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 facebook : เทศบำลนครนครสวรรค์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานค�าขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

เพื่อมาเป็น ก�าลังไทย ให้แข็งแรง
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	 วาระเฉลิมพระชนมพรรษา	 	 พระแม่เจ้าแห่งประชาชาวสยาม

พระบารมีเลื่องลือระบือนาม	 	 	 ทุกเขตคามแหล่งหล้าบารนี

	 พระทรงเป็นชนนีศรีประเทศ		 ทรงปกเกศป้องทุกข์ชนสุขศรี

พระทรงเป็นปิ่นไผทในธาตรี		 	 องค์ราชินียอดพธูคู่พารา

	 ทรงพัฒนาศิลปาชีพเสริมสุขศานต์	 สร้างโครงการป่ารักน�้าล�้าคุณค่า

ทรงงานหนักโอบเอื้อเพื่อประชา	 	 พระเมตตาดุจน�้าทิพย์ชโลมใจ

	 ขอพระองค์ทรงเกษมศิริสวัสดิ์	 เฉลิมชนม์ดลพิพัฒน์เฉลิมสมัย

เป็นขวัญชาติขวัญกมลชนชาวไทย	 	 ขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้หาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง เทศบาลนครนครสวรรค์

อุษฎี ลอยเมฆ  ประพันธ์
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นีเ่ป็นเพยีงประโยคหนึง่จากความรูส้กึของเดก็

นักเรียนสมาชิกวงกลองยาว โรงเรียนเทศบาลวัด

พรหมจรยิาวาส (ท.3) ทีถ่่ายทอดความประทบัใจทีม่ี

อยู่ร้อยเรียงผ่านมาเป็นตัวอักษรบนกระดาษ  ความ

ประทับใจเหล่านี้ยังคงถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่น แม้นระยะ

เวลาจะผ่านมาเกือบทศวรรษแล้วก็ตาม กลองยาวโรงเรียนเทศบาลวัด

พรหมจริยาวาสยังคงถูกขับขาน

“รู้สึกประทับใจในกำรแสดงกลองยำว และ

ได้อนรุกัษ์วฒันธรรมให้ยนืนำนให้อยูก่บัลกูหลำน

ต่อไป”

นบัถอยหลังกลับไปเมือ่ปี พ.ศ. 2552  คณะครโูรงเรยีนเทศบาลวดัพรหมจรยิาวาส ได้มองเหน็ถึงความส�าคญัของวฒันธรรม

ไทยทีเ่กรงว่าจะเลอืนลางและจางหาย ประกอบกบัทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มกีารส่งเสรมิในเรือ่งของการอนรุกัษ์วฒันธรรม

โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของ การละเล่นพืน้บ้าน งานหัตถกรรม ประเพณีต่างๆ  จงึได้มกีารจดัตัง้โครงการอนรุกัษ์วฒันธรรม

ท้องถิ่น  “ร�ากลองยาว”  ขึ้นมา  เพื่อเยาวชนตัวน้อยๆ เหล่านี้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ควรสืบสาน  

เทศบาลนครนครสวรรค์ ส่งเสริมกลองยาว

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)

สานต่อการละเล่นพื้นถิ่นให้คงอยู่คู่ลูกหลาน
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“ร�ำกลองยำว” เป็นการละเล่นพื้นถิ่นของชาวจังหวัดนครสวรรค์ท่ีมีมายาวนาน  ท่าร่ายร�าและเนื้อเพลงจะมีจังหวะที่

สนกุสนานตลอดจนมกีารแสดงต่อตวัโชว์โดยใช้กลองยาว เพ่ือให้เกิดความตืน่เต้นและครกึครืน้ต่อผูเ้ล่นและผูช้ม  ตลอดจนเสือ้ผ้า

หน้าผมที่แต่เดิมไม่มีแบบแผน แต่ต่อมาได้คิดประดิษฐ์ชุดขึ้นมาใหม่โดยแปลงจากชุดลิเก  โดยจะนิยมเล่นตามงานต่างๆ  อย่าง

งานตรุษ งานสงกรานต์ งานแห่นาค แห่พระและแห่กฐิน ฯลฯ และทุกครั้งก่อนการร�ากลองยาวจะมีพิธีไหว้ครู เช่นเดียวกับคณะ

กลองยาวโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จะมีพิธีไหว้ครูกลองยาวก่อนการเล่นทุกครั้ง รวมถึงพิธีไหว้ครูกลองยาวและครอบ

ครูดนตรีไทยซึ่งท�าการจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

การร�ากลองยาวนั้นมิใช่เรื่องยากแต่ก็มิใช่เรื่องง่าย  เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ล้วนแล้วแต่ต้องฝึกฝน

ให้เกดิความช�านาญ  ตลอดจนท่วงท่าทีอ่่อนช้อยสวยงาม  นอกจากเรือ่งของการอนรุกัษ์วฒันธรรมแล้วยงัแฝงไปด้วยความอดทน   

การสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและการท�างานร่วมกันของหมู่คณะ  ถ้อยทีถ้อยอาศัย การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน

งานตรุษจีน  งานแห่เทียน งานทอดกฐิน งานท่องเที่ยววิถีไทย งานแต่งงาน ล้วนแล้วแต่เป็นเวทีของนักเรียนที่ได้แสดงออก

ถึงวฒันธรรมประเพณไีทยทีม่มีาอย่างยาวนานให้ประชาชนได้ชม ความพร้อมเพรยีง ความสนกุสนานในการเล่นทีส่ือ่ออกมาจาก

แววตาและท่าร่ายร�าจงัหวะการร้องทีค่รกึครืน้ท�าให้ กลองยาวของโรงเรยีนเทศบาลวดัพรหมจรยิาวาสเป็นทีต่ดิตาและตดิใจแก่ผู้

พบเห็นมาโดยตลอด

ร�ำกลองยำว กำรละเล่นวิถีพื้นถิ่น ที่เรียบง่ำย  แต่ยังมิถูกลืม ยังคงไว้ซึ่งวัฒธนธรรมที่งดงำมส่งต่อสู่รุ่นหลำน
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วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณห้อง

โถงชัน้ 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายธนาคม จงจริะ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสาธิตการ

เพาะเมล็ดดอกดาวเรือง ในการนี้นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ 

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางจินตนา เสรีภาพ รองนายก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล

นครนครสวรรค์ร่วมในกิจกรรม

โดยตามที่ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง

และดอกไม้สีเหลือง ซ่ึงเป็นสีประจ�าวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ดอกไม้

สีเหลืองดังกล่าวออกดอกและบานสะพรั่งในช่วงวันที่ 20 ตุลาคม 

2560 เป็นต้นไป เพือ่ใช้ประดบัสถานทีร่าชการ สถานทีส่�าคญั บ้าน

เรือนในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวน้ีขึ้นเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน 

และประชาชนได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองใน

กิจกรรมดังกล่าว
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เจ ้าหน ้าที่ทหารกองก�าลังรักษาความสงบ

เรยีบร้อยจงัหวดันครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ภูธรเมืองนครสวรรค์ เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง(เทศ

กิจ) ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส�านักการ

ช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด�าเนินการจัดระเบียบ

ทางเท้าสาธารณะ 

 โดยด�าเนนิการประชาสัมพนัธ์ระเบยีบ ข้อปฏิบัติ 

พร้อมทัง้ขอความร่วมมอื ผูป้ระกอบการ เจ้าของอาคาร

บ้านเรอืนให้เคล่ือนย้ายส่ิงของบนทางเท้า เพือ่ให้มพีืน้ที่

ทางเท้าให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

และปลอดภัย

นคร “สวรรค์” สวย เราช่วยกัน
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      พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่

      เน้นคุ้มครองสุขภาพ

 ผู้ไม่สูบบุหรี่ และเยาวชน

ก�ำหนดห้ำมขำยหรือให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบแก่บุคคลที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 20 ปี1

ห้ำมแบ่งซองขำยบุหรี่เป็นรำยมวนปี7

เพิ่มโทษผู้ฝ่ำฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บำทปี8

ก�ำหนดหน้ำที่ให้เจ้ำของสถำนที่สำธำรณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้ำที่ต้องประชำสัมพันธ์ 
แจ้งเตอืน ดูแลให้ไม่มกีำรฝ่ำฝืนสบูบหุรีใ่นเขตปลอดบหุรี ่หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัไม่เกนิ 3,000 บำท9

ห้ำมให้บุคคลที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี เป็นผู้ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ2

ห้ำมขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบใน 4 กลุ่มสถำนที่ ได้แก่ วัดหรือสถำนที่ปฏิบัติพิธีกรรมทำงศำสนำ 
สถำนพยำบำลและร้ำนขำยยำ สถำนศึกษำทุกระดับ สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก3

ก�ำหนดห้ำมโฆษณำสื่อสำรกำรตลำดผลิตภัณฑ์ยำสูบในทุกรูปแบบ 
อำทิ พริตตี้ส่งเสริมกำรขำยในงำนคอนเสิร์ต4

ห้ำมผู้ประกอบกำรธุรกิจผลิตภัณฑ์ยำสูบท�ำกิจกรรม CSR อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล 
หรือองค์กร ที่เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยำสูบ 5

ห้ำมตั้งวำงโชว์ผลิตภัณฑ์ยำสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขำยปลีก
ที่ท�ำให้ผู้บริโภคหรือประชำชนมองเห็น6
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นายวรวฒุ ิตนัวสิทุธิ ์รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ น�าเจ้าหน้าทีส่�านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสขุ 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนชุมชนให้ร่วมกนัท�าลายแหล่งเพาะพนัธุล์กูน�า้ยงุลาย พาหะและต้นเหตขุองโรค

ไข้เลือดออก 

ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ อาสาสมัครสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ 

ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป. ปราบยุงลาย ประกอบด้วย

1. ปิด ปิดภาชนะน�า้กนิน�า้ใช้ให้มดิชดิหลงัการตกัใช้น�า้ทกุครัง้ เพือ่ป้องกนั

ยุงลายลงไปวางไข่ 

2. เปลี่ยน เปลี่ยนน�้าในแจกัน ถังเก็บน�้า ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน�้าที่

จะกลายเป็นยุง 

3. ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน�้าในภาชนะใส่น�้าถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์

เก็บน�้าขนาดใหญ่ 

4. ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่

เกาะพักของยุงลาย 

5. ปฏิบัติ เป็นประจ�าจนเป็นนิสัย

และ 1 ข. ขดัไข่ยงุลาย เนือ่งจากยงุลายจะไข่เหนอืระดบัน�า้ 1-2 เซนตเิมตร 

นั้น เมื่อมีน�้ามาเติมจนท่วมหลังไข่ก็จะฟักตัวเป็นลูกน�้า แต่หากไม่มีน�้ามาเติมจน

ท่วมถึงก็จะแห้งติดผนังภาชนะอย่างนั้นได้นานเป็นปี และเม่ือมีน�้ามาท่วมเม่ือ

ใด ไข่ก็พร้อมจะแตกตัวเป็นลูกน�้าภายในได้ใน 30 นาที ซึ่งยุงตัวเมีย 1 ตัวไข่ครั้งละ 50-150 ฟอง 4-6 ครั้งในช่วงชีวิตประมาณ 60 วัน

ของยุง ฉะนั้นยุงตัวหนึ่งจะมีลูกได้ราว 500 ตัว จึงจ�าเป็นต้องมีการขัดไข่ยุงลายในภาชนะด้วย โดยใช้ใยขัดล้าง หรือแปรงชนิดนุ่มช่วยใน

การขัดล้าง และทิ้งน�้าที่ขัดล้างนั้นบนพื้นดินเพื่อให้ไข่แห้งตายไปไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน�้า ซ่ึงอาจจะเป็นแหล่งน�้าใสน่ิงท�าให้ไข่บางส่วน

รอดและเจริญเป็นลูกน�้าและยุงลายได้อีก

รณรงค์ท�าลาย

แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย 
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กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ส�านักการสาธารณสุขและ      

ส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ออกตรวจเฝ้าระวัง พร้อม

ให้ความรู้ในการใช้น�้ามันทอดอาหารแก่ผู้จ�าหน่ายอาหารในตลาด

และสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ศูนย ์บริการสาธารณสุข ส�านักการสาธารณสุขและ                  

สิง่แวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ด�าเนนิโครงการเยีย่มผูพิ้การ 

ผูป่้วยผูส้งูอายเุรือ้รัง ในชมุชนต่างๆ เพือ่ตรวจสขุภาพ ให้ค�าแนะน�า

วิธีปฏิบัติ การดูสุขภาพของประชาขนในชุมชนต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.               

นายวรวุฒิ ตันวิสุทธ์ิ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็น

ประธานในพธิเีปิดการอบรมโครงการเตรยีมพร้อมรบัสงูวยั ใจมสุีข 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 อาคารกลุม่งานป้องกันและควบคมุโรคตดิต่อ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ 

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม 3/1 เทศบาล

นครนครสวรรค์ นายสฤษดิ์ โพวันดี ผู้อ�านวยการส�านักการ

สาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกบัผูแ้ทน

ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ ประชุมชี้แจงแนวทาง

เฝ้าระวังป้องกันโรคสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (โรคไข้หูดับ) พร้อมให้

ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการค้าเนือ้หมใูนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
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กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา	ประจ�าปี	พ.ศ.2560

เทศบาลนครนครสวรรค์
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วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม เกาะกลางอุทยานสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธน

รฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการวยัรุน่ยคุใหม่กบัปัญหาเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และ

โครงการร้อยเรียงดวงใจ สานสัมพันธ์ครอบครัวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้ง 2 โครงการ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชมุชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิความเข้มแขง็ของสถาบนัครอบครวั 

ให้สมาชกิในครอบครวัเรียนรู้ถงึความส�าคญัของครอบครวั เกดิความตระหนกัถงึความส�าคญัของการเสรมิสร้างความเสมอ

ภาคระหว่างชายหญิง ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ลดปัญหาสังคมต่างๆ อาทิ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร

นอกจากการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว” แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมในลักษณะ วอล์คแรลลี่ 

แบ่งเป็นซุ้มกิจกรรมต่างๆ อาทิ ซุ้มย้อนรอยวัยรุ่น ซุ้มเส้นทางชีวิต ซุ้มดับไฟ..ใต้อารมณ์ ซึ่งแต่ละซุ้มจะมีการสอดแทรก

ความรู้เรื่องเพศและความเสมอภาคในครอบครัว

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่กับปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

และโครงการร้อยเรียงดวงใจ สานสัมพันธ์ครอบครัวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์



14

นายศริมิงคล รัตนภมู ินกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต เข้ารบัเกยีรตบิตัรเยาวชนดเีด่น ด้านกฬีา ของจงัหวดันครสวรรค์ 

ประจ�าปี 2560 จากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายศิริมงคล รัตนภูมิ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ต�่ากว่า 15 ปี โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลศิทางด้านกีฬานกัเรยีนโรงเรยีนในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ ของนายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

ได้รับการคัดเลือกให้ติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี และ16 ปี อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟุตบอลเยาวชนโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา และฟุตบอลกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

ประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา

นายธีระเดช บางสมบุญ ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็น

ประธานในการประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.

256 1- 2564) 

ซึ่งเป็นแนวทางตามท่ีส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ป.ป.ช.) ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ 

พร้อมด้วยคุณกรธัช อัตตนนท์ คุณพรศักดิ์ แสงรัตนชัยกุล ร่วมกัน

มอบเงินช่วยเหลือ จ�านวน 18,000 บาท ให้แก่ครอบครัว เด็กชาย     

ชินวัฒน์ ศรีสุข อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีน

เทศบาลวดัวรนาถบรรพต ซึง่ป่วยเป็นมะเรง็เมด็เลือดขาว ปัจจบุนั

แพทย์พบอาการสมองตาย 20 เปอร์เซนต์ มผีลท�าให้ไม่สามารถเดนิได้
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วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายก

เทศมนตรนีครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายนรินัดร์ บรบิรูณ์ศกัดิ ์ผูจ้ดัการธนาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน) สาขานครสวรรค์และคณะผูบ้รหิาร

เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกันมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศลให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จาก

สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ 16 แห่ง จ�านวน 308 ทุน รวม 836,000 บาท

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการร้อยดวงใจ สู่คนหัวใจหิน 

เลิกเหล้าครบพรรษา 

นายจติตเกษมณ์ นิโจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

มอบเสื้อกันฝนจ�านวน 300 ตัวให้ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและ

ก�าลังใจในการท�างาน ณ พสัดสุ�านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เทศบาลนครนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม.2560 เวลา 09.00น. ที่ โรงแรม

พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ 

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวทิพย์วรรณ          

อยู่เกษม ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ส�านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วม          

ลงนามในบนัทกึความร่วมมอืโครงการน�าร่อง ภายใต้โครงการเตรยีม

ความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก 
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ศีลธรรมไม่กลับมา...

โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

เคยอ่านเจอค�าบอกเล่าว่า ก่อนเข้านอนและช่วงตืน่เช้ามา

ควรคดิในสิง่ดีๆ  ได้ยนิเรือ่งทีด่ีๆ  เพราะจะท�าให้สมองบนัทกึเรือ่ง

สร้างสรรค์เหล่านัน้ไว้และมผีลดต่ีอการด�าเนนิชวีติของตวัเราใน

วนันัน้ด้วย ในทางตรงข้ามถ้าเราคดิหรอืรบัฟังแต่เรือ่งในทางลบ 

สมองก็จะโปรแกรมแต่เรื่องร้ายๆ ส่งผลร้ายต่อความคิด การ

พูดจา และการกระท�าของเราเช่นกัน

คดิใคร่ครวญดแูล้วกเ็หน็ว่าน่าจะมส่ีวนจรงิอยูบ้่าง  แต่ใน

ทางปฎบิตัขิองผูเ้ขยีน และเชือ่ว่าของผูอ่้านอกีหลายๆ ท่าน กค็ง

ไม่ค่อยจะส�าเร็จเท่าใดนัก  

เพราะก่อนนอนก็ชมรายการทุบโต๊ะข่าวบ้าง ข่าว 3 มิติ

บ้าง พอตื่นเช้ามาก็อีกแล้ว...ทั้งข่าวดึกก่อนเข้านอนและข่าวเช้า

จากโทรทศัน์สารพนัช่อง ล้วนแต่น�าเสนอข่าวฆ่าแกงกนั สามฆ่ีา

ภรรยา ลูกหลานฆ่าบุพการี ปู่ย่าตายาย  ลูกจ้างฆ่านายจ้าง  ลูก

หนี้ฆ่าเจ้าหนี้....ฯลฯ... เรียกว่าพาให้จิตตกกันตั้งแต่เข้านอนยัน

เช้าเลยทีเดียว

ถึงแม้จะเตือนใจตัวเองว่า...ดูและฟังแบบสักแต่ว่า... ไม่

ต้องคดิตามหรือปรงุแต่ง  แต่ด้วยความเป็นปถุุชนกเ็ผลอไผลเกดิ

อารมณ์ร่วม อดไม่ได้ทีจ่ะวิเคราะห์วจิารณ์  จนบางครัง้ถึงกับบ่น

ว่าด่าทอไปตามเนื้อข่าวด้วยก็มี !!

วันหยุดที่ผ่านมาจึงค้นหาหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อจะเยียวยา

จิตใจของตัวเอง แน่นอน...ต้องเป็นหนังสือธรรมะท่ีเป็นธรรมะ

แท้ ก็ไปเจอหนังสือชื่อ”เศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา” ของท่าน

พุทธทาสเล่มหนึ่ง ซ่ึงมีเน้ือความตอนหน่ึงในการบรรยายธรรม

ที่น่าสนใจ นั่นคือหัวข้อ “เราก�าลังไม่รู้ว่าปัญหาทุกอย่างนั้น มัน

มาจากการขาดศีลธรรม”

อ่านแล้วรูส้กึว่า ค�าสอนของท่านพทุธทาสนี ้นอกจากจะไม่

เคยล้าสมยัแล้ว  ยงัเข้ากบัยคุสมยัปัจจบุนัเป็นอย่างดอีกีด้วย  เช่น

“เดี๋ยวน้ี เราไปโทษปัญหาทางเศรษฐกิจกัน หลับตาโง่  

ไปโทษปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่รู้ว่ามันมาจากการขาดศีลธรรม 

ปัญหาทางเศรษฐกจิมนัจงึเกดิขึน้ ในบ้านเรา ในประเทศเรา หรอื

ในโลกทีเ่ราโง่ทีส่ดุกนัเกือบทัง้โลกนีก้ว่็า ถ้าเราไปยดึถอืศลีธรรม 

จะท�าให้เราเสียเปรียบผู้อื่น....ฯลฯ”

“เราก�าลังตีความหมาย หรือ ตีค่าของศีลธรรมผิด เรา

เกลยีดศลีธรรมเพราะเราตคีวามหมายของศลีธรรมผดิ เราเกลยีด

ศีลธรรมเพราะว่ากิเลสของเรามันต้องการอย่างอื่น...”

เอาละสิ (ผู้เขยีนนกึในใจ)  แล้วกเิลสมนัคืออะไรล่ะ  นกึถงึ

ความรู้สมัยเรียนวิชาศีลธรรม...(ซึ่งสมัยนี้ไม่มีวิชานี้ในหลักสูตร

แล้ว) ก็จ�าได้ว่า กิเลส คือสิ่งที่ท�าให้จิตใจเศร้าหมอง ขุ่นมัว มีจิต

อันไม่บริสุทธิ์ และขัดขวางความสงบทางจิตใจ

ประโยคนี้น่าคิด...ที่ว่า “เรำเกลียดศีลธรรมเพรำะว่ำ

กิเลสของเรำมันต้องกำรอย่ำงอื่น” เพราะในตอนท้ายท่าน

พุทธทาสสรุปเนื้อหาในการบรรยายธรรมตอนนั้นด้วยถ้อยค�าที่

ทกุท่านคงจะคุ้นหกูนัด ีนัน่คือ ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวนิาศ

ถงึเวลาแล้วทีพ่วกเราต้องช่วยกนัฉุดรัง้ศีลธรรมให้กลับมา

โดยเร็ว  อย่างน้อยก็เริ่มที่ตัวเรานี่แหละ...จริงไหม ?

ติดตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ปั่นวัดใจ มังกรปำกน�้ำโพ



17

ประโยชน์ของกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย

ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด แบบไร้สายนั้นจะมีข้อดีใน

เรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านการเลือกซื้อตัวกล้องวงจรปิดและการ

ตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพราะกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถตดิ

ตัง้เองได้โดยไม่ต้องมคีวามรูอ้ะไรมากกส็ามารถตดิตัง้เองได้เพยีง

แค่มีอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบไร้สายครบก็

สามารถท�าได้และก็ต้องมีเร้าเตอร์ที่ใช้ส�าหรับปล่อยสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อกับตัวกล้องวงจรปิดเพ่ือให้ภาพนั้น

สามารถใช้งานอย่างปกติแต่ส�าหรับข้อเสียในการติดตั้งกล้อง

วงจรปิดแบบไร้สายจะมีปัญหาในด้านของสัญญาณภาพที่อาจ

จะไม่เสถียรเหมือนกับตัวกล้องวงจรปิดท่ีใช้สายในการเดินสาย

ติดตั้ง

โดย.. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กองวิชำกำรและแผนงำน

ข้อด ีของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบไร้สายที่มีการติดตั้งและมีการใช้งานที่เพิ่มมาก

ขึ้นในปัจจุบันนั้นก็เป็นเพราะมีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกกว่า อีกทั้งยังสามารถติดตั้งเอง

ได้ถึงแม้จะไม่ความรู้หรือไม่มีประสบการณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเลยก็ตาม ราคาของ

ตัวกล้องวงจรปิดแบบไรสายก็ไม่สูงมากและยังหาซื้อได้ง่าย จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้หลายคน

นั้นเลือกใช้กล้องวงจรปิดแบบไร้สายเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง 

การใช้งานกล้องวงจรปิดแบบไร้สายส�าหรับปัจจุบันนี้ที่มีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

เน่ืองจากลักษณะการใช้งานหรือลักษณะของการติดตั้งที่สามารถท�าเองได้ จึงท�าให้หลาย

ท่านเลอืกใช้กล้องวงจรปิดประเภทไร้สายกนัมากขึน้ เพราะไม่ต้องไปเสยีค่าใช้จ่ายในด้านของ

การเดินสายติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายไปกับการเดินสายที่ไม่จ�าเป็น

แต่การเลือกซื้อกล้องวงจรปิดแบบไร้สายก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะของที่ใช้ทุกอย่างย่อม

มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน

 ปัญหำ ในด้านของสัญญาณภาพที่อาจจะไม่เสถียรเหมือนกับตัวกล้องวงจรปิดที่ใช้สายในการเดินสายติดตั้ง ซึ่งจะมี

ความเสถียรกว่ากล้องวงจรปิดแบบไร้สาย รวมถึงยังมีความปลอดภัยกับตัวข้อมูลอีกด้วย ซึ่งกล้องวงจรปิดแบบไร้สายจะมี

ความปลอดภัยน้อยกว่าระบบกล้องวงจรปิดแบบเดินสายเป็นอย่างมาก แต่ข้อเสียของการเดินสายนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการ

ติดตั้งที่สูงกว่าระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย เพราะหลายท่านไม่สามารถติดตั้งเองได้เหมือนกับตัวกล้องวงจรปิดแบบไร้

สาย แต่ถ้าหากท่านมีความรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดการเดินสายติดตั้งจะดีกว่าการติดต้ังระบบแบบไร้สายกว่า เพราะมี

ความเสถียรของภาพดีกว่า
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พระภิกษุสงฆ์เป็นเน้ือนาบุญของโลก 

เนือ่งจากท่านช่วยรกัษาและสบืทอดพระศาสนา 

ให้เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและชี้ทางพ้นทุกข์ให้แก่

มวลมนุษย์ทั้งหลาย อุบาสก อุบาสิกา จึงพากัน

กราบไหว้บูชาพระภิกษุ ซึ่งห่มผ้ากาสาวพักตร์หรือผ้าเหลือง อัน

เป็นสัญลักษณ์ “ธงชัยแห่งพระอรหันต์” แต่ปัจจุบันยังมีมนุษย์

โล้นเหลือง ผู้ใจบาปหยาบช้าหลงผิดน�าเอาของสูง “ผ้าเหลือง” 

มาห่มกายเพ่ือหาลาภสกัการะ และผลประโยชน์ของตนและพวก

พ้อง ตัง้แต่การออกบณิฑบาต เรีย่ไร ไปจนถงึการฉ้อโกงประชาชน 

มนษุย์โล้นเหลอืงจ�าพวกนีน้อกจากนรกในใจ และในปรโลกจะรอ

ลงโทษทณัฑ์อย่างสาหสัหนกัหนาแล้ว กฎหมายบ้านเมอืงก็ยงัเอา

โทษ และอาจติดคุกติดตะรางได้ด้วย

กฎหมายอาญา มาตรา 208

“ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายแสดงว่าเป็นภิกษุสา

เณร นักพรต หรอืนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพือ่ให้บุคคล

อื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

                     พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/.

แต่งกายเลียนแบบสงฆ์

ออกเรี่ยไรเงิน ผิดกฎหมาย

อาญา มีโทษถึงจ�าคุก
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สวสัดคีรบัท่านผูอ่้าน ผมป้อมเทศกจิและวารสารเทศบาลบ้านเรากลบัมาพบท่านเหมอืนอย่างเคยในเดอืนสิงหาคมนี ้ถอืว่าเป็น

เดือนของแม่ เพราะวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็น

วันแม่แห่งชาติด้วย จึงขอให้เราทุกคนรักและกตัญญูกตเวทีต่อแม่ทั้งแม่หลวงของแผ่นดินและแม่เราของมากๆ กันนะครับ นอกจาก

นี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมปลูกต้นดาวเรืองหรือต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้ดอกไม้บานสะพรั่งทันงานถวาย           

พระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลายเดือนตุลาคมนี้ ในฉบับนี้ เรามาติดตามต่อจากฉบับที่แล้วกันดีกว่าครับ

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครนครสวรรค์จัดเก็บป้ายโฆษณาพร้อมจัดระเบียบร้านค้า
ตามเส้นทางเสด็จพระราชด�าเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง อยากขายของต้องท�าอย่างไร ? (ตอนที่ 6)

7. ห้ามให้เกดิเหตรุ�าคาญ เช่น เสยีงดงั มกีลิน่เหมน็รบกวน

ผูอ้ืน่ เป็นต้น และต้องไม่ท�าให้ทรพัย์?สนิของทางราชการเสยีหาย 

เช่น ทุบทางเท้า เจาะถนน ก�าแพง เป็นต้น 

8. ต้องจ�าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก�าหนดและเมื่อเลิก

จ�าหน่ายในแต่ละครั้งให้เก็บสิ่งของ อุปกรณ์ สัมภาระ ทุกชนิด 

ออกจากบริเวณที่จ�าหน่าย ห้ามตั้งทิ้งไว้

9. ต้องต่อใบอนุญาตให้จ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะก่อนใบอนุญาตนั้นหมดอายุ  หากไม่ประสงค์จะขาย

ต่อให้ไปแจ้งยกเลิกใบอนุญาตที่ส�านักการสาธารณสุขฯ ชั้น 1 

เทศบาลนครนครสวรรค์ หากผู้ใดจ�าหน่ายสินค้าโดย ไม่มีใบ

อนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  2,000  บาท

10.  เทศบาลฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการให้จ�าหน่ายสนิค้า  และ

การขอใช้พื้นที่ให้กับหน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน

ในการจัดงานประเพณีหรืองานสาธารณกุศลต่างๆ โดย

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และจะจัดหาพื้นที่จ�าหน่ายให้ท่าน

เป็นการชั่วคราว จนกว่าการจัดงานนั้นจะสิ้นสุดลง

11. ต้องแสดงใบอนุญาตขณะจ�าหน่ายสินค้าในบริเวณ

พื้นที่จ�าหน่ายของตน  หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกดูหาก

ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

12. ส�าหรับผู้จ�าหน่ายอาหารจะมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมพอ

สังเขป คือ ต้องสวมผ้ากันเปื้อนและหมวกครอบศีรษะ ขณะ

ประกอบอาหาร ต้องใช้อุปกรณ์ และสวมถุงมือในการหยิบจับ

อาหาร ต้องรกัษาความสะอาดของร่างกายทัง้ปรงุและผูจ้�าหน่าย 

เคาน์เตอร์หรือชั้นวางจ�าหน่ายอาหารต้องสูงจากพื้นไม่น้อย

กว่า 60 ซ.ม. น�้าแข็งที่ใช้บริโภคห้ามน�าสิ่งของอย่างอื่นไปแช่

ปน  เป็นต้น

นีเ่ป็นหลักเกณฑ์โดยสังเขปของการจ�าหน่ายสินค้า  ส�าหรบั

ฉบบัหน้าผมจะน�าเสนอถงึค่าธรรมเนยีมของใบอนญุาตฯ และค่า

ธรรมเนียมอื่นๆ  ให้ทราบต่อในฉบับหน้าครับ
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ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด

สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มีสาระส�าคัญคือ เพื่อคุ้มครองสัตว์

มิให้ถูกทารุณกรรม และเจ้าของจะต้องจัดสวัสดิภาพให้สัตว์มี

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับสภาวะของสัตว์แต่ละชนิด พร้อม

ก�าหนดบทลงโทษไว้ 

ดังนั้น “กำรทำรุณกรรม” หมายความว่า การกระท�า

หรืองดเว้นการกระท�าใดๆ ที่ท�าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน

ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย 

ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลท�าให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความ

รวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ท่ีก�าลัง

ตั้งท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์

ท�างานจนเกินสมควร หรือใช้ให้ท�างานอันไม่สมควรเพราะเหตุ

ที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ ซึ่งตามมาตรา 20 ก�าหนด

ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มี

เหตุอันสมควร โดยพระราชบัญญัตินี้ได้ก�าหนดบทลงโทษไว้ตาม

มาตรา 31 ก�าหนดว่า ผูท้ีก่ระท�าการอนัเป็นการทารณุกรรมสตัว์

โดยไม่มเีหตุอนัสมควร ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 2 ปี หรือปรบั

ไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และในกรณีเจ้าของสัตว์

หรือผู้ใดที่ไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ซ่ึงมีบทลงโทษตาม

มาตรา 32 ก�าหนดว่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจดัสวสัดภิาพสตัว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 21 ยงัระบถุงึ การ  

กระท�าทีไ่ม่ถอืว่าเป็นการทารณุกรรมสตัว์ ตามมาตรา 20 ไว้ดงันี้  

1. การฆ่าสตัว์เพือ่ใช้เป็นอาหาร ทัง้นี ้เฉพาะสตัว์เลีย้งเพือ่

ใช้เป็นอาหาร

... การทารุณกรรมสัตว์ ...

2. การฆ่าสตัว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุการฆ่าสัตว์

และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์

3. การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วย

โรคระบาดสัตว์

4. การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ 

หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยา หรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอด

ได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน

5. การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา

6. การฆ่าสัตว์ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่ป้องกนัอนัตราย

แก่ชีวติหรอืร่างกายของมนษุย์ หรอืสัตว์อืน่ หรอืป้องกนัความเสีย

หายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน

7. การกระท�าใดๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของ

การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยผู ้ประกอบวิชาชีพ

การสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระท�าได้โดยไม่ต้อง

ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

สัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการ

สัตวแพทย์

8. การตัด หู หาง ขน เขา หรืองา โดยมีเหตุอันสมควรและ

ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือการด�ารงชีวิตของสัตว์

9. การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น

10. การกระท�าอื่นใดที่มีกฎหมายก�าหนดให้สามารถ      

กระท�าได้เป็นการเฉพาะ

11. การกระท�าอืน่ใดทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ

                                       ...พบกันใหม่ฉบับหน้า...
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
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ตูค้วบคมุตามสถานีสบูน�า้รอบเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ สามารถควบคมุได้ท้ังระบบบังคับด้วยมอื (Manual ) และ

ระบบอัตโนมัติ (automatic) โดยที่ระบบอัตโนมัติจะเริ่มสั่งให้มอเตอร์ปั๊มน�้าท�างานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม 

เมื่อระดับน�้าสูงขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งไว้ สวิตช์ลูกลอยที่อยู่ภายในบ่อพักจะสั่งการท�างานให้ตู้ควบคุมสตาร์ทมอเตอร์ปั๊ม

น�้าท�างานทันทีและเช่นกัน เมื่อสูบน�้าจนลดลงมาถึงระดับที่ตั้งไว้ มอเตอร์จะหยุดท�างานจนกว่าน�้าจะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

หลายๆคร้ังบางท่านอาจจะเหน็ว่าท�าไมเวลาฝนตก ป๊ัมน�า้ยงัไม่ท�างานอกี นัน่คอืระดบัน�า้ยงัไม่มากพอทีจ่ะถงึระดบั

ที่สั่งให้มอเตอร์ปั๊มน�้าท�างาน

ส่วนปัญหาที่พบบ่อยๆ คือ เรื่องของขยะที่เข้ามาอุดตันในระบบ ท�าให้น�้าไหลเข้าปั๊มน�้าไม่สะดวก ผลที่ตามมาคือ 

น�้าถูกสูบช้า ระบายช้า หรือมอเตอร์เสียหายเนื่องจากเศษขยะเข้าไปอุดตันในตัวมอเตอร์ปั๊มน�้า

เจ้าหน้าที่ ทีมช่างไฟฟ้า ทีมช่างเทคนิค ส่วนช่าง

สุขาภิบาล ส�านักการช่าง ออกด�าเนินการตรวจสอบความ

พร้อม ปรับปรุงแก้ไขวงจรไฟฟ้าของระบบสถานสูีบน�า้รอบ

เมือง พร้อมทั้งน�าขยะ สิ่งปฎิกูลออกจากระบบ เพ่ือให้

ระบบสามารถสูบน�า้ และระบายน�า้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมการใช้งานของ

เคร่ืองยนต์ดีเซลสูบน�้า ในกรณีท่ีเกิดฝนตกหนัก เพ่ือช่วย

ปั๊มไฟฟ้าท�างานอีกทางหนึ่ง

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเข่ือน

และประตูระบายน�้าบริเวณวัดไทรใต้

ระบบระบายน�้า ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
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นกัศกึษาจากวทิยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค์ น�าเคร่ืองดืม่และขนมของว่างมามอบให้ประชาชนท่ีมาร่วมประดษิฐ์ดอกไม้

จนัทน์ เพือ่ใช้ในพิธถีวายพระเพลงิ พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ ส�านกังานเทศบาลนคร

นครสวรรค์ ชั้น 4

แปม ไกอา - ศริภสัรา สนิตระการผล หน้ากากโพนี ่the 

mask singer พร้อมคุณแม่และพี่สาว ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้

จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ส�านักงาน

เทศบาลนครนครสวรรค์ ชั้น 4




