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วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณ

ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายธนาคม จงจริะ ผูว่้าราชการ

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน

ตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก ระดับ 5 ดาว ให้แก่ตลาดสดเทศบาล

นครนครสวรรค์ โดยนายวรวฒุ ิตนัวสิทุธิ ์รองนายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์เป็นผู้รบัมอบ ในการนี ้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครสวรรค์ได้มอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยให้แก่ผู้

ประกอบการจ�าหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ทีผ่่าน

หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 

30 ร้าน พร้อมกันน้ันนายวรวุฒิ ตันวิสุทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์และนายแพทย์สมเกียรติ ข�านุรักษ์ นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายสุวัฒน์ บ�ารุงศรี รองนาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มอบของรางวัลที่ระลึกแก่

ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ได้รเิริม่โครงการตลาดสด 

น่าซื้อ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การ

พัฒนาตลาดประเภทที่ 1 ให้ได้มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental health) 3) ด้านความ

ปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และ 3 ด้านการคุ้มครองผู้

บริโภค (Consumer Protection) โดยเทศบาลนครนครสวรรค์

ด�าเนินการพัฒนาตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์มาอย่างต่อ

เนื่อง ทั้งเรื่องอาคารสถานท่ี คุณภาพมาตรฐานสินค้า และผู้

จ�าหน่าย มาอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ อาทิ การควบคุมดูแล

ให้ประชาชนได้จับจ่ายสินค้าในสถานที่ที่สะอาด ได้มาตรฐาน ซื้อ

สินค้าที่มีความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองสิทธิสุขภาพผู้บริโภค 

การกระตุ้นผู้ประกอบการ ให้มีการปรับปรุงแผงจ�าหน่ายให้ถูก

สุขลักษณะ ได้มาตรฐานจนสามารถได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน

ตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก (5 ดาว)

ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์

ตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก

ระดับ 5 ดาว 

กระทรวงสาธารณสุข
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ทมี อสม. ได้ด�าเนนิการจดัท�าประชาคม คนืข้อมลูด้านสขุภาพ สร้างการมส่ีวนร่วมให้ชมุชนประชานเุคราะห์ก�าหนดความ

ต้องการ แนวทางการแก้ไข และมาตรการทางสังคม ท�าให้เกิดความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนโดยได้จัดกิจกรรมปรับปรุง       

ภูมิทัศน์ภายในและภายนอกบ้าน จัดกิจกรรมพิชิตยุงลายวายร้ายตัวโม่ง จัดกิจกรรมขยะคือทองค�าน�าพาสุขภาพ ซึ่งกิจกรรม

ดงักล่าว ก่อให้เกดิความตืน่ตวัในการเฝ้าระวงัและควบคมุโรคไข้เลอืดออกเพิม่มากขึน้ โดยสมาชกิของชุมชนจะคดัแยกขยะและ

น�ามาขายให้กบัรถซือ้ของเก่าทกุวนัอาทติย์ของสปัดาห์ ท�าให้ขยะภายในชุมชนลดน้อยลง แต่กย็งัไม่สามารถหยดุยัง้การระบาด

ของโรคไข้เลือดออกได้ เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบสูงชัน สมาชิกในชุมชนจะกักเก็บน�้า มาตรการการคว�่าเปลี่ยนล้างภาชนะจะ

ท�าได้ยาก ประชาชนส่วนใหญ่ปฏิเสธการใส่ทรายอะเบท

ดังนั้นทีม อสม. จึงน�ายุทธศาสตร์ 2 ย ได้แก่

1. อย่าให้ยุงเกิด เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย

2. อย่าให้ยุงกัดสกัดแต่ต้น

มาด�าเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยนวิธีก�าจัดลูกน�้าโดยใช้ปลาหางนกยูงและลูกมะกรูด ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทีม 

อสม. ได้คิดผลิตนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาใช้ป้องกันไม่ให้ยุงกัด และปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ทิ้งขยะมาเป็นแปลงสาธิตปลูก

พืชสมุนไพร จัดตั้งธนาคารปลา ใช้มาตรการเสริมทางบวก มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับบ้านที่ปลอดลูกน�้ายุงลายติดต่อกัน

นาน 8 สัปดาห์ และมาตรการทางลบปรับ 10 บาท ส�าหรับบ้านที่พบลูกน�้า และปรับ 40 บาท ส�าหรับ อสม. ที่รับผิดชอบ  ซึ่ง

ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงานทีม อสม.ได้ติดตามประเมินผลส�าเร็จ โดยจัดทีมสุ่มไขว้ส�ารวจ และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงโดย อสม. ต่างพื้นที่ ติดตามค่าดัชนีความชุกลูกน�้ายุงลาย สอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของสมาชิกชุมชน ในการใช้

มาตรการด�าเนินการแก้ไขจากการท�างานที่ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนมียุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง จึงท�าให้

ชมุชนประชานเุคราะห์ ประสบผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน โดยในปี พ.ศ. 2559 ไม่พบผูป่้วยและการระบาดของโรคไข้เลือดออก

นำงวรรณี  เนียมโสต อสม. ดีเด่น

สำขำป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ระดับเขตสุขภำพ ปีงบประมำณ 2560

โครงกำร ภูมิปัญญำไทยพิชิตภัยไข้เลือดออก



5

กจิกรรมท่ีด�ำเนนิงำนภมูปัิญญำไทยพิชติภยัไข้เลือดออก

ชุมชนประชำนุเครำะห์ อาทิ

1. อสม. ปฏบิตัตินเป็นต้นแบบบ้านปลอดลกูน�า้ยงุลาย โดย

บ้าน อสม. ต้องไม่มีลูกน�้า ยุงลาย

2. จัดท�าประชาคมการด�าเนินงานควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

3. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคของชุมชน           

4. จัดท�าชุดนวัตกรรม ตะกร้า 5 ป พิชิตยุงลายวายร้ายตัว

โม่ง เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน

เครื่องมือช่วยส�ำรวจตรวจลูกน�้ำ

: ไม้เคาะโอ่ง ค้นหาลูกน�้า

: ไฟฉายขยายร่าง เพิ่มการมองเห็นลูกน�้าตัวจ้อย

5. จัดตั้งธนาคารปลาของชุมชน โดยก�าหนดให้มีธนาคาร

ปลา 3 แหล่ง ได้แก่บริเวณพื้นที่ด้านล่าง ติดถนนมาตุลี บริเวณ

พืน้ทีร่าบสูงส่วนกลางของชมุชนใกล้กบัแปลงสาธติ สมนุไพร และ

บริเวณพื้นที่ราบสูงส่วนบน

6. จัดท�าแปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพรก�าจัดยุง

7. ใช้ยุทธศาสตร์ “2 ย.” ร่วมกับมาตรการทางสังคมที่

ชุมชนก�าหนด

- มาตรการทางบวก : ติดธงเขียวบ้านปลอดลูกน�้ายุงลาย 

มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุงลาย

- มาตรการทางลบ : ติดธงแดงบ้านพบลกูน�า้ยงุลาย, อสม.

ถูกปรับ 50 บาท/บ้าน ธงแดง 1หลัง  

8. จัดกิจกรรมก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย

- ส�ารวจและท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยใช้นวัตกรรม 

“ตะกร้ำ 5 ป พิชิตยุงลำยวำยร้ำยตัวโม่ง”

- รณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก�าจัดขยะในบ้าน และใน

ชุมชน โดยจัดสัปดาห์ควบคุมโรค ๑๒ ครั้งต่อปี

- จัดกิจกรรมสุ่มส�ารวจ และก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

โดย อสม. แกนน�าสุขภาพ และอสม.ต่างพื้นที่

- มอบธงเขียวให้กับบ้านปลอดลูกน�้ายุงลาย และธงแดง

ในบ้านที่พบลูกน�้ายุงลาย

- สนับสนุนการใช้มาตรการเสริมด้านการป้องกันตนเอง

จากการถูกยุงกัด โดยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- สนับสนุนการปลูกตะไคร้หอม, มะกรูด ในยางรถยนต์

ส�าหรับครัวเรือนที่มียางรถยนต์เก่าไม่ใช้

- จดักจิกรรมขยะทองค�าน�าพาสขุภาพ : คดัแยก ขายขยะ

ในชุมชนทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์

9. มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุงให้กับบ้านที่ปลอด

ลูกน�้ายุงลายติดต่อกันตั้งแต่ 8 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป

ผลกำรด�ำเนินงำน

1. ชมุชนประชานเุคราะห์มภีมูทิศัน์ สวยงาม สะอาด ขยะ

จัดเก็บ และก�าจัดอย่างถูกวิธี

2. สมาชกิในชุมชนให้ความร่วมมอืในการก�าจดัแหล่งเพาะ

พันธุ์ลูกน�้ายุงลาย

3. มีการด�าเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมการระบาด

โรคไข้เลอืดออกโดยใช้ยทุธศาสตร์ “2 ย.” โดยความร่วมมอืของ

สมาชิกในชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง

4. ในปี พ.ศ. 2559 มีบ้านปลอดลูกน�้ายุงลาย ร้อยละ 

86.66 ค่าดัชนีความชุกของลูกน�้ายุงลาย 0.46

5. ปี พ.ศ. 2559 ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน 
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เทคโนโลยีกล้อง CCTV
ความละเอียดสูงสุดที่ 29 และ 40 ล้านพิกเซล

เทศบาลนครนครสวรรค์ ด�าเนินโครงการติดตั้งกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังปัญหา

อาชญากรรม  ประกอบการพจิารณาคดจีราจร และการสบืสวน

ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในคดีอาชญากรรมจนถึงปัจจุบัน จ�านวน 

8 เฟส ครอบกลุ่มพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งมี

การติดตั้งเดิมเป็นระบบแอนะล็อก แล้วจึงพัฒนาสู่กล้อง CCTV 

ระบบดิจิทัล และกล้อง CCTV ระบบดิจิทัลไร้สาย ที่มีความ

ละเอียดสูง รวมจ�านวนมากกว่า 200 จุด โดยกล้อง CCTV มี

ความละเอียดสูงสุดที่ 29 และ 40 ล้านพิกเซล

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชนดิความละเอยีด 40 ล้านพิกเซล  

แบบ Panoramic มีคุณสมบัติเด่น คือ มีภาพมุมกว้างกว่ากล้อง

ปกติ คือ  180 องศา  คุณภาพของภาพที่บันทึกมีความคมชัดสูง

มากกว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่ีติดตามบ้านเรือน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นระบบ Analog มีความละเอียดประมาณ 1.3 ล้าน ถึง 

40 เท่า มีเทคโนโลยี Low-Ligt Perfermance ระบบจัดการ

เรือ่งแสง ในส่วนของกล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนดิ 29 ล้านพกิเซล    

มีคุณสมบัติพิเศษคือ ให้ภาพที่มีความคมชัดสูงถึงขนาด 7 K 

มีเทคโนโลยี Lightcatcher ท่ีสามารถช่วยปรับคุณภาพ

ของภาพในสภาวะแสงน้อยให้ดีขึ้น มี Software Avigilon 

control center กล้อง 1 ตัว สามารถแยกจุดสังเกตย่อยได้

ถึง 36 ต�าแหน่ง มีระบบ Graphic Mapping ช่วยในการระบุ

ต�าแหน่งและบริหารจัดการพื้นที่ ระบบ Viedo Search HD 

ช่วยในการค้นหาวัตถุ 

ในส ่วนของการพัฒนาในอนาคตตามนโยบายของ             

นายจติตเกษมณ์  นโิรจน์ธนรฐั  นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

มีแนวทางในการพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ

เทศบาลนครนครสวรรค์ อาท ิการพฒันากล้องให้มคีวามละเอยีด

สูงขึ้น ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า 

การพัฒนาระบบกล้องไร้สาย พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อ

รองรับเทคโนโลยกีารบนัทึกภาพความละเอยีดสูงในอนาคต และ

การเชื่อมต่อข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
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##ช่วยให้นอนหลับลึกกว่ำเดิม การออกปั่นจักรยานตอน

เช้าๆ ช่วยให้เราหลับได้ลึกกว่าเดิมและลดปัญหาการนอนไม่หลับ 

ออกไปปั่นจักรยานตอนเช้าทุกๆ วัน วันละ 20 - 30 นาที ปรากฏว่า

คนที่มีปัญหาการนอนไม่หลับสามารถนอนหลับสนิทได้เร็วขึ้นเกือบ

หนึง่ชัว่โมง จากแต่ก่อนทีอ่าจจะต้องนอนรอให้ง่วงเป็นเวลานาน การ

ไปออกก�าลังกายยามเช้าช่วยให้ร่างกายเราได้รับแสงแดดตามเวลา

ที่ควรจะเป็น ช่วยให้ร่างกายหลับได้ง่ายข้ึนในตอนกลางคืนช่วยให้

หน้าตาดูอ่อนวัยกว่าเดิม

##ข้อนีห้ลำยคนน่ำจะชอบ กำรป่ันจกัรยำนช่วยให้ร่ำงกำย

เรำล�ำเลียงอ๊อกซิเจนและสำรอำหำรได้ดีข้ึน และช่วยขับถ่ายสาร

พิษในร่างกายได้มีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้การออกก�าลังกาย

อย่างการปั่นจักรยานจะช่วยกระตุ้นการผลิตสารคอลลาเจน ช่วย

นางสาว กุลจิรา หงษ์เกิด

นาย ธีระพงษ์ บุญเปลี่ยน

เรียบเรียง

วันนี้ เรามีประโยชน์ของ

การปั่นจักรยาน

ที่จะช่วยยืนยันว่า

การปั่นจักรยานนั้น

มีประโยชน์จริงๆ 

ลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า จึงไม่แปลกว่าท�าไมคนที่ปั่นจักรยาน

เป็นประจ�าจึงหน้าตาอิ่มเอิบและผิวพรรณสดใส (แต่อย่าลืมถ้าครีม

กันแดดก่อนออกรอบล่ะ)

##พิทักษ์โลก พื้นที่ในการจอดรถยนต์หนึ่งคัน สามารถใช้

จอดจักรยานได้กว่า 20 คัน เราใช้วัตถุดิบและสารเคมีต่างๆ และ

พลังงาน ในการผลิตจักรยานหน่ึงคันน้อยกว่าการผลิตรถยนต์ถึง

ห้าเท่า แน่นอน.. จักรยานไม่ก่อมลพิษ การปั่นจักรยานยังประหยัด

พลังงานมากกว่าการเดินถึงสามเท่าในระยะทางเท่าๆ กัน ผู้ผลิต

รถยนต์สมัยนี้ชอบอวด “กิโลเมตร/ลิตร” ว่ารถตัวเองใช้น�้ามันกี่

ลิตรต่อระยะทางหนึ่งกิโล เจอจักรยานแล้วจะหนาว เพราะถ้าลอง

เปรียบเทียบพลังงานที่เราใช้ในการปั่นจักรยาน แปลออกมาให้

เหมือนรถยนต์…จะได้ประมาณ 4,705 กิโล/ลิตร 
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ปัจจุบันขยะยังคงเป็นปัญหาที่ส�าคัญอีกปัญหาหนี่งที่ส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลพบว่าคนไทยกว่า 60 ล้าน

คนสามารถสร้างขยะได้ถึงประมาณ 14 ล้านตันต่อปี แต่การ

จัดเก็บขยะมีไม่ถึง 70% ของขยะที่เกิดขึ้น จึงเกิดปัญหาขยะ

มูลฝอยตกค้างหรือน�าไปก�าจัดไม่ถูกตามหลักสุขาภิบาลก่อให้

เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ อากาศเสียจากการเผาขยะ น�้าเสีย

จากการชะล้างขยะที่อยู่บนพื้นของน�้าฝนสู่แม่น�้า แหล่งพาหะ

น�าโรค เป็นที่เพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ทัศนียภาพไม่น่าดู

จากกองขยะและกลิ่น 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงมีอยู่มาอย่างต่อเน่ือง มิใช่เพียงแค่

ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในประเทศอื่นก็ประสบปัญหาเช่นกัน

ซึ่งต่างก็มีวิธีการจัดการขยะแตกต่างกันออกไปตามแต่สภาพ

แวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ อาทิประเทศสิงคโปร์ Waste Manage-

ment Department   สิงคโปร์มี ก�าหนดเป้าหมายไว้อีก 10 ปี 

ในอนาคตสงิคโปร์จะต้องเป็นเมอืงทีป่ราศจากขยะโดยขอความ

ร่วมมอืจากประชาชนในการจดัเก็บคดัแยกขยะรณรงค์ให้ใช้วสัดุ

รีไซเคิลรวมถึงภาคเอกชนให้ผลิตวัสดุรีไซเคิลและประชาชนทุก

คนต้องทิ้งขยะให้เป็นเวลาเพราะจะมีการจัดเก็บขยะ 2 อาทิตย์

ต่อ 1 ครั้ง โดยจ่ายค่าธรรมเนียมต่อเดือนเป็นการปลูกฝังวินัย

ให้ทุกฝ่ายตระหนักในการท้ิงขยะได้เป็นอย่างดีและจะเป็นการ

ลดปริมาณขยะอีกด้วย

ในส่วนของทางเทศบาลนครนครสวรรค์ ก็ประสบกับ

ปัญหาขยะต่างๆ จากการการด�าเนนิการระบบก�าจดัมูลฝอยแบบ

ฝังกลบอย่างถกูหลกัสุขาภบิาล (Sanitary Landfill) ทีต่�าบลบ้าน

มะเกลอื อ�าเภอเมอืงฯ จังหวดันครสวรรค์ ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่266 ไร่  

มขียะทีถ่กูน�าเข้ามาก�าจดัปัจจบุนัไม่น้อยกว่า 200 ตนัต่อวนั จาก

เทศบาลนครนครสวรรค์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บรเิวณ

ใกล้เคียง ซ่ึงคาดว่ามีปริมาณขยะในบ่อฝังกลบแล้วประมาณ 

610,000 ตัน ซึ่งทางหน่วยงานเองได้มีการรณรงค์เรื่องของขยะ

มาอย่างต่อเนื่องในการคัดแยกขยะทั้งชุมชนและโรงเรียน โดย

ชุมชนนั้นให้คัดแยกขยะและสามารถน�าขยะมาแลกของใช้หรือ

ไข่ไก่ได้ ส่วนของโรงเรยีนซึง่ตามโรงเรยีนต่างๆ ในสงักดัเทศบาล

นครนครสวรรค์จะมีธนาคารขยะยกตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล

วัดพรหมจริยาวาสที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และจัดการคัดแยกขยะ 

เป็นการปลูกฝังวินัยในการทิ้งขยะและการตระหนักถึงความ

ส�าคัญของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อย

สลายง่ายหรือผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยจะมี

การจัดแสดงนิทรรศการบอร์ดความรู้ให้ได้อ่านและกิจกรรมให้

ได้ร่วมเล่นร่วมตอบค�าถาม เพื่อให้เด็กและประชาชนในชุมชน

ได้ซึมซับและหันมาใส่ใจมากยิ่งขึ้น

ทัง้นีท้ัง้นัน้ขยะเป็นสิง่ทีท่กุคนต้องช่วยกนั เพราะถอืได้ว่า

เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกคนหากทุกคนหันมาใส่ใจสร้างวินัย

ในการทิ้ง คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท้ิงให้ถูกที่ หันมาใช้ผลิตภัณฑ์

รีไซเคิล หรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ เพียงเท่านี้ก็จะเป็นส่วน

หนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง

โครงกำรคัดแยกขยะ ในชุมชนเขตเทศบำลนครนครสวรรค์

โครงกำรคัดแยกขยะ โรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนครสวรรค์
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สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนนี้เอง มีข่าวครึกโครมทางสื่อ

ออนไลน์ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ กรณีคุณลุง “วิศวะ” ยิง

วัยรุ่นที่วิ่งกรูกันมาที่รถจนถึงแก่ความตาย จึงเป็นแรงบันดาลใจ

ให้ผู้เขียน อยากเขียนเรื่องนี้

การป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 68 เป็นหลักเรื่องส�าคัญในการยกเว้น

ความผิด หรือเป็นเรื่องท่ีกฎหมายให้อ�านาจกระท�าได้ โดยไม่

เป็นความผิด จึงอาจกล่าวได้ว่าการป้องกันตัวเป็นคาถาป้องกัน

ที่ส�าคัญส�าหรับชาวบ้าน เพราะต้องพึ่งตนเองเป็นล�าดับแรกใน

ยามวิกฤต ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐ แนวการตัดสินของศาลท่ีพิพากษายกฟ้องให้จ�าเลยรอด

คุกในการกระท�าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายต้องเป็น “การก

ระท�าไปพอสมควรแก่เหตดุ้วย” จงึจะไม่เป็นความผดิตามมาตรา 

68 ซึง่มคีดคีวามเกดิขึน้เป็นจ�านวนมากทีจ่�าเลยมกัจะยกขึน้เป็น

ข้อต่อสู ้ในความผดิต่อชวีติและร่างกาย โดยในระยะหลงั ข้อเทจ็

จรงิการต่อสูค้ดมีเีร่ืองการป้องกนัโดยชอบด้วยกฎหมายน้ีมคีวาม

สลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามในปัจจบุนัมเีทคโนโลยทีี่

สามารถช่วยพสิจูน์ความผดิถกูในข้อเท็จจรงิได้มาก ไม่ว่าจะเป็น

กล้องติดหน้ารถยนต์ กล้อง CCTV ตามท้องถนน ฯลฯ เป็นต้น

หลักกฎหมำยเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมำย ดังนี้

1. มีภยันตราย ซ่ึงเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อ

กฎหมาย

2. เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง

3. จ�าต้องกระท�าเพื่อป้องกันสิทธิของตนเอง หรือผู้อื่น

เพื่อให้พ้นภัย

4. กระท�าพอสมควรแก่เหตุ

ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 5215/2539

ผู้ตายมีนิสัยเป็นนักเลงอันธพาลใจคอดุร้ายวันเกิดเหตุผู้

ตายได้กล่าวค�าอาฆาตจ�าเลยกับบุตรจ�าเลย แล้วดื่มสุราก่อนมา

หาจ�าเลย เมื่อผู้ตายเข้ามาในบริเวณบ้านจ�าเลย จ�าเลยบอกให้

ผู้ตายหยุด แต่ผู้ตายไม่ยอมหยุด และเดินตรงเข้าหาจ�าเลยระยะ

ห่างเพียง 5 วาเศษ พฤติการณ์ของผู้ตาย ส่อลักษณะอาการที่

มุ่งร้ายต่อชีวิตของจ�าเลย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง จ�าเลย

มีความชอบธรรมที่จะป้องกันภยันตรายได้ตามสมควร จ�าเลย

อายุ 68 ปี อยู่ในวัยชรา ส่วนผู้ตาย อายุ 26 ปี เป็นชายฉกรรจ์ 

ในภาวะเช่นจ�าเลยต้องประสบในขณะนัน้ย่อมต้องเข้าใจว่า ผู้ตาย

คงจะต้องมอีาวธุตดิตวัมาและจะมาฆ่าจ�าเลย โอกาสไม่อ�านายให้

จ�าเลยได้ตั้งสติไตร่ตรองได้ว่าผู้ตายมีอาวุธร้ายแรงแค่ไหน การที่

จ�าเลยยงิปืนใส่ผู้ตายเพยีง 1 นดั กระสนุถกูผู้ตายและผู้ตายถงึแก่

ความตายนั้น ถือได้ว่าการกระท�าของจ�าเลยพอสมควรแก่เหตุ

เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ป้องกันตัวอย่างไร
ไม่ติดคุก

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/.
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม

ครอบครัว คณะผูบ้รหิาร และพนกังานเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมท�าบญุเพือ่อทุศิส่วนกศุลแด่ ดร.ถาวร นโิรจน์ อดตีนายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์ ณ วัดพระบางมงคล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นายวีระชัย สุทธพงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมคณะ

กรรมการจัดท�าแผนชุมชนและศึกษาดูงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารส�านักงานเทศบาลนคร

นครสวรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ โดยใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาเป็น

แนวทางในการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นการปรับปรุงบ�ารุงรักษาเพื่อให้เกิดเป็นความมั่นคงและยั่งยืน 

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายธรีะเดช บางสมบญุ ปลดัเทศบาลนครนครสวรรค์  

ให้การต้อนรบัคณะผูบ้รหิารส่วนราชการจากจงัหวดัอทุยัธาน ีในโอกาสทีใ่ห้เกยีรติเดนิทางมาศกึษาดงูานระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) ของเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อศึกษาการพัฒนา การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย ส�าหรับเป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา

ระบบกล้อง CCTV ของจังหวัดอุทัยธานีต่อไป
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นายเอกพล ไทยธานี , เด็กชายชยกร ใจค�า , เด็กชาย สุวัฒน์ 

คุม้พุม่ นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต โดยมนีายมนตรี 

นามแฮด และนายประกาศิต พรหมเขียว เป็นครูผู้ควบคุมฝึกสอน 

ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ  ในการแข่งขนัหุน่ยนต์กึง่อตัโนมตั ิ(หุน่ยนต์

ชกมวย) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2559 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเดอะ

ฮับ เซียร์รังสิต ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2560

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ร่วมแสดงความยินดีกับนัก

ฟตุบอลทีไ่ด้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ในรายการ KING POW-

ER’S CUP. 2016 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 25-30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

เด็กหญิง สุชาดา สุขเกษม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรยีนเทศบาลวดัสคุตวราราม นกัเรยีนโครงการส่งเสรมิความเป็น

เลิศทางด้านกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ของนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 

ได้รับ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน

นักศึกษาแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา

เดก็ชายชินวตัร ก๊กมาศ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรียน

เทศบาลวดัพรหมจรยิาวาส ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุง่ชาย 

ในการแข่งขัน ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 จัดขึ้น 

ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ 

รังสิต จังหวัดปทุมธานี

นักฟุตบอลเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ รุ่นอายุต�่ากว่า 

11 ปี และ รุ่นอายุต�่ากว่า 13 ปี (อคาเดมีนครสวรรค์ เอฟซี) ชนะ

เลิศอันดับ 1 รายการไพรมินิเตอร์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุ

ต�่ากว่า14 ปี ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขัน

รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตอนล่างต่อไป
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เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงการนายกตูบชวนวิ่งเดิน

เบิร์นไขมัน 3.25 กิโลเมตร ขึ้น ณ อุทยานสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการ

ออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ ให้พนกังานเทศบาลมสีขุภาพพลานามยั

ที่ดีห่างไกลโรค อีกท้ังยังเป็นการสร้างกระแสให้รักการออกก�าลัง

กายและปลูกจิตส�านึกให้ดูแลสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างความ

สัมพันธ์ของบุคคลากรให้เกิดความรักและสามัคคี โดยกิจกรรมจะ

ท�าการจัดขึ้นทุกวันพุธ เรี่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 18.00 น. 

“นายกตูบชวนวิ่ง เดินเบิร์นไขมัน”“นายกตูบชวนวิ่ง เดินเบิร์นไขมัน”
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ มอบหมายให้ นางนาตยา สันติภาพจันทรา รองปลัด

เทศบาลนครนครสวรรค์ รบัมอบรางวลัเมอืงจกัรยานระดบั Silver 

(เงิน) โครงการรางวัลเมืองจักรยาน งาน 100 Plus present 

a day BIKE FEST 2016 : COMMUNITY ณ สถานีรถไฟฟ้า          

แอร์พอต เรลลิ้งค์ มักกะสัน กรุงเทพฯ

นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 

พร้อมด้วย นางนาตยา สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลนคร

นครสวรรค์ น�าพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม

โครง การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ส�าหรับเด็กและ เยาวชน ถนน

เด็กเดิน (เรียน เล่น เต้น วาด) เด็กท�า ผู้ใหญ่สนับสนุน จัดโดย       

ศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณถนน

โกสีย์ หน้าศาลแขวง โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรม

สนามฝึกหัดขี่จักรยาน ให้เด็กๆ ฝึกหัดข่ี เรียนรู้กฎจราจร เพ่ิม

ทักษะการ ขี่จักรยานอย่างถูกวิธี 
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วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทันตแพทย์สมยศ นะล�าเลียง                          

รองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชมุสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมยัสามัญ สมยัแรก ประจ�าปี พ.ศ. 2560 

มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน โดยมีนายธีระเดช บางสมบุญ ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ท�าหน้าที่เลขานุการ สภา

เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์        

ณ ห้องประชุม 3/3 ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข  เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง

(ติดเตียง) ในชุมชนหัวเมืองพัฒนา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ พร้อม อสม. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุเพื่อ

เตรียมจัดท�า Care plan ในโครงการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์เยี่ยม

ประชาชนและแนะน�าวิธีท�าแผลที่ถูกวิธีให้แก่ญาติผู้ป่วย

โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุผ่าตัดต้อกระจก ผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน

ชุมชนจ�าลองวิทย์พัฒนาพร้อมให้ค�าแนะน�าอาการผิดปกติที่ต้อง

พบแพทย์

โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนต่างๆ
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ด้วยการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรบัราคาค่าน�า้ประปาของผู้ใช้น�า้ประปา โดยจะมผีลตัง้แต่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560  เป็นต้นไป  บ้านพักอาศัยอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาล ให้สูงขึ้น ช่วงละ 1.50 บาท เนื่องจาก

ราคาค่าน�า้ประปาทีเ่ทศบาลนครนครสวรรค์ จ�าหน่ายอยูเ่ดมินัน้เป็นราคาค่อนข้างต�า่ไม่สอดคล้องกบัต้นทนุการผลิต ทีต้่องรวม

ถงึเดนิระบบและการบ�ารงุรกัษา  ทีม่ขีัน้ตอนทีซ่บัซ้อนโดยเฉพาะคณุภาพน�า้ดบิทีม่สีารปนเป้ือนมากขึน้ ความแปรปรวนของ

ปริมาณน�้าในแหล่งน�้า ท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่สูงขึ้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า 

ค่าสารเคมี ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯลฯ มีราคาสูงขึ้นตลอดเวลา  ตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  รวมทั้งความจ�าเป็นที่จะ

ต้องปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรวมทั้งเส้นท่อ ที่ใช้ในการจ�าหน่ายน�้าประปา ที่ใช้งานมานานกว่า 20 ปี และ

การเตรยีมความพร้อมในการขยายก�าลงัผลติน�า้ประปาในอนาคตอนัใกล้นี ้ทัง้นีเ้พือ่ให้กจิการของการประปาเทศบาลฯ  มรีาย

ได้เพียงพอที่จะปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ผู้ใช้น�้าได้รับบริการทีดีขึ้น  และมีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยที่สุด รายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ ...

อัตรำค่ำน�้ำประปำขั้นต�่ำในเขต

ตั้งแต่ 0-5 ลบ.ม./เดือน หรือมิได้ใช้น�้าเลยในเดือนนั้นๆ  ต้องช�าระค่าน�้า ในอัตราขั้นต�่า 37.45 บาท

อัตรำค่ำน�้ำประปำขั้นต�่ำนอกเขต

ตั้งแต่ 0-5 ลบ.ม./เดือน หรือมิได้ใช้น�้าเลยในเดือนนั้นๆ ต้องช�าระค่าน�้า ในอัตราขั้นต�่า 42.80 บาท

อัตรำค่ำน�้ำประปำขั้นต�่ำในเขต (ทะเบียนบ้ำนชั่วครำว)

ตั้งแต่ 0-5 ลบ.ม./เดือน หรือมิได้ใช้น�้าเลยในเดือนนั้นๆ ต้องช�าระค่าน�้า ในอัตราขั้นต�่า 56.18 บาท

1. ค่าน�้าประปาในเขตและนอกเขตเทศบาล

2. ค่าน�้าประปาบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมาตรวัดน�้าชั่วคราวในเขตเทศบาล ลบ.ม. ละ 7.00 บาท 

   ปรับขึ้นเป็น 8.50 บาท

3. เงินประกันการใช้น�้า บ้านพักอาศัยที่มีบ้านเลขที่ชั่วคราว จ�านวน  2,000  บาท  

    จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

เรียนผู้ใช้น�้าประปาเทศบาลนครนครสวรรค์

“น�้าทุกหยดมีคุณค่า กรุณาใช้น�้าอย่างประหยัด”
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สวสัดคีรบั มหีลายคนมกัมาสอบถามกนัว่าอยากขายของ

ในที่สาธารณะจะขายตรงไหนได้บ้างเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

ต้องมาขออนุญาตที่ใครและเวลาใด ค�าถามเหล่านี้มากมายเกิด

ขึ้นในหัวโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจซบเซาในเวลานี้

ปัญหาเหล่านี้ผมป้อมเทศกิจมีค�าตอบให้กับท่านผู้สนใจ

ที่ต้องการท�ามาค้าขายในท่ีสาธารณะโปรดติดตามอ่านได้ตาม

อธัยาศยั ก่อนอืน่ขออธบิายเกีย่วกบัความหมายของทีส่าธารณะ

ที่ใดบ้างท่ีสามารถขายของได้ต้องเป็นท่ีสาธารณะท่ีอยู่ในความ

ดูแลของเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่สาธารณะบางที่ไม่ได้อยู่ใน

ความรับผดิชอบของเทศบาล เช่น รมิทางหลวงระหว่างเมอืง เส้น

พหลโยธิน เส้นนครสวรรค์พิษณุโลก เส้นนครสวรรค์ชุมแสง จะ

อยูใ่นความดูแลของแขวงการทาง บรเิวณตลาดสะพานด�าจะอยู่

ในความดูของราชพัสดุ บริเวณตลาดบ่อนไก่จะอยู่ในความดูแล

ของส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ พืน้ทีน่อกนัน้ส่วน

ใหญ่จะอยู่ในความดูแลของเทศบาล 

นอกจากจะดูว ่าที่สาธารณะใดอยู ่ในความดูแลของ

เทศบาลแล้วก็ต้องดูต่อไปอีกว่าที่สาธารณะนั้นสามารถค้าขาย

ได้ตามกฎหมายได้หรือไม่ พืน้ทีท่ีส่ามารถค้าขายได้ตามกฎหมาย

จะเรียกว่า “จุดผ่อนผัน” ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 23 จุด ส่วนพื้นที่

นอกจากนั้นจะเป็นการค้าขายที่ทางเทศบาลอนุโลมให้ขายได้

ชั่วคราวสามารถยกเลิกได้เม่ือใดก็ได้จุดเหล่าน้ีเรียกว่า “จุด

เรื่อง อยากขายของต้องท�าอย่างไร ?

ทบทวน” แล้วจุดผ่อนผันทั้ง 23 จุด มีที่ไหนบ้าง ลองมาดูกัน

จุดที่ 1 บนทางเท้ารอบรั้วอุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) 

จุดนี้จะเป็นสินค้าทั่วไปทั้งอาหารเส้ือผ้าของใช้ค้าขายทั้งวัน

ตั้งแต่เช้ายันดึก ยกเว้นจุดเหล่านี้ห้ามขาย ได้แก่ หน้าป้าย

อุทยานสวรรค์ประตูเข้า - ออก และตั้งแต่ประตู 2 ถึงประตู 

3 พร้อมต่อไปอีก 100 เมตร จากประตู 3 (ตรงข้ามห้างเดอะ

วอล์ค) โดยผูค้้ารวมตัวกันเป็นชมรมผูป้ระกอบการค้าโดยใช้ช่ือ

ชมรมว่าผู้ประกอบการค้ารอบอุทยานสวรรค์

จุดที่  2 บนทางเท้าตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครสวรรค์ ตั้งแต่ห้างแว่นตาศรไทยถึงบ้านพักส�านักการช่าง 

จุดนี้จะขายอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักตั้งแต่เช้าถึงค�่า

จดุที ่3  บนทางเท้าหน้าส�านกังานแขวงการทางที ่1 ถนน

มาตุลี (ตรงข้ามทางเข้าโรงหนังธนารุ่งโรจน์เดิม) ขายกับข้าว

ตั้งแต่เที่ยงวัน ถึง 2 ทุ่ม

จดุที ่4 รมิถนนอารกัษ์ (ฝ่ังร้านข้าวต้มนายเจือ) ตัง้แต่แยก

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ถึงร้านเจริญภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ส่วนใหญ่จะขายของกินขายทั้งกลางวันและกลางคืน 

จุดที่ 5 บนทางเท้าริมรั้วโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ฝั่งประตูผี ขายอาหารตั้งแต่เช้าถึงค�่า

ฉบบันีข้อแจ้ง 5 จดุก่อนฉบบัหน้าจะน�าจดุผ่อนผนัทีเ่หลอื

มาทยอยให้ทราบ ต่อไป สวัสดีครับ

การค้าขายในที่สาธารณะ(ฝั่งร้านข้าวต้มนายเจือ)              การตั้งวางขายของบนถนนริมหนองสมบุญที่ผิดระเบียบ
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เรื่องเล่าชาวค่ายฯ (5)

ชื่อเสียงเรียงนามของแต่ละคนในที่ท�างาน ซ่ึงมี

ผูช้ายล้วนนบัร้อยคนอย่างเช่นชาวค่ายฯ นี ้โอกาสทีช่ือ่

จะซ�้ากันนั้นมีมาก จึงเป็นที่มาของรูปแบบการเรียกชื่อ

เพ่ือนร่วมงาน... ที่ต่างจากสมัยเรียนมัธยม... (ซึ่งนิยม

เรียกชื่อพ่อชื่อแม่แทนช่ือตัว) น่ันคือ เขาจะใช้ค�าใด                                                                 

ค�าหนึ่งของชื่อสกุลคนน้ันมาเรียกแทนชื่อจริง เพื่อ

ให้ต่างจากอีกคนหนึ่ง ซึ่งช่ือเดียวกันและอยู่ในหน่วย

เดียวกัน  

เช่น ส.อ.สมชาย จ้อยร�าเพย... เพื่อนๆ ก็จะเรียก

เขาว่า (ไอ้)จ้อย เพื่อให้ต่างจากสมชายอีกคนซึ่งอยู่ในที่

ท�างานเดียวกัน  หรือถ้าเอ่ยชื่อ จ่าปาน  ก็เป็นที่รู้กันว่า

คือ ส.อ.วิโรจน์ ประดับปาน เป็นต้น

แต่ก็มีหลายคน  ที่ช่ือซึ่งเพื่อนๆ ตั้งให้นี้ ไม่ได้

เอามาจากนามสกุลเหมือนคนอื่นๆ อย่างเช่นคนนี้...        

(ขอสงวนชื่อจริง) เพื่อนเรียกกันว่า ไอ้ทู่ ซึ่งผู้เขียน

สอบถามพ่อบ้านแล้ว เขาอธิบายว่า... มาจากลักษณะ

Paknampho
AroundGO by อ.อู๊ด

นิสัย และการกระท�าของเจ้าตัวซ่ึงเด่นชัดในเรื่องของ

ความตรงทื่อ ไม่ว่องไว ....ราวๆ นี้

ส่วนอีกคน... เอ่ยชื่อจริงไม่ได้อีกแหละ เอาเป็นว่า

คนนี้ชื่อที่ใกล้เคียงคือ “สุวัฒน์” แต่เพื่อนเรียก ไอ้ง่อย  

สอบถามท่ีมาแล้ว... ได้ความว่า มาจากสมัยไปท�างาน

ที่สนามชายแดน ทุกสัปดาห์รถจะต้องออกไปจ่าย สป. 

คือ พวกอาหารสด และเสบียงเสริมเบ็ดเตล็ดที่ตลาดซึ่ง

อยู่ไกลจากฐานมากพอควร  พอถึงตลาดปุ๊บ จ่าวัฒน์ซึ่ง

เป็นพลขับ ไม่ได้ไปเดินจับจ่ายซ้ือข้าวของกับเขาก็จะ

หายตัวไปทางท้ายตลาดทันที

พอได้เวลาตามก�าหนด จ่าวฒัน์กจ็ะเดินอบัีดอโีรย

กลับมาที่รถ ท่าทาง แทบจะท�าอะไรไม่ไหว แม้แต่จะ

ช่วยยกของที่ซ้ือมามากมายข้ึนรถ... เพื่อนๆ ที่ฐานฟัง

ค�าบอกเล่าของพวกที่ไปจ่ายกับข้าวแล้วก็พร้อมใจกัน

เรียกจ่าวัฒน์ ว่า “ไอ้ง่อย” ตั้งแต่บัดนั้น 

ต้องบอกมั้ย... ว่าจ่าวัฒน์ไปไหนมา ?

 ก่อนประณามหยามหน้าว่าหนูผิด  คุณเคยคิดในมุมกว้างบ้างหรือไม่
ทุกรากเหง้าปัญหามาจากใคร   ก็ผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่บันดาล
 ผับบาร์เหล่าทั้งหลายใครเล่าสร้าง  หาหนทางล่อใจคนวัยหวาน
ใช้เส้นสายจ่ายส่วยรวยเบิกบาน   พวกเด็กใจแตกซ่านคือเหยื่อคุณ
 ทั้งยาบ้ายาอีที่เกลื่อนกล่น   ใครคิดค้นค้าขายให้วัยรุ่น
งานปาร์ตี้ที่ไหนใครนายทุน   พอถูกจับชุลมุนโทษเด็กทราม
 พ่อแม่มีปัญหาต้องหย่าร้าง  แล้วทิ้งขว้างลูกให้หัวใจหวาม
ถูกพ่อเลี้ยงลุงป้าพวกบ้ากาม   ท�าหยาบหยามถามใครไหนดูแล
 ฟังแต่เรื่องโกงกินจนชินกู   เห็นเขาอยู่ลอยหน้าว่าข้าแน่
ความผิดชอบชั่วดีมีใครแคร์   สังคมแย่เด็กจะย่างก้าวอย่างไร  
 ด้วยสติปัญญายังน้อยนิด   เรื่องถูกผิดสับสนปนกันใหญ่ 
ผ้าสีขาวสกปรกเพราะมือใคร   หนูน่ะหรือตั้งใจเกิดมาเลว ?

ใครผิด
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หากชายและหญิงได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยาโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต่อมามเีหตทุ�าให้ไม่อาจอยูร่่วมกันฉนัสามี

ภริยาอีกต่อไป การหย่าจึงเกิดขึ้น ซึ่งการหย่านั้นจะท�าได้แต่โดย

ความยนิยอมของทัง้สองฝ่าย การสมรสกส็ิน้สดุลง เรยีกว่า “กำร

หย่ำโดยควำมยนิยอม” กรณีนีต้้องท�าเป็นหนงัสอืและมพียานลง

ลายมือชื่ออย่างน้อยสองคน 

แต่หากเป็นกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะหย่ากันแล้ว 

แต่อีกฝ่ายกลับไม่ยอมไปหย่า นายทะเบียนอ�าเภอก็คงจะจด

ทะเบยีนหย่าให้ไม่ได้ กจ็�าต้องน�าค�าพพิากษาของศาลไปแสดงเสยี

ก่อน เรียกว่า “กำรหย่ำโดยค�ำพิพำกษำศำล” กรณีนี้ หมายถึง 

การทีคู่่สมรสฝ่ายหนึง่หยบิยกเอาเหตแุห่งการหย่าตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนดไว้มาฟ้องขอให้ศาลมีค�าพิพากษาให้หย่าขาดจากอีกฝ่าย

หนึ่ง ซึ่งมีผลนับแต่เวลาท่ีค�าพิพากษาถึงท่ีสุด โดยเหตุฟ้องหย่า

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1516 (1) ก�าหนด

ไว้ว่า “สำมีหรือภริยำอุปกำระเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยำ

หรอืสำม ีเป็นชูห้รอืมีชู ้หรอืร่วมประเวณกีบัผูอ้ืน่เป็นอำจณิ อกี

...กฎหมายครอบครัว เหตุฟ้องหย่า...
ฝ่ำยหนึ่งฟ้องหย่ำได้” กรณีเช่นนี้มีแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 

6516/2552 ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับในกรณีดังกล่าวไว้ ดังนี้

“แม้จ�าเลยที่ 1 จะไม่เคยพาจ�าเลยที่ 2 ออกงานสังคม 

หรือแนะน�าให้บุคคลอื่นรู้จักในฐานะภริยา แต่การที่จ�าเลยทั้ง

สองไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยอยู่ในบ้านซึ่งปลูกสร้าง

ในแหล่งชุมชนด้วยกันในเวลากลางคืน ขับรถรับส่งเมื่อไปท�า

กิจธุระหรือซื้ออาหารด้วยกัน ย่อมบ่งชี้ว่าจ�าเลยทั้งสองมีความ

สัมพนัธ์ฉนัชู้สาวและเอือ้อาทรดูแลเอาใจใส่ต่อกนั แสดงว่าจ�าเลย

ที่ 1 ยกย่องจ�าเลยที่ 2 ฉันภริยาอันเป็นเหตุหย่าตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 (1) แล้ว และโจทก์ยัง

มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจ�าเลยที่ 2 ที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามี

ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจ�าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโจทก์ให้ร่วมรับ

ผิดกบัจ�าเลยที ่1 ต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

มาตรา 1523 วรรคหนึ่ง ได้อีกด้วย”

                                          ...พบกันใหม่ฉบับหน้า...

            ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6516/2552
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20 วิธีชะลอวัย...ไม่ให้แก่
หลายท่านคงนึกค้านอยู่ในใจว่า คนเราเม่ือมีชีวิตอยู่ไป

นานๆ อายุมากขึ้นๆ มันก็ต้องแก่ตัวกันไปเป็นธรรมดา  ซึ่งก็เป็น

ความจริงละ  แต่คนส่วนใหญ่คงจะไม่มใีครอยากถงึวยันัน้เท่าไหร่  

หากมหีนทางไหนทีจ่ะดงึรัง้อายไุว้ได้กอ็ยากจะท�ากนัทัง้นัน้  โดย

เฉพาะคุณผูห้ญงิ ไม่เช่นนัน้เครือ่งส�าอางทีอ้่างว่าลดรอยเหีย่วย่น 

สร้างผิวกระจ่างใส เป็นสาวตลอดกาลซึ่งแพงมากๆ  คงไม่มีใคร

ซือ้เป็นแน่ อย่ากระนัน้เลย เรามาดวูธิที�าอย่างไรไม่ให้ (ดเูป็นคน) 

แก่กันดีกว่า ...ข้อดี คือ ไม่เสียสะตุ้งสตางค์สักนิดด้วย

วิธีท�ำตัวไม่ให้แก่อย่ำงง่ำยๆ มีดังนี้

1. ไม่อ้วน ไม่ผอม คือ มีรูปร่างพอดีๆ นั่นเอง เพราะถ้า

อ้วนเกินหรือผอมเกิน นอกจากจะไม่ใช่หุ่นของคนหนุ่มคนสาว

ที่สุขภาพดีแล้ว ยังไม่เป็นท่ีเจริญหูเจริญตาใคร...แม้แต่ตนเอง

อีกด้วย

2. ไม่เหี่ยว โดยดื่มน�้าสะอาดให้เพียงพอ  หากจะต้องออก

ไปกลางแจ้ง ก็ควรทาครีมกันแดด สวมหมวก หรือกางร่ม

3. อย่ำดัดผม ยีผม หรือแม้แต่ฉีดสเปรย์ เพราะนี่เป็น

เรื่องของคนแก่จริงๆ 

4. อย่ำแต่งหน้ำสีจัดจ้ำน งดไปเลยส�าหรับการเขียนขอบ

ตาสีด�า ใส่ขนตาปลอม  แต่งหน้าสีอ่อน ๆ พอ

5. อย่ำจีบปำกจีบคอ รอบๆ ริมฝีปากจะได้ไม่ย่นเป็นร่อง

เป็นจีบ

6. อย่ำใส่ชุดเชยๆ ล้ำสมัย กล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ 

บ้าง เลือกให้มีสีสันสักนิด อย่าใส่แต่สีทึมๆ

7. สุขภำพฟันต้องดี ท�าฟันหรือรักษาฟันให้สวยเสมอ      

คนแก่เท่านั้นที่ฟันหลอ หรือใส่ฟันปลอม

8. มือ เท้ำ เล็บมือเล็บเท้ำ ต้องสวยสะอำด ดูแลให้ดี

พอๆ กับดูแลใบหน้า

9. อย่ำสวมสร้อยทอง ถึงแม้จะร�่ารวยสามารถซื้อ

สร้อยทองหนักหลายๆ บาทมาใส่ได้ก็ไม่ควรสวม ยิ่งห้อยพระ

ด้วยแล้ว ต้องหลีกเลี่ยงให้ไกลเลย  

10. นั่งหรือเดินตัวตรง อย่าปล่อยให้หลังงองุ้มหรือค้อม

ตวัเวลานัง่ต้องมีท่าทางทีส่ง่าผ่าเผย มคีวามมัน่ใจในตวัเองตลอด

เวลา

11. ออกก�ำลงักำยเบำๆ ทกุวนั ไม่ต้องถงึกบัวิง่มาราธอน 

หรือลงแข่งไตรกีฬา เอาแค่เดินสักวันละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ หรือ

เล่นโยคะท่าง่ายๆ ก็ดี

12. อมยิม้ไว้เสมอ ถงึแม้จะไม่มใีครมองอยูก่ต็าม เพือ่ร่อง

ที่มุมปากทั้งสองข้างจะได้ไม่คว�่าลง

13. อย่ำพูดจำซ�้ำซำก เพราะนั่นเป็นการแสดงถึงความ

จู้จี้ขี้บ่นของคนแก่โดยแท้

14. อย่ำลืมหำยใจเข้ำลึกๆ หำยใจออกช้ำๆ ท�าหัวใจให้

เต้นช้าๆ บ้าง

15. ตดิตำมข้อมลูข่ำวสำรทีทั่นสมยั โดยอ่านหรอืฟังข่าว

ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างมีสติ

16. มีควำมรัก มีควำมหวัง ควำมฝัน และมีจินตนำกำร  

เพราะสิ่งเหล่านี้จะน�ามาซึ่งความสุข สดชื่นรื่นรมย์และความ

สวยงาม และเป็นการใช้สมองที่ดี

17. อย่ำกลัวเทคโนโลยี ดูให้เป็น เล่นให้ได้ และอย่าตื่น

ตกใจง่าย รู้จักสืบค้น...ให้ชัวร์ก่อนแชร์

18. รู้จักนิ่งและฟังคนอื่นบ้ำง มีแต่คนแก่เท่านั้นที่คิดว่า   

คนอื่นต้องฟังฉันเพราะฉันอาบน�้าร้อนมาก่อน

19. อย่ำฟุ้งซ่ำน ถ้าไม่มีอะไรท�าจริงๆ ให้นอนพักผ่อน

20. คบคนที่อ่อนวัยกว่ำบ้ำง อย่าคบแต่คนรุ่นเดียวกัน  

เพื่อจะได้ฟังมุมมองชีวิตของพวกเขา และมีกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่า

สนใจอยู่เสมอ

                                          ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ?
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ภาษป้ีาย เป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จาก  ป้ำยอนัหมำยถงึ ป้ายแสดงชือ่ยีห้่อ

หรือเคร่ืองหมายทีใ่ช้ในการประกอบการค้าหรอืประกอบกจิการอืน่  

เพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่า

จะได้แสดงหรอืโฆษณาไว้ทีว่ตัถใุดๆ ด้วยอกัษรภาพหรอืเครือ่งหมาย

ที่เขียนแกะสลักจารึกหรือท�าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 กรณีติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายใน 15 วัน นับ

แต่วันที่ติดตั้ง

 ขั้นตอนการช�าระภาษีป้าย

 ให้เจ้าของป้าย ซึ่งมีหน้าท่ีต้องเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ          

เพื่อเสียภาษี  (ภ.ป.1) ณ ส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง เทศบาล

นครนครสวรรค์ ทุกปี

 หลักฐานที่ต้องน�ามาแสดง ดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรที่รัฐออกให้

 2. ทะเบียนบ้านพร้อมส�าเนา

 3. แผนผงัแสดงสถานทีต่ัง้หรอืแสดงป้าย  รายละเอยีดเกีย่วกบั

ป้าย   วันเดือนปีที่ติดตั้ง

 4. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ส�าเนาใบทะเบียนการค้า     

ส�าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส�าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 5. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส�าเนา

 6. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน)

     7. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้ายของปีก่อน (ถ้ามี)

ภาษีป้าย
 อัตราค่าภาษีป้าย

 ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา           

3  บาท ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร

 ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่าง

ประเทศหรือปนกับภาพและหรือเคร่ืองหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 

บาทต่อ  500 ตารางเซนติเมตร  

 ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมี

ภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบาง

ส่วนหรอืทัง้หมดอยูใ่ต้หรอืต�า่กว่าอกัษรต่างประเทศให้คดิอตัรา 40 

บาทต่อ 500  ตารางเซนติเมตร

 การช�าระเงินค่าภาษี

 ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องช�าระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะช�าระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้

 เมือ่ค�านวณพืน้ทีข่องป้ายแล้วถ้ามอีตัราภาษตี�า่กว่าป้ายละ 200  

บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท

 การไม่ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในก�าหนด

 ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในก�าหนดจะต้องเสีย

เงินเพิ่มอีกร้อยละ 10  ของค่าภาษี

 ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ช�าระเงินค่าภาษีภายในก�าหนดจะ

ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี
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ภาษีบ�ารุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึง พื้นที่

ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีน�้าด้วย

 ขั้นตอนการช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่

 ให้เจ้าของทีด่นิซึง่มหีน้าทีต้่องเสยีภาษยีืน่แบบแสดงรายการเพือ่

เสียภาษี (ภ.บ.ท. 5) ณ ส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง เทศบาล

นครนครสวรรค์ ทุกรอบระยะเวลา  4  ปี

 กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ�านวนเนื้อที่ดินเดิม

เปล่ียนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 

30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ�านวนเน้ือที่ดิน

ได้มีการเปลี่ยนแปลง

 หลักฐานที่ต้องน�ามาแสดง  ดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรที่รัฐออกให้

 2. ทะเบียนบ้านพร้อมส�าเนา

 3. หนังสือรับรองนิติบุคคล

 4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3

 5. หนังสือมอบอ�านาจ

 6. ใบเสร็จรับเงินภาษีบ�ารุงท้องที่ของปีก่อน (ถ้ามี)

ภาษีบ�ารุงท้องที่

ติดต่อช�าระภาษีได้ที่...

ส�านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ หรือจัดส่งธนาณัติ, แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนามเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ช�าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียมภาษีละ 10 บาท
ส�านักการคลัง เปิดบริการรับช�าระภาษีฯ ในช่วงพักของวันราชการตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 13.00 น. และทุกวัน
เสาร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.

 การไม่ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในก�าหนด

       กรณทีีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษไีม่ยืน่แบบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก�าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของเงินค่าภาษี

 กรณีที่ผู ้ มีหน้าที่เสียภาษีไม่ช�าระภาษีภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก�าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของเงินค่าภาษี

 การลดหย่อน

 บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลง             

ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย

ของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตนหรือประกอบกสิกรรมของตนให้             

ลดหย่อน ไม่ต้องเสียภาษีบ�ารุงท้องที่ 50 ตารางวา

ท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ 

โทร 0566 - 219555 ต่อ 2305 , 2306 

หรือ 056 - 219532 – 3

โทรสาร. 0-5621-9529




