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อาคารเทศบาลนครนครสวรรค์ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมจัดท�าดอกไม้จันทน์เพ่ือใช้ในพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันจัดท�า
ดอกไม้จันทน์ในรปูแบบต่างๆ อาท ิดอกดารารตัน์ หรอืดอกแดฟโฟดลิ (Daffodil) ซึง่ทีม่า
ของการน�าดอกไม้ชนดินีม้าเป็น ดอกไม้จนัทน์ ในพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชนัน้ เนือ่งจากเป็นดอกไม้ที ่พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงโปรดและทรงมอบให้กับสมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้น ม.ร.ว.หญิง
สิริกิติ์ กิติยากร ทรงประทับอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ขณะที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ สวิสเซอร์แลนด์ หากพอมี
เวลาว่างครัง้ใด พระองค์ท่านมกัจะขับรถยนต์ด้วยพระองค์เอง ข้ามพรมแดนมาเยีย่มเยยีน พระราชินอียูเ่สมอ ทุกครัง้
ที่เสด็จมา จะมีดอกไม้มาให้เป็นประจ�า คือดอกแดฟโฟดิล 

ในการนี้วัสดุหลักท่ีน�ามาใช้ประกอบด้วยไม้โมกมัน โดยไม้โมกมันถือเป็นไม้มงคลที่นับวันจะหายากมากขึ้น ไม้โมกมันมี
ลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่เนื้อเหนียว เหมาะส�าหรับท�าเป็นลวดลายประดับ เพราะมีลวดลายไม้ที่สวย เนื้อไม้มีสีขาวนวล และ
ยังเป็นไม้มงคลที่มีความสวยงาม เม่ือน�ามาท�าเป็นช่อดอกไม้จันทน์ โดยก่อนที่จะท�าต้องน�าไม้โมกมันมาไสด้วยกบไสไม้แบบมือ 
เพื่อให้ได้แผ่นไม้โมกมันที่บาง จากนั้นจึงน�าแผ่นไม้โมกมันที่ไสแล้วมาตัดเป็นกลีบดอก ตกแต่งด้วยใบโพธิ์ และหนวดจันทน์ ที่ท�า
จากไม้สน  มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งมีทั้งดอกดารารัตน์  ดอกกุหลาบ ดอกลีลาวดี ดอกเฟื่องฟ้า ดอกแก้วและดอกไม้
ไทยอื่นๆ ภายหลังน�ามาเข้ารูปจนเป็นดอกไม้ต่างๆ แล้วจึงน�ามาจัดเข้าช่อเป็นดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายพระ
เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชของจงัหวัดนครสวรรค์ อกีทัง้ส่วนหนึง่ยงัจะน�าส่งมอบให้กบั
กองพระราชพธิ ีส�านกัพระราชวัง เพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุย
เดช ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวงต่อไป

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมจัดท�าดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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เทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรม “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก

ยาสูบ ของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์” หวังเป็นส่วน

หนึ่งลดจ�านวนผู้ป่วยและผู้สูบรายใหม่

บุหรี่นับเป็นสารเสพติด ซึ่งถือเป็นปัญหาที่วิกฤติและภัยคุกคามต่อสุขภาพ

ของประชาชนเป็นอันดับต้นของการเจ็บป่วย อาทิ โรคถุงลมโป่งพอง โรคอัมพาต

และสมองเสื่อม โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งการเผา

ไหม้ของบุหรี่ 1 มวน จะท�าให้เกิดสารเคมีต่างๆ มากกว่า 7,000 ชนิด ในจ�านวน

นี้เป็นสารพิษที่ก่อมะเร็งได้มากถึง 70 ชนิด   อาทิ คาร์บอนมอนอกไซด์ แคดเมียม 

ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ฟอร์มาลดีไฮด์  สารกัมมันตรังสี ฯลฯ  

นอกจากนี้บุหร่ีไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ผู้สูบเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปยังบุคคลที่อยู่

ใกล้หรืออยู่บริเวณใกล้เคียงน้ันด้วย หรือท่ีเรียกว่าควันบุหรี่มือสองซึ่งถือว่าเป็น

อีกหนึ่งเรื่องที่น่าวิตก เน่ืองจากในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนจากการรับ

ควันบุหรี่มือสองตลอดจนควันบุหรี่มือสาม ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ควันบุหรี่มือ

สามคอือนภุาคละอองไอสารเคมทีีเ่ป็นพษิจากควนับหุรีท่ีต่กค้างเกาะตดิอยูต่ามสิง่

ต่างๆ ในสถานที่ที่มีการสูบบุหรี่แม้บุหรี่จะดับไปแล้วก็ตามรวมถึงยังเกาะติดตาม

เสื้อผ้าด้วย ซ่ึงผู้สูบบุหร่ีมีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยชรา และมีความเช่ือที่ที่ผิดเกี่ยว

กับบุหรี่ อย่าง สูบบุหรี่ท�าให้หายเครียด บุหรี่รสอ่อนมีอันตรายน้อยกว่า ถ้าหยุด

สูบทันทีจะท�าให้ป่วย

เทศบาลนครนครสวรรค์เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของสขุภาพ จงึได้มีการณรงค์

เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยโทษของบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัด

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ การพูดคุยเข้าถึงชุมชน ล่าสุด

ได้มีการจัดโครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกยาสูบ ของเยาวชนและ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์” เพื่อให้เยาวชนและประชาชน มีความ

รู้ ความเข้าใจ จนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ และสมัครใจเข้า

รับการอบรมและบ�าบัดรักษา เพื่อ ลด ละ และเลิกบุหรี่ได้ส�าเร็จได้อย่างยั่งยืนไม่

หวนกลับไปสูบอีก ตลอดจนบอกเล่าความรู้ที่ได้รับถึงพิษภัยอันตรายต่อไปยังคน

ใกล้ตัวหรือบุคคลในครอบครัวท่ีสูบบุหรี่หรือมีความเสี่ยงในการสูบหรือเส่ียงต่อ

การได้รับสารพิษจากบุหรี่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดจ�านวนผู้ป่วยที่เกิดจาก

พิษภัยของบุหรี่ และป้องกันการมีผู้สูบบุหรี่รายใหม่ 

โดยภายในกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับ

ภยัของบหุรีจ่ากวิทยากรผูเ้ชีย่วชาญ และท�ากจิกรรม

ทดสอบโดยจะมีเครื่องเป่าทดสอบค่าออกซิเจน ค่า

คาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจ นอกจากนี้ยังมี

วิธีการเลิกบุหรี่ด้วยตนเองมาแนะน�า อย่างเช่น สร้าง

แรงจูงใจให้กับตัวเอง ตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง อย่ารอ

ช้าลงมือทันที ห่างไกลสิ่งกระตุ้น ออกก�าลังกาย ไม่

หมกมุ่นอยู่กับความเครียด อย่ากลับไปสูบบุหรี่อีก

ครั้ง และมีการติดตามผลผู้เข้ารับการเลิกบุหรี่อย่าง

ต่อเนื่อง

บหุรีด้่วยรปูทรงทีด่เูล็กมวนนดิเดยีว แต่ภัยของ

เจ้าส่ิงนี้ไม่เล็กอย่างที่คิด อย่าได้คิดลอง เพราะไม่ใช่

เพียงแค่คุณเท่านั้นที่จะได้รับผลแต่ยังส่งภัยไปถึงคน

ใกล้ตัวและคนคุณรัก หยุดคิดสักนิดก่อนคิดลอง เพื่อ

ร่วมกนัเป็นส่วนหนึง่ในการลดจ�านวนผูป่้วยและผูส้บู

รายใหม่  เพื่อสังคมปลอดบุหรี่

“ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกยาสูบ ของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์”
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เทศบาลนครนครสวรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย 

เพือ่พฒันาการทีส่มวยั เตบิโตและอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา เทศบาลนครนครสวรรค์ห่วงใย 

และใส่ใจความเป็นอยู่ของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่ง

เสริมกิจกรรม ความรู้ในด้านต่างๆ โดยการให้คนในชุมชนได้

เข้ามามส่ีวนร่วม เพือ่ร่วมกนับริหารพืน้ทีใ่ห้ดยีิง่ข้ึน โดยส่งเสรมิ

กิจกรรมให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ตัวแทน

ชุมชนเสนอโครงการกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนและร่วม

กันพัฒนาต่อยอด ทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่สุขภาพ ซึ่งที่ผ่าน

มาจะเห็นได้จากกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียง กิจกรรม

ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมาร่วมท�าอยู่

ตลอด เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและไม่ให้เกิด

ความเครียด กิจกรรมวาดรูปท�าของประดิษฐ์  ส�าหรับเด็ก ๆ  ใน

ช่วงปิดเทอม เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และเสริมสร้างจินตนาการ กิจกรรมออกก�าลังกาย กิจกรรมท�า

ผลิตภัณฑ์น�้ายาล้างจานไว้ใช้เอง ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน ฯลฯ

เทศบาลนครนครสวรรค์

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพื่อพัฒนาการที่สมวัย เติบโต

และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เล้ียงเรื่องการส่งเสริม

พัฒนาการเด็กด้วย DSPM (Development Surveilance 

and Promotion Manual) เป็นอกีหนึง่โครงการทีเ่ทศบาลนคร

นครสวรรค์ให้การสนบัสนนุ เพือ่พฒันาศกัยภาพครศูนูย์เดก็เลก็

และครูปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับการ

ส่งเสริมเด็กด้วย DSPM  โดยจะท�าการพัฒนาเด็กเล็กในเรื่อง

ของการเคลื่อนไหว พัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา  

พัฒนาด้านการเข้าใจภาษา พัฒนาด้านการใช้ภาษา พัฒนาด้าน

การช่วยเหลือตนเองและสังคม ซึง่เดก็ ๆ  เยาวชนนบัว่าเป็นกลุ่ม

ที่มีความส�าคัญต่อประเทศชาติอย่างมาก จะเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต จึงจ�าเป็นที่จะต้องปลูกฝัง

ตั้งแต่ยังเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยและสามารถช่วยเหลือตัวเอง

และอยู่ในสังคมได้โดยไม่เกิดปัญหา จากข้อมูลเด็กไทยเกิดมามี

พัฒนาการปกติกว่าร้อยละ 90 แต่ผ่านไปช่วงอายุประมาณ 1-3 

ปี พบว่ามีพัฒนาการล่าช้ากว่าเกณฑ์ และเมื่อเด็กอายุ 3 ขวบ

ไปแล้ว ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองจะน�าไปฝากเลี้ยง เด็กเริ่มที่จะ

ออกสู่สังคมในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล 

จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง 

การปลูกฝังนั้นนอกจากที่บ้านแล้วที่โรงเรียนหรือศูนย์

พฒันาเดก็เลก็มส่ีวนส�าคญั ผูท้ีด่แูลต้องมคีวามรูเ้ข้าใจในตวัเดก็

ตลอดจนให้ความใส่ใจสังเกตพฤติกรรม ความคิด ความรู้และ

พฒันาการของเดก็ว่าเป็นไปในทศิทางใด เพือ่ทีจ่ะได้น�าจดุนัน้มา

ปรับให้สอดคล้องเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา ทั้งการพัฒนา

ทางด้าน IQ และการพัฒนาทางด้าน EQ ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้

เด็กเติบโตและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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ปัจจุบันมลภาวะทางน�้าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนหันมาใส่ใจกันมากขึ้น เนื่องจากน�้ามีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต ทั้งในเรี่อง

ของอปุโภคและบรโิภคตลอดจนเป็นเส้นทางในการใช้สญัจร และน�า้ทีใ่ช้แล้วก็จะถกูปล่อยทิง้ออกมาซึง่น�า้ทีถ่กูปล่อยทิง้ออกมานัน้

ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มของครัวเรือนชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนแต่เป็นน�้าเสียที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน�้าทั้งในเรื่องของสี ความ

สกปรก และกลิ่นเหม็นที่ตามมา ซึ่งเป็นรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชน 

เทศบาลนครนครสวรรค์ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของมลภาวะทางน�้า โรงปรับปรุงคุณภาพน�้า ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา พื้นที่

ประมาณ 1.3 ไร่ เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการจัดตั้งมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว เพื่อบ�าบัดน�้าเสียลดมลพิษทางน�้า โดย

ตระหนกัเหน็ถึงคณุภาพชวีติประชาชนตลอดจนสิง่แวดล้อมทีม่คีณุภาพยัง่ยนืสบืไป ซึง่โรงปรบัปรงุคณุภาพน�า้ได้เริม่ก่อตัง้มาตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณ น�้าเสียเฉลี่ยวันละ 36,000 ลบ.ม. ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย ประมาณ 

1,650,000 บาท  ต่อเดอืน ระบบบ�าบดัน�า้เสยี มอียูด้่วยกนัหลายแบบ ซึง่โรงปรบัปรงุคณุภาพน�า้เทศบาลนครนครสวรรค์ใช้เครือ่งจกัร

กลในการบ�าบัดน�้าเสียโดยการเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง ซึ่งมีชื่อเรียกของระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อใช้ก�าจัดความสกปรกในรูปสาร

อินทรีย์ว่าระบบ MSBR ถูกออกแบบก่อสร้างให้สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ 36,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน และขยายขีดความสามารถ

ได้ถึง 45,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน คาดว่าจะสามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองได้ถึง 20 ปีข้างหน้า

ส�าหรับความส�าคัญของบ่อบ�าบัดน�้าเสียนั้น บ่อบ�าบัดน�้าเสียเป็นที่รวบรวมน�้าเสียจากบ้านเรือนและแหล่ง อุตสาหกรรม โดย

เข้าสู่กระบวนการบ�าบัดแบบต่าง ๆ เพื่อก�าจัดมวลสารที่อยู่ในน�้าเสีย ให้มีคุณภาพดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแหล่งน�้า

ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ หรือบางส่วนยังสามารถน�า

กลับมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ แม้ว่าน�้าจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีการใช้ซ�้าหลายครั้งวนเวียนเป็น

วัฏจักร และมีกระบวนการท�าให้สะอาดโดยตัวมันเอง (Self Purification) แต่กระบวนการน้ีก็มีขีดความสามารถจ�ากัดในแต่ละ

แหล่งน�้า  ฉะนั้นการบ�าบัดน�้าเสียจึงเป็นกลไกส�าคัญอันหนึ่งที่จะช่วยแหล่งน�้าในการท�าความสะอาดตัวเองตาม ธรรมชาติและช่วย

ป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน�้าดิบในการผลิตน�้าประปาอีกด้วย 

บ่อบ�าบัดน�้าเสีย : ประโยชน์ที่แหล่งน�้าได้รับ
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ขั้นตอนในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย มี 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

1. การบ�าบัดข้ันต้น (Preliminary Treatment) และ

การบ�าบัดเบื้องต้น (Primary Treatment) : เป็นการบ�าบัดเพื่อ

แยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ่ ออกจากของเหลว

หรือน�้าเสีย 

2. การบ�าบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) : 

เป็นการบ�าบัดน�้าเสียที่ผ่านกระบวนการบ�าบัดขั้นต้นและการ

บ�าบดัเบือ้งต้นมาแล้ว แต่ยงัคงมีของแขง็แขวนลอยขนาดเลก็และ

สารอินทรีย์เหลือค้างอยู่ โดยท่ัวไปการบ�าบัดข้ันท่ีสองหรือการ

บ�าบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) จะอาศัยหลักการ

เลีย้งจลุนิทรย์ีในระบบทีส่ามารถควบคมุได้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการกินสารอินทรีย์ได้รวดเร็วกว่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ

แยกตะกอนจุลินทรีย์ ออกจากน�้าทิ้งโดยใช้ถังตกตะกอน ท�าให้    

น�้าทิ้งมีคุณภาพดีขึ้น จากนั้นจึงผ่านเข้าระบบฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้

แน่ใจว่าไม่มีจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคปนเปื้อน ก่อนจะระบายน�้า

ทิ้งลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ หรือน�ากลับไป ใช้ประโยชน์ 

3. การบ�าบดัขัน้สูง (Advance Treatment หรอื Tertiary 

Treatment) : เป็นกระบวนการก�าจัดสารอาหาร (ไนโตรเจน

และฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก และอื่นๆ 

ซึ่งยังไม่ได้ถูกก�าจัดโดยกระบวนการบ�าบัดขั้นที่สอง ทั้งนี้เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพน�้าให้ดียิ่งขึ้นเพียงพอที่จะน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

นอกจากนี้ยังช่วย ป้องกันการเติบโตผิดปกติของสาหร่ายที่เป็น

สาเหตุท�าให้เกิดน�้าเน่า และแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ระบบบ�าบัดขั้น

ที่สองมิสามารถก�าจัดได้ 
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ปิดไฟสแตนด์บาย (จุดสีแดงตามโทรทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต่างๆ) ถ้าคนไทย 5 แสนครัวเรือน คิดเป็น 2.50% ของประเทศ 

ช่วยกันปิดไฟสแตนด์บายจะประหยัดได้ปีละ 2.4 ล้านบาท 

หาก 5 ล้านครัวเรือนหรือ 25% ของประเทศ จะประหยัดได้

ถึง 23 ล้านบาท  
ควรขบัรถด้วยความเรว็คงทีเ่ลอืกขบัทีค่วามเรว็70-80 กโิลเมตร

ต่อชั่วโมง ที่ 2,000-2,500 รอบเครื่องยนต์ ความเร็วระดับนี้

ประหยัดน�้ามันได้มากกว่า

ไม่ควรบรรทกุในรถน�า้หนกัเกนิพกิดัเพราะเครือ่งยนต์จะท�างาน

ตามน�า้หนกัทีเ่พิม่ขึน้หากบรรทกุหนกัมาก จะท�าให้เปลอืงน�า้มนั

และสึกหรอสูง

อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าเลิกใช้แล้ว ติดตั้งระบบลดกระแส

ไฟฟ้าเข้าเครื่องเมื่อพักการท�างานจะประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 

35-40 และถ้าหากปิดหน้าจอทันทีเมื่อไม่ใช้งาน จะประหยัดไฟ

ได้ร้อยละ 60  

การล้างรถ ควรรองน�า้ใส่ภาชนะ เช่น ถงัน�า้ แล้วใช้ผ้าหรอืเครือ่ง

มอืล้างรถจุม่น�า้ลงในถงั เพือ่เชด็ท�าความสะอาดแทนการใช้สาย

ยางฉีดน�้าโดยตรงซึ่งจะเสียน�้ามากถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง หาก

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่เปิดน�้าท้ิงระหว่างการใช้น�้า

หรอืปล่อยให้น�า้ล้นจะสามารถลดการใช้น�า้ได้ถงึ 20-50% ทเีดยีว ที่มาข้อมูล : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ประหยัดพลังงานเพื่อชาติ



9

กฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ครอบครัว ได้ยอมรับหลักการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว โดยคู่

สมรสต้องจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ชายหรือหญิงจะไปสมรสกันใหม่ไม่ได้ตราบเท่าที่ยังไม่ได้หย่าขาดจากคู่สมรส

เดมิ หากใครฝ่าฝืนจดทะเบยีนสมรสซ้อน โดยการกล่าวเทจ็ต่อนายทะเบียนว่าตนไม่เคยสมรสมาก่อน การสมรสครัง้หลงันัน้ย่อมตก

เป็นโมฆะ เสียเปล่า ใช้อ้างไม่ได้ และฝ่ายที่กล่าวเท็จหรือแจ้งเท็จยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาในฐานแจ้งความอันเป็นเท็จซึ่งมี

โทษจ�าคุกอีกด้วยนะครับ

 นอกจากนีแ้ล้วการลกัลอบเป็นชูก้บัเมยีหรอืผวัชาวบ้านคนอืน่นัน้ ไม่ว่าจะแอบไปร่วมประเวณหีรอืมเีพศสมัพนัธ์กนัทีไ่หน 

ตามข่าวที่สังคมไฮโซชอบไปกัน นอกจากผิดศีลธรรมแล้วยังเป็นความผิดในทางคดีแพ่ง โดยคู่สมรสอีกฝ่ายสามารถฟ้องร้องเรียกค่า

ทดแทนความเสียหายได้ตามกฎหมายอีกด้วย และที่ส�าคัญบางรายซึ่งถูกจับได้ว่ามีชู้ก็จะได้รับ “ลูกปืน” เป็นของฝากของแถมกลับ

ไปด้วย แต่มือปืนจ�าเป็นซึ่งอาจจะเป็น “คุณสามี” หรือ “คุณภรรยา” จะติดคุกหรือไม่นั้นต้องลองมาดูค�าตัดสินของศาลกันนะครับ

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 378/2479

จ�ำเลยเป็นสำมโีดยชอบด้วยกฎหมำยของผูต้ำย จ�ำเลยเหน็ผูต้ำยและชำยชูก้�ำลงัร่วมประเวณกีนัอยู ่เมือ่จ�ำเลยฆ่ำภรยิำ

และชำยชู้ตำยขณะร่วมประเวณีกัน จึงเป็นกำรป้องกันเกียรติยศพอสมควรแก่เหตุ จึงไม่มีควำมผิดตำมกฎหมำย.

แต่ถ้ำเป็นสำมีหรือภรรยำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) ผลของคดีจะแตกต่ำงกันดังนี้ครับ

                  ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 249/2515

จ�ำเลยเหน็ผูต้ำยก�ำลงัช�ำเรำภรยิำจ�ำเลยในห้องนอน แม้ภรยิำจ�ำเลยจะมใิช่ภรรยำทีช่อบด้วยกฎหมำย (ไม่ได้จดทะเบยีน

สมรสกนั) กต็ำม แต่ได้อยูก่นิร่วมกนัมำ 15 ปี และมบีตุรด้วยกัน 6 คน จ�ำเลยย่อมมคีวำมรกัและหวงแหน กำรทีจ่�ำเลยใช้มดีพับ

เลก็ทีห่ำมำได้ในทนัทแีทงผูต้ำย 2 ท ีถอืได้ว่ำจ�ำเลยกระท�ำโดยบนัดำลโทสะ ศำลลงโทษจ�ำเลย 2 ปี แต่ให้รอกำรลงโทษไว้ 5 ปี

ท่ำนทั้งหลำยครับ กำรเป็นชู้กับเมียหรือผัวคนอื่นนั้น ตำมกฎหมำยบ้ำนเมืองแล้วในทำงคดีแพ่งท่ำนอำจถูกฟ้องร้องให้

จ่ำยเงิน “ค่ำทดแทน” ได้ ส่วนอำญำนั้นท่ำนอำจ “ตำยฟรี” จำกของที่แถมมำก็ได้นะครับ ส่วนภำยหลังจำกที่ตำยแล้วนั้นจะ

ไปปีนต้นงิ้วในนรกหรือไม่อย่ำงไร ใครรู้หรือมีประสบกำรณ์โดยตรงช่วยบอกต่อที พบกันใหม่ฉบับหน้ำครับ

ยิง
“ชายชู้”, “หญิงชู้” 
ต้องติดคุก

หรือไม่
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นายณรงค์ มะระยงค์ พร้อมด้วยนายวรวฒุ ิตนัวสิทุธิ ์รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ และนายเกรยีงสทิธ์ิ หนุม่รักชาต ิเลขานกุาร

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ น�าเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครสวรรค์ควบคุมเหตุเพลิงไหม้บ้าน

ประชาชน ภายในหมู่บ้านอัมรินทร์ 2 ใกล้ท่าจอดรถสองแถวสายศูนย์ท่ารถ โดยสามารถควบคุมเหตุเพลิงไว้ได้ ตรวจสอบพบความเสีย

หายเล็กน้อย สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

**เหตุด่วน-เพลิงไหม้ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครสวรรค์ 199 ตลอด24 ชั่วโมง

เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยขอ

ความกรุณาให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมทั้งตรวจสอบ

ระบบแก๊สหงุต้มก่อนออกจากบ้านทกุครัง้ ตลอดจนมโีครงการลดการเกดิเหตเุพลงิไหม้ 

โครงการจิตอาสาช่วยดับไฟเบื้องต้น โดยมอบเครื่องดับเพลิงไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อ

ชะลอระงับยับยั้งหากมีเหตุเพลิงไหม้

ทัง้นีน้ายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์สัง่การเตรยีมความพร้อมหากเกดิอคัคภียัใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเตรยีมความพร้อมทัง้ก�าลงัเจ้าหน้าที ่ตลอด 24 ชัว่โมง งดเวร

พัก ตรวจสอบยานพาหนะและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้หากเกิดเพลิงไหม้ สามารถ

แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 199 และ 056-221101 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกบัส�านกังานสาธารณสขุจังหวดันครสวรรค์ ส�านกังานป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อ เขต 3 นครสวรรค์ 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่และหน่วยงานด้านการสาธารณสุข ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ด�าเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคหัวใจขาดเลือด) โดยมีชุมชนเป็นฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง ประสบการณ์ 

และความคิดเห็นในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจขาดเลือดดังกล่าว

อัคคีภัยป้องกันได้

แค่ใส่ใจไม่ประมาท



11

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

เป็นประธานในการท�าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่

พระภกิษสุงฆ์  เนือ่งในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณเชิงบนัได

วัดเขากบด้านหน้า เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายจิตต

เกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะ

ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการตลอด

จนประชาชนร่วมท�าบุญตักบาตร ณ บริเวณเชิงบันไดเขากบ

โครงการสูงค่าสูงวัยแบบอย่างประเพณีไทยตามวิถี

ชุมชน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ ในการดูแล

สุขภาพและสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ตลอดจนผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สดใส ใน

ส่วนของกิจกรรมนั้นประกอบไปด้วย ออกก�าลังกายด้วยการ

ร�าวงย้อนยุค การประกวดสุขภาพวัยใหญ่วัยเก๋า และสืบสาน

อนรุกัษ์ประเพณไีทยวนัสงกรานต์ด้วยการรดน�า้ขอพรผูส้งูอายุ 
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วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์

ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายณัฏฐวุฒิ จีนมหันต์ นักวิชาการคอมพิเตอร์ช�านาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่

ผู้เชี่ยวชาญระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในการประชุมน�าเสนอรายละเอียดการด�าเนินการติดตั้งระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานในการประชุม

โดยเทศบาลนครนครสวรรค์น�าเสนอข้อมูลการด�าเนินการติดตั้งระบบCCTV แนวทางการพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์ พร้อมแนวการเชื่อมโยงกล้อง CCTV ส่วนของการบริหารจัดการระบบ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และในระดับจังหวัด. 

เพื่อเชื่อมโยงในระดับประเทศ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม คือ ส�านักปลัดนายกรัฐมนตรี. กระทรวงมหาดไทย nectec. Cat. Tot กทม. และ

เทศบาลฯ ตามนโยบายของรัฐบาล

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีท�าบุญสมโภชศาล หลักเมืองนครสวรรค์ ณ ศาลหลักเมือง

จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล

นครนครสวรรค์ และคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ ประจ�าปี 2560-2561 ร่วมในพิธี 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ครัง้ที ่3/2560 ณ ห้อง

ประชุมส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 



13

กิจกรรมวันเทศบำล

24 เมษำยน 2560

เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ต�ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ กองอ�านวยการรักษาความ

มั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ จัดชุดปฎิบัติการจัดระเบียบทางเท้าภายในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค์ 

วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ท�าความเข้าใจ อีกทั้งขอความร่วมมือ

ประชาชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดระเบียบทางเท้า และถนนเพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ มุ่งสู่การเป็นถนนสีขาวปลอดอบายมุข ปลอดอุบัติเหตุ และ

มีทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดจนประชาชนสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
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นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

โครงการอาคารศูนย์ข้อมูลจักรยาน (Exhibition Nakhonsawan 

Bike) โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ด�าเนินการจัดสร้างศูนย์ข้อมูล

จักรยานตั้งอยู่ภายในอุทยานสวรรค์ เยื้องลานมังกรอุทยานสวรรค์ 

เพือ่เป็นสถานทีร่วบรวมข้อมลูการด�าเนนิการรณรงค์การใช้จกัรยาน

ในการเดินทางระยะส้ันเพื่อลดมลภาวะและการใช้พลังงาน อีกทั้ง

เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยานในเขต

เทศบาลนครนครสวรรค์ ท้ังยังมีการแสดงข้อมูลการท่องเท่ียวเพื่อ

เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 

คาดว่าภายในอาคารจะประกอบด้วย ส่วนแสดงนิทรรศการ

เกี่ยวกับจักรยาน การด�าเนินโครงการเทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่

เมืองคาร์บอนต�่า เพื่อมลภาวะและการใช้พลังงาน จุดบริการที่เติม

ลมจักรยาน น�้าดื่มแก่ผู้ใช้จักรยาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดย

รอบเพือ่เป็นสถานทีพ่กัผ่อน พบปะของประชาชนและผูใ้ช้จกัรยาน

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ส�าเร็จการ

ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจ�าปีการศกึษา 2559 
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ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และส�านักงานปศุสัตว์

อ�าเภอเมือง ตรวจสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสด เพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร พร้อมทั้งเฝ้าระวังมาตรฐานด้านสุขอนามัยให้แก่

ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร

งานต�ารวจ(กต.ตร.) จังหวัดนครสวรรค์(สัญจร) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี กต.ตร.ของแต่ละอ�าเภอในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง

เจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดการสอนส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียนโดย

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มีนโย

บายส่งเสรมิพฒันาการทกัษะการศกึษาของนกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์เพิม่เตมิในเวลาว่าง จึงได้มกีารจดั “โครงการ

สอนเสริมการอ่านและเขียน ภาคฤดูร้อน” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการอ่านและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน 
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ร่างกายของแต่ละคนต้องการน�า้ในนปรมิาณท่ีแตกต่างกนั 

ค�านวณได้โดยใช้สูตร น�้าหนัก x 2.2 x 30/2 = ปริมาณน�้า(มล.) 

เช่น น�้าหนักตัว 55 x 2.2 x 30/2 = 1,815 มล.คือปริมาณที่ควร

ดืม่ต่อวนั ถ้าหากดืม่น�า้ได้น้อยกว่าปรมิาณทีร่่างกายต้องการกจ็ะ

ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดท�างานได้ไม่ดี ท�าให้ร่างกายขับ

ของเสียได้ยาก และเมื่อเลือดไหลเวียนไม่สะดวกก็ส่งผลให้เกิด

ลิ่มเลือด เลือดข้น อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ

“ดื่มน�้ำให้ถูกวิธี”

น�า้ คอื ส่วนประกอบหลกัของร่างกาย ร่างกายคนเราหาก

ขาดอาหารสามารถอยู่ได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าขาดน�้าเพียง

วนัเดยีวกไ็ม่สามารถมชีวีติอยูไ่ด้และอย่างทีรู่กั้นว่าเราควรดืม่น�า้

ให้ได้วันละ 8-10 แก้ว ต่อวัน แต่จะดื่มอย่างไรให้ถูกวิธี

 ดื่มแค่ไหนถึงจะดี

ดื่มน�้าตอนไหน

น�้าเย็นหรือน�้าอุ่น

ดื่มน�้าอะไร
ควรเริ่มดื่มหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าประมาณ 2 แก้ว 

เพราะร่างกายขาดน�้ามาตลอดทั้งคืน จะได้ช่วยให้ระบบขับถ่าย

ท�างานได้ดี และช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดท�างานได้

เป็นปกติ หลังจากนั้นควรดื่มน�้าก่อนมื้ออาหารประมาณ 1 ชม. 

โดยการดื่มน�้าที่ถูกวิธีไม่ใช่การดื่มทีละมากๆ แต่เป็นการค่อยๆ 

จิบทีละน้อยตลอด 5-10 นาที ซึ่งควรท�าให้ชิน ส�าหรับหนุ่มสาว

ออฟฟิศอาจวางแก้วน�า้ไว้ใกล้ๆ ตัว เมือ่นึกขึน้ได้กจ็บิน�า้ทนัท ีวิธี

นี้จะช่วยให้ดื่มน�้าได้บ่อยและดีต่อสุขภาพ

หลายคนชอบดื่มน�้าเย็นเพราะท�าให้รู้สึกชื่นใจ แต่การดื่ม

น�า้เยน็ท�าให้ระบบภายในของร่างกายต้องท�างานเพ่ิมขึน้ ในการ

ปรับอุณหภูมิของน�้าให้เท่ากับอุณภูมิของร่างกาย ท�าให้ร่างกาย

อ่อนแอได้ง่ายกว่าผู้ทีด่ืม่น�า้อุน่หรอืน�า้ทีม่อีณุหภูมห้ิองเป็นประจ�า

น�้าอัดลม น�้าผลไม้ น�้าเปล่า หลายๆ คนบอกว่าที่บอกมา

ทั้งหมดก็คือน�้าเหมือนกัน ดื่มแล้วช่วยดับกระหายได้ไม่ต่างกัน 

แต่ผู้ที่ด่ืมน�้าอัดลมเป็นประจ�าต้องเรียกว่าเป็นการสร้างภาระ

หนักให้กับไต ในการกรองเอาเฉพาะน�้าที่สะอาดเท่านั้น การดื่ม

น�า้ผลไม้กไ็ด้ประโยชน์จากวติามนิ แต่แนะน�าว่าควรจะเป็นน�า้ผล

ไม่คั้นสดที่ไม่เติมน�้าตาล เพราะน�้าตาลในปริมาณมากๆ ย่อมส่ง

ผลให้เกิดโรคเบาหวานและโรคอ้วนได้ ทางที่ดีดื่มแค่น�้าเปล่าที่

ผ่านการกรองอย่างสะอาดหรอืผ่านการต้มสุกก็เพยีงพอต่อความ

ต้องการของร่างกายแล้ว แต่ถ้าอยากให้การดื่มน�า้เป็นเรื่องง่าย 

อาจจะลองใส่มะนาวฝานลงในน�้าเพื่อช่วยให้มีรสชาติ อีกทั้ง

มะนาวยังมีประโยชน์ในเรื่องของการดีท็อกซ์ล้างล�าไส้อีกด้วย

ที่มาข้อมูล : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
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จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

“นครสวรรค์พลบดีเกมส์”

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ และ ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อ�านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันเปิดเผยว่า สถาบันการ

พลศึกษา ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย และโรงเรียนกีฬาจงหวัดนครสวรรค์ 

ก�าหนดจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 

26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครสวรรค์  

โดยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ก�าหนดจัดการแข่งขัน 

27 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ คาราเต้โด จักรยาน เซปักตะกร้อ เทนนิส เทควันโด บาสเกตบอล เบสบอล 

ปันจักสีลัต ฟุตบอล ฟุตซอล ฟันดาบ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น มวยปล�้า ยกน�้าหนัก ยูโด ยิมนาสติก 

ยิงธนู ยิงปืน เรือพาย ว่ายน�้า วูซู วอลเลย์บอล แฮนด์บอล และฮอกกี้ ใช้สนามแข่งขันภายในจังหวัดนครสวรรค์               

ทั้งสิ้น 27 สนาม  ผู้เข้าร่วมแข่งขั้นประกอบด้วยนักกีฬาจาก 22 โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย และอีก 8 แห่งจาก

ภูมิภาคอาเซียนประเทศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาประเทศสิงคโปร์ โรงเรียนกีฬาประเทศบรูไน โรงเรียนกีฬาอิสกาลิ                     

มนัตนั ประเทศอนิโดนเีซยี โรงเรยีนกฬีารากมูนั ประเทศอนิโดนเีซีย โรงเรยีนกีฬาซกีลู่า ซกูนั ปาฮงั  ประเทศมาเลเซยี 

โรงเรียนกีฬาซาบา โรงเรียนกีฬาตังกูมาโกตาอิสเมล  โรงเรียนกีฬาเสรีธิติวังสา จากประเทศมาเลเซีย  รวมทั้งสิ้น 30 

แห่ง คาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมในการแข่งขันครั้งนี้มากกว่า 10,000 คน  

“นครสวรรค์พลบดีเกมส์” มีค�าขวัญประจ�าการแข่งขัน ว่า 

“สามัคคี สปิริต มิตรภาพ” Harmony Spirit Friendship มี

มังกรน้อย “เป่าเปา” เป็นสัตว์น�าโชค สื่อความหมายถึง ความ

อุดมสมบูรณ์ ความสามัคคี สปิริต และมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นจาก

การแข่งขัน ในการนี้ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์

ร่วมต้อนรับและแสดงออกถึงการเป็นภาพที่ดีในการแข่งขันกีฬา

โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” 

ณ จังหวัดนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 

2560 ที่จะถึงนี้

“นครสวรรค์พลบดีเกมส์”

“สำมัคคี สปิริต มิตรภำพ”
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กลายเป็นกระแสร้อนแรงใน

อินเทอร์เน็ตหลังรายการ The Mask 

Singer หน้ากากนักร้องจบลงในคืน

วันท่ี 23 มีนาคม ท้ังปรากฏการณ์

ออนไลน์ที่มีผู้รอชมการถ่ายทอดสด

ครัง้นีม้หาศาล และกระแสดราม่าหลัง

จากจบรายการ แต่นี่ก็เป็นบทพิสูจน์

ส�าคัญ เป็นกรณีศึกษาของการท�า

สื่อโทรทัศน์ยุคใหม่ท่ีออกจาก

ขนบทีวีแบบดั้งเดิม จนได้รับความ

ส�าเร็จ

• หน้ากากช่วยให้ผู้ชมเปิดใจรับเนื้อหาใหม่ๆ ที่คนดัง

ปกติไม่สามารถท�าได้และประหลาดใจเมื่อนักร้องถอดหน้ากาก

• ผู้ชมเบื่อรายการร้องเพลงแบบมือสมัครเล่น ซึ่ง The 

Mask Singer ลงทุนในเรื่องดนตรีและนักร้องจนผู้ชมประทับใจ

• งานโปรดักช่ันอลังการ จังหวะของรายการท่ีมีทั้งโชว์

ร้องเพลง และช่วงถามตอบที่สนุกสนานตรงจริตคนไทย ช่วย

สร้างอารมณ์ร่วม

• ช่องทางออกอากาศหลากหลายทัง้โทรทัศน์ปกต ิและ

ออนไลน์สตรีมมิ่ง

ซึ่งการถ่ายทอดสดเม่ือวันท่ี 23 มีนาคมท้ัง 2 ช่องทาง

ออนไลน์คือ Youtube Live และ facebook Live สามารถดึง

คนมาดูพร้อมกันออนไลน์สูงสุดราว 1.7 ล้านคน คิดเป็นราวๆ 

4.5 % ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย 38 ล้านคน ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่

รวมกบัช่องทางทวีปีกต ิซึง่ถอืเป็นตวัเลขทีส่งูมาก แม้รายการใน

วนันัน้จะจบด้วยประเดน็ดราม่าทีค่นไทยเหมอืนโดนหลอกให้ชม

รายการที่ยาวกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่หวังก็เถอะ

ที วีนั้นไม ่ เคยตาย แต ่รายการทีวีต ่ างหากท่ีต ้อง

เปลี่ยนแปลง ช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา หลังจากกระแสของทีวี

ดิจิทัลเริ่มเสื่อมมนต์ลง ผู้คนเริ่มรู้แล้วว่าการต้องมานั่งดูรายการ

ตามข้อจ�ากดัของทวีดีัง้เดมิ ทัง้เรือ่งสถานที ่ทีต้่องดจูากจอทวีใีน

บ้าน และเรื่องเวลาที่ต้องดูในเวลาก�าหนดนั้นมันไม่เวิร์คส�าหรับ

วถิชีวีติคนยคุปัจจบุนัอกีต่อไป จนกลายมาเป็นค�าพดูตดิปากของ

ใครหลายๆ คนว่าทีวีนั้นก�าลังจะตาย เพราะคนก�าลังดูน้อยลง

เรื่อยๆ แต่หน้ากากนักร้องก็ท�าให้เห็นภาพชัดว่าไม่ใช่ เนื้อหาที่

ดียังขายได้เสมอ

แม้ว่าตอนนี้เราจะคิดว่าคนจ้องมือถือกันมากกว่าจอทีวี

ใหญ่ๆ จนห้างน้ันขายทีวีรุ่นใหม่กันไม่ออก แต่จริงๆ แล้วยอด

ขายทีวีนั้นเติบโตขึ้นทุกปี และทีวีที่จอใหญ่ขึ้นก็ขายดีมากขึ้น

เรื่อยๆ ข้อมูลจากผู้ผลิตระบุว่าปัจจุบันคนเริ่มมองทีวีที่ใหญ่กว่า 

40 นิ้วกันเป็นหลักแล้ว แล้วคนเอาทีวีจอใหญ่ไปใช้ท�าอะไร ใน

เมื่อเรทติ้งช่องทีวีไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเลย

ค�าตอบนัน้อาจอยูท่ีป่ระโยชน์ของทวีจีอใหญ่ แถมมรีะบบ

ปฏบิตักิารเป็น Smart TV ในยคุปัจจบุนันัน้ไม่ได้จบทีก่ารรบัชม

ทวีอีย่างเดยีวแล้ว ผูใ้ช้ต่างต้องการทวีรีุน่ใหม่เพือ่งานหลายอย่าง 

ตั้งแต่เล่นเกม หรือใช้รับชมเนื้อหาแบบสตรีมมิ่ง ให้ผู้บริโภคมี

ทางเลอืกมากขึน้ สามารถรบัชมเนือ้หาได้แทบทกุอย่างทีต้่องการ

โดยไม่ต้องอาศัยช่องโทรทัศน์แบบเดิมเลย

“หน้ากากนักร้อง”

บทพิสูจน์ Online Streaming

โลกใหม่ของทีวีไทย
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ช่วงนี้ใครที่ติดตามสถานการณ์ของโลกใบน้ีอยู ่อย่าง               

ใกล้ชิดก็คงจะอดกังวลไม่ได้...ว่าเหตุการณ์จะบานปลายไปถึง

กับเกิดสงครามโลกครั้งที่สามหรือไม่ หรือแม้แต่ในประเทศของ

เราเอง  ในวันที่นั่งเขียนต้นฉบับอยู่นี้ สถานการณ์ในสามจังหวัด

ชายแดนใต้กเ็ริม่หนกัหน่วงขึน้ ตามข่าวท่ีเขาว่า เนือ่งจากจะครบ

รอบ 13 ปี ของเหตุการณ์ที่กรือเซะ เมื่อปี 2547  

ไม่ว่าจะเกดิทีช่ายแดนใต้ของไทยเราหรอืทีเ่กาหลเีหนอื ที่

สหรฐัอเมริกาหรือทีซ่เีรยี ก็เป็นเรือ่งไม่ไกลตวัเราเลย ทกุสิง่เกีย่ว

พันกันไปหมด เหตุเกิดที่คนละฟากทวีปก็มีผลกระทบถึงกันทั้ง

โลกไม่มากก็น้อย จึงน่าจะต้องนั่งลงทบทวนกันสักนิดไหม...ว่า 

มนุษย์เราก�าลงัลุม่หลงกบับทบาททีไ่ด้รบัในบางขณะหรอืเปล่า ?  

ตัวเราเป็นใครกันแน่ ?

แท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นใครอยู่ตลอดเวลาหรอก

เราเป็นแค่ตัวสมมติที่ท�าหน้าที่อยู่ ณ ขณะหนึ่งๆ เท่านั้น  

เรื่องนี้ พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักคิดนักพูดชื่อดัง ท่านยก

ตัวอย่างให้ฟังถึงตัวท่านเองว่า...

เป็น ผอ. กต็อนลงนำมในหนงัสอืทีโ่ต๊ะท�ำงำน พอไปตรวจ

คนไข้ เรำก็เป็นหมอ  

ถ้ำเดินไปหน้ำโรงพยำบำลแล้วถูกรถชน เรำก็เป็นคนไข้

ไปสอนหนงัสอืนกัศกึษำแพทย์ เรำเป็นคร ู ถ้ำมคีรเูรำเดนิ

มำพอดี  เรำก็เป็นลูกศิษย์

กลับไปบ้ำนเจอภรรยำ เรำเป็นสำมี  ลูกกลับมำจำก

โรงเรียนเจอกัน เรำเป็นพ่อ

เดินไปอีกบ้ำนไปเจอพ่อ เรำกลำยเป็นลูก ไปเจอยำย เรำ

กลำยเป็นหลำนไปเลย

พอเจอหลำน  เรำกลำยเป็นตำไปเสียแล้ว....ฯลฯ

แต่เพราะมนุษย์มิได้คิดว่า เราเป็นโดยสมมติเพียงขณะ

ท�าหน้าที่น้ันเท่าน้ัน จึงเกิดการยึดติด หลงตัวเองว่าเราเป็นน่ัน

เป็นนี่อยู่ตลอดเวลา  

บางคนเลิกงานไปเที่ยวพักผ่อนเป็นส่วนตัวแล้ว แต่ไม่ได้

ถอนความเป็นตัวเป็นตนตอนท�างานออก ยังเอาต�าแหน่งติดตัว

มาด้วย จึงเกิดเหตุการณ์อย่างที่เป็นข่าวต่างๆ ท่ีได้ยินได้ฟัง มี

การท�าร้ายผู้อื่นบ้าง

กล่าวได้ว่า การไม่รู้จักถอนความเป็นตัวเป็นตนออกมา

ปล่อยวางเสยีบ้าง เป็นต้นเหตขุองการทะเลาะเบาะแว้งกนั  การ

เบียดเบียนกัน และการฆ่าแกงกันของมนุษย์โดยแท้

โลกใบน้ีสงบร่มเย็นได้ก็เพราะเราท�าหน้าที่ในขณะรับบท

บาทน้ันๆ อย่างมีสติ... มิใช่ลุ่มหลงมัวเมา เพราะเม่ือเราไม่ได้

รบับทบาทการสมมตใินบางขณะนัน้เม่ือใด เรากเ็ป็นเพยีงมนษุย์

คนหนึง่ ทีม่หีน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงของโลก ทีต้่องดแูลทะนบุ�ารงุ

โลกใบนีแ้ละเพือ่นมนษุย์ ตลอดจนสิง่มีชีวติอืน่ๆ ให้มคีวามเจรญิ

รุ่งเรือง  มิใช่เสื่อมถอย

ปีใหม่ไทยเราผ่านมาถึงอีกปีหน่ึงแล้ว ขอเชิญชวนคุณผู้

อ่านปล่อยวางบางบทบาทสมมติเพื่อให้ใจเราเบาสบาย และนั่ง

คิดทบทวนเพื่อท�าอะไรใหม่ ๆ ให้ตนเองให้ส่วนรวม และโลกใบ

นี้บ้าง  ท่าจะดีนะคะ/

คุณ

เป็นใคร ?

โดย ดุษฎี ลอยเมฆ
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สินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

1474 ก็คือ ทรัพย์สินท่ีมีความเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสามี

และภรรยาที่จดทะเบียนสมรส โดยกฎหมายได้ก�าหนดให้สิ่งต่อ

ไปนี้เป็นสินสมรส โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ทรัพย์สินท่ีคู่สมรสได้มาระหว่างสมรส คือ ทรัพย์สิน    

ใดๆ ก็ตามที่ได้มาหลังจดทะเบียนสมรส ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของ

สามีและภรรยาคนละครึง่ เช่น คนใดคนหนึง่ซือ้ทีด่นิ ซือ้บ้าน ซือ้

รถ ไม่ว่าใครจะเป็นคนจ่ายเงนิหรอืใส่ซือ้ของใครเป็นเจ้าของก็ถอื

เป็นทรัพย์สินร่วมกันของสามีภรรยา 

2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้มาระหว่างสมรสโดย

พนิยักรรมหรอืโดยการให้เป็นหนงัสอืเมือ่พนิยักรรมหรอืหนงัสอื

ยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส คือ สามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งได้

รับมรดกมาหลังจดทะเบียนสมรส แต่มรดกที่ได้มานั้นถูกระบุใน

พินัยกรรมว่า “ให้เป็นสินสมรส” มรดกนั้นก็ต้องเป็นกรรมสิทธิ์

ของสามีและภรรยาคนละครึ่ง

3. ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว ก็เป็นสินสมรส 

เช่น ภรรยามีเงินฝากธนาคารก่อนจดทะเบียนสมรส เงินต้นถือ

...กฎหมายครอบครัว สินสมรส...

เป็นสนิส่วนตวัของภรรยา แต่ดอกเบีย้ทีไ่ด้รบัหลงัจากจดทะเบยีน

สมรสถือเป็นสินสมรส ซ่ึงสามีจะเป็นเจ้าของด้วยครึ่งหนึ่ง ดัง

มีแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12346/2558 ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็น “สินสมรส” ดังนี้

“ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1474 (2) 

บัญญัติว่ำ สินสมรสได้แก่ ทรัพย์สินที่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งได้มำระ

หว่ำงสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยกำรให้เป็นหนังสือ เม่ือ

พินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่ำเป็นสินสมรส จึงเป็นกรณีที่

กฎหมำยก�ำหนดชัดเจนแล้วว่ำ หำกผู้ให้ทรัพย์สินแก่สำมีหรือ

ภริยำคนใดคนหน่ึงในระหว่ำงสมรสประสงค์จะยกให้เป็นสิน

สมรส ผูย้กให้ต้องระบไุว้ในหนงัสอืยกให้ ให้ชดัเจน (ค�ำพพิำกษำ

ศำลฎีกำที่ 12346/2558) ”

                                          ...พบกันใหม่ฉบับหน้า...

            ขอขอบคณุข้อมลูจาก : ค�าพิพากษาศาลฎกีาที ่12346/2558
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สวสัดคีรบั ท่านผูอ่้านย่างเข้าสูฤ่ดรู้อนแล้วขอให้ทกุท่านใจ

เยน็ๆ อย่าใจร้อนตามอากาศนะครบั เพราะสถานการณ์จะแย่ไป

กว่านี้ นอกจากนี้แล้วผมป้อมเทศกิจขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจ

กนัประหยดัน�า้โดยไม่เปิดน�า้ทิง้ไว้พร้อมทัง้ส�ารวจอปุกรณ์ประปา

ภายในบ้านหากมีการรั่วหรือช�ารุด หรือพบเห็นท่อประปาแตก

ช�ารุดทั้งภายในและภายนอกอาคารโปรดแจ้งประปาเทศบาล

นครนครสวรรค์ได้ทันที หรือแจ้งได้ที่ เบอร์โทร 0-5621-2175 

ตลอด 24 ขั่วโมง

ส�าหรับวารสารบ้านเราฉบับนี้ ขอน�าเสนอเรื่องจุดผ่อนผัน

ต่อจากฉบับที่แล้ว

จุดที่ 10 บนสันเขื่อนถนนเจ้าสี่พระยาหรือตลาดริมน�้า

แบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2  จากสะพานป้อมหนึ่ง ถึง แยกร้าน

จึงไจ้หมง ในเวลากลางวันจ�าหน่ายเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มโดยผู้ค้า

รวมกันจัดตั้งเป็นชมรม “ชมรมเบ็ดเตล็ดขายผ้ากลางวัน” ส่วน

ในเวลากลางคืนจ�าหน่ายอาหารโดยผู้ค้ารวมตัวจัดตั้งเป็นชมรม 

“ชมรมอาหารต้นน�้าเจ้าพระยากลางคืน” 

จุดที่ 11 บนสันเขื่อนของถนนเจ้าสี่พระยาแบ่งเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ตรงข้ามร้านจึงไจ้หมงถึงตรงข้าม

ส�านักงานเจ้าท่าเดิม ในเวลากลางวันจะขายเสื้อผ้าและของ

เบ็ดเตล็ดโดยผู้ค้ารวมกันจัดตั้งกันเป็นชมรม “ชมรมค้าปลีก

เจ้าพระยากลางวัน” ส่วนในเวลากลางคืนจะขายเสื้อผ้าแฟขั่น 

โดยผู้ค้ารวมกันจัดตั้งกันเป็นชมรม “ชมรมพ่อค้า - แม่ค้าริม

เขื่อนกลางคืน”

ช่วงที่ 3 บนทางเท้าของถนนมาตุลีข้างบริษัทเงินทุนหลัก

ทรัพย์เจ้าพระยาเดิม ขายอาหารในเวลากลางวัน 

จุดที่ 12  ริมถนนและบนทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ของถนนจุฬา

มณี จากแยกถนนโกสีย์ถึงถนนเจ้าสี่พระยาจ�าหน่ายของกินและ

ของไหว้เจ้าโดยมักเรียกกันติดปากว่าตลาดชุณหงส์ 

จุดที่ 13 บริเวณตลาดสดเทศบาลจากโรงแรมวังนครถึง

ซอยรณชัย แบ่งเป็น 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 บนสันเขื่อนจ�าหน่ายของสด เช่น ปลา เนื้อสัตว์ 

ตั้งแต่เช้าถึงค�่า

ช่วงที่ 2 บนถนนเจ้าสี่พระยาจ�าหน่ายผักผลไม้ค้าส่งใน

เวลาตั้งแต่ค�่าถึงเช้า

จุดที่ 14 บนถนนศวิตชาต 1 (ซอยชาตรี)  ตั้งแต่ทางแยก

ถนนเทพหสัดนิทร์ถงึถนนเจ้าสีพ่ระยาข้างตลาดสดเทศบาล ขาย

ผักผลไม้ส่ง ตั้งแต่ค�่าถึงเช้า

จุดที่ 15 บนถนนศวิตชาต 2 (ซอยข้างตึกก�านันสุเทพ)  

ตั้งแต่ทางแยกถนนเทพหัสดินทร์ถึงถนนเจ้าสี่พระยา ข้าง

ตลาดสดเทศบาล ขายผักผลไม้ส่ง ตั้งแต่ค�่าถึงเช้า

จุดที่ 13, 14 และ 15 จะเป็นจุดที่อยู่บริเวณตลาดสด

เทศบาลโดยผู้ค้าบริเวณนี้และในตัวอาคารตลาดสดรวมตัวกัน

เป็นชมรม “ชมรมตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์” 

ฉบบันีข้อเรยีนให้ทราบเพยีงเท่านีก่้อนส่วนจดุอืน่ๆ ตดิตาม

ฉบับหน้า สวัสดีครับ

เรื่อง อยากขายของต้องท�าอย่างไร? (ตอนที่ 3)

 เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ กอ.รมน. 

จังหวัดนครสวรรค์ต�ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์และ

ส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดระเบียบการตั้ง

วางสิ่งของบนทางเท้าภายในเขตเทศบาล โดยต้องเว้น

ทางเท้าให้ประชาชนได้สญัจรได้และผูค้้ากส็ามารถขาย

ของได้

“คนเดินได้ รถวิ่งได้

พ่อค้าแม่ค้าขายของได้”
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วันวิสำขบูชำ ถือเป็นวันส�าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา 

เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 

แม้จะมช่ีวงระยะเวลาห่างกนันบัเวลาหลายสิบปี ซึง่เหตกุารณ์

อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้อนุ

ตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และ เสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน

หลกัธรรมทีส่�ำคญัในวนัวสิำขบชูำ ทีค่วรน�ำมำปฏบิตัิ

1. ควำมกตัญญู คือ การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คู่กับ

ความกตเวที ซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผู้ท�าไว้ ความ

กตัญญูและความกตเวทีนี้ เป็นเครื่องหมายของคนดี ท�าให้

ครอบครัวและสังคมมีความสุข ซ่ึงความกตัญญูกตเวทีนั้น

สามารถเกิดขึ้นได้กับทั้ง บิดามารดาและลูก ครูอาจารย์กับ

ศิษย์ นายจ้างกับลูกจ้าง ฯลฯ

 ในพระพุทธศาสนา เปรียบพระพุทธเจ้าเสมือน

กับบุพการี ผู ้ช้ีให้เห็นทางหลุดพ้นแห่งความทุกข์ ดังนั้น

พุทธศาสนิกชนจึงควรตอบแทนด้วยความกตัญญูกตเวทีด้วย

การท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา และด�ารงพระพุทธศาสนาให้

อยู่สืบไป

2. อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน วันวิสาขบูชา ได้แก่

หลักธรรมส�าคัญในวันวิสาขบูชา

- ทุกข์ คือ ปัญหาของชีวิต สภาวะที่ทนได้ยาก ซึ่งทุกข์

ขั้นพื้นฐาน คือ การเกิด การแก่ และการตาย ล้วนเป็นสิ่งที่

มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ส่วนทุกข์จร คือ ทุกข์ที่เกิดขึ้นในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นท่ีรัก 

หรือความยากจน เป็นต้น

- สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของการเกิด

ทุกข์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจาก “ตัณหา” อัน

ได้แก่ ความอยากได้ต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

- นโิรธ คอื ความดับทกุข์ เป็นสภาพทีค่วามทุกข์หมดไป 

เพราะสามารถดับกิเลส ตัณหา อุปาทานออกไปได้

- มรรค คอื หนทางทีน่�าไปสูก่ารดบัทกุข์ เป็นการปฏบัิติ

เพื่อแก้ปัญหา มี 8 ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ ด�าริชอบ 

วาจาชอบ กระท�าชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึก

ชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ

3. ควำมไม่ประมำท คือ การมีสติตลอดเวลา ไม่ว่า

จะท�าอะไร พูดอะไร คิดอะไร ล้วนต้องใช้สติ เพราะสติคือ

การระลึกได้ การระลึกได้อยู่เสมอจะท�าให้เราใช้ชีวิตอย่าง

ไม่ประมาท ซึ่งความประมาทนั้นจะท�าให้เกิดปัญหายุ่งยาก

ตามมา ดังนั้นในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะพากันน้อมระลึกถึง

พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยความมีสติ 

วันวิสาขบูชา
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