอบคุณ

ที่ท านผู อ านไดใหความสนใจติดตามอยางตอเนื่อง พบกันใหม

ฉบับหนา
 บรรณาธิการ

 วารสาร PRD4 NEWS ฉบับประจำเดือนธันวาคมนี้ 

เปนฉบับสงทายปพุทธศักราช ๒๕๖๕ ซึ่งเปนเดือนที่มีวันสำคัญ

ของปวงชนชาวไทย คอืวนัคลา ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

๕ ธันวาคม ที่ กำหนดให  เป นวันชาติ  และวันพ อแห งชาติ 

โอกาสนี้วารสาร PRD4 NEWS ไดอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ขึ้นปกวารสาร เพื่อนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ



อะไรก็ตามที่เราหนีไมพน

ที่มีปายประชาสัมพันธ ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัยไดตั้งแตบัดนี้ 
จนถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕
 สำหรับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก สมาคม
ผูประกอบการรถจักรยานยนตไทย, สมาคมการคาไทย-ยุโรป, สมาคม
ตรวจสภาพรถเอกชนไทย, สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย, สถาบัน
ยานยนต, บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ฮอนดา 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร 
(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ 
มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) 
จำกัด เปนตน 
 นอกจากนี้ ผูขับขี่ควรเตรียมรางกายใหพรอมเมื่อทราบวา
ตองขับรถเปนระยะทางไกล ๆ  ควรพักผอนใหเพียงพออยางนอย ๗-๘ 
ชั่วโมง หากมีอาการเหนื่อยลาระหวางการเดินทางควรหยุดพัก
ในจุดที่ปลอดภัย วางแผนและศึกษาเสนทางลวงหนา ไมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลขับรถดวยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอยาง
เครงครัด

พระไพศาล วิสาโล

 นายจิรุตม วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนสงทางบก เปดเผยวา 
ชวงเทศกาลปใหมปนี้ ประเทศไทยเขาสูภาวะปกติ มีการผอนคลาย
การเดินทาง คาดว าจะมีประชาชนเดินทางและใช รถใช ถนน
เปนจำนวนมาก จึงขอใหผูขับขี่รถในชวงเทศกาลปใหมนี้ควรตรวจเช็ก
สภาพรถใหม คีวามพรอ มกอ นเดนิทางทกุครง้ัเพอ่ืใหเ กดิความปลอดภยั
ตลอดการเดินทาง 
 ทั้งนี้ กรมการขนสงทางบก ไดรวมกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ
และเอกชน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อใหบริการ
ตรวจสภาพความพรอมของรถยนตและรถจักรยานยนตเบื้องตนกอน
เดินทาง กวา ๒๐ รายการ โดยไมคิดคาบริการ เชน การตรวจระบบ
เบรก สภาพยาง การทำงานของเครื่องยนต ระดับน้ำมันเครื่อง 
และความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หมอน้ำและรอยรั่ว ไสกรอง
อากาศ การทำงานของไฟสองสวางและไฟสัญญาณตางๆ เปนตน 
ซึ่งจะไดรับการดูแลจากชางผูชำนาญงาน
 นอกจากนี้ บางหนวยงานยังมีบริการตรวจเช็กลูกหมาก ปกนก 
ลูกปนลอ ตรวจถังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงทอและขอตอน้ำมัน
เชื้อเพลิงใหเพิ่มเติม ทั้งยังใหสวนลดคาอะไหลบางรายการอีกดวย 
เจาของรถยนตและรถจักรยานยนตสามารถนำรถเขารับบริการที่
ศูนย บริการของภาคีเครือข ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 

เราควรจะเรียนรู 

ที่จะอยูกับมันใหได

นี่คือ ศิลปะ

การที่จะอยูโลกน้ีอยางไมทุกข

ตลอด ธ.ค. นี้ ชวงเทศกาลปใหม

“ตรวจรถฟร� ขับข�่ปลอดภัย”

Pหนา ๔

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



 วันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คุณแววเดือน ปงเมือง ผู จัดการองคกรสัมพันธ โครงการผลิตบนฝ ง-ประเทศไทย บร�ษัท 

ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หร�อ ปตท.สผ. เขาพบนางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ 

เพ�่อสนับสนุนงบประมาณโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพและเสร�มสรางแรงจ�งใจบุคลากร” ในพ�้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง แก 

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ 

ปตท.สผ. สนับสนุนงบประมาณโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพและเสร�มสรางแรงจ�งใจบุคลากร”

 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมพระธรรมเสนานุวัตร นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมธเขต ๔  

เปนประธานการจัดอบรมการจัดการความรู  (KM) “การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่ออยางไร ไมใหถูกฟอง” โดยมีวัตถุประสงค

เพ�่อสรางความรู ความเขาใจเร�่องขอกฎหมายเบื้องตนที่ควรรู แกบุคลากรในฐานะสื่อของรัฐ เพ�่อใหเกิดความตระหนักระมัดระวัง 

จากการเผยแพรขอมูลขาวสารที่อาจจะมีผลกระทบตอบุคคลอื่น โดยไดรับเกียรติจากคุณยสุชนา สุขคุม อดีตนิติกรชำนาญการพ�เศษ 

ศาลจังหวัดพ�ษณุโลก ปจจ�บันทานดำรงตำแหนง หัวหนาสำนักงานกฎหมายและบัญชีเนติมาทนายความ จำกัด มาเปนว�ทยากร

สปข.๔ จัดอบรมการจัดการความรู (KM) “การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่ออยางไร ไมใหถูกฟอง”

หนา ๕P

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



Pหนา ๖

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 สวท. พ�ษณุโลก รวมกับภาคีเคร�อขาย ชมรม ๑๐ สถาน ๑๒ คลื่นความถี่ จัดโครงการ อุนกาย อุนใจ สายสัมพันธ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเร�ยนบานซำเตย (ประกอบ นงนุชอุปถัมภ) อำเภอวังทอง จังหวัดพ�ษณุโลก เพ�่อเสร�มสรางความสัมพันธอันดี

กับทุกภาคสวนในจังหวัดพ�ษณุโลก กิจกรรมประกอบดวย การมอบทุนการศึกษา อุปกรณการเร�ยนอุปกรณกีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน 

รวมถึงกิจกรรมสันทนาการและบร�การสาธารณประโยชน

สวท.พ�ษณุโลก รวมกับภาคีเคร�อขาย จัดโครงการ อุนกาย อุนใจ สายสัมพันธ ครั้งที่ ๙

 สวท.อุตรดิตถ ถายทอดสดแถลงขาวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพ�ธีขอบคุณพ�ชพันธุธัญญาหารและสายน้ำ ประจำป 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จัดตอเนื่องเปนครั้งที่ ๒๓ เพ�่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร และพระมหากษัตร�ยทุก ๆ พระองค รวมทั้งเปนการขอบคุณ

พ�ชพันธุธัญญาหารและสายน้ำนาน ที่หลอเลี้ยงชาวอำเภอตรอน และจังหวัดอุตรดิตถ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางเพจ 

สวท.อุตรดิตถ กรมประชาสัมพันธ

สวท.อุตรดิตถ ถายทอดสดแถลงขาวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ 

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/



หนา ๗P

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ นำทีมคณะเจาหนาที่สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ ลงพ�้นที่ทำขาว

ประชาสัมพันธเผยแพร และขยายผลภารกิจ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร� KICK OFF มาตรการชวยเหลือ และยกระดับรายได

เกษตรกรผูปลูกขาวปการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ ณ บร�เวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

สปข.๔ ประชาสัมพันธน ายกรัฐมนตร�ลงพ�้นที่ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว

 สวท.แมสอด ผลิตรายการลงพ�้นที่ ใกลชิดประชาชน On Ground ดำเนินรายการเชิงรุก ทำงานในพ�้นที่สรางเคร�อขาย 

พันธมิตรภาคประชาชนรวมในลักษณะประชาสัมพันธเคลื่อนที่ โดยไดลงพ�้นที่จัดกิจกรรมรายการ “บอกขาวชาวบาน” สัญจร ครั้งที่ ๑ 

ณ เทศบาลตำบลแมจะเรา อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก โดยสถานีฯ ไดดำเนินการถายทอดเสียงทางระบบ FM ๑๐๓.๗๕ MHz  

เสียงตามสายที่รับสัญญาณรายการ และถายทอดสดทาง Facebook Live เพจ สวท.แมสอด FM ๑๐๓.๗๕ MHz  

สวท.แมสอด จัดกิจกรรมลงพ�้นที่ใกลชิดประชาชน  On Ground 



Pหนา ๘

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดกิจกรรม “สปข.๔ หอบรักมาเลย” ภายใตโครงการสรางสุขขององคกร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ระหวางวันที่ ๒๗–๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพ�่อสงเสร�มการพัฒนาคุณภาพชีว�ตและความสมดุลระหวางชีว�ตกับการทำงานของบุคลากร 

โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก พลตร� บุญประสิทธิ์ มีสอาด รวมเปนว�ทยากรบรรยายพ�เศษ “ทำงานใหสนุก สุขใจ 

คูไปกับศีลธรรม” ซึ่งกิจกรรมที่จัดข�้นนี้ สามารถสรางสัมพันธภาพที่ดี การแลกเปลี่ยนเร�ยนรูทักษะและประสบการณระหวางกัน อันนำไปสู

การพัฒนาคุณภาพงานจากความรักและสามัคคีของบุคลากร 

สำนักประชาสัมพันธเขต ๔ จัดกิจกรรม “สปข.๔ หอบรักมาเลย”

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต ๔ แสดงความยินดีกับผูไดรับแตงตั้งใหมาปฏิบัติหนาที่ประชาสัมพันธจังหวัด 

พ�้นที่ภาค ๔ จำนวน ๖ ทาน ดังนี้ ๑) นางเบญจภัทร หมวกทอง ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย ๒) นางนันทนีย ติบใจ ประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร 

๓) นายคันฉัตร เพ�ยรว�จัยธรณี ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ ๔) นายณรงคพันธ เจนประกอบกิจ ประชาสัมพันธจังหวัดอุตรดิตถ 

๕) น.ส.ฐานิตา แจงชัด ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธาน ี ๖) น.ส.เยาวลักษณ เคร�อคำขาว ประชาสัมพันธจังหวัดกำแพงเพชร

แสดงความยินดีกับผูไดรับแตงตั้งใหมาปฏิบัติหนาทปี่ ระชาสัมพันธจังหวัด พ�้นที่ภาค ๔

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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ภาษาไทย
ภาษาสื่อ

คลินิก

คำที่เขียนถูก

คลีนิก, คลินิค

มักเขียนผิดเปน

ลายเซ็น

คำที่เขียนถูก

ลายเซ็นต

คำที่เขียนถูก

ผาสุข

 ปจจุบันการใชภาษาไทยอยางผิดๆ ถือเปนปญหาใหญในประเทศไทย และจะใชผิดกัน
ไปเรื่อยๆ จนติดเปนนิสัย “ภาษาไทย ภาษาสื่อ” จึงตระหนักถึงการใชภาษาไทยใหถูกตอง
และเห็นความสำคัญของการใชภาษาไทยในปจจุบัน

มักเขียนผิดเปน มักเขียนผิดเปน

วิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ : เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ

 หนวยงานใน ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ร วมกิจกรรม 

เ นื่ อ ง ใ น วั น ค ล  า ย วั น พ ร ะ บ ร ม ร า ช ส ม ภ พ  พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร 

วันชาติ  วันพอแหงชาติ  และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผาสุก

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/
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 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความตองการซื้อสินคาผาน
แพลตฟอรมตางๆ สมาคมธนาคารไทย โดยชมรมปองกันการทุจริต
และศูนยประสานงานดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการธนาคาร (TB-CERT) แนะแนวทางควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. หากตองการผูกบัญชีธนาคารเพื่อใชซื้อสินคา ลูกคาควร
กำหนดวงเงินใชงานเทาที่จำเปน โดยผูกกับบัญชีที่มีจำนวนเงิน
ไมสูงมาก หรือในวงเงินที่รับความเสี่ยงได 
 ๒. ยกเลิกการผูกบัญชีธนาคารกับรานคาออนไลน หากไมมี
ความจำเปนตองใชงานแลว 
 ๓. ตั้งคาแจงเตือน เพื่อรับขอมูลขาวสารตาง ๆ  ไดทันทวงที 
  ๔. ไมเปดเผยรหัสผาน PIN หรือขอมูลสวนตัวกับบุคคลอื่น 
 ๕. ศึกษาทำความเขาใจขอกำหนดและเงื่อนไขการใชงาน
รวมถึงมาตรการความปลอดภัยของแพลตฟอรมกอนตกลงทำ
ธุรกรรมใด ๆ  
 กรณีที่ลูกคาสงสัยวาตกเปนเหยื่อมิจฉาชีพ ควรปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. เปลี่ยนรหัสผานของระบบบัญชีออนไลนนั้น 
 ๒. ติดตอธนาคาร หรือผูใหบริการซื้อขายสินคาออนไลน 
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีหรือธุรกรรมโดยเร็วที่สุด 
สมาคมธนาคารไทย ขอใหประชาชนผู ใช บริการศึกษาวิธีการ
รักษาขอมูลตนเองใหปลอดภัยเพื่อปองกันภัยจากมิจฉาชีพที่มา
หลาหลายรูปแบบหากผูใชบริการมีขอสงสัยโปรดติดตอคอลเซ็นเตอร
ธนาคารหรือช องทางที่ เป นทางการของธนาคารที่ทำธุรกรรม 
หรือผูใหบริการซื้อขายสินคาออนไลนที่ใชบริการ

 สมาคมธนาคารไทย แนะแนวทางควรปฏิบัติใชบริการผาน
แพลตฟอรมออนไลนและผูกบัญชีธนาคารเพื่อชำระคาสินค า 
จากกรณที ม่ีผีใู ชบ รกิ ารผา นแพลตฟอรม ออนไลนแ ละผกู บญั ชธีนาคาร
เพื่อชำระคาสินคา บริการตางๆ ประสบปญหาการทำรายการ 
โดยที่ไมไดทำธุรกรรมดวยตนเอง สมาคมธนาคารไทย ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกคาของสถาบันการเงินทุกแหง และเรง
ดำเนินการติดตามตรวจสอบขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของ รวมทั้ง 
ประสานกับบริษัทผู ใหบริการดังกลาวในการตรวจสอบธุรกรรม 
เพื่อชวยเหลือลูกคาที่ไดรับผลกระทบอยางเรงดวน 
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NEWS

 หลังจากที่  E lon Musk เข  ามาบริหาร Twit ter 
ทำใหผู ใช บางสวนแหยายไปใชแพลตฟอรมอื่น ไมว าจะเปน 
Mastodon หรือ Tumblr แตหนึ่งในนั้นคือนองใหมที่มาแรงสุดๆ คือ 
Hive Social มาแรงแซงโคงจนติดอันดับแอปยอดนิยนใน 
App Store ของ Apple แซงหนาแมแตแอป TikTok ตอนนี้ยอด
ดาวนโหลดมากกวา ๒ ลานครั้งแลว การที่แอปนี้กลายเปน
กระแสเพราะมีคนไปโพสตลงทวิตเตอรจนทำใหคนที่สนใจตามมา
ดาวนโหลดทดลองใชงาน
 ที่นาสนใจคือผูกอตั้งแอปนี้คือ Raluca Pop อายุ ๒๔ ป 
แถมยังมีทีมงานแค ๒ คนเทานั้น เปาหมายเริ่มตนของแอปนี้คือ 
การสรา งชมุชนทเ่ีขม แขง็และปลอดภยั เมอ่ืเขา มาจะรสู กึผอ นคลาย
และสนุกสนาน โดย Pop ไดไอเดียของแอปนี้ตอนเรียนอยูมัธยม 
จากนั้นก็เริ่มเรียนเขียนโคดดวยตัวเอง และเริ่มปลอยแอปในป 
๒๐๑๙
 หนาตาของ Hive Social นั้นจะคลายกับ Twitter ผสมกับ 
Instagram โดยหนาโปรไฟลหลักนั้นจะเหมือนกับ Twitter 
แตจะไมมีการจำกัดตัวอักษรทำใหเขียนขอความยาวๆ ได เปดให
คนอื่นมาแสดงความคิดเห็น กดติดตาม สิ่งที่แตกตางก็คือไมมี
อัลกอริทึ่มมาเลือกเนื้อหาใหเห็น หนาฟดจะแสดงตามลำดับเวลา 
ที่สำคัญไมมีโฆษณากวนใจดวย ตอมาคือหนา “for you page” 
ซึ่งจะแนะนำเนื้อหาใหมๆ ที่น าสนใจซึ่งจะคลาย Instagram 
มีการแนะนำเนื้อหาที่เปนกระแส สิ่งที่เราอาจจะสนใจ เปนตน
 Hive Social จะสามารถกลายเปน Twitter รายตอไป
ไดหรือไมก็ตองมาติดตามกัน เพราะหลายๆ ฟเจอรที่คนนิยม
ในทวิตเตอรก็ยังไมมีอยาง Thread แถมยังใชงานไดแคผาน
แอปบนสมารตโฟน ไมสามารถคนหาชื่อผูใชรายอื่น รวมถึงยัง
ไมสามารถใชงานผานเว็บได

HEALTH
Y

CLUB
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 กรมควบคุมโรค เผยสถานการณการติดเชื้อโควิด-๑๙ วา 
ขณะนี้ไมมากเทาในอดีต แตมีปจจัยการกลับมาติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น 
จากกิจกรรมที่ทำ/ไมรับวัคซีนเข็มกระตุ นนานเกิน ๓ เดือน/ 
เชื้อไวรัสที่เปลี่ยนแปลงหลบภูมิ แตยังคงอยูในตระกูลโอไมครอน
เหมือนเดิม คนที่ไดรับวัคซีน - ติดเชื้อเกิน ๓ เดือน ควรไดรับวัคซีน
เข็มกระตุน เพื่อไมใหเกิดการปวยหนัก และตองลดปจจัยเสี่ยง
ติดเชื้อจากกิจกรรม เชน รับประทานอาหารรวมกัน (คนที่ไมได
รับวัคซีน-สูงอายุ โดยเฉพาะหนุ มสาว ที่อาจไปมาหลายที่
เสี่ยงนำเชื้อมาแพร) และในชวงหยุดยาวเดือน ธ.ค. ตองระมัดระวัง
เปนพิเศษ
 ศาสตราจารยยง ภู วรวรรณ หัวหนาศูนย เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร  
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา การระบาด
ของโควิด-๑๙ ในระลอกนี้ เปนไปตามฤดูกาล การระบาดเริ่มตั้งแต
กลางเดือนพฤศจิกายนเปนตนมา จะขึ้นสูงสุดหลังปใหม หรือเดือน
มกราคม และจะไปเริ่มลดลงตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธเปนตนไป 
จนเหลือนอยมากในเดือนมีนาคม และจะระบาดรอบใหมของป
ในฤดูฝน หรือเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน เปนไปตามฤดูกาล
ของโรคทางเดินหายใจ สำหรับวัคซีนในบานเรา ถึงแมจะเปน
สายพันธุเดิม การกระตุนในระดับเซลล เพื่อลดความรุนแรงของโรค 
สามารถทำไดดีมาก จึงอยากใหทุกคนไดรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน
อยางนอย ๔ เข็ม โดยเขารับการฉีดใหเร็วที่สุดไมรอจนถึง
เดือนกุมภาพันธ หรือรอวัคซีนรุนใหม

Hive Social โซเชียลนองใหมมาแรง

รับคนแหยายจากทวิตเตอร

ปจจัยติดโคว�ดขาข�้น! 
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เชื้อเปลี่ยน – หลบภูมิ – กิจกรรมเสี่ยง 

รับวัคซีนนานเกิน ๓ เดือน
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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

 ขอเชิญทาลมหนาว สัมผัสมานหมอกและมวลพฤกษา
นานาพันธุบนภูสูง ในงานเทศกาล “หมหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” 
ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
ณ สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ ดร.จรัญ 
มากนอย หัวหน าสวนพฤกษศาสตร บ านร มเกล า พิษณุโลก 
ในพระราชดำริ เผยวาสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลาฯ ไดจัดเทศกาล 
“หมหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” ขึ้น ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อตอนรับนักทองเที่ยวที่ตองการ
สัมผัสอากาศหนาว ทามกลางขุนเขาและมวลพฤกษานานาพันธุ  
โดยภายในงานมีกิจกรรมใหทำมากมาย อาทิ ชมพื้นที่ประวัติศาสตร 
หลุมบังเกอรบานรมเกลา ชมสวนกุหลาบกวา ๗๐ สายพันธุ  
และโรงเรือนจัดแสดงกลวยไม กวา ๓๐๐ ชนิด พรอมชมทะเลหมอก

ในยามเชากอนพระอาทิตยขึ้น ณ จุดชมวิวคอเดียวดาย ที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศนของ ๒ ประเทศ ไทย-ลาว และ ๓ จังหวัด ไดแก 
พิษณุโลก เลย และอุตรดิตถ สวนยามค่ำคืนสัมผัสอากาศหนาวเย็น
พรอมชมความงดงามของดวงดาวที่สองแสงระยิบระยับเต็มทองฟา 
สำหรบัทา นทต่ีอ งการสมัผสัธรรมชาตอิยา งใกลช ดิทางสวนพฤกษศาสตร
บานรมเกลาฯ ไดจัดใหมีจุดกางเต็นท พรอมบริการเชาเต็นทและ
ชุดเครื่องนอน
 ติดตอสอบถามเพิ่มเติม โทร  : ๐๘-๑๒๘๗-๔๙๙๔ (ในวันและ
เวลาราชการ)

หมหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู
สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ

ทองเที่ยวท
ั่วถิ่น

ภาคเหนือ

ตอนลาง

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  http://region4.prd.go.th/

ที่มา : facebook สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ


