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SMART BLOCK
	 กฎบัตรแห่งชาติ	 กฎบัตรนครสวรรค์	 และเทศบาลนครนครสวรรค์มีมติออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนท่ีตลาดปากน�้าโพ

ให้เป็น	SmartBlock	คือ		พื้นที่ที่เป็นเมืองน่าเดิน	น่าอยู่		มีการฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจ	การลดมลภาวะจากรถยนต์	การเพิ่มพื้นที่สี

เขียว	มีความปลอดภัยจากการจราจร	อาชญากรรม	ประชากรในชุมชนมีสุขภาวะดี	 และสร้างพื้นที่สุขภาพให้แก่ประชาชนชาว

นครสวรรค์

	 SmartBlock	ตลาดปากน�้าโพออกแบบตามเกณฑ์	Smart	Growth,	LEED-ND,	Form-Based	Codes	และเกณฑ์การ

ออกแบบเมืองอัจฉริยะ	ให้ความส�าคัญสูงสุดในการร่วมกันสร้างพื้นที่	(Placemaking)	ของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่	

โดยยึดเอาข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตามรูปแบบ	Social	Collaboration	ของกฎบัตรแห่งชาติ	สร้างข้อก�าหนดใน

การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟู	การวางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจ	และการออกข้อก�าหนดควบคุมสภาพแวดล้อมในพื้นที่	SmartBlock	

ทั้งในโซนปฏิบัติการ	(Smart	Active	Zone)	และโซนควบคุมกายภาพ	(Physical	Control	Zone)

	 SmartBlock	เป็นแนวทางการพัฒนา	ปรับปรุง	ฟื้นฟูพื้นที่ทางกายภาพ	การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงระบบ

คมนาคมขนส่ง	การยกระดับสุขภาวะด้วยย่านแห่งการเดิน	การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่	สร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย	การ

ออกแบบกิจกรรมประหยัดการใช้พลังงาน	 และการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืน

แนวทางนี้ได้ประยุกต์มาจากการปรับปรุง	ฟื้นฟูพื้นที่ของเมืองบาร์เซโลน่า	ที่เรียกว่า	“Superblocks	Model”	ซึ่งเป็นการสร้าง

รูปแบบย่านที่ประหยัดการใช้พลังงาน	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ลดมลพิษทางเสียง	และเป็นการคืนพื้นที่สาธารณะ

ให้แก่ชุมชน

กฎบัตรนครสวรรค์และเทศบาลนครนครสวรรค์ กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่
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แนวทางการออกแบบปรับปรุงโครงสร้างผังเมือง โดยเน้น 4 เรื่อง 

	 ส�าหรับวิธีการปฎิบัตินั้น	ในเชิงนโยบายจะมุ่งเน้นไปที่การก�าหนดรวมเขตพื้นที่เมืองที่มีลักษณะเป็น	ก้อนๆ	หรือ	บล็อก

เมืองให้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่	แล้วก�าหนดการใช้ประโยชน์ของถนนแบ่งออกเป็น	ถนนภายในและภายนอกบล็อก	โดยถนนภายใน

จะเน้นให้ความส�าคัญกับการสัญจรบนทางเท้าเป็นหลัก	 แต่ยังคงเอื้อให้กับการสัญจรในกรณีพิเศษต่างๆ	 ส่วนถนนภายนอกจะ

เอื้อให้กับการสัญจรทางรถยนต์ปกติ	ในเชิงกายภาพนั้น	มีการใช้วิธีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ	เข้ามาช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม

ที่สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น
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	 นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงาน
ครู	 และพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	 พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท�ากิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก	(PM2.5)	โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้	พร้อมปฏิบัติงานล้างถนนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	ใน
พื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

ปฏิบัติการล้างท�าความสะอาดถนน	เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ด�าเนินการฉีดพ่นละอองน�้าแรงดันสูงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น	ลดปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้	โรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา	โควิด-19	และ	ฝุ่น	PM	2.5

พร้อมมอบหน้ากากอนามัย
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เดือนมีนาคม	2563

เวลา	08.30	น.	-	12.00	น.

เดือนเมษายน	2563

เวลา	08.30	น.	-	12.00	น.

2				ชุมชนโรงเกลือ				 ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

3				ชุมชนนวมินทร์	 				 หน้าบ้านประธานชุมชน

4				ชุมชนเขาโกรกพม่า			 ที่ท�าการชุมชน

5				ชุมชนวิมานลอย		 ที่ท�าการชุมชน

6				ชุมชนวัดพระบางมงคล	 ที่ท�าการชุมชน

9				ชุมชนดารารัตน์	4	 ที่ท�าการชุมชน

10			ชุมชนบางเรารักกันจริง	 ตรงข้ามอ่อนกี่ค้าไม้

11			ชุมชนสามัคคีพัฒนา	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	3

12			ชุมชนวัดไทรเหนือ	 วัดไทรเหนือ

13			ชุมชนสะพานใหม่	 ก่อนถึงโรงแรมการ์เด้นสวีท

16			ชุมชนถาวรพัฒนา	 ตรงข้ามสามแยกป่าช้าจีน

17			ชุมชนวัดไทรใต้		 ปากซอยบ้านประธานชุมชน

18			ชุมชนชอนตะวัน	 สามแยกเยื้องบ้านประธานชุมชน

19			ชุมชนรวมใจพัฒนา	 บ้านประธานชุมชน

20			ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์	 สามแยกกลางชุมชน

23			ชุมชนร่วมใจพัฒนา	 หน้าครัวไม้ศักดิ์

24			ชุมชนวัดพุทธมงคล	 วัดพุทธมงคล

25			ชุมชนสวัสดีพัฒนา	 ที่ท�าการชุมชน

26			ชุมชนหลวงปู่ท้าว	 วัดหลวงปู่ท้าว

27			ชุมชนข้าง	พวน.		 บ้านประธานชุมชน

30			ชุมชนเขาช่องลม	 วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

31			ชุมชนประชานุเคราะห์	 หน้าหอพักลูกหมู

1				ชุมชนหัวเมืองพัฒนา	 ที่ท�าการชุมชน

2				ชุมชนจ�าลองวิทย์	 ที่ท�าการชุมชน

3				ชุมชนหลังอู่ทันจิตต์	 บริเวณป้ายชุมชนหลังอู่ทันจิตต์

6				ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา	 บ้านประธานชุมชน

7				ชุมชนหน้าป้ายอุทยานสวรรค์	ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

8				ชุมชนหนองสาหร่าย	 ลานออกก�าลังกายชุมชน

9				ชุมชนตลาดตายอม	 ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

10		ชุมชนหลังแขวงการทาง	 ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

16		ชุมชนวรนาถบรรพต	 ที่ท�าการชุมชน

17		ชุมชนไชยศิริ	 	 หน้าบ้านประธานชุมชน

20		ชุมชนตัดใหม่	 	 หน้าบ้านประธานชุมชน

21		ชุมชนโกมินทร์	 	 ที่ท�าการชุมชน

22		ชุมชนสุนันทา	 	 บ้านประธานชุมชน

23		ชุมชนป้อมหนึ่ง	 	 ปากซอยบ้านประธานชุมชน

24		ชุมชนยุวบัณฑิต		 โรงเรียนยุวบัณฑิต

27		ชุมชนวัดโพธิ์	 	 ซอยร้านขายยานกเอี้ยง

28		ชุมชนเฉลิมชาติ	 	 บ้านประธานชุมชน

29		ชุมชนวิมานแมน		 ตรงข้ามสุนันครัวปลา

30		ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์	 ที่ท�าการชุมชน

แผนปฏิบัติงานออกฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
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เดือนพฤษภาคม	2563

เวลา	08.30	น.	-	12.00	น.

เดือนมิถุนายน	2563

เวลา	08.30	น.	-	12.00	น.

1					ชุมชนรณชัย	 	 ที่ท�าการชุมชน

4					ชุมชนบางปรอง		 ลานกีฬาชุมชน

5					ชุมชนวัดตะแบก	 ศาลาวัดตะแบก

6					ชุมชนตลาดใหม่	 บ้านประธานชุมชน

7					ชุมชนสถานีรถไฟ	 บ้านประธานชุมชน

8					ชุมชนตลาดลาว	 หน้าสมาคมฮากกา

11			ชุมชนเกาะยม	 	 บ้านประธานชุมชน

12			ชุมชนหน้าผา	 	 หน้าลานออกก�าลังกายชุมชน

13			ชุมชนทรายทองพัฒนา	 หน้าบริษัททรายทองพัฒนา

14			ชุมชนป่าไม้	 	 ตรงข้ามที่ท�าการป่าไม้เขตฯ

15			ชุมชนเดชาพัฒนา	 ที่ท�าการชุมชน

18			ชุมชนตลาดริมเขื่อน	 ถนนเจ้าสี่พระยาหน้าร้านผ่องศรี

19			ชุมชนตลาดบ่อนไก่	 ตรงข้ามส�านักงานทรัพย์สินฯ

20			ชุมชนเขาโรงครัว	 ตรงข้ามบ้านประธานชุมชน

21			ชุมชนหนองปลาแห้ง	 ที่ท�าการชุมชน

22			ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพต		วัดเขาจอมคีรีนาคพต

25			ชุมชนโบสถ์เทวดาสร้าง	 บ้านประธานชุมชน

26			ชุมชนวัดพรหมจริยาวาส	 วัดพรหมจริยาวาส

27			ชุมชนตลาดใต้	 	 ที่ท�าการชุมชน

28			ชุมชนสุขสวรรค์		 บ้านประธานชุมชน

29			ชุมชนพรสวรรค์		 บ้านประธานชุมชน

1					ชุมชนสะพานด�า	 วัดสุคตวราราม

2					ชุมชนธารบัวสวรรค์	 บ้านประธานชุมชน

3					ชุมชนฟ้าใหม่	 	 บ้านประธานชุมชน

4					ชุมชนหนองผักตบ	 สามแยกกลางชุมชน

5					ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี	 บ้านประธานชุมชน

8					ชุมชนสุขสวัสดิ์		 ที่ท�าการชุมชน

9					ชุมชนเขากบเอราวัณ	 ปากซอยบ้านประธานชุมชน

10			ชุมชนเขานกกระเต็น	 บ้านประธานชุมชน

11			ชุมชนหิมพานต์		 ตรงข้ามร้านอาหารNobNob

ฟรี
พาน้องหมา

น้องแมว

มาฉีดวัคซีน
*เจ้าของสัตว์เลี้ยงกรุณาน�าบัตรประจ�าตัวประชาชนไปด้วย	

เพื่อประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน
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ประชาชนจติอาสา	พร้อมด้วย	นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	คณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาเทศบาล	พนกังาน
คร	ูและพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค	์โดยความร่วมมือของส�านกังานสง่เสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่จังหวดันครสวรรค์	ศนูย์อนามัย
ที่	 3	 นครสวรรค์	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์	 ต�ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครสวรรค์	 และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ร่วมกันท�ากิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 (PM2.5)	
โดยด�าเนินการฉีดพ่นละอองน�้าแรงดันสูงเพ่ือเพิ่มความชุ่มชื้น	 ลดปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศ	 อีกทั้งการท�าความสะอาด
ผิวจราจร	ดูดฝุ่น	และล้างถนนในพื้นที่ต่างๆ

นายสมศกัดิ	์อรณุสุรัตน์	ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชมุสภาเทศบาล	สมยัสามญั	สมยัแรก	ประจ�าปี	พ.ศ.	
2563	โดยมีนางสาวสุณี	มังคลารัตนศรี	ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

ส�านักการศึกษา	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 จัดอบรมคุณธรรมน�าความรู้เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประจ�าปี	 2563	รุ่นที่	 2	แก่
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	ณ	อาคารอินทรพร	สถาบันพลังจิตตานุภาพ	สาขา	109	วัดพุทธมงคลนิมิต

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานการประชุม	คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครนครสวรรค์	ครั้งที่	1	/	2563	ณ	ห้องประชุม	3/3	เทศบาลนครนครสวรรค์
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ประชาชนจิตอาสา	 พร้อมด้วย	 นางวรรณ	พวงสมบัติ	 รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 นายกฤษณะ	 ไกยสิทธ์ิ	 ผู้อ�านวยการส�านักการ								
สาธารณสุขฯ	และ	พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมกิจกรรม	“จิตอาสา	เราท�าความดี	 เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์”	ท�าความสะอาด
พืน้ทีส่าธารณะ	เกบ็กวาด	เกบ็ขยะ	รมิถนน	ปรบัปรงุภมูทิศัน์ภายในชมุชน	และท�าลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน�า้ยงุลายป้องกันโรคไข้เลือดออก	

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ร่วมในพิธีเปิดเทศกาลคาวบอยเมืองปากน�้าโพ	ครั้งที่	3	ประจ�าปี	2563	
“Giving	is	the	best	การให้ที่ดีที่สุดคือการให้ที่ไม่สิ้นสุด”	โดยมี	นายอรรถพร	สิงหวิชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	เป็นประธานฯ	
ณ	บริเวณเกาะญวน	สนามม้าสี่แควฮอร์ส	ทองประไพฟาร์ม

นายวิโรจน์	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เยี่ยมชม	ถนนเด็กเดินครั้งที่	38	พร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชน	ณ	บริเวณถนน
อรรถกวี	ด้านข้างเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	ให้การต้อนรับ	รศ.ดร.	
ลือชัย	ศรีเงินยวง	นายวิสุทธิ์	บุญญะโสภิต	และ	คณะดูงานทีมพี่เลี้ยง	(coaching)	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	3	ณ	ห้อง
ประชุม	3/1	เทศบาลนครนครสวรรค์
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ศิลปินแห่งชาติ พร้อมศิลปินชาวสหรัฐอเมริกาและชาวไทย ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนครสวรรค์
สร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ THAILAND-USA ART EXCHANGE 2020

ณ เทศบาลนครนครสวรรค์
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ศิลปินแห่งชาติ พร้อมศิลปินชาวสหรัฐอเมริกาและชาวไทย ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนครสวรรค์
สร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ THAILAND-USA ART EXCHANGE 2020

ณ เทศบาลนครนครสวรรค์
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นายวรวุฒิ	 ตันวิสุทธิ์	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 ,	 นายกฤษณะ	 ไกยสิทธิ์	 ผู้อ�านวยการส�านักการสาธารณสุขฯเทศบาลนคร
นครสวรรค์	น�าเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานล้างถนน	เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	(PM	2.5)	ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการส่งเสรมิสนบัสนนุ	อบรมคณะกรรมการ	เจ้า
หน้าที่	สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	ณ	ห้องประชุม	3/3	เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ร่วมในการเสวนา	หัวข้อเรื่อง	 เทคนิคการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเมืองตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 เติมเต็มสู่รางวัลระดับยอดเยี่ยม	 โดยเป็นส่วนหน่ึงของการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและเพิ่มขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ก้าวสู่การพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม	 ตามเกณฑ์ช้ีวัดเมืองส่ิงแวดล้อม
ยิ่งยืน	ณ	โรงแรมแกรนด์ฮิลล์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมผลงานนักเรียน	โครงการนิทรรศการ
วิชาการ	“สร้างนวัตกรรม	น�าปัญญา	พัฒนาการเรียนรู้	สู่ศตวรรษที่	21”	ณ	โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
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พระราชรัตนเวท	ีเจ้าอาวาสวดัวรนาถบรรพต	พระอารามหลวง	มอบหมายให้คณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลปากน�า้โพ	(อปต.
ปากน�า้โพ)	และนายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	มอบหมายให้	นายวรวฒุ	ิตนัวสุิทธิ	์รองนายกเทศมนตรนีคร
นครสวรรค์	คณะผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมมอบสิ่งของและพบปะเยี่ยมเยียน
ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้าน	ติดเตียง	และผู้พิการ	ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ตามโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม	และสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ	และผู้พิการ	ติดบ้าน	ติดเตียง

กิจกรรม	ปั่น	ปั่น	ปั่น	ลดมลพิษ	พิชิตเมืองสีเขียว	ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์	2563	ณ	บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	แสดงความยินดีกับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้	(ท.1)	ภายหลังเข้าร่วมการแข่งขัน	VS@LOPBURI	BADMINTON	SINGLE	JUNIOR	2020	ณ	สนามแบดมินตัน	
@ลพบุรี	แบดมินตัน	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2563	โดยผลการเข้าร่วมการแข่งขัน	ประกอบด้วย	รางวัลชนะเลิศ	ประเภทชาย
เดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	และ	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี
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	 ชีวิตคนเรานั้นตั้งแต่เกิด	จนกระทั่งตาย	กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเราตลอด	ซึ่งความจริง	แล้วตลอดชีวิตของเรา

บางคนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลย	 แต่กฎหมายก็เกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายยังได้ก�าหนดไว้ว่า	

“บุคคลใดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นผิด			ไม่ได้	เว้นแต่...........”		

 ตัวอย่างเช่น   

	 นาย	A	กู้เงินนาย	B	จ�านวน	10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	แล้วเซ็นต์ชื่อในกระดาษเปล่า	1	แผ่น	มอบให้นาย	B	

เก็บไว้	ต่อมานาย	B	กรอกข้อความในกระดาษเปล่าเป็นข้อความว่า	นาย	A	กู้เงิน	นาย	B	จ�านวน	10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาท

ถ้วน)	เมื่อถึงก�าหนดใช้เงินกู้คืน	นาย	B	ทวงถามให้นาย	A	ช�าระหนี้เงินกู้จ�านวนดังกล่าว	นาย	A	จะปฏิเสธความรับผิดชอบ	โดย

ต่อสู้คดีว่าสัญญากู้	ตนไม่ได้เขียนเอง		ตนจึงไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้	เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	9	“เมื่อ

มีกิจอันใดซึ่ง  กฎหมายบังคับให้ท�าเป็นหนังสือ บุคคลผู้จะต้องท�าหนังสือไม่จ�าต้องเขียนเอง แต่หนังสือนั้นต้องลงลายมือชื่อของ

บุคคลนั้น” 

	 ดงันัน้	การทีน่าย	A	เพยีงแต่ลงลายมอืชือ่ในสญัญากูไ้ว้อย่างเดยีว	แต่รายละเอยีดในสญัญากู	้แม้บคุคลอืน่จะเป็นผูเ้ขียน

ก็ตาม	หากมีการกรอกข้อความตามความเป็นจริงกฎหมายก็ถือว่านาย	A	เป็นผู้ท�าสัญญา	จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

	 แต่ถ้านาย	B	กรอกข้อความไม่ตรงต่อความเป็นจริง	เช่น	กรอกตัวเลขในสัญญาว่านาย	A	กู้	100,000	บาท	ทั้ง	ๆ 	ที่ความ

จริงกู้กันเพียง	10,000	บาท	นาย	B	จะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญาทันที	โดยมีโทษถึงจ�าคุก

ครับ				

การลงชื่อในเอกสาร
ถือว่าท�าเอกสารแล้ว
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ป้ายอย่างใด

จึงเข้าข่ายต้องเสียภาษี?	

ภาษีป้าย	คืออะไร	และต้องจ่ายอย่างไร?	วันนี้มีค�าตอบ

ส่วนพัฒนารายได้	ส�านักการคลัง

 ภำษีป้ำย	หมายถึง	ภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อ	ยี่ห้อ	หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า	หรือ	ประกอบกิจการ

อื่น	 เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า	 หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด	 ๆ	 ด้วยอักษรภาพหรือ

เครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก	จารึกหรือท�าให้	ปรากฏด้วยวิธีอื่น		

	 กฎหมายก�าหนดให้ป้ายที่ต้องเสียภาษี	 ประกอบด้วยป้ายแสดงชื่อ	 ยี่ห้อ	 หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า	

หรือประกอบกิจการอื่น	ๆ	เพื่อหารายได้	หรือโฆษณาการค้า	หรือกิจการอื่น		เพื่อหารายได้		ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุ

ใด	ๆ	ด้วยอักษร		ภาพ		หรือเครื่องหมายที่เขียน		แกะสลัก		จารึก		หรือท�าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ประเภทที่ 1 อักษรไทย

ประเภทที่ 3 (ก) ไม่มีอักษรไทย                

ประเภทที่ 2 อักษรไทยปนกับอักษรต่ำงประเทศ /

ภำพ / เครื่องหมำยอื่น

ประเภทที่ ๓ (ข) มีอักษรไทยบำงส่วนหรือทั้งหมด

อยู่ใต้หรือต�่ำกว่ำอักษรต่ำงประเทศ
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

มาร้องเพลงกันดีกว่า

	 พดูถงึเสยีงเพลง		เชือ่ว่าเป็นสิง่ทีคุ่ณผูอ่้านส่วนใหญ่ช่ืน

ชอบ		ส่วนท่ีจะเป็นเพลงแนวใดนัน้ก็ข้ึนอยูก่บัความชอบส่วนตัว	

ไม่มีใครก�าหนดหรือบังคับได้ว่าต้องชอบเพลงแนวนั้น	แนวนี้

	 แล้วก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่อีกกระมงั	ทีช่ืน่ชอบการร้อง

เพลง		บางคนก็ชอบร้องคนเดียวในขณะอาบน�้า		หรือบางคนก็

อาจจะชอบร้องคาราโอเกะกับเพื่อน	ๆ	ในที่ส่วนตัว	ในขณะที่

บางคนอาจจะชอบขึน้เวทร้ีองในร้านคาราโอเกะ	ทีม่คีนฟังคนด	ู	

หรอืไม่บางคนกช็อบขึน้ร้องตามงานต่าง	ๆ 		ซึง่เคยมเีรือ่งเล่าว่า		

บางคนเวลาไปงานที่มีดนตรี	 แล้วเจ้าภาพไม่เชิญขึ้นร้องเพลง	

เจ้าตัวถึงกับโกรธเคืองไปก็มี

	 หลายท่านคงยังไม่ทราบว่าจริง	 ๆ	 แล้วการร้องเพลง

มีประโยชน์มากกว่าการผ่อนคลายความเครียดธรรมดา	 ๆ	 ใน

ฐานะที่ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการร้องเพลงอยู่ไม่น้อย...			

จึงไปเสาะหา	สบืค้นดวู่านอกจากเป็นการพกัผ่อนหย่อน	อารมณ์

แล้ว	การร้องเพลงยังมีประโยชน์อื่น	ๆ	อีกหรือไม่

	 ก็ได้ความมาว่าประโยชน์ของการร้องเพลงนั้นมีถึง			

10	ประการ		นั่นคือ

	 1.	คอืช่วยชะลอความแก่หรอืความชรา	เนือ่งจากการ

ร้องเพลงเป็นการลดความเครียดท�าให้ร่างกายหลั่งสารเคมีที่ดี

ท�าให้เกิดการต้านอนุมูลอิสระไปโดยปริยาย	 จะสังเกตได้จาก

การที่เราเห็นนักร้องท่ีร้องเพลงบ่อย	 ๆ	 จะมีใบหน้าเด็กกว่า

อายุหลายปี	บางท่านอายุเข้าเลขสี่แล้วก็ยังดูเหมือนอายุเพิ่งจะ

สามสิบต้น	ๆ	อยู่เลย

		 2.	 การร้องเพลงจะท�าให้เราหายใจได้ลึกเพื่อกักลม

หายใจ	เมือ่หายใจได้ลกึแล้วท�าให้ร่างกายมอีอกซเิจนเข้ามาเลีย้ง

เซลล์ต่าง	ๆ	ได้มากท�าให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตที่ดีมากยิ่ง

ข้ึน	จงึส่งผลให้ผูท้ีร้่องเพลงสม�า่เสมอมีผวิพรรณทีด่แีละสขุภาพ

ที่ดีด้วย	

	 3.	การร้องเพลงช่วยให้กล้ามเนือ้บนใบหน้าผ่อนคลาย

ซึง่ท�าชะลอหรอืลดการเกดิร้ิวรอยบนใบหน้าได้เป็นอย่างอย่างดี

	 4.	ช่วยเสรมิสร้างกล้ามเนือ้ของล�าคอและเพดานปาก

ให้แข็งแรงมากยิง่ข้ึน	ซึง่จะช่วยหยดุหรอืลดอาการกรนได้	และที่

ส�าคญัอย่างยิง่คอืช่วยป้องกนัโรคหยดุหายใจขณะหลบั	(Sleep	

Apnea)	ได้

	 5.	การร้องเพลงจ�าเป็นต้องใช้สมาธิในการหายใจเป็น

อย่างมากซึง่จะท�าให้กล้ามเนือ้ส่วนบนของร่างกายได้ออกก�าลงั

กายไปด้วย	ท�าให้กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น

	 6.	ช่วยให้ปอดและหลอดเลือดหัวใจแข็งแรง	ซึ่งส่งผล

ให้มกีารไหลเวยีนของโลหติท่ีด	ีและสมองจะได้รบัออกซิเจนมาก

ขึ้น

	 7.	 เป็นการฝึกสมาธิ	 ช่วยให้ผู้ร้องเพลงมีสุขภาพจิต

ที่ดีและความจ�าที่ดีขึ้นอีกด้วย	ซึ่งส่งผลต่อการป้องกันการเป็น					

โรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมได้

	 8.	 ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารฮอร์โมนแห่งความสุขและ

ต่อต้านฮอร์โมนของความเครียด	 ท�าให้สามารถลดความดัน

โลหิตและลดความเจ็บปวดทางใจได้	 และนอกจากนี้ยังช่วย

ปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันให้ดียิ่งขึ้นได้	 เพราะการร้องเพลงจะ

ลดระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอล	(ฮอร์โมนที่ท�าให้ร่างกายตอบ

สนองต่อความเครียด)ได้นั่นเอง

	 9.	 ช่วยเพิ่มฮอร์โมนออกซิโตซินซ่ึงช่วยลดอาการซึม

เศร้าและความเหงาได้		และ.....

	 10.	การร้องเพลงช่วยให้เกิดความมั่นใจในตัวเองและ

เพิ่มความหวังในชีวิต	

	 ดังนั้น	 ถ้าใครต้องการจะลดความเครียด	 ต้องการมี

ความสุขมากขึ้น	อายุยืนยาวยิ่งขึ้น	ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้น

ก็มาเริ่มร้องเพลงกันเถอะค่ะ

                            	(เรียบเรียงจากข้อเขียนของ	“ครูน้อยหน่า”)
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ควำมผิดต่อชีวิต	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	289	“ผู้ใด
	 (1)	ฆ่าบุพการี
	 (2)	 ฆ่าเจ้าพนักงาน	 ซ่ึงกระท�าการตาม
หน้าที่	 หรือเพราะเหตุที่จะกระท�า	 หรือได้กระท�า
การตามหน้าที่

ข้อมูลจาก	:	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	1817/2546	

... ความผิดต่อชีวิต ...

	 (3)	 ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน	 ในการที่เจ้าพนักงานน้ัน
กระท�าตามหน้าที่	หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้า
พนักงานดังกล่าวแล้ว
	 (4)	ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
	 (5)	ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท�าทารุณโหดร้าย
	 (6)	 ฆ่าผู้อ่ืนเพื่อตระเตรียมการ	 หรือเพื่อความสะดวกใน
การที่จะกระท�าความผิดอย่างอื่น	หรือ
	 (7)	ฆ่าผูอ้ืน่เพ่ือจะเอา	หรอืเอาไว้ซึง่ผลประโยชน์อนัเกดิแต่
การที่ตนได้กระท�าความผิดอื่น	เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน	หรือ
เพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระท�าไว้
 ต้องระวำงโทษประหำรชีวิต”
	 ดังนั้น	 การฆ่าผู้อ่ืนโดยทรมานหรือโดยกระท�าทารุณโหด
ร้ายตามกฎหมายอาญาดงักล่าวข้างต้น	กฎหมายบญัญตัโิทษไว้เพยีง
สถานเดียว	คือ	ต้องระวางโทษประหารชีวิต	เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุ
บรรเทาโทษ	กอ็าจได้รับการพจิารณาให้ลดโทษได้	ซึง่ในลกัษณะนีไ้ด้

เทียบเคียงค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	1817/2546	เพื่ออธิบายลักษณะ
การกระท�าที่เข้าข่ายการฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท�าทารุณ
โหดร้าย	ดังนี้
 “จ�าเลยจับผู้ตายลากเข้าไปในบ้านเกิดเหตุแล้วปิดประตู
หน้าต่างทั้งหมดเจ้าพนักงานต�ารวจมาถึงไม่สามารถเข้าไปได้ คง
ได้ยินเสียงผู้ตายร้องให้ช่วยเหลือสลับกับเสียงร้องด้วยความเจ็บ
ปวดจึงพังประตูบ้านเข้าไป พบผู้ตายถูกจ�าเลยใช้อาวุธมีดเชือดคอ
ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ลึกถึงกระดูกต้นคอที่ศีรษะมีบาดแผล
ฉีกขาดยาวประมาณ 6 เซนติเมตร ลึกถึงกะโหลก กับมีบาดแผล
บริเวณหน้าผากยาวประมาณ 4 เซนติเมตร แสดงว่าจ�าเลยต้องใช้
เวลานานกว่าจะเชอืดคอผูต้ายจนมบีาดแผลยาวรอบคอ ท�าให้ผูต้าย
ส่งเสยีงร้องเพราะได้รบัความเจบ็ปวดทรมาน เหน็ได้ชดัว่าจ�าเลยใช้
วิธีการโหดร้ายในการฆ่าผู้ตาย จึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยกระท�า
ทารุณโหดร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (5)”
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	 สวสัดีครบัทา่นผูอ้า่น	เพื่อไม่ให้เป็นการเสยีเวลาผมขอน�า
เสนอเนื้อหาต่อจากฉบับที่แล้ว	ดังนี้		
										 11.	 	 มาตรา	 33	 ห้ำมโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ช่ือหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นชื่อหรือเคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑ์นั้น	 หรือโฆษณาโดยการน�าชื่อหรือเคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัด	 ต่อ	 เติม	 หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วน
หนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์น้ัน	 ท้ังน้ี	 ในลักษณะ
ที่อาจท�าให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ	
อธิบายง่ายๆได้ว่าน�าเครื่องหมายหรือชื่อมาดัดแปลงแล้วน�าไป
โฆษณาแต่คนโดยทั่วไปก็ยังรู้และเข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น
อยู่ดี	มาตรา	58	ปรับไม่เกิน	200,000	บาทมาตรา	45	ผู้ใดฝ่าฝืนมี
โทษปรับไม่เกิน	40,000	บาท		
	 12.		มาตรา	34		ห้ำมผลติ	ขาย	น�าเข้าเพือ่ขายหรอืเพือ่แจก
จ่ายเป็นการทัว่ไป	โฆษณาหรือท�าการสือ่สารการตลาดผลติภณัฑ์	ใน
ราชอาณาจักร	ดังต่อไปนี้
	 (1)		ผลติภณัฑ์ทีม่รีปูลกัษณะท�าให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิง่เลยีน
แบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
	 (2)		ผลติภณัฑ์ทีบ่รโิภคโดยวธิสีบูและมสีารทีเ่ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะ
กรรมการ
	 (3)		หีบห่อของผลิตภัณฑ์ตาม	(1)	และ	(2)
	 13.		มาตรา	35	วรรค	1	ห้ำมให้การอุปถัมภ์	หรือให้การ
สนบัสนนุบคุคล	กลุม่บคุคล	หน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรเอกชน	ใน
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 10

	 (1)		เป็นการสร้างภาพลักษณ์ยาสูบ	ผู้ผลิต	หรือผู้น�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
	 (2)		ทีส่่งผลหรอืทีอ่าจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบายการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
	 (3)		โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ผู้ผลิต	หรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
	 (4)		ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ
	 14.		มาตรา	36	วรรค	3	ห้ำมเผยแพร่กจิกรรมหรอืข่าวสาร	
เพือ่ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมให้การอปุถมัภ์หรอืให้การสนบัสนนุของ
บุคคล	กลุ่มบุคคล	หน่วยงานของรัฐ	หรือองค์กรเอกชน	ตามมาตรา	
35	วรรค	1และวรรค	2	มาตรา	60	วรรค4	ปรับไม่เกิน	500,000	
บาท
	 15.	มาตรา	36	วรรค	1	ห้ำมผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แสดงหรือยินยอมให้แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 ณ	 สถานที่ขายปลีก		
มาตรา	61	วรรค	1	ปรับไม่เกิน	40,000	บาท
	 16.	มาตรา	36	วรรค	2	ผูผ้ลติหรอืผูน้�าเข้าผลติภัณฑ์ยาสบู	
ไม่แจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ	และสารทีเ่กดิจาก
การเผาไหม้ของส่วนประกอบหรือแจ้งรายการไม่ครบถ้วนหรือแจ้ง
ทรพัย์สนิอนัเป็นเทจ็	และไม่ส่งตวัอย่างผลติภณัฑ์ยาสบูให้กระทรวง
สาธารณสุขด�าเนินการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนตาม
ที่ได้รับแจ้ง	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎ
กระทรวง		มาตรา	63	วรรค	1	จ�าคุกไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่
เกิน	200,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ฉบบันีข้อพกัไว้เท่าน้ี	โปรดติดตามต่อฉบบัหน้าสวสัดคีรบั

เจ้าหน้าที่เทศกิจน�าตัวคนไร้ที่พึ่ง(คนเร่ร่อน)
ส่งสถานสงเคราะห์	คนไร้ที่พึ่ง	จังหวัดนครสวรรค์						

เจ้าหน้าที่เทศกิจ	อ�านวยความสะดวกการจราจร
ให้สาธารณสุขล้างถนนลดสภาวะฝุ่นละออง	PM	2.5
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ทุกวันเสาร์




