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นายธนาคม จงจริะ ผูว่้าราชการจังหวดันครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ภญิโญ นโิรจน์ นายกสมาคมกฬีาจงัหวดันครสวรรค์ 
นายจติตเกษฒณ์  นิโรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ และ ดร.ปลวชัร  รจุริกาล ผูอ้�านวยการโรงเรยีนกฬีาจงัหวัด
นครสวรรค์ ร่วมกับเปิดเผยว่า สถาบันการพลศึกษา ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย และ
โรงเรียนกีฬาจงหวัดนครสวรรค์ ก�าหนดจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดี
เกมส์” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครสวรรค์  

โดยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ก�าหนดจัดการแข่งขัน 23 
ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เซปักตะกร้อ เทนนิส แฮนด์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัคร
เล่น มวยปล�้า  ยูโด ยกน�้าหนัก ว่ายน�้า วอลเลย์บอล ยิงธนู เทควันโด ปันจักสีลัต ฟันดาบ เรือพาย คาราเต้โด ยิมนาสติก 
บาสเกตบอล ยิงปืน และจักรยาน ใช้สนามแข่งขันภายในจังหวัดนครสวรรค์ทั้งสิ้น 9 สนาม และอีก 2 สนามแข่งขันใน
จังหวัดสุโขทัย และสุพรรณบุรี  ผู้เข้าร่วมแข่งขั้นประกอบด้วยนักกีฬาจาก 22 โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย และอีก 8 แห่ง
จากภูมิภาคอาเซียนประเทศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาประเทศสิงคโปร์ โรงเรียนกีฬาประเทศบรูไน โรงเรียนกีฬาอิสกาลิมันตัน 
ประเทศอินโดนีเซีย โรงเรียนกีฬารากูมัน ประเทศอินโดนีเซีย โรงเรียนกีฬาซีกูล่า ซูกัน ปาฮัง ประเทศมาเลเซีย โรงเรียน
กีฬาซาบา โรงเรียนกีฬาตังกูมาโกตาอิสเมล  โรงเรียนกีฬาเสรีธิติวังสา จากประเทศมาเลเซีย รวมทั้งสิ้น 30 แห่ง คาดว่า
จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมในการแข่งขันครั้งนี้มากกว่า 15,000 คน  

“นครสวรรค์พลบดเีกมส์” มคี�าขวญัประจ�าการแข่งขนั ว่า “สามคัค ีสปิรติ มติรภาพ” Harmony Spirit Friendship   
มีมังกรน้อย “เป่าเปา” เป็นสัตว์น�าโชค สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสามัคคี สปิริต และมิตรภาพที่จะเกิด
ขึน้จากการแข่งขนั ในการนีข้อเชญิชวนชาวจงัหวดันครสวรรค์นครสวรรค์ร่วมต้อนรบัและแสดงออกถงึการเป็นภาพท่ีดใีน
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ 
26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้

“สามัคคี สปิริต มิตรภาพ”
จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพ

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

“นครสวรรค์พลบดีเกมส์”
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการศึกษาทางด้าน

วิชาการแล้ว เทศบาลนครนครสวรรค์ ยังได้มีการส่งเสริมเด็ก

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ในเรื่องการเรียน

แบบบรูณาการ  โดยเสรมิประสบการณ์ให้เดก็ได้เรยีนรูต้ามความ

เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมเด็กนักเรียน

พัฒนาศักยภาพด้านฝีมือ ส่งเสริมอาชีพติดตัว

สนใจ ความสามารถ และน�าความรู้ ทักษะที่ได้รับไป

สร้างงานตลอดจนแก้ปัญหาใช้ในชวีติประจ�าวนัได้  ซึง่

โรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ แต่ละโรงเรยีน

จะมีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนให้เด็กได้ร่วมท�า

ตามถนัดของตัวเอง  ยกตัวอย่างทางด้านการฝีมือสิ่ง

ประดิษฐ์ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์อย่างเช่นการท�าผ้ามัดย้อม 

การน�าผ้าเชด็หน้ามาพบัในรปูแบบต่างๆ เป็นการเพิม่

มูลค่า รวมถึงการท�าไม้เทียมของโรงเรียนเทศบาลวัด

จอมครีนีาคพรต (ท.6) โดยได้ท�าการฝึกสอนเพือ่ เป็น

อีกทางหนึ่งในการเสริมสร้างอาชีพให้แก่เด็ก รวมถึง

โรงเรียน เทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) ที่ได้มีการจัดท�า

ไม้เทียมด้วยเช่นกัน
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เนื่องจากที่ผ่านมาตามนโยบายของเทศบาลนคร

นครสวรรค์ทางโรงเรียนจึงมีการส่งเสริมให้แก่เด็ก

ประกอบกับ โครงการ  SBMLD (School-based Man-

agement to local Development) โรงเรียนเป็นฐาน

การพัฒนาท้องถิ่น ที่มีเข้ามาซึ่งมี 3 รูปแบบ การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ซึง่ทางโรงเรียนได้มกีารจดัการเรยีนการสอนตามอธัยาศยั 

เรียนรู้ตามความสนใจตามความต้องการความถนัด โดย

ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดอบรมให้แก่ชุมชนไปแล้ว ส�าหรับผู้

ที่สนใจ และส�าหรับนักเรียนที่สนใจทางโรงเรียนจะเลือก

ช่วงเวลาที่ว่างท�าการสอนให้ เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้และน�า

ไปประกอบอาชีพและบอกต่อแก่ครอบครัวได้ อีกทั้งยัง

เป็นการน�าเศษวัสดุที่เหลือใช้อย่างปี๊ป กระป๋องสีเก่า น�า

กลบัมาท�าใหม่ ร่วมกนัเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยลดปรมิาณ

ขยะตอบสนองนโยบายเทศบาลนครนครสวรรค์ในการ

ร่วมรณรงค์น�าของกลับมาใช้ใหม่ ลดปัญหาโลกร้อน  โดย

การน�าสิง่ของเหลอืใช้กลบัมาใช้ใหม่ อกีทัง้ยงัเป็นการเสรมิ

สร้างความคิดสร้างสรรค์จินตนาการแก่เด็กในการน�าไป

ต่อยอดท�าเป็นรูปแบบต่างๆ โดยงานไม้เทียมเหล่านี้วิธี

การท�าเริ่มตั้งแต่ หาวัสดุเหลือใช้มาเป็นแบบในการขึ้น

รูปและใช้ลวดขึ้นโครงจากนั้นน�าปูนที่ผสมแล้วมาขึ้นรูป

ตามแบบหลงัจากน้ันเมือ่ปนูหมาดตกแต่งลวดลายลงสีให้

สวยงามก็จะได้งานไม้เทยีมไว้เป็นเฟอร์นเิจอร์ตกแต่งบ้าน

หรือแต่งสวนให้สวยงาม

ทัง้น้ี ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ การเรยีนรูต้ลอด

เวลา เป็นสิง่ส�าคญัเพราะสิง่นีจ้ะเป็นตวัช่วยในการพฒันา

ตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
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เรามีวิธีเดินทางขนส่งคนให้เลือกหลายแบบ แต่การเลือกให้ได้วิธีที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดน้ันท�าไม่ได้ตรงไปตรงมา

เสมอไป  วิธีหนึ่งที่ใช้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเดินทางขนส่งของคุณคือ การดูปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนในระยะทางหนึ่งกิโลเมตรที่เดินทางไป

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หน่วยเป็นกรัม ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนในระยะทางหนึ่งกิโลเมตรที่เดินทางไป

ตัวเลขในวงกลมสีต่างๆ ทางซ้ายคือจ�านวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ยที่เดินทางไปกับยานพาหนะนั้น เช่น 156 คนส�าหรับรถไฟ-รถราง

ที่ใช้ไฟฟ้า หรือ 1.2 คนส�าหรับรถจักรยานยนต์ต่างๆ

เทศบาลนครนครสวรรค์ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น

เพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งผู้โดยสาร

หมายเหตุ :  การค�านวณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช้วิธี
การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อผู้โดยสารหนึ่ง
คนในการเดินทางหนึ่งกิโลเมตร ตาราง
นี้น�าวิธีการเดินทางขนส่งหลายวิธีมา
เปรยีบเทยีบ โดยการใช้จ�านวนผูโ้ดยสาร
โดยเฉลี่ยที่ใช ้พาหนะนั้นเดินทางมา
ประมาณการ เม่ือจ�านวนผู้โดยสารใน
พาหนะหนึ่งๆ เพิ่มขึ้น การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของยาน 
พาหนะนั้นๆ ก็จะเพิ่มข้ึนไปด้วย แต่
ปริมาณการปล่อยก๊าซต่อผู ้โดยสาร
แต่ละคนจะลดลง มีการประเมินออก
มาว่า ปัจจัยการปล่อยก๊าซของเรือใน
แม่น�้าล�าคลอง (ไม่ใช่แล่นในทะเลหรือ
มหาสมุทร) คือ 245 กรัมคาร์บอนต่อ
กิโลเมตร  แต่ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถน�า
ไปเปรียบกับการปล่อยก๊าซของวิธีการ
เดินทางแบบอื่นๆ ได้

ที่มาข้อมูล : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
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เจ้าหน้าทีท่หารกองก�าลงัรกัษาความสงบเรยีบร้อยจงัหวดันครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีต่�ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เจ้าหน้าทีง่าน

รกัษาความสงบเรยีบร้อยและความมัน่คง(เทศกจิ) ส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ส�านกัการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องร่วมด�าเนินการจัดระเบียบทางสาธารณะ ตามนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของจังหวัดนครสวรรค์

โดยด�าเนินการประชาสัมพันธ์ระเบียบ ข้อปฏิบัติ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ เจ้าของอาคารบ้านเรือนให้เคลื่อนย้าย

สิ่งของบนทางเท้า เพื่อให้มีพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบ

พื้นที่สาธารณะในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรายงานผล ปัญหา 

อุปสรรค ข้อมูลในการจัดระเบียบทางเท้าภายในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค์ การจดัระเบียบสายสือ่สาร และการจดัระเบยีบ

ป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์



8

“มวยไทย” ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีมาแต่โบราณ มรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

จนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทย มวยไทยนั้น 

แฝงไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเคารพครูบาอาจารย์ ความอ่อนช้อยในการ

ร่ายร�า แต่ขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้วยเช่นกัน  

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม ส่งเสริมเอกลักษณ์พื้นถิ่นไทย 

ศิลปะการต่อสู้ “มวยไทย”

 โรงเรยีนเทศบาลวดัสุคตวราราม (ท.7) ในสังกดัส�านกัการศึกษา เทศบาล

นครนครสวรรค์ ให้ความส�าคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรค่าแก่

การรักษาไว้ให้ลูกหลาน ประกอบทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการส่งเสริม

วัฒนธรรมไทยอันดีงามมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในทางด้านใด อาทิ การร้องเพลง 

การแต่งกาย งานฝีมือ ศิลปะการต่อสู้ ฯลฯ ซึ่งมวยไทยทางโรงเรียนวัดสุคตวรา

รามได้น�ามาผสมผสานท่วงท่าควบคูก่บัการออกก�าลงักาย เพือ่ให้นกัเรยีนได้มกีาร

เคลือ่นไหวร่างกายด้วยท่าทางทีถ่กูต้อง อีกทัง้ยงัเป็นการปลูกฝังวฒันธรรมให้เด็ก

ซึมซับและร่วมกันหวงแหนรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ  

นอกจากนีย้งัน�ามาจดัอยูใ่นการเรยีนการสอนตามโครงสร้างหลกัสตูรสถาน

ศึกษา ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 

ในรายวชิาเพิม่เตมิ โดยสอดรบักบัแผนพฒันาเทศบาลนครนครสวรรค์ในแนวทาง

ที่ 2.5 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย ตลอดจน

โครงการ (SBMLD) โดยให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ

ศิลปะมวยไทย ที่ส่งเสริมนักเรียนในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ ได้มีการน�ามา

ผสมผสานนาฏศลิป์ คอืการแสดงทีเ่ล่าเรือ่งราวผ่านแม่ไม้มวยไทยพร้อมกบัจังหวะ

เพลงประกอบ โดยจะสอนพื้นฐานในการไหว้ครูมวยไทย ทักษะในการเคลื่อนเท้า 

ทักษะในการใช้มือและเท้าเป็นอาวุธ แม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทย ตลอดจน

ส่งเสริมเด็กในการแสดงโชว์ตามที่ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
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ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการเฝ้าระวังป้องกัน โรคมือเท้าปากมาโดยตลอด โดย

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เพื่อวางแผนและ

ด�าเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน แกนน�าชุมชนและผู้ปกครองเด็กในระดับชั้น

อนุบาลและเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองดูแลคอยสังเกตอาการของบุตรหลานเพื่อการรักษาที่ทันท่วงที  

โรคมือเท้ำปำก โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส Enteroviruses ที่พบเฉพาะในมนุษย์ ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ เด็กที่เป็นโรคมือเท้าปาก 

หากติดจากเชื้อไวรัส coxsackie A16 จะไม่รุนแรงมากนัก ระยะเวลาเพาะเชื้ออยู่ที่ประมาณ 3-7 วันจึงจะออกอาการ แต่ถ้าเป็น

เชื้อไวรัส  Enterovirus 71 ชนิดรุนแรงอาจส่งผลให้เด็กเสียชีวิตได้ ปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษาและ ไม่มีวัคซีนฉีดป้องกันโรคคุณหมอ

จะท�าการรักษาตามอาการ

เทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 

Hand-Foot-Mouth Disease : HFMD

ส�ำหรับวิธีสังเกตอำกำรนั้น สังเกตได้โดย

- มีไข้เฉียบพลัน มีอาการไข้สูงอาจเกิน 39 องศาเซลเซียส  ประมาณ 

2 วันแล้วจะมีไข้ต�่าประมาณ 37.5- 38.5 องศาเซลเซียส อีก 3 - 5 วัน

- เกิดอาการ ปวดหัว ปวดท้อง เมื่อยตัว

- พบตุ่มแผลในปาก ส่วนใหญ่พบที่เพดานอ่อนลิ้น กระพุ้งแก้ม เจ็บคอ เด็กจะไม่ทานอะไรเพราะเจ็บแผลในปากเกิดอาการ

เบื่ออาหาร

- มีน�้าลายเหนียวไหลยืดมากผิดปกติอยู่ตลอดเวลา

- พบตุ่มพอง สีขาวขุ่นบนฐานรอบสีแดง บริเวณด้านข้างของนิ้วมือ นิ้วเท้า บางครั้งพบที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส้นเท้า เวลากดจะเจ็บ 

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแตกเป็นแผล จะหายไปได้เองในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 

กำรติดต่อของโรค จะติดต่อประมาณสัปดาห์แรกของการเจ็บป่วย 

โดยจะติดต่อจาก จากมือท่ีเปื้อนน�้ามูก น�้าลาย และอุจจาระของผู้ป่วยหรือ

ผู้ติดเช้ือหรือแผลของผู้ป่วย รวมถึงการหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายจากการ

ไอ จาม ของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ ถ้าสังเกตอาการลูกแล้วคิดว่าลูกเป็น ควรให้

หยุดเรียนก่อนเพื่อดูอาการของโรค เพราะถ้าไปโรงเรียนอาจเป็นการไปแพร่

เชื้อที่โรงเรียนได้

กำรดูแลผู้ป่วย หากลูกมีไข้ให้เช็ดตัวหรือทานยาลดไข้ และหากเด็กมีอาการเจ็บแผลในปากไม่อยากทานอาหาร ให้ใช้

ยาชาทีแ่พทย์ให้มาทาบรเิวณ แผลในปากของลูกก่อนทานอาหาร หรอืเน้นอาหารทีเ่ป็นของเหลวและต้องมคีวามเยน็ เช่น นม

เย็น น�้าหวาน  เต้าห้วยนมสด เกลือแร่ เน้นการดื่มน�้าเพื่อหลีกเลี่ยงอาการขาดน�้าของลูก หากเด็กไม่สามารถทานอะไรได้เลย

ต้องรบีพาไปหาหมอเพือ่ให้น�า้เกลอื และโดยปกตแิล้วโรคมอืเท้าปาก จะไม่รนุแรงมากและจะหายได้เองภายใน 1 สปัดาห์ แต่

ถ้ามีอาการซึมหรืออาเจียนมากควรรีบพบแพทย์เพราะอาจมีอาการ
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นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนคร นครสวรรค์และ นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อ�านวยการส่วนบริการสาธารณสุขเทศบาล

นครนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลต�าบลโพธิ์พิทักษ์ อ�าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทที่มาศึกษาดูงานชมรมผู้สูง

อายุของเทศบาลนครนครสวรรค์ ณ บริเวณลานร�าวง อุทยานสวรรค์

โครงการ “นายกตูบชวนวิ่งเดินเบิร์นไขมัน” 

จดัขึน้เพือ่ส่งเสริมการออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ ให้พนกังานเทศบาลนครนครสวรรค์และประชาชนมสีขุภาพพลานามยัทีด่ ีห่างไกล

โรค โดยกิจกรรมจะท�าการจัดขึ้นทุกวันพุธ เรี่มตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. ภายในบริเวณอุทยานสวรรค์

นายวรวุฒิ ตันวิสุทธ์ิ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกก�าลังกาย เพื่อสุขภาพ

โดยการร�าวง
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กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส�านักการสาธารณสุขและสิ่ง

แวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ อาสาสมคัรสาธารณสขุ

ชุมชนบ่อนไก่ จัดโครงการปิงปองจราจร 7 สี พาชีวีปลอดภัยจาก

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อตรวจสุขภาพคัดกรองโรค

เบาหวาน ตรวจภาวะความดัน ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ

ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนกุรรมการและคณะท�างานกองทนุ

หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปและสมัชชา

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 3 ประจ�าปี 2560 “สาน

เสริมสร้างสุข : เด็กปฐมวัยยุคสังคมผู้สูงวัย” ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์

รีสอร์ท แอนด์ สปา พร้อมอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “เป้าหมายและบท

เรียนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขต 3”

นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 

ร่วมภายในงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจ�าปี 2560” 

โดยมี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็น

ประธานในพิธี และนายโสรัจ ออไอศูรย์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 

เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส�านักงานเทศบาลนคร

นครสวรรค์
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การประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์

 เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์พิธีถวาย

พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช เพ่ือน้อมร�าลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณชั้น 4 ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 

(วันและเวลาราชการ) เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 

(วันหยุด) เวลา 09.00 น.-12.00 น.)
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด

งาน “ปั่นปั่นปั่น...ปันรักให้น้อง นครสวรรค์ปัญญานุกูล ครั้งที่ 5 วันที่ 25 มิถุนายน 2560            

ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกันปั่นจักรยานชม ศูนย์การเรียนรู้และฟาร์มชุมชน หมู่บ้าน

เศรษฐกจิ พอเพยีง (ท่าทอง) พร้อมแบ่งปันความสุข ให้กบัน้องๆ โรงเรยีนนครสวรรค์ ปัญญา

นกุลู ร่วมเลีย้งอาหาร, ขนม และเล่นเกมส์กบัน้อง ๆ  อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิการใช้จักรยาน 

ในชีวิตประจ�าวัน ส่งเสริมการออกก�าลังกาย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน 

ลดการใช้พลังงาน
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วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 

เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมเมืองเทศบาล

นครนครสวรรค์ การจัดการประชุมประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์

มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ครบวาระ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยผู้แทนประชาคมในคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท�าแผน จ�านวน 3 ท่าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ�านวน 3 - 6 ท่าน 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จ�านวน 2 ท่าน

อีกทั้ง เพื่อให้ผู้แทนภาคประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาผลการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของเทศบาลนครนครสวรรค์ (พ.ศ.

2561-2564) เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมเมืองเทศบาล

นครนครสวรรค์ ประกอบด้วย ผู้แทนประชาชน ชุมชน ชมรม สมาคม หน่วยงานราชการ สถานศึกษา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาลนครนครสวรรค์

การประชุมประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์



15

 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครู บุคลากร

ทางการศึกษาและศึกษาดูงาน ประจ�าปีการศึกษา 2560 “การ

ศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” และโครง

การสัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด

เทศบาลและศึกษาดูงาน 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทักษะวิชาการการแสดงผล

งานนิทรรศการการศึกษา ระดับท้องถิ่น ประจ�าปีการศึกษา 2560 

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค์ ประจ�าปีการศึกษา 2560

เทศบาลนครนครสวรรค์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

วัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) ประกอบด้วย

1. นายศิริมงคล รัตนภูมิ

2. นายวรโชติ เรืองร�าหัส

3. นายพงศกร บุขัน

4. เด็กชายธนโชติ เนตอินทร์

นักกีฬาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬานักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ของนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์รัฐ นายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์ 

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการเก็บตัวทีมฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่น

อายุไม่เกิน 16 ปี



16

ฝนและขยะ (ในมือท่าน)

ช่วงปลายเดือนมถุินายนปีนี ้อากาศค่อนข้างเยน็สบายอยู่

หลายวัน เพราะมีฝนตกลงมาดับความร้อนให้เกือบทุกภาคของ

ประเทศ จงัหวดันครสวรรค์บ้านเรากไ็ม่น้อยหน้า อ�าเภอลาดยาว

ก็ได้รับผลกระทบจนเกิดน�้าท่วมโรงเรียนหลายแห่ง ส่วนหลาย

จังหวัดในภาคอื่นๆ  ก็โดนพายุพัดบ้านเรือนพัง บ้างก็น�้าท่วม 

 จะว่าไป ธรรมชาตกิไ็ม่ได้โหดร้ายอะไรกบับรรดาสิง่มชีวีติ

บนโลกใบนีอ้ย่างทีห่ลายๆ คนเคยพร�า่บ่นในยามทีไ่ม่พงึพอใจกบั

วิถีของธรรมชาติ  อย่างที่โบราณกล่าวว่า ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็

ด่า นั่นแหละ  เพราะถึงแม้จะย่างเข้าสู่ฤดูร้อน  อุณหภูมิสูงปรี๊ด

จนถึง 40 องศาเซลเซียส ต้นไม้ใบหญ้าขาดน�้า ใบเหลืองแทบ

จะแห้งกรอบ สตัว์ป่าอดอยากเนือ่งจากไม่มผีลไม้กนิเป็นอาหาร

แต่ธรรมชาตก็ิไม่เคยแล้งอยูน่าน  ในฤดรู้อนหรอืฤดแูล้งก็

จะมดีเีปรสชัน มพีายตุ่างๆ พาฝนมาตกสลบัขับไล่ความร้อนแล้ง

ให้ผู้คนคลายร้อนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้ประทังชีพอยู่ได้เสมอมา  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นับว่าฝนมาเร็วกว่าทุกปี  

ปากน�้าโพบ้านเราโชคดีที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรรุนแรง

จากทัง้ลมและฝน เนือ่งจากปริมาณน�า้ฝนทีต่กในบ้านเราไม่มาก

เกินความสามารถในการจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์  

และถ้าหากปริมาณน�้าฝนมากเกินกว่าปกติ เทศบาลเราก็มี

สถานีสูบน�้าฝนหลายจุดท่ีจะเร่งสูบระบายน�้าออกได้ทัน อาทิ 

เช่น สถานีสูบน�้าที่แยกจึงใจ้หมง แยกเงินทุนหลักทรัพย์ ชุมชน

หนองผักตบ บริเวณศาลอุทธรณ์ภาค 6 และที่ศูนย์ท่ารถหรือ

สถานีขนส่ง เป็นต้น

สถานสูีบน�า้ฝนท่ีว่านีม้ตีูค้วบคมุการท�างาน ซึง่การท�างาน

ของตู้ควบคุมนี้มี 2 ระบบ คือ ระบบบังคับด้วยมือและระบบ

อัตโนมัติ และส�าหรับจุดที่เสี่ยงต่อการระบายน�้าฝนอย่างที่

บรเิวณศนูย์ท่ารถ ซึง่ในอดตี ฝนตกหนกัคราวใดกก็ลายเป็นพืน้ที่

ประสบอุทกภัยก่อนใครเขา  ในระยะหลังๆ มานี้เทศบาลก็ได้ไป

ด�าเนินการแก้ไขในด้านการระบายน�้าออกได้อย่างรวดเร็วจนไม่

เกิดน�้าท่วมขังอีกแล้ว   และปัจจุบันก็จัดว่าพิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆ 

ตรงทีเ่ทศบาลได้สร้างอปุกรณ์ทีส่ร้างขึน้มาเพือ่ใช้ยกฝาท่อสถานี

สูบน�้าขึ้นมา เพื่อซ่อมแซมระบบในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

ตู้ควบคุมสถานีสูบน�้าฝนและอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่

เกีย่วข้องนี ้ ท่านนายกเทศมนตรไีด้สัง่การให้ส่วนช่างสขุาภิบาล  

ส�านักการช่างเทศบาล ส่งเจ้าหน้าที่ทีมระบบไฟฟ้าออกไป

ทดสอบและเดนิระบบเพือ่เตรยีมความพร้อมในทนัททีีม่ปีระกาศ

ของกรมอตุนุยิม วทิยาว่าบรเิวณจงัหวดันครสวรรค์หรอืใกล้เคียง

จะมีฝนตกชุก

ปัญหาและอปุสรรคในการระบายน�า้ประการหนึง่คือขยะ

มูลฝอย และวัสดุต่างๆ สารพันที่มาจากคนไม่ทิ้งขยะลงในถังที่

รองรับ เมื่อลมพัดมาก็ปลิวตกลงไปในท่อ ท�าให้ท่อเกิดอุดตัน  

เมือ่น�า้ระบายไม่ได้ทัง้ๆ ทีม่ท่ีอระบายน�า้เพยีงพอ จึงเกดิน�า้ท่วม

ขงัอยูร่ะยะหนึง่ ท�าความเดอืดร้อนให้แก่ผูอ้ยูอ่าศัยในพืน้ทีน่ัน้ๆ 

และผู้ที่สัญจรไปมา

คงต้องขอยืมค�ำพดู หรอืสโลแกนของ กทม. ในสมัยก่อน

โน้นมำใช้สักครั้ง...ที่บ้ำนเรำ  นั่นคือ....

โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

ขยะในมือท่าน

ทิ้งลงถังเถอะครับ/ค่ะ
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สรุปสาระ พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับใหม่แบบย่อ.!

เพื่อให้ทุกท่านทราบถึงเน้ือหาซ่ึงเป็นสรุปสาระส�าคัญ รวมถึงข้อควรระวังหลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คอมฯ  

2560  ดังนี้ครับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่

ก�าลังจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ มีสาระส�าคัญที่เราพึงระวังให้ดีก่อน กดไลค์ กดแชร์ หรือส่งข้อความในรูปแบบต่างๆ

1. การฝากร้านใน Facebook IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท

2. ส่ง SMS มาโฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ต้องมีทางเลือกให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้  ไม่เช่นนั้นถือเป็น

สแปม ปรับ 200,000 บาท

3. ส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท

4. กด Like ได้ไม่ผดิ พ.ร.บ. ยกเว้นการกดไลค์เรือ่งเกีย่วกบัสถาบนั เส่ียงเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 หรอืมคีวามผิดร่วม

5. กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. โดยเฉพาะ

ที่กระทบต่อบุคคลที่ 3

6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระท�าเอง สามารถแจ้งไป

ยังหน่วยงานทีร่บัผดิชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมลูออกเจ้าของกจ็ะไม่มคีวามผิดตามกฎหมาย เช่น ความเหน็ในเวบ็ไซต์ต่างๆ 

รวมไปถึงเฟซบุ๊กที่ให้แสดงความคิดเห็น หากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ

ลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด

7. ฉะนั้น แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบข้อความที่ผิด พ.ร.บ. เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแล จะ

ถือเป็นผู้พ้นผิด

8. ไม่โพสสิ่งลามกอนาจาร ที่ท�าให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้

9. การโพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชมอย่างให้เกียรติ

10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ท�าให้เกิดความเส่ือมเสียเช่ือเสียง หรือถูกดูหม่ินเกลียดชัง ญาติสามารถ

ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย

11. การโพสด่าว่าผู้อื่น มีกฏหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหา เอาผิดผู้โพสได้ โทษจ�า

คุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

12. ไม่ท�าการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ

13. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้
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โรคไข้หูดับ

(Streptococcus suis) 

เกิดจากการติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัสซูอิส (Streptococcus 

suis)  ท�าให้หมปู่วยและตดิต่อจากหมมูาสูค่น  สมัผสัทางบาดแผล

ตามร่างกาย เยื่อบุตา โดยการสัมผัสกับสารคัดหรั่ง เช่น น�้ามูก 

น�้าลาย และการกินหมูดิบ หรือปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ 

หหูนวกทัง้สองข้าง เวยีนศีรษะ เสยีการทรงตวั มไีข้ อจุจาระ

ร่วง  ประสาทหูอักเสบจนหูดับ ถ้ารุนแรงจะหอบเหนื่อย หนาว

สั่น ปวดศีรษะ เยื้อหุ้มสมองอักเสบ คอแข็ง ข้ออักเสบและมีหนอง

หูหนวกทั้งสองข้าง เวียนศีรษะ เสีย

การทรงตัว มีไข้ อุจจาระร่วง  ประสาทหู

อักเสบจนหูดับ ถ้ารุนแรงจะหอบเหนื่อย 

หนาวสั่น ปวดศีรษะ เยื้อหุ้มสมองอักเสบ 

คอแข็ง ข้ออักเสบและมีหนอง

ผู้เลี้ยงหมูท�างานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ช�าแหละเน้ือหมู ควรสวมเส้ือ รองเท้าบูทยาง สวมถุงมือ หลังงานเสร็จต้อง

ช�าระล้างร่างกายให้สะอาดด้วยน�้าและสบู่ทุกครั้ง

ประชาชนควรเลอืกซือ้เนือ้หมสูด จากตลาด หรอื 

ห้างสรรพสนิค้า ซึง่จะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก

โรงฆ่าสัตว์ ไม่ซื้อหมูที่มีกลิ่นคาวสัคล�้า กดแล้วเนื้อยุบ 

หรือมีราคาถูก เพราะอาจเป็นหมูที่ป่วย ก่อนถูกน�ามา

ช�าแหละขาย

สาเหตุ

อาการ

การรักษา

การป้องกัน ส�าหรับผู้สัมผัสหมู

การป้องกันส�าหรับประชาชน
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สวสัดคีรบัท่านผูอ่้านเมือ่ฉบบัก่อนๆ ผมป้อมเทศกิจได้น�า

เสนอเกี่ยวกับจุดผ่อนผันในที่หรือทางสาธารณะ ที่สามารถขาย

ของหาบเร่แผงลอยได้ แต่ผู้ที่มีความประสงค์จะไปขายของต้อง

ปฎิบัติตามกฎระเบียบของเทศบาลโดยกล่าวเป็นสังเขป ดังนี้ 

1. ผู้จ�าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยผู้จ�าหน่ายต้องมีรายชื่อใน

ใบอนุญาตให้จ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่เทศบาล

ออกให้

2. ใบอนุญาตให้จ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบอนุญาต โดย ห้าม โอน ห้ามเซ้ง 

ห้ามเช่าช่วง คือ ผู้ใดขอคนนั้นต้องขายเอง

3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบอนุญาต เช่น เปล่ียน

ประเภทสินค้าที่จะขาย และชื่อผู้ช่วยขาย เป็นต้น ต้องมาแจ้ง

กับทางเทศบาลทุกครั้ง

4. ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้ขายรายใดไม่มาขายสนิค้าตดิต่อกนั

เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ นายช่างเขต และเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด เทศบาลนครนครสวรรค์จัดระเบียบทางเท้าให้มีทางเดิน

ส�าหรับประชาชน

เรื่อง อยากขายของต้องท�าอย่างไร ? (ตอนที่ 5)

เกิน 15 วัน โดยไม่แจ้งให้ทางเทศบาลทราบจะถูกเพิกถอนใบ

อนุญาตคือไม่ให้ขายในที่นั้นอีกต่อไป

5. ห้ามก่อสร้าง ตั้งแผงในลักษณะถาวรและไม่วางสินค้า

หรืออุปกรณ์นอกเขตพื้นที่ของตนที่ได้รับอนุญาต

6. ต้องรกัษาความสะอาดไม่ก่อให้เกดิส่ิงสกปรก รกรงุรงั

ในบริเวณที่ตนเองขายของ

นี่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์การจ�าหน่ายสินค้าใน

ที่หรือทางสาธารณะ ส่วนที่เหลือไว้ติดตามต่อ

ในฉบบัหน้า ท้ายนีข้อฝากไว้ให้เจ้าของอาคารบ้านเรอืนที่

อยูต่ดิกบัทางเท้าโปรดช่วยกันรกัษาความสะอาดของทางเท้าไม่

ปลูกต้นไม้ในลักษณะรกรุงรังหรือเหี่ยวแห้งโดยให้วางกระถาง

ต้นไม้ชิดอาคารของตนโดยอนุญาตให้ปลูกได้ไม่เกิน 2 ต้น สูงไม่

เกิน 50 ซ.ม. เพื่อเว้นทางเดินด้านหน้าทางเท้าให้กับประชาชน  

หวังว่าทุกท่านคงปฎิบัติตามนะครับ
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ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 289 (4)    

“ผู้ใดฆ่ำผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ต้องระวำงโทษประหำร

ชีวิต” ซึ่งการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หมายความว่า ก่อน

ท�าการฆ่า ผู้กระท�าผิดได้คิดไตร่ตรองทบทวนแล้วจึงตกลงใจ

กระท�าความผิด ไม่ใช่กระท�าไปโดยปัจจุบันทันด่วนเพราะเมา

สุราหรือบันดาลโทสะ การไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุเก่ียวกับ

เจตนาส่วนตัวของผู้กระท�าผิด ผู้ร่วมกระท�าผิดที่มิได้ไตร่ตรองไว้

ก่อนไม่มีความผิดด้วยเพราะกฎหมายมุ่งถึงการไตร่ตรองไว้ก่อน

ซึ่งเป็นสภาพจิตใจของแต่ละคน การจะเป็นตัวการร่วมกันฐาน

ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจึงต้องมีลักษณะเป็นการวางแผน

การคบคิดกันมาแต่ต้นท่ีจะไปฆ่าผู้อื่น หรือด้วยการใช้จ้างวาน 

หรือไปดักฆ่าผู้อื่นโดยมีพฤติการณ์ร่วมกันมาแต่ต้น ดังมีแนวค�า

พิพากษาศาลฎีกาที่ 4577/2558 ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่น

โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ดังนี้

“จ�ำเลยที่ 1 เดินออกจำกร้ำนคำรำโอเกะท่ีเกิดเหตุกลับ

ถึงห้องพัก ซึ่งอยู่ห่ำงประมำณ 2 ถึง 3 กิโลเมตร แล้วจ�ำเลยที่ 2 

ถึงที่ 4 ได้พูดเกลี้ยกล่อมจ�ำเลยที่ 1 ไม่ให้กลับไปอีก ทั้งได้ควำม

ว่ำจ�ำเลยทั้งสี่ออกไปจำกร้ำนคำรำโอเกะท่ีเกิดเหตุได้ประมำณ 

30 นำที ก็กลับมำอีก เมื่อหักเวลำเดินทำงไปและกลับระหว่ำง

ร้ำนคำรำโอเกะทีเ่กดิเหตกุบัห้องพกัของจ�ำเลยทัง้สีเ่ชือ่ว่ำ จ�ำเลย

...การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน...

ที่ 2 ถึงที่ 4 ใช้เวลำพูดเกลี้ยกล่อมไม่ให้จ�ำเลยที่ 1 กลับไปที่ร้ำน

คำรำโอเกะที่เกิดเหตุนำนประมำณ 20 นำที ซึ่งจ�ำเลยที่ 1 น่ำ

จะสำมำรถระงับสติอำรมณ์ท�ำให้โทสะหมดส้ินไปแล้วและกลับ

มำมีสติสัมปชัญญะดีเหมือนเดิม กำรที่จ�ำเลยที่ 1 กลับไปที่ร้ำน

คำรำโอเกะทีเ่กดิเหตแุล้วท�ำร้ำยผู้ตำยจงึหำใช่เป็นเหตกุำรณ์ทีต่่อ

เนื่องกระชั้นชิดกับที่จ�ำเลยที่ 1 ยังมีโทสะอยู่ แต่เป็นเหตุกำรณ์

ที่ขำดตอนไปแล้ว จ�ำเลยที่ 1 จะอ้ำงว่ำกระท�ำโดยบันดำลโทสะ

ไม่ได้ เมื่อจ�ำเลยที่ 1 ตระเตรียมอำวุธมีดของกลำงกลับไปที่

ร้ำนคำรำโอเกะที่เกิดเหตุ ไล่ตำมผู้ตำยที่ว่ิงหนีไปเป็นระยะทำง

ถึง 50 เมตร และใช้อำวุธมีดของกลำงที่เตรียมมำฟันแทงผู้ตำย

อย่ำงแรงหลำยครั้งจนเป็นเหตุให้ผู้ตำยถึงแก่ควำมตำย จึงเป็น

ควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำ

ที่ 4577/2558)”

ถ้าผู้กระท�าความผิดให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่

การพิจารณาคดีมีเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 78 ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่

จะลงแก่ผู้กระท�าความผิดนั้นก็ได้ 

                                       ...พบกันใหม่ฉบับหน้า...
        ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4577/2558
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พิธีทางศาสนา การบ�าเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มีประเพณีส�าคัญอยู่ 2 ประเพณี 

1. ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณนีีค้งเกดิขึน้จากความจ�าเป็นทีว่่าสมยัก่อนยงัไม่มไีฟฟ้าใช้กนัดงัปัจจบุนั เมือ่พระสงฆ์จ�าพรรษารวมกนัมาก ๆ กจ็�าต้องปฏิบตัิ

กิจวัตรเช่น การท�าวัตรสวดมนต์เช้ามืดและตอนพลบค�่า การศึกษาพระปริยัติธรรมกิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องการแสงสว่างโดยเฉพาะ แสง

สว่างจากเทยีนทีพ่ระสงฆ์จดุบชูาพระรตันตรยัและเพือ่ต้องการใช้แสงสว่างโดยตรงด้วยเหตนุีพ้ทุธศาสนกิชนจงึนยิมหล่อเทยีนต้นใหญ่ กะ

ว่าจะจุดได้ตลอดเวลา ๓ เดือนไปถวายพระภิกษุในวัดใกล้ ๆ บ้านเป็นพุทธบูชา เทียนดังกล่าวเรียกว่า เทียนจ�าน�าพรรษา

2. ประเพณีถวายผ้าอาบน�้าฝน

การถวายผ้าอาบน�า้ฝนนี ้เกดิข้ึนแต่สมยัพทุธกาล คอื มหาอบุาสกิา ชือ่

ว่า วสิาขาได้ทูลของพระบรมพทุธานญุาตให้พระสงฆ์ ได้มผ้ีาอาบน�า้ส�าหรบั

ผลดัเปลีย่นเวลาสรงน�า้ฝนระหว่างฤดฝูน นางวสิาขาจงึเป็นสตรคีนแรกทีไ่ด้

ถวายผ้าอาบน�้าฝนแด่พระสงฆ์ 

ด้วยเหตนุี ้เมือ่ถงึวันเข้าพรรษา พทุธศาสนกิชน ตัง้แต่สมยักรงุสโุขทยั

ราชธาน ีจึงนยิมน�าผ้าอาบน�า้ฝนไปถวายผ้าอาบน�า้ฝนถวายพระสงฆ์ผูจ้ะอยู่

พรรษา พร้อมกับอาหารและเครื่องใช้ที่จ�าเป็นต่าง ๆ

แม้ในปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนไทยก็คงยังปฏิบัติกิจกรรม อย่างนี้อยู่

บางวดัมีการแจกฎกีานดัเวลา ประกอบพธิถีวายผ้าอาบน�า้ฝน (วสัสิกสาฎก) 

หรือ ผ้าจ�าน�าพรรษาและเครื่องใช้อื่นๆ ณ ศาลาบ�าเพ็ญกุศล

เทศบาลนครนครสวรรค์เชิญชวน

ร่วมรักษาศีล และอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
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นายจติตเกษณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์น�า

ผูอ้�านวยการส่วนควบคมุการก่อสร้างอาคารและผงัเมอืง ส�านกัการช่าง

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีเกีย่วข้องลงพืน้ท่ีส�ารวจแนวทางการวางท่อระบาย

น�้าเพื่อรองรับการระบายให้สะดวกมากยิ่งข้ึน อีกท้ังเพื่อรองรับการ

การก่อสร้างเขื่อนใหม่บริเวณซอยโกสีย์ 30 ถึง บริเวณซอยโกสีย์ 14

เจ้าหน้าท่ีประจ�าโรงปรบัปรงุคณุภาพน�า้ ส�านกัการช่าง เทศบาล

นครนครสวรรค์ ออกตรวจสอบบ�ารุงรกัษาเครือ่งสบูน�า้ดเีซล ท่ีเทศบาล

นครนครสวรรค์ได้น�าไปติดตั้งเพิ่มเติมไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ระบายน�้าบริเวณสถานีสูบน�้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์

(ศูนย์การค้าท่ารถ) และด้านข้างศาลอุทธรณ์ภาค 6 เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติในช่วงเวลาฝนตกหนัก

ทัง้นีเ้ทศบาลนครนครสวรรค์ยังคงขอความร่วมมอืประขาชนทกุ

ท่านงดทิง้ขยะมลูฝอยและเศษวสัดตุ่างๆ ลงในท่อระบายน�า้ เนือ่งจาก

จะมีผลกระทบต่อระบบการระบายน�้าโดยรวม

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 

สั่งการเจ้าหน้าที่ส�านักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ ติดตั้ง

เครื่องสูบน�้าเพ่ิมเติม บริเวณด้านข้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการระบายน�้าในบริเวณด้านหลังศาลอุทธรณ์ ภาค 6

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

ตรวจสอบการก่อสร้างแนวขอบถนน บรเิวณถนนรมิแม่น�า้เจ้าพระยา

เชงิสะพานเดชาตวิงศ์ โดยมกีารเพิม่ช่องทางลงของน�า้เพือ่ให้สามารถ

ระบายน�้าได้เร็วมากขึ้น
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เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับ บริษัท นิภาพรพัฒน์ จ�ากัด (วีสแควร์-พลาซ่า) และ บริษัท โตโยต้า นครสวรรค์ 

1981 จ�ากัด จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนช�าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยได้ท�าการจับรางวัลไปเมื่อวันจันทร์ 

(26 มิ.ย 59) ที่ผ่านมา 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีทั้งหมด 20 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลที่ 1 โทรทัศน์ LED คุณวรัญญู วงษ์สวรรค์ 

รางวัลที่ 2 ตู้เย็น คุณธนพร ก�าเนิดเกียรติศักดิ์ 

รางวัลที่ 3 เครื่องซักผ้า คุณเจนจิรา ไพบูลย์รุ่งเรือง 

รางวัลที่ 4 ไมโครเวฟ บริษัท บูทส์ จ�ากัด สาขา เดอะวอล์คนครสวรรค์ 

รางวัลที่ 5 ไมโครเวฟ คุณบุปผา สุขเอม 

รางวัลที่ 6 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า คุณสมศักดิ์ แต่วิลัย 

รางวัลที่ 7 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า บริษัทศรีนครแอ็กโกรเอ็กซเชนจ์ จ�ากัด 

รางวัลที่ 8 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า คุณประพัทศร นิลสนธิ 

รางวัลที่ 9 พัดลมตั้งพื้น คุณประจวบ ชะนะ 

รางวัลที่ 10 พัดลมตั้งพื้น คุณสุกัญญา ศรีวิราช 

รางวัลที่ 11 พัดลมตั้งโต๊ะ คุณสืบพงษ์ คงแสงดาว

รางวัลที่ 12 พัดลมตั้งโต๊ะ คุณอนุชา วรารักษ์สกุล 

รางวัลที่ 13 กระติกน�้าร้อนไฟฟ้า คุณเกียรติ อัมพรายน์ 

รางวัลที่ 14 กระติกน�้าร้อนไฟฟ้า คุณชวลิต คุ่ยหอม 

รางวัลที่ 15 เครื่องปั่นน�้าผลไม้ คุณปารุษยา หอยสังข์ 

รางวัลที่ 16 เครื่องปั่นน�้าผลไม้ คุณมา พิมพ์สวรรค์ 

รางวัลที่ 17 กระทะไฟฟ้า คุณบรรจง จันทร 

รางวัลที่ 18 กระทะไฟฟ้า คุณวิภาดา วิเชียร 

รางวัลที่ 19 เตารีด คุณศิริณี คล้ายแจ่ม 

รางวัลที่ 20 เตารีด บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ�ากัด สาขาบิ๊กซีนครสวรรค์ 2 

ทั้งนี้ผู้ที่มีรำยชื่อรับรำงวัลสำมำรถมำติดต่อขอรับรำงวัลได้

สอบถำมโทร. 0-5621-9555ต่อ2305,2306 0-5621-9532-3

โครงการ ช�าระภาษีมีรางวัล

ปีที่ 2 ประจ�าปี 2560



หรือ www.nsm.go.th


