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เทศบาลฯ รับฟังความคิดเห็นประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง

	 วันอังคารที่	23	เมษายน	2562	เวลา	10.00	น.	ที่ห้องประชุมชั้น	5	เทศบาลนครนครสวรรค์	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายก
เทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชมุประชาคมเมือง	แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่	(พ.ศ.2561-2564)	ฉบบัเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง	
ฉบับที่	5	ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้แทนประชาชน	สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	ผู้แทนองค์กร	หน่วยงานในพื้นที่	ร่วมกันรับทราบ	พิจารณา	
และเสนอความคิดเห็น	 ต่อแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี	 (พ.ศ.2561-2564)	 ฉบับเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง	 ฉบับที่	 5	 ที่ได้มีการเพิ่มเติมแผนงาน	
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา	ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์	และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในปัจจุบัน	ในด้านต่างๆ
ทัง้	ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม	ด้านการศกึษา	ศาสนา	วฒันธรรมและนันทนาการ	ด้านสวสัดกิารสังคมและชมุชน	ด้านการพฒันา
กายภาพเมอืง	ด้านการรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความม่ันคง	และด้านการบรหิารจดัการทีด่	ีทีผ่่านพจิารณาจากคณะกรรมการพฒันา
เทศบาลตามระเบียบของทางราชการมาตามล�าดับ	อาทิ	
	 -	โครงกำรจดัตัง้โรงเรยีนกฬีำเทศบำลนครนครสวรรค์ทีเ่ทศบาลนครนครสวรรค์
โดยแนวคดิของนายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์มแีนวทางใน
การพัฒนานักเรียนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อเป็นรากฐานด้าน
กีฬาของประเทศชาติในอนาคต	 ซ่ึงท่ีผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการด�าเนินการ
มากอย่างต่อเนื่อง	ทั้งกีฬาฟุตบอล	และกีฬายกน�้าหนัก	 โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในสนาม
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
	 -	โครงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกนัน�ำ้ท่วม พืน้ทีช่มุชนเกาะยม	ชมุชนวดัเขา	ชมุชน
บางปรอง	ชุมชนสถานีรถไฟปากน�้าโพ
	 -	โครงกำรก่อสร้ำงผิวจรำจร	ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน�้าบริเวณซอยสุชินค้าวัสดุ
ก่อสร้าง
	 - โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนรอบเกำะยม บริเวณสะพานนิมมานรดี							
(ป้อมหนึ่ง)	 ถึงทางเข้าอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยาเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้มาท่องเที่ยว
	 -	โครงกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมในเขตเทศบาล
	 -	 โครงกำรประกวดถ่ำยภำพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์
	 -	โครงก่อสร้ำงอทุยำนวฒันธรรมต้นแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	บรเิวณเกาะยมใกล้อาคาร
สญัลกัษณ์ต้นแม่น�า้เจ้าพระยา	เพือ่ให้เป็นสถานทีเ่รยีนรู้	สกัการะ	และสถานทท่ีองเทีย่วของ
ภูมิภาค
	 -	โครงกำรอบรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัให้กบันกัเรยีนในโรงเรยีนต่างๆ



3



4

	 เมื่อกล่าวถึงหนังสือแล้วการได้ละเลียดอ่านหนังสือ	

กระดาษแผ่นบาง	ๆ	ค่อยเลื่อนผ่านไปทีละหน้าพร้อมกับแววตาที่

เตม็ไปด้วยเรือ่งราวทีก่�าลังด่ืมด�า่กับมนต์สะกดในหน้าหนงัสอื	ความ

สนุกสนานก�าลังคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นอายของจินตนาการ	เรื่องราว

หลากหลายก�าลงัโลดแล่นไปตามเนือ้เรือ่งท่ีถ่ายทอดตวัอกัษรอยูบ่น	

“หนังสือ”	 ล้วนแล้วแต่เป็นเสน่ห์ของหนังสือ	 	 ที่นักอ่านทั้งหลาย

ต่างหลงใหลกับมนต์สะกดของเจ้ากระดาษเล่มหนานี้	

	 การอ่านหนังสือนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย

และสนกุสนานกบัเรือ่งราวทีอ่่านแล้ว	หนงัสอืยงัให้สาระความรูม้าก

มาย	ทั้งทางด้านวิชาการ	ความรู้ทั่วไป	การงานอาชีพ	การใช้ชีวิต

และอีกหลากเรื่องราวท่ีสามารถใช้แนวทางน�ามาปรับใช้ในชีวิตได	้

อีกทั้งสั่งสมความรู้ในการน�าไปต่อยอดต่อไป		

	 เทศบาลนครนครสวรรค์เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ

อ่านหนังสือ	 เปรียบเสมือนอาวุธทางปัญญา	 ได้มีการจัดท�าห้อง

สมุดไว้ให้พนักงาน	 เยาวชนตลอดจนประชาชนเข้ามาค้นหาความ

รู้และอ่านหนังสือในช่วงเวลาว่างเพื่อความผ่อนคลายตลอดจน

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	 จึงพร้อมเปิดจินตนาการ	 สาระความรู้	

มากมายให้ทุกคนได้เข้ามาค้นหากับ	“ห้องสมุด”	ที่มีหนังสือหลาก

หลาย	อาทิ	หนังสือพระราชนิพนธ์		นิยาย	วรรณกรรมส�าหรับเด็ก	

ประวัติศาสตร์	กฎหมาย		ฯลฯ		พร้อมที่จะให้ทุกคนได้มาเปิดอ่าน

ได้ที่ชั้น	 4	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 พร้อมเปิดรับสมาชิกและใคร

ที่อยากจะยืมหนังสือไปอ่านที่บ้าน	ก็สามารถเลือกหาเลือกอ่านได้

ตามใจ	โดยจะมบีรรณารกัษ์คอยให้บริการทุกคนอยู่ตลอดในวนัและ

เวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	08.30	น.	-	16.30	น.	

เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 เปิดจินตนาการ บริการห้องสมุด
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	 นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	

เปิดการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์	ครั้งที่	1/2562	น.	ณ	ห้องประชุม	3/3	

เทศบาลนครนครสวรรค์

	 ส�าหรับกฎบัตรถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของสังคมท้ังภาครัฐ	

เอกชน	 ประชาชน	 และทุกภาคส่วน	 เพื่อก�าหนดอนาคตของเมือง	 โดย

การประชมุยกร่างกฎบตัรนครสวรรค์เป็นการเริม่ต้นเสนอเจตนารมณ์ร่วม

ของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันก�าหนดอนาคตของเมืองนครสวรรค์	 ทั้งด้าน

เศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ทศิทางการพฒันา	การพฒันาพืน้ที	่อาทิ	

กฎบตัรกบัการพฒันาเมอืงนครสวรรค์

พืน้ทีโ่ดยรอบหรอืพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องบริเวณอาคารสญัลกัษณ์ต้นแม่น�า้เจ้าพระยา(พาสาน)	เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว	และ

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน

	 การประชุมประกอบด้วย	 การบรรยาย	 เรื่องความส�าคัญของกฎบัตรนครสวรรค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง

นครสวรรค์	โดยนายฐาปนา	บุณยประวิตร	นายกสมาคมผังเมืองไทย	การบรรยาย	เรื่อง	แนวทางและขั้นตอนการจัดท�ากฎบัตร	

โดย	นายธรรมรงค์	ราชามุสิกะ	อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย	ซึ่งขั้นตอนการจัดท�ากฎบัตร	ประกอบด้วย	การท�าความเข้าใจ

กฎบัตรต่อสาธารณะชน	การสรุปสภาพปัญหา	ข้อเท็จจริง	ความต้องการ	ความท้าทาย	การร่วมยกร่างเจตนารมณ์ร่วม	วิสัยทัศน์	

นโยบาย	และเป้าหมายการพัฒนา	และการจัดท�าเป้าหมายการพัฒนารายสาขา

	 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย	ดร.ภิญโญ	นิโรจน์	นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์	นางจิตรา	หมีทอง	

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	 คณะผู้บริหารเทศบาล	 สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	 เจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้อง	ผู้แทนหน่วยงาน	และประชาชนในพื้นที่
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	 เทศบาลนครนครสวรรค์	โดยการน�าของนายจิตตเกษมณ์		นิโรจน์ธนรัฐ		นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมาได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญทางด้านการศึกษา	ในการน�าพาพัฒนาเด็ก	ๆ	ให้เกิดความรู้	ความสามารถ	ทักษะในการ

ใช้ชีวิตต่อไปบนสังคมตลอดจนน�าความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

	 โครงการการฝึกอบรมครโูรงเรยีนขับเคลือ่นการจัดการเรยีนรู้สะเตม็ศกึษา	(STEM	Education)	ด้วยระบบทางไกล	เป็น

อกีหนึง่โครงการทีไ่ด้มกีารจดัอบรมให้แก่ครผููส้อน		เพือ่น�าไปถ่ายทอดให้แก่ผูเ้รยีนสามารถนความรูท้ีไ่ด้รบัมาบรูณาการใช้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

	 ในส่วนของสเต็มศึกษา	(Science	Technology	Engineering	and	Mathematics	Education	:	STEM	Education)	

คอื	แนวทางการจดัการศกึษาให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละสามารถบรูณาการความรูท้างวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีกระบวนการทาง

วิศวกรรม	และคณิตศาสตร์	ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา	ในชีวิตจริง	รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่

ไปกับการพัฒนาต่อไป

เทศบาลฯ อบรมระบบสเต็มพัฒนาการศึกษา
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แผนปฏิบัติงานออกฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เดือนพฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

เดือนมิถุนายน 2562

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

2	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนวัดโพธิ์

3	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนเฉลิมชาติ

6	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนวิมานแมน

7	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์

8	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนรณชัย

10	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนบางปรอง

13	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนวัดตะแบก

14	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนตลาดใหม่

15	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนสถานีรถไฟ

16	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนตลาดลาว

17	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนเกาะยม

21	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนหน้าผา

22	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนทรายทอง

23	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนป่าไม้

24	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนเดชาพัฒนา

27	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนตลาดริมเขื่อน

28	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนตลาดบ่อนไก่

29	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนเขาโรงครัว

30	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนหนองปลาแห้ง

31	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนวัดเขาฯ

3	มิถุนายน	2562		 ชุมชนเทวดาสร้าง

4	มิถุนายน	2562		 ชุมชนวัดพรหม

5	มิถุนายน	2562		 ชุมชนตลาดไต้

6	มิถุนายน	2562		 ชุมชนสุขสวรรค์

7	มิถุนายน	2562		 ชุมชนพรสวรรค์

10	มิถุนายน	2562	 ชุมชนสะพานด�า

11	มิถุนายน	2562	 ชุมชนธารบัวสวรรค์

12	มิถุนายน	2562	 ชุมชนฟ้าใหม่

13	มิถุนายน	2562	 ชุมชนหนองผักตบ

14	มิถุนายน	2562	 ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี

17	มิถุนายน	2562	 ชุมชนสุขสวัสดิ์	(ศูนย์ท่ารถ)

18	มิถุนายน	2562	 ชุมชนเขากบเอราวัณ

19	มิถุนายน	2562	 ชุมชนเขานกกระเต็น

20	มิถุนายน	2562	 ชุมชนหิมพานต์
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นายอรรถพร	สิงหวิชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	วัดวรนาถ
บรรพต	 (วัดเขากบ)	ณ	บริเวณ	 เชิงบันไดวัดเขากบด้านข้างส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	 พร้อมด้วยนายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 และคณะผู้บริหาร	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมท�าบุญ
ตักบาตรกันเป็นจ�านวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย

นายอรรถพร	สงิหวชิยั	ผูว่้าราชการจงัหวดั	นครสวรรค์	เป็นประธาน	ในพิธที�าบญุสมโภชศาลหลกัเมอืงนครสวรรค์	ณ	ศาลหลกัเมอืงจงัหวดั
นครสวรรค์	พร้อมด้วย	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	และคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้า
แม่ปากน�้าโพ	ประจ�าปี	2562-2563

ขบวนแห่พระ	9	วัด	ในกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	

นายจติตเกษม	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานพธิเีปิดโครงการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	สบืสานงานประเพณสีงกรานต์
ของชมุชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ณ	บรเิวณหาดทรายต้นแม่น�า้เจ้าพระยา	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมใน
พิธี	ในการนี้	คณะผู้บริหารได้ร่วม	รดน�้าขอพรผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
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การประกวดเทพีสงกรานต์	ปี	2562	ในกิจกรรมโครงการส่งเสริม	สนับสนุน	สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ฯ

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรบุคคลที่ประสบความส�าเร็จในชีวิตครอบครัว	
พร้อมมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดก่อเจดีย์ทราย	งานประเพณีวันสงกรานต์	2562	เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา	
ณ	เวทีหาดทรายต้นแม่น�้าเจ้าพระยา

นายสมศักดิ์	อรุณสุรัตน์	ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแต่งกายย้อนยุค	พร้อมด้วย	นาย
วิโรจน์	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด	ครอบครัวเทพี	อุ่นไอรัก	แม่สาว
ลูกสวย	ณ	เวทีหาดทรายต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานเปิดกิจกรรม	“มันส์ยกหาด..สงกรานต์ต้นเจ้าพระยา	โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของงานสงกรานต์เทศบาลนครนครสวรรค์	ประจ�าปี	พ.ศ.2562	
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นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์และพนกังานเทศบาลนคร
นครสวรรค์	ร่วมกิจกรรม	จิตอาสา	ปูลานเพลิน	ปลูกต้นไม้	เก็บกวาดขยะ	ณ	เกาะกลางอุทยานสวรรค์	

นางวรรณ	พวงสมบัติ	รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาล
นครนครสวรรค์	ประชาชนจิตอาสา	ร่วมท�ากิจกรรมท�าความสะอาดวัด	โครงการวัด	ประชารัฐ	สร้างสุข	จังหวัดนครสวรรค์	ณ	บริเวณ	วัด
นครสวรรค์	พระอารามหลวง	

นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิด	การอบรมโครงการสูงวัย	ฟันสวย	ยิ้มใส	ใส่ใจสุขภาพช่อง
ปาก	ณ	ห้องประชมุอาคารอเนกประสงค์เกาะกลางอทุยานสวรรค์	โดยม	ีนายกฤษณะ	ไกยสทิธิ	์ผูอ้�านวยการส�านกัการสาธารณสขุเทศบาล
นครนครสวรรค์เป็นผู้กล่าวรายงาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายชัชวาลย์	ฉายะบุตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์	เนื่องในวันเทศบาล
ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	โดยมนีางสาวชตุพิร	เสชงั	ท้องถิน่จงัหวดันครสวรรค์	นายจติตเกษมณ์		นโิรจน์ธนรฐั		นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	
คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงานเทศบาล	และประชาชนร่วมในพิธี	ทั้งนี้ในพิธีนายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์ได้อ่านสาร	ของพลเอกอนุพงษ์	เผ่าจินดา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	เนื่องในวันเทศบาล	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562
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งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท�าบุญตักบาตร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล
นครนครสวรรค์ คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
ท�าบุญตักบาตร ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง และในเวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทยงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

งานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พุทธศักราช 2562
วันอาทิตยฺ์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล
นครนครสวรรค์ คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ประชาชน จิตอาสา ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธย และ
สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พุทธศักราช 2562 เวลา 08.40 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
ในพธิ ีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เข้าร่วมพธิรีบัชมการถ่ายทอดสดจากโทรทศัน์รวมการเฉพาะ
กิจแห่งประเทศไทยงานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์ มีประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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พระราชพิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนจิตอาสาเราท�าความดีด้วยหัวใจ คณะผู้บริหาร 
สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลนครนครสวรรค์ และประชาชนร่วมในพธิเีปิดกรวยถวายราชสกัการะ เนือ่ง
ในพระราชพิธิเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมร่วมกันรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธิเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ปราสาท ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

พิธีจัดท�าน�้าอภิเษก เพื่อร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดนครสวรรค์
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายก
เทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้รหิารเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในพธิี
เวียนเทียนสมโภชน�า้อภเิษก ณ พระอุโบสถ
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

นายจิตตเกษมณ์   นิโรจน์ธนรัฐ   นายก
เทศมนตรีนครนครสวรรค์   พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้รหิารเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในพธิี
ท�าน�้าอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร ร่วมในพธิที�าน�า้อภเิษก ณ พระอโุบสถวดันครสวรรค์

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้มงคลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา คณะผู้บริหาร พนักงาน 
เทศบาลนครนครสวรรค์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เราท�าความดีด้วยหัวใจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครสวรรค์ พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์ ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจังหวดันครสวรรค์ และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ร่วม “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในงาน        
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสะพานลอยหน้าวัดจอมคีรีนาคพรต โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นผู้
กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ประชาชนจติอาสา คณะผูบ้รหิาร พนกังาน เทศบาลนครนครสวรรค์ ส�านกังานทรัพย์สนิพระมหากษตัรย์ิจงัหวดันครสวรรค์



ประชาชนจิตอาสา	 พร้อมด้วย	 นางวรรณ	พวงสมบัติ	 รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 นายกฤษณะ	 ไกยสิทธ์ิ	 ผู้อ�านวยการส�านักการ
สาธารณสขุเทศบาลนครนครสวรรค์	คณะผูบ้รหิาร	และพนกังานเทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมกจิกรรม	“จติอาสา	เราท�าความดด้ีวยหวัใจ”	
ท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย	ตั้งแต่สามแยกบึงบอระเพ็ด	ถึงหน้าแม็คโคร

นายวิโรจน์	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมเยี่ยมชมถนนเด็กเดินครั้ง
ที่	31	พร้อมมอบประกาศนียบัตร	ณ	ลานเวทีด้านข้างส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่	18	 เมษายน	2562	เวลา	10.00	น.	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือพิจารณารายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	 (พ.ศ.2561-2564)	 ที่ได้มีการเพ่ิมเติมแผนงาน	
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา	ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์	และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในปัจจุบัน	ในด้านต่างๆ

คณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	พนกังานเทศบาลนครนครสวรรค์	ผู้อ�านวยการโรงเรยีน	คณะคร	ูโรงเรยีนสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์ตลอดจน	สมาคม	ชมรม	ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมรดน�้าขอพร	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายก
เทศมนตรีนครนครสวรรค์และภรรยา	เพื่อความเป็นสิริมงคล	เนื่องในวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย
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นายวิโรจน์	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานเปิดกิจกรรม	ปั่น	ปั่น	ปั่น	วันเทศบาล	สานสัมพันธ์ครอบครัว	ครั้งที่	
6	ณ	บริเวณด้านหน้าส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยมีนางนาตยา	สันติภาพจันทรา	รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นผู้กล่าว
รายงาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมในกิจกรรม

เทศบาลนครนครสวรรค์	ประกอบด้วย	งานรักษาความสงบเรยีบร้อย(เทศกิจ)	เจ้าหน้าทีต่�ารวจเทศกจิ	ส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	
ส�านักปลัดเทศบาล	 จัดระเบียบการจ�าหน่ายสินค้าและการด�าเนินการต่างๆ	 เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	
ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์(ศูนย์การค้าท่ารถ)

นายณรงค์	มะระยงค์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดโดยศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จังหวัดนครสวรรค์	ณ	บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์	

นายจิตตเกษมณ์	 	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่ง
ชาติ	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยมีนางสาวสุณี	มังคลารัตนศรี	ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นผู้กล่าว
รายงาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
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อย่า! เอาเปรียบ ผู้อื่นถ้าปลูกสร้างโรงเรือนรุกล�้า 

(แม้เพียง 2–3 เซนติเมตร) โดยไม่สุจริตก็ต้องรื้อ

	 ปัญหานี้มักจะพบเสมอๆ	ในเมืองใหญ่	 เช่น	กรุงเทพมหานคร	หรือในเขตเทศบาล	 เพราะที่ดินมีราคาค่อนข้าง

แพง	ประกอบกับบางท่านมีนิสัยส่วนตัวชอบเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่น	แม้จะเอาเปรียบผู้อื่นเล็กๆน้อยๆก็จะภูมิใจ	และ

มีความสุขแล้ว	แต่ขอให้ระวังหากไปพบผู้ที่รักความยุติธรรม	และไม่ยอมถูกเอารัดเอาเปรียบสุดท้ายแล้วผลกรรมก็จะตก

อยู่กับฝ่ายที่ท�าไม่ดี	ซึ่งเคยมีคดีตัวอย่าง	และศาลฎีกาเคยตัดสินแล้วดังนี้

  ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 351/2517

	 จ�าเลยปลูกสร้างตึกจนสุดเขตที่ดินของจ�าเลยแล้ว	 จ�าเลยยังคงฉาบปูนผนังตึกโดยท่ีรู้อยู่แล้วว่าเป็นการรุกล�้า

เข้าไปในที่ดินของโจทก์	2-3	เซนติเมตร	จนจดผนังตึกของโจทก์

	 ดงัน้ีถอืว่า	จ�าเลยสร้างโรงเรอืนรกุล�า้เข้าไปในทีดิ่นของโจทก์โดยไม่สจุรติ	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	

มาตรา	1312	วรรคสอง	โจทก์มีสิทธิฟ้องให้จ�าเลยรื้อถอนตึกส่วนที่รุกล�้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์ได้
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

	 ในกระบวนการศึกษาเรื่องศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ�าวันที่ผู้เขียนสนใจใฝ่รู้เป็นอันดับต้น	 ๆ	 หลังจากเริ่มเข้า
สู่ปัจฉิมวัยนี้	ก็เห็นจะเป็นเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับการชะลอวัยนี่แหละ		
โชคดีที่เทคโนโลยีช่วยให้ศึกษาค้นคว้าได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว		เมื่ออ่าน
แล้วจึงสามารถน�ามาฝากคุณผู้อ่านได้อย่างง่ายดาย....
	 สิ่งที่ท�าให้คนเรา	“แก่เร็ว”	คือความเจ็บป่วย	โดยเฉพาะ
การเจบ็ป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั	(NCDs)	ได้แก่	โรคเบาหวาน	โรค
หลอดเลือดสมองและหัวใจ	โรคถุงลมโป่งพอง	โรคมะเร็ง	โรคความ
ดนัโลหติสงู	และโรคอ้วนลงพงุ	ซึง่สาเหตสุ่วนหน่ึงมาจากอนมุลูอสิระ
ที่มากเกินไปในร่างกาย
	 ตามธรรมชาตินั้นร่างกายมนุษย์สร้างอนุมูลอิสระขึ้นมา
เอง	 และมีสารต้านอนุมูลอิสระรักษาสมดุลไม่ให้มีอนุมูลอิสระส่วน
เกิน	หากแต่ปัจจัยภายนอกอย่างการสูบบุหรี่		การสัมผัสรังสี	โลหะ
หนัก	และมลภาวะเป็นเวลานาน	ๆ	รวมถึงความเครียด	และการรับ
ประทานอาหารผิด	 ๆ	 เป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอนุมูลอิสระ
มากผิดปกติ	เกิดเป็นความไม่สมดุลที่เรียกว่า	oxidative	stress	ซึ่ง
เป็นตัวท�าลายเซลล์ดี	ๆ	ของร่างกาย	และเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ	
มากมาย	ทัง้ความแก่	โรคข้อต่าง	ๆ 	ต้อกระจก	หลอดเลอืดแขง็	ภาวะ
อักเสบต่าง	ๆ	รวมถึงมะเร็ง
	 เมื่อร่างกายคนเราไม่สามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ
มาให้เพียงพออกีต่อไป	จงึจ�าเป็นทีค่นเราจะต้องปรบัการใช้ชวีติเพือ่
ช่วยร่างกายต่อสู้อนุมูลอิสระ	โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่มี
สารหรอืสารอาหารทีม่ฤีทธิต้์านอนมูุลอสิระ	โดยผูเ้ชีย่วชาญชีว่้า	สาร
อาหารที่ดีที่สุดส�าหรับการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระให้แก่ร่างกาย	
และหารับประทานง่ายมากส�าหรับคนไทย	ได้แก่
 วติำมนิ อ	ีมคีณุสมบตัช่ิวยชะลอปฏิกริยิาลกูโซ่ของอนุมลู
อิสระ	 พบมากที่สุดในน�้ามันพืช	 (ท่ีไม่โดนความร้อน	 เช่น	 น�้ามัน
เมลด็ทานตะวนั	น�า้มนัเมลด็ค�าฝอย)	ปรมิาณทีแ่นะน�าต่อวนัในหญงิ
และชาย	คือ	15	มิลลิกรัม	และควรรับประทานหลังอาหารจึงจะได้
ประโยชน์มากที่สุด

 วิตำมิน ซี	 มีส่วนช่วยให้ป้องกันหรือช่วยชะลอการเกิด	
“ออกซิเดชัน”	ซึ่งเป็นตัวท�าให้เซลล์แก่เร็ว	ป่วยง่าย	พบได้จาก	ฝรั่ง	
มะละกอดิบ	(เมนูส้มต�า)	โดยปริมาณที่แนะน�าต่อวัน	คือ	(ชาย)	90		
และ	 (หญิง)	 75	มิลลิกรัม	 	ควรรับประทานจากอาหารสด	 เพราะ
วิตามิน	ซี	สลายตัวเร็ว
 สังกะสี (Zinc)	 ช่วยกระตุ้นและควบคุมการท�างานของ
เอนไซม์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย	 สังกะสีเป็นแร่ธาตุท่ี
พบมากทีส่ดุในหอยนางรม	และเนือ้สตัว์	โดยภาวะทีช่่วยให้ร่างกาย
ดดูซมึสังกะสีได้มากทีสุ่ด	คือ	การรบัประทานร่วมกบัอาหารประเภท
โปรตีน	 และไม่ควรรับประทานร่วมกับชาและกาแฟ	ดังนั้นผู้ที่รับ
ประทานมังสวิรัติจึงมีโอกาสขาดแร่ธาตุนี้มากกว่าคนอื่น	ปริมาณที่
แนะน�าต่อวัน	คือ	(ชาย)	13	และ	(หญิง)	7	มิลลิกรัม
	 การได้รบัทราบถงึประเภทอาหารต้านอนมุลูอสิระนัน้	ยงั
ไม่เพยีงพอทีจ่ะรบัมอืความเส่ือมของร่างกาย		ยงัมข้ีอทีต้่องห้ามและ
ต้องท�าร่วมด้วยในการปฏิบัติการชะลอวัยนี้		ซึ่งก็เป็นเรื่องของกาย
และใจเรานีเ่อง		เพราะตวัของเรานี	้ถ้าจะว่าตามทัง้หลักวทิยาศาสตร์
หรอืทางพทุธศาสนา	กต็าม		ร่างกายของคนเรานัน้ประกอบด้วยกาย
และจิต		ดังนั้นปฏิบัติการใด	ๆ	ที่จะด�าเนินการจึงต้องท�ากับทั้งกาย
และใจควบคู่กันไป
	 หน้ากระดาษหมดพอดี	 เห็นทีจะต้องรบกวนให้ผู้อ่าน
ติดตามยุทธศาสตร์ส�าคัญนี้ในฉบับหน้านะคะ/	

คนไม่รีบแก่
     ต้องอ่าน
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	 สวัสดีครับท่านผู ้อ ่านเนื่องในงานพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่	 10	 ผมป้อมเทศกิจขอเชิญชวนผู้อ่าน

ทุกท่านร่วมสวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนเมษายนถึงเดือน

กรกฎาคม	2562	พร้อมประดับธงชาติ	ธงตราสัญลักษณ์	ตามหน่วย

งานอาคารบ้านเรือน	ตั้งแต่บัดนี้	ถึงวันที่	4	พฤษภาคม	2563	และ

ร่วมท�าความดีเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

	 ฉบับนี้ขอน�าเสนอเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ	ดังนี้

	 1.	ห้ามผูใ้ดขายหรอืให้ผลติภณัฑ์ยาสบูแก่บคุคลซึง่มอีายุ

ต�า่กว่า	20	ปีบรบิรูณ์	ในกรณทีีม่ข้ีอสงสยัเกีย่วกบัอายขุองผูซ้ือ้หรอื

ผูร้บัการให้ผลติภณัฑ์ยาสบู	ให้ผูข้ายหรอืผูใ้ห้ซ่ึงผลติภณัฑ์ยาสบูแจ้ง

ให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่

แสดงอายุของบุคคลนั้นก่อน	แล้วแต่กรณี

	 2.	ห้ามใช้	จ้าง	วานเด็กอายุต�่ากว่า	18	ปี	ขายผลิตภัณฑ์

ยาสูบ	ห้ามผู้ใดใช้	จ้าง	วาน	หรือยินยอมให้บุคคลอายุต�่ากว่า	18	ปี	

บริบูรณ์ขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ

		 3.	มาตรการห้ามผูข้ายปลกี		ขายผลติภณัฑ์ยาสบู	ด้วยวธิี

การต่างๆ	ในการขายผลติภณัฑ์ยาสบูโดยผูข้ายปลกี	ห้ามผูข้ายปลีก

กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้		

	 3.1	โดยใช้เครื่องขาย	โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

	 3.2	ขายนอกสถานที่	ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขายยาสูบ

	 4.	มาตรการห้ามผู้ขายปลีก	ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธี

การต่าง	ๆ	

	 4.1	โดยแจก	แถม	ให้	หรอืแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์ยาสูบกบั

สินค้าอื่นการให้บริการหรือสิทธิประโยชน์อื่น

	 4.2	การลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ณ	จุดขาย

	 4.3	 ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก	 แถม	 ให้

ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ

	 5.		มาตรการห้ามผู้ขายปลีก	ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธี

การต่าง	ๆ	

		 5.1	เร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

	 5.2	 ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน	 การ

แสดง	การให้บรกิาร	การชงิโชค	การชงิรางวลั	ฯลฯ	เป็นการตอบแทน

แก่ผู้ซื้อ	หรือแก่ผู้น�าหีบห่อ	มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ

	 5.3	แสดงราคาผลิตภณัฑ์ยาสบู	ณ	จดุขายในลักษณะจงูใจ

ให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

	 6.	ห้ามแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นตัวอย่าง	

	 ห้ามผูใ้ดแจกจ่ายผลติภณัฑ์ยาสบูในลกัษณะเป็นตวัอย่าง

ของผลติภณัฑ์ยาสบูหรอืเพือ่ให้ผลติภณัฑ์ยาสบูแพร่หลายหรอืเพ่ือ

เป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

						 ฉบับนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก ่อน	 ส�าหรับการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ฉบับนี้สวัสดีครับ

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่เทศกิจ	ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่
ต�ารวจร่วมจัดระเบียบผู้ค้าในสถานีขนส่ง	ช่วงเทศกาลสงกรานต์	

เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมอัญเชิญน�้าศักดิ์สิทธิ์ในพิธีพุทธาภิเษก
น�้าอภิเษกของจังหวัดนครสวรรค์	6	เม.ย.	62

 ทวยราษฎร์น้อมทูลเชิญให้ทรงราชย์    ไทยทั้งชาติปรีเปรมเกษมสันต์
บรมราชาภิเษกองค์ราชัน       ไทยพร้อมกันกล่าวค�าทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า	นายวีรวุฒิ	เลิศชัยสุวรรณ	ผู้เขียน	คอลัมน์มุมเทศกิจ 
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... ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์...
	 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	

2544	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”	 หมายความว่า	

ข้อความที่ได้สร้าง	 ส่ง	 รับ	 เก็บรักษา	 หรือประมวลผลด้วยวิธีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์	เช่น	วิธีการแลกเปลีย่นข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์	จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์	โทรเลข	โทรพิมพ์	หรือโทรสาร	

	 ดังนั้น	การส่งข้อความทางเฟซบุ๊ค	 เป็นการสนทนาผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งได้

มีค�าพิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2544	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้

 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 6757/2560

	 “จ�าเลยท�าสัญญากู้ยืมเงินโจทก์	595,500	บาท	ตกลงช�าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	1	ต่อเดือน	จ�าเลยได้รับเงินที่กู้ยืม

ครบถ้วนแล้ว	หลังจากท�าสัญญาจ�าเลยไม่ช�าระต้นเงิน	คงช�าระดอกเบี้ย	4	ครั้ง	รวมเป็นเงิน	6,550	บาท	การที่โจทก์ส่งข้อความ

ทางเฟซบุ๊คถึงจ�าเลยมีใจความว่า	 เงินทั้งหมด	670,000	บาท	 ไม่ต้องส่งคืน	ยกให้หมด	 ไม่ต้องส่งดอกอะไรมาให้	จะได้ไม่ต้องมี

ภาระหน้ีสนิตดิตวั	การส่งข้อมลูดังกล่าวเป็นการสนทนาผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	ถือว่าเป็นการส่งข้อมลูทางอเิล็กทรอนกิส์	

จึงต้องน�าพระราชบัญญัติ		ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2544	มาตรา	7	ถึง	มาตรา	9	มาใช้บังคับด้วย	แม้ข้อความนี้

จะไม่มีการลงลายมือชื่อโจทก์ก็ตาม	แต่การส่งข้อความทางเฟซบุ๊คจะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วย	และโจทก์ก็ยอมรับว่าได้ส่งข้อความถึง

จ�าเลยจริง	 ข้อความการสนทนาดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า	 เป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จ�าเลยโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	340	แล้ว	หนี้ตามสัญญากู้ยืมย่อมระงับ	จ�าเลยไม่ต้องรับผิดช�าระหนี้แก่โจทก์	โจทก์

ไม่มีอ�านาจฟ้อง”

																							ข้อมูลจาก	:	พระราชบัญญัติการเล่นแชร์	พ.ศ.	2534	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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	 ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในเมือง	นอกจากจะช่วยลดอุณหภูมิด้วยร่มเงาและการระเหยไอน�้าแล้ว	ยังมีส่วน

ช่วยในการดูดซับมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงด้วย	โดย	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ระบุไว้ว่า	ค่าเฉลี่ยอัตรา

พื้นที่สีเขียวต่อจ�านวนประชากรควรอยู่ที่	9	ตารางเมตรต่อคนหรือมากกว่า	ส่วนมาตรฐานของประเทศไทย	อยู่ที่	16	

ตารางเมตรต่อคน

	 ส�าหรับกรุงเทพมหานคร	มีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ย	6	ตารางเมตรต่อคน	ในขณะที่ประเทศสิงค์โปร	มีพื้นที่สีเขียว

เฉลี่ย	66	ตารางเมตรต่อคน	แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าจังหวัดอื่น	ๆ 	ในประเทศไทย	มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

(ค�านวนจากเขตเทศบาล)	ต่อประชากร	(ตามทะเบียนราษฎร์)	เป็นเท่าไรบ้าง

5 จงัหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากที่สุด
  ๐ ระนอง 612.73 ตำรำงเมตรต่อคน  

  ๐ บึงกำฬ 394.49 ตำรำงเมตรต่อคน

  ๐ นครพนม 278.46 ตำรำงเมตรต่อคน

  ๐ นครสวรรค์ 258.76 ตำรำงเมตรต่อคน

  ๐ กำญจนบุรี 256.39 ตำรำงเมตรต่อคน

5 จงัหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรน้อยที่สุด
  ๐ นนทบุรี 3.92 ตำรำงเมตรต่อคน

  ๐ สมุทรสำคร 5.31 ตำรำงเมตรต่อคน

  ๐ สมุทรปรำกำร 10.37 ตำรำงเมตรต่อคน

  ๐ ล�ำพูน 11.36 ตำรำงเมตรต่อคน

  ๐ แพร่ 12.92 ตำรำงเมตรต่อคน

นคร..สวรรค์สวย เราต้องช่วยกนั
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของประเทศไทยมีมากแค่ไหน?




