
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ถนนบุญโยง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ 
โทร. (๐๕๔) ๒๒๕๙๖๗ ต่อ ๑๑๓ (๐๕๔) ๒๒๓๔๑๔ www.kelangnakorn.go.th www.facebook.com/kelangnakornlampang 



พบประชาชนนายก

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)

 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 สวัสดีครับ  พี่น้องประชาชนชาวเขลางค์นครและท่านผู้อ่าน		

เขลางค์นครสารที่เคารพครับ วันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากครับ ฉบับส่งท้าย

ปลายปงีบประมาณ สำหรบังบประมาณป ี ๒๕๖๑ ผมไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตั ิ	

งบประมาณ และผ่านการพิจารณาของสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครแล้ว   	

จำนวน ๓๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านบาท) ซึ่งผ่าน 	

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียบร้อยแล้ว 

 สำหรับอาคารสำนักงานของเราซึ่งขณะนี้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 	

ได้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแล้ว 	

ผมจะได้เร่งรัดกำกับผู้รับจ้างอย่างเต็มที่ให้บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม 	

สญัญา ซึง่เปน็การกอ่สรา้งตอ่เนือ่งจากงวดงานเดมิทีผู่ร้บัจา้งรายเดมิดำเนนิการ 	

ไมแ่ลว้เสรจ็ โดยสญัญาจา้งคาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในป ี ๒๕๖๒ ผมตอ้งขอโทษ 	

พี่น้องประชาชนชาวเขลางค์นครที่ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรในการติดต่อ 	

รับบริการงานด้านต่างๆ ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ ให้การก่อสร้างอาคาร 	

สำนักงานของเราแล้วเสร็จโดยเร็ว   

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุที่ 	

เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร “ปัจฉิมวัย” และ “ผู้ชำนาญการชีวิต” ตามโครงการ 	

ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มองเห็นคุณค่าและ 	

ความสำคัญของตนเองซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 	

เมอืงเขลางคน์คร จะไดร้ว่มกจิกรรมของโครงการศนูยผ์ูส้งูวยั ณ อาคารศนูยผ์ูส้งูวยั 	

เทศบาลเมืองเขลางคน์คร ทีจ่ะเปน็สถานทีใ่นการรวบรวมและถา่ยทอดความรู ้ 	

และภมูปิญัญาจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

 ขอขอบคณุทกุความรว่มมอืจากทคุภาคสว่น ในทกุโครงการ ทกุกจิกรรม 	

ของเทศบาลเมอืงเขลางคน์คร โดยเฉพาะดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ราไดร้บัรางวลัการนัต ี	

จากหลายหน่วยงานในปีนี้อันจะเป็นกำลังใจที่ดีตลอดไปของเรา 



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓

ที่ปรึกษา

	 ๑.	นายไพฑูรย์		โพธิ์ทอง	 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 ๒.	นายจำเนียร	พรหมเพชร		 รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 ๓.	นายธาราเงิน	จันทร์คำ		 รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 ๔.	นายประดิษฐ์	เสริมสุข		 รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 ๕.	นายจตุวัฒน์		ตุ้ยเต็มวงค์				 ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

	 ๖.	นายประสงค์	เรือนสอน		 รองปลัดเทศบาล

	 ๗.	นายจงพิสุทธิ์	สุขปติฎฐิตา		 รองปลัดเทศบาล

	 ๘.	นายศักดา	กันหาเวียง		 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

	 ๙.	นายวนัช	ชิวหรัตน์			 ผู้อำนวยการกองคลัง

	๑๐.	นางมาลัย	จักรสิงโต		 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

	๑๑.	นางสุกานดา	เอมะสุวรรณ		 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

	 		 และสิ่งแวดล้อม

	๑๒.	นางสุคนธ์	ห่วงไธสง		 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองบรรณาธิการ

	 ๑.	นางสกาวเดือน	เกตุแก้ว		 หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	

	 ๒.	นายมณฑล		ภู่ทอง			 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

	 ๓.	นางนารีนาถ	กันหาเวียง		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

	 ๔.	นางสาวกรรณิการ์	แก้วร่วมวงศ์		นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์

	 ๑.	นายเกรียงชัย		ใจเป็งบุตร			 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

	 ๒.	นางสาวรัตติกรณ์	สุทธการ		 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 ๓.	นางสาวมะลิวัลย์	แก้วบุญปัน		 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

	 ๔.	นายณัฐวุฒิ	ฟูชื่น		 ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Content
เขลางค์นครสารคณะผู้จัดทำ

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ถ.บุญโยง	อำเภอเมืองลำปาง	จังหวัดลำปาง	๕๒๐๐๐

โทร.	๐๕๔-๒๒๕๙๖๗	ต่อ	๑๑๓	/	๐๕๔-๒๒๓๔๑๔

www.kelangnakorn.go.th

www.facebook.com/kelangnakornlampang

คณะผู้จัดทำ/สารบัญ

ส่องกล้องมองการบริหาร

ส่องกล้องมองสภา







วาไรตี้ชุมชน

คลีนิคสุขภาพชุมชน







LowCarbonCity

วัฒนธรรมล้านนา







กฎหมายน่ารู้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

รู้ทันIT





บอกเล่าลูกหลาน

หลักธรรมนำชีวิต 
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	 “โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร” บริเวณถนน เล่ียงเมือง ชุมชนบ้านร้อง	

ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีการประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีทาง	

อิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ โดยได้มีการประมูลจ้างด้วย	

วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๖ ราย	

ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท	 ศักดิ์ทองพูน	 จำกัด	 เสนอราคา	 ๑๓๘,๘๘๘,๘๘๘	 บาท 

(หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) (วงเงินงบประมาณ	

ตั้งไว้ ๑๕๑,๘๗๙,๖๗๔.๘๖  บาท  ประหยัดงบประมาณเทศบาลฯ ได้ ๑๒,๙๙๐,๗๘๖.๘๖ บาท) 

 โดยสัญญาก่อสร้างจะเริ่มนับถัดจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา ๕๑๐ วันซึ่งโครงการก่อสร้างอาคาร	

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่จะก่อสร้างบนทำเลทองของเมืองลำปาง บนถนนเลี่ยงเมือง ห่างจาก	

แยกภาคเหนือประมาณ ๖๐๐ เมตร บริเวณปากทางเข้าชุมชนบ้านร้อง เนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา 	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งใจจะให้เป็นสถานบริการของรัฐในระดับท้องถิ่น ที่ทันสมัยที่สุด และเป็นอาคาร	

สำนักงานในสวนท่ีร่มร่ืน และมีแผนจะทำให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม มีสนามกีฬามาตรฐาน อาคารหอประชุม	

ขนาดใหญ่ไว้บริการ ศูนย์ผู้สูงอายุ จัดเป็นสวนสาธิตเกษตรวิถีธรรมชาติ สวนพฤษศาสตร์พันธุ์ไม้หายากจำลอง	

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในบางโซนอาจพัฒนาให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจการค้าอาคารพาณิชย์ให้เช่าด้วย ฯลฯ

ผลการประมูลจ้าง
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง

อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

....เราจะสร้างให้ที่เป็นศูนย์รวมของดีในลำปาง...ที่เปิดบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่นี่จะเป็นสถานที่ราชการแนวใหม่
ที่ใครๆผ่านมาลำปางต้องแวะเยี่ยมชม...แวะบันทึกภาพเป็นที่ระลึก
นับจากวันนี้มาร่วมนับไปอีก๕๑๐วันเราจะไปสู่ฝันที่เป็นจริง...



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๓

	 ส่องกล้องมองสภา กับ เขลางค์นครสาร ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐  ในการประชุมสภาเทศบาล	

เมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีมติเป็นเอกฉันท์	

ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วงเงินทั้งสิ้น ๓๘๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 	

(สามร้อยแปดสิบสามล้านบาท) โดยแยกเป็นรายจ่ายแผนงานดังนี้

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป ๖๗,๖๒๘,๘๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๙,๗๐๑,๒๐๐

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา ๒๓,๐๗๓,๑๐๐

แผนงานสาธารณสุข ๑๐,๖๐๖,๑๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๘,๑๔๕,๗๐๐

แผนงานเคหะและชุมชน ๕๘,๔๖๑,๕๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒,๑๘๙,๖๐๐

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๓,๘๔๕,๗๐๐

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖๔,๒๘๓,๕๐๐

แผนงานการเกษตร ๗๕๐,๐๐๐

ด้านการดำเนินงานอื่น

งบกลาง ๑๒๔,๓๑๔,๘๐๐

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๘๓,๐๐๐,๐๐๐

ทั้งนี้หลังจากนี้จักได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป
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“ ”

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนในเขตพื้นที่ พร้อมใจกันทำดอกไม้จันทน์	

พระราชทานจำนวน ๓๓,๐๐๐ ดอก เพ่ือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง	

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือเป็นการ	

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง	

พระบรมศพ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
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	 ■	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) 

โทร. ๐ - ๕๔๓๒ - ๔๒๑๗ ในวัน เวลาราชการ

การดำเนินภารกิจถ่ายโอนหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้รับถ่ายโอนภารกิจการบริหารงานตาม	
พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง	
ของมนุษย์จังหวัดลำปาง   โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอำนาจหน้าที่ในการ	
ดำเนินงาน  ได้แก่  
 (๑)  การขออนุญาตให้ตั้งหอพัก  
 (๒)  การขออนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก  
 (๓)  การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก และระเบียบหอพัก  
 (๔)  การเปลี่ยนแปลงเจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพัก  
 (๕)  การต่อใบอนุญาตให้ตั้งหอพักและเป็นผู้จัดการหอพัก  
 (๖)  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  
 (๗)  การเลิกกิจการหอพัก รวมทั้งการดำเนินการกรณีได้รับเรื่องร้องเรียน
และรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับการดำเนินกิจการหอพักในพื้นที่  

ที่ รายการ

จำนวนห้องหรือขนาดพื้นที่

ไม่เกิน	๕๐	ห้อง	
หรือพื้นที่ไม่เกิน
๑,๐๐๐	ตร.ม.

เกิน	๕๐	ห้อง
แต่ไม่เกิน	๑๐๐	ห้อง	

หรือพื้นที่เกิน	๑,๐๐๐	ตร.ม.	
แต่ไม่เกิน	๒,๐๐๐	ตร.ม.

เกิน	๑๐๐	ห้อง
หรือพื้นที่เกิน
๒,๐๐๐	ตร.ม.

๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ๓,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท

๒ ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก (มีอายุ ๒ ปี) ๕๐๐ บาท ๗๕๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท

๓ การต่ออายุใบอนุญาตหอพัก (ใบอนุญาติมีอายุ ๕ ปี) ๑,๕๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท

๔ การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ๒๕๐ บาท ๓๗๕ บาท ๕๐๐ บาท

๕ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ๓,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท

๖ ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ฉบับละ ๒๐๐ บาท

๗ ใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ฉบับละ ๑๐๐ บาท

	 ■	 บุคคลใดจัดสถานที่เพื่อรับผู้พัก (ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาใน	
สถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญา--ตรีและมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี) 	
เข้าพักอาศัยโดยเรียกเก็บค่าเช่า ถือว่าบุคคลนั้นประกอบกิจการหอพัก			
และต้องได้รับใบอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครซึ่งเป็น	
นายทะเบียน

“งานหอพักเป็นงานที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ภายใต้เงื่อนไขข้อกฎหมาย”
“หากฝ่าฝืนมี โทษตามกรณีที่กฎหมายกำหนด”



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓

By คุณนายคำป้อ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๕

 พ่อเจริญ  ตายะสืบ อายุ ๖๔ ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๒๘ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง  	

ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คุณพ่อเจริญเป็นข้าราชการบำนาญ มีสมาชิก	

ในครอบครัวทั้งหมด  ๗  คน  ทางสถาบันครอบครัว คุณพ่อเจริญเป็นคุณพ่อตัวอย่างที่	

ประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนั้นทางสังคม ปัจจุบันพ่อเจริญเป็นประธานผู้สูงอาย	ุ

ตำบลกล้วยแพะ และเป็นรองประธานศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สร้างคุณประโยชน์	

ต่อชุมชนและสังคมอย่างมากมาย

 คุณพ่อเจริญเล่าว่า ในอดีตวัยเด็กของคุณพ่อเองมีความยากลำบากในการศึกษา 	

เล่าเรียน  พอมีครอบครัว มีบุตร - ธิดา ๒ คน จึงเป็นแรงผลักดันให้การเลี้ยงดูบุตรและธิดา	

ของคุณพ่อเป็นไปตามแนวคิดที่ได้ตั้งไว้ คือต้องให้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่ ใช้เวลา	

ในการทำกิจกรรมร่วมกันในทุกๆ เรื่อง ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 	

สอนให้ลูกเป็นคนดีอยู่เสมอ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งคุณพ่อเจริญ	

สอนลูกเสมอว่า ลูกไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่ง แต่ลูกต้องเป็นคนดี คิดและทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน นอกจากในด้านของการศึกษาแล้ว  การสอนลูกในด้านการดำรง	

ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ คุณพ่อเจริญจะสอนลูกเสมอว่าให้มีความ	

อ่อนน้อมถ่อมตน ทั้งนี้คุณพ่อยังสอนให้ลูกพึ่งพาตนเอง และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ	

พอเพียง ซึ่งที่บ้านมีการทำนาปลูกข้าว และปลูกพืชผักสวนครัว ไว้รับประทานภายในบ้าน 

 คุณพ่อเจริญยังกล่าวว่า “ตนมีลูก ๒ คน ซึ่งทั้ง ๒ คนประสบความสำเร็จในชีวิต	

อย่างดี ในการเลี้ยงดูลูกๆ ตนจะสนับสนุนให้ลูกๆ ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ชอบ แต่ว่าเราเป็นพ่อ	

เป็นแม่คอยดูคอยสอนให้เขายึดมั่นอยู่ในศีลธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณ เคารพ	

ผู้ใหญ่ ส่วนความสำเร็จของคนเป็นพ่อคือการเล้ียงลูกแล้วเขาประสบความสำเร็จในชีวิต  การมี	

ครอบครัวที่มีความสุข มีความรักความสามัคคี นี่เป็นความสุขและความภูมิใจของตน”

 นอกจากการให้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มท่ี ทำให้ครอบครัวมีแต่ความอบอุ่นแล้ว	

คุณพ่อเจริญ ตายะสืบ ยังใช้เวลาว่างที่มีทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับชุมชน การเป็น	

ประธานผู้สูงอายุของชุมชนบ้านกล้วยม่วง และประธานผู้สูงอายุของตำบลกล้วยแพะ ทำให	้

คุณพ่อเจริญได้พบปะพูดคุย แลกเปล่ียน และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุ่มผู้สูงอายุ 	

ไม่ว่าจะเป็นการได้ร่วมทำสวนสมุนไพรในชุมชน การร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ซ่ึงคนใน	

ชุมชนเองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คุณพ่อเจริญยังได้ฝากไว้ว่า การได้ทำในสิ่งที่ตนรัก 	

หากทำด้วยความมุ่งม่ัน ต้ังใจ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสมาชิกครอบครัวในฐานะพ่อ หรือการดูแล	

เพื่อนผู้สูงอายุในชุมชน ก็จะสามารถทำได้ดีให้ชีวิตสามารถมีความสุขได้ตลอดไป”

หัวหน้าครอบครัว ที่พาครอบครัวรับรางวัล 

“พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐”
“ครอบครัวร่มเย็น” ประจำปี ๒๕๖๐ และรางวัล
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คลินิกสุขภาพ ชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 ความดันโลหิต เป็นเสมือนแรงผลักดัน ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนั้นควรรักษา	

ให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดหลอดแข็งและตีบ เมื่อหัวใจบีบตัว	

โรคไขมันในเส้นเลือด
 โรคไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งชนิดของไขมันที่สูงนั้นอาจเป็น	

คอเลสเตอรอลสูง หรือไตรกลีเซอไรด์อย่างใดอย่างหน่ึง และในบางกรณีก็อาจจะเป็นท้ังสองชนิด ซ่ึงภาวะไขมันในเลือดสูง	

เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ต่ำ 

โรคตับ เป็นต้น

เบาหวาน diabetes
 เบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มี	

การผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับ	

น้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน โรคเบาหวานจะมีอาการเกิดขึ้น	

เนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่าง	

เหมาะสม ซึ่งโดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อ	

ใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน 	

ซึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาล	

ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับ	

น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการทำลาย	

หลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำ	

ไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้โรคเบาหวานนี้เปรียบเทียบ	

ได้ง่ายๆ โดยเปรียบร่างกายเราเป็นระบบปั๊มน้ำ และน้ำ	

ในระบบก็คือเลือดของเราโดยปรกติแล้วปั๊มน้ำก็จะทำงาน	

อย่างปรกติ แต่เมื่อมีการทำให้น้ำในระบบเกิดความข้นขึ้น	

(ก็คือการเติมน้ำตาลลงไปในน้ำ) น้ำในระบบก็จะมี	

ความหนืดขึ้น ปั๊ม (หัวใจ) ก็จะต้องทำงานหนักขึ้น ท่อน้ำ	

(หลอดเลือด) ก็ต้องรับแรงดันที่มากขึ้น ดังนั้นคนที่เป็น	

โรคเบาหวานก็จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆ	

เพิ่มขึ้นได้

โดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจะต้องมีระดับไขมันดังนี้ 

คอเลสเตอรอลรวม	

          - ระดับที่ต้องการ : น้อยกว่า ๒๐๐ mg/dL (ถือว่าเหมาะสม)

          - ระดับปานกลาง : ๒๐๐ - ๒๓๙ mg/dL (เริ่มอันตราย) 

          - ระดับสูง : มากกว่า ๒๔๐ mg/dL (อันตรายมาก)

            คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (LDL)

          - ระดับที่ต้องการ : น้อยกว่า ๑๓๐ mg/dL

 (น้อยกว่า ๑๐๐ mg/dL สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน)

          - ระดับปานกลาง : ๑๓๐ - ๑๕๙ mg/dL

          - ระดับสูง : มากกว่า ๑๖๐ - ๑๘๙ mg/dL

          - ระดับสูงมาก : ตั้งแต่ ๑๙๐ mg/dL ขึ้นไป

 เบาหวาน เป็นโรคที่เป็นกันมากขึ้นทุกป	ี

จนมีการกำหนดให้วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี	

เป็นวันเบาหวานโลกเพื่อให้มีการรณรงค์ป้องกัน	

ให้เป็นที่แพร่หลายขึ้น

ที่มีภัยแอบแฝง

๓

ความดันโลหิตสูง

หัวใจจะบีบเลือดไปยังหลอดเลือดแดง ทำให้เกิดความดันโลหิตซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และแรงต้านทานของ	

หลอดเลือด หัวใจคนเราเต้น ๖๐ - ๘๐ ครั้ง ความดันก็จะเพิ่มขณะที่หัวใจบีบตัว และลดลงขณะที่หัวใจคลายตัว ความดัน	

โลหิตของคนเราไม่เท่ากันตลอดเวลาขึ้นกับท่า ความเครียด การออกกำลังกาย การนอนหลับ ค่าปกติของคนเราคือ ๑๒๐/๘๐ มิลิเมตรปรอท 	

แต่ไม่ควรเกิน ๑๒๐/๙๐ หากสูงกว่าน้ีแสดงว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเส่ียงทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือด	

หัวใจตีบ โรคอัมพาต โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราตายสูง

ปี ๒๕๕๐ พบผู้ป่วยเบาหวานแล้วถึง ๒๔๖ ล้านคน 

โดยผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก ๔ ใน ๕ เป็นชาวเอเชีย

เราสามารถควบคุมโรคทั้ง ๓ นี้ได้ โดยสมุนไพรใกล้ตัว 
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โรคร้าย๓



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๗

	 “เด็กและเยาวชน” เป็นกำลังสำคัญในครอบครัว 	

ชุมชนและประเทศชาติในอนาคต การส่งเสริมให้เด็กและ	

เยาวชนมีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ย่อมส่งผล	

ให้เด็กและเยาวชนรู้จักบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อตนเอง	

และสังคม ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เล็งเห็นถึงความ	

สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใน	

เขตพื้นที่ จึงได้ดำเนินการ“โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้

ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร”  มีวัตถุประสงค	์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ 	

ทักษะและความสามารถท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย อาทิเช่น 	

กีฬา การเล่นดนตรีพื้นบ้าน การนวดฝ่าเท้า เพื่อให้เด็กและ	

เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและ	

สร้างเสริมอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  นอกจากนั้น	

ยังมีกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกให	้

เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากร	

ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โทร. ๐๕๔-๒๒๓๗๐๑, ๐๕๔-๒๒๓๔๑๔
www.kelangnakorn.go.th

-	 รับคำร้องทั่วไป	 -	 รับเรื่องร้องเรียน

-	 รับเรื่องร้องทุกข์	 -	 แจ้งเรื่องทุจริต
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 วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทองนายกเทศมนตร	ี

เมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตร	ี

เมืองเขลางค์นคร รับมอบประกาศนียบัตรจาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดี	

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ได้นำแกนนำเครือข่ายชุมชน	

LA ๒๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมจัดนิทรรศการในการ	

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานสายใยเครือข่ายท้องถ่ินไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว”	

ประจำปี ๒๕๖๐ เพ่ือขับเคล่ือนให้เป็นเมืองส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Green City)	

เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ รูปแบบ แนวความคิดด้านการบริหารจัดการเมือง	

ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน โดยเฉพาะในด้านการจัดการขยะ โดยน้อมนำหลักปรัชญา	

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นธงนำทางรวมถึง	

การใช้กลไกในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย	

ระดับชาติ ณ ห้องประชุม Convention โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ 

จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
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เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร
เขา้รว่มการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่

สูสั่งคมสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๐ 
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๙

 เม่ือพ้นวันออกพรรษา (ข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือนเก๋ียง	

(เหนือ) หรือเดือน ๑๑ (ใต้)) ก็จะเข้าสู่เทศกาล	

ทอดกฐินโดยเร่ิมจากวันแรม ๑ ค่ำ เดือนเก๋ียง (เหนือ)	

หรือเดือน ๑๑ (ใต้) ไปจนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ 	

เดือนย่ี (เหนือ) หรือเดือน ๑๒ (ใต้) ตามพุทธบัญญัติ	

กำหนดไว้ชัดว่า ถ้าจะทอดกฐินก็ “ต้องทำ” ในช่วง	

เวลาดังกล่าวเท่าน้ัน จะทำก่อนหรือหลังไม่ได้เด็ดขาด

 พระสงฆ์ไม่ว่าจะบวชเก่า หรือบวชใหม่ 	

เมื ่อจำพรรษาครบถ้วนตามพุทธบัญญัติแล้ว 	

(ครบพรรษา) ก่อนท่ีจะประสงค์จะลาสิกขาส่วนใหญ่	

ก็จะอยู่รับกฐินก่อน จึงค่อยลาจากสมณเพศ ไปใช้	

ชีวิตตามปกติต่อไป

 เมื่อกล่าวถึงเทศกาลทอดกฐิน เราจะเคย	

ได้ยินอยู่สองคำคือ “ทอดกฐิน” กับ “จุลกฐิน”	

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างปัญญาเพื่อสานต่อ	

พระพุทธศาสนาต่อไป จึงขออธิบายดังนี้ “กฐิน”	

มีกำหนดเวลาท่ีจำกัดในการทอดถวายคือ ๑ เดือน	

ตามประเพณีกฐินมีอยู่ ๒ แบบ คือกฐินราษฎร์	

กับกฐินหลวง

	 กฐินหลวง หมายถึง พระกฐินพระราชทาน	

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช	

ดำเนินไปพระราชทานด้วยพระองค์เอง หรือ	

โปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั ้นผู ้ใหญ	่

เสด็จไปพระราชทานแทน กฐินหลวงนี้จัดเครื่อง	

พระราชทานด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 	

และบางครั้งมีการจัดพิธีแห่เครื่องกฐิน	

พระราชทานอย่างใหญ่ โดยกระบวนพยุห	

ยาตราชลมารค หรือกระบวนพยุหยาตรา	

สถลมารถ แล้วแต่พระราชประสงค์

	 กฐินราษฎร์ หมายถึง กฐินท่ีญาติโยม	

สาธุชน นำไปทอดตามวัดต่างๆ ตามกำลัง	

ศรัทธา ในกฐินราษฎร์ ก็แยกออกมาเป็น 	

กฐินสามัคคี จุลกฐิน คือจะมีเจ้าภาพจอง	

ในแต่ละวัดหรือจะเรียกว่า “กฐินจอง” 

และกฐินจร หรือกฐินโจรคือกฐินที่ไม่ม	ี

การจองไปถวายโดยไม่มีการบอกล่วงหน้า	

หรือวัดนั ้นยังไม่มีการทอดถวายกฐิน	

หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กฐินตกค้าง

 จุลกฐิน เป็นกฐินที่มีพิธีการและ	

ความศรัทธาที ่ต ่างจากกฐินทั ่วไปคือ 	

เป็นกฐินที่ต้องใช้เวลาในการทอผ้า ย้อมสี 

ตัดเย็บภายในหนึ่งวัน เพื่อเตรียมถวายใน	

วันรุ่งขึ้นเป็นการทำงานใหญ่ภายในระยะ	

เวลาอันสั้น มีเนื้องานที่มีขั้นตอนและ	

อุปสรรคมาก จึงเป็นการทำบุญที่ต้องใช้	

แรงศรัทธาท่ีมุ่งม่ันเพ่ือให้งานลุล่วงสมบูรณ์	

ไปด้วยดี โดยอาศัยการรวมพลังศรัทธาของ	

บรรดาญาติโยม รวมท้ังฝ่ายพระสงฆ์ท่ีต้อง	

ทำกันอย่างรีบเร่ง อาศัยการร่วมแรงร่วมใจ	

กันอย่างมาก “จากเมล็ดฝ้าย สู่ไตรจีวร”	

ในตำนานพุทธประวัติ มีกล่าวถึงการทอด	

จุลกฐินว่า ...องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง	

แผ่พระญาณ ทำให้ทรงทราบว่า พระอนุรุทธ	

มีจีวรอันเก่าขาด ใช้การเกือบไม่ได้และก็	

เป็นเวลาจวนจะส้ินสุดกฐินกาลแล้ว จึงรับส่ัง	

ให้ประชุมสงฆ์ พระสงฆ์ต่างก็ออกช่วยหาผ้า	

บังสุกุลจีวรตามท่ีต่างๆ แต่ได้ผ้ายังไม่เพียงพอ	

จะเย็บจีวรได้ ความทราบถึงนางเทพธิดา	

ซ่ึงเคยเป็นภรรยาเก่าของพระอนุรุทธเถระ	

ในชาติปางก่อน จึงได้เนรมิตผ้าทิพย์หมก	

ไว้ในกองขยะ เม่ือพระอนุรุทธผ่านมาพบเข้า	

จึงชักผ้าบังสุกุลแล้วนำไปสมทบในการ	

ทำจีวร ครั้งนั้นพระพุทธองค์เสด็จเป็น	

ประธานและสนเข็มพระสงฆ์สาวกพร้อมท้ัง	

คฤหัสถ์ชายหญิงได้ช่วยกันโดยพร้อมเพรียง	

นับเป็นการกระทำท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด ณ กาลน้ัน	

พระพุทธองค์ทรงกำหนดให้ทำผ้าให้	

แล้วเสร็จในวันนั้นก่อนอรุณขึ้น ถือเป็น	

การร่วมแรงร่วมใจของหมู่ภิกษุสงฆ์ ด้วยว่า	

ถ้าชักช้าจะทำให้ผู้ครองกฐินไม่ได้ช่ือว่าเป็น	

ผู้สามารถในการกรานกฐิน...จึงกลายเป็น	

ประเพณี “จุลกฐิน” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมประเพณีจุลกฐิน
วัดในเขตเทศบาล

เมืองเขลางค์นคร ได้แก่

วันที่ ๗ – ๘  ตุลาคม ๒๕๖๐

วัดกล้วยหลวง ต.กล้วยแพะ

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

วันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

วัดสามัคคีบุญญาราม ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
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 โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดต้ังข้ึน	

เพื่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้ได้มีส่วนร่วม	

ในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุทั้งในด้านร่างกาย 	

จิตใจ สังคม และอารมณ์มีการดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ ๓ แล้ว	

ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม	

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ ได้แบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตรคือ 

 ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตร “ปัจฉิมวัย” 

 ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตร “ผู้ชำนาญการชีวิต”

 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือนมกราคม 

๒๕๖๐ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวม ๒๕ ชั่วโมง และในวันที่	

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันสุดท้ายของหลักสูตร ได้มีกิจกรรม	

อบรมให้ความรู้ “จิตผ่อง กายพร้อม สูงวัยมีสุข” และมอบ	

เกียรติบัตรให้ผู้สูงอายุท่ีจบหลักสูตรการศึกษาโครงการศูนย์ผู้สูงวัย	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก 	

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็น	

ประธานในการเปิดงานอบรมให้ความรู้ “จิตผ่อง กายพร้อม 	

สูงวัยมีสุข” และมอบเกียรติบัตร โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาล	

เมืองเขลางค์นคร โดยมีการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	

เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ 	

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน	

เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และกศน.อำเภอเมืองลำปางที่	

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมจันทน์ผา 	

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และขอขอบคุณญาติพี่น้องที่มาร่วม	

แสดงความยินดีกับผู้สูงอายุ 

ของผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น

 • การรับฟังการบรรยาย “จิตผ่อง กายพร้อม สูงวัยมีสุข” 	

โดยพระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ พระนักเทศน์แห่งล้านนา สำนักสงฆ์ 

อารามสันติสุข ต.เหมืองผ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 • พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการเรียนการสอน	

จนครบหลักสูตร ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หลักสูตร	

“ปัจฉิมวัย” ชั้นปีที่ ๑ และ หลักสูตร “ผู้ชำนาญการชีวิต” ชั้นปีที่ ๒ 

รวมจำนวน ๑๑๘ คน

 • การแสดงดนตรีล้านนา โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีล้านนา

 • การฟ้อนเล็บ

 • การเต้นบาสโลป

 • การกล่าวขอบคุณ ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม 

และภาษาอังกฤษ

 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข สดใส รอยย้ิม และเสียง	

หัวเราะจากผู้สูงอายุและแขกผู้เกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง	

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของ	

ตนเอง ชุมชนได้ประจักษ์ในศักยภาพของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิต	

อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และ มีความสุขต่อไป

วันแห่งความประทับใจ...



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓

ขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัยฉุกเฉิน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๐๕๔-๒๑๙๑๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมง

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

กู้ภัยอัมรินทร์โทร.๑๖๖๙

เหตุด่วน เหตุร้าย !!!! 
ขอรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 ยืม นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้จำแนก	

การยืมออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. ยืมใช้คงรูป คือ สัญญาซึ่ง	

บุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้ให้ยืม ให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ยืม ใช้สอย	

ทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้น 	

เมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว ๒. ยืมใช้สิ้นเปลือง คือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอน	

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไป	

แก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ	

เช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อ	

ส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม

 ข้อแตกต่างของการยืมทั้งสองประเภท มีดังนี้ (๑.) ยืมใช	้

คงรูปนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ยืมไม่โอนไปยังผู้ยืม แต่ยืมใช้สิ้นเปลือง	

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นโอนไปยังผู้ยืม (๒.) ทรัพย์ของสัญญายืมใช	้

คงรูปนั้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้แล้วคงรูปอยู่ไม่สูญสลายหายไปแต่ทรัพย	์

ของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นเป็นทรัพย์ที่ใช้แล้วสิ้นไป (๓.) ในสัญญา	

ยืมใช้คงรูปนั้น      ผู้ยืมต้องคืนทรัพย์สินตัวเดียวกันกับที่ยืมไปแก่ผู้ให้ยืม	

แต่สัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นผู้ยืมต้องคืนทรัพย์สินที่เป็นประเภท ชนิด 	

และปริมาณเดียวกันกับทรัพย์สินที่ยืม ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นทรัพย	์

ตัวเดียวกันกับที่ยืมไปก็ได้  

“ยืม” 
	 ๑.	นาย	A	 ไดย้มืหมอ้ของนาย	B	 เพือ่นำไปใช้ ในงานบญุ		

ของบา้นนาย	A	เมือ่เสรจ็งาน	นาย	A	ไดน้ำเอาหมอ้ใบเดมิมาคนื		

แก่นาย	B	ดังนี้	การยืมดังกล่าวถือเป็นการยืมใช้คงรูป	 เพราะ		

กรรมสิทธิ์ ในทรัพย์ ไม่ ได้โอนไปยังนาย	 A	 และทรัพย์ที่ยืมไปนั้น		

เมื่อใช้แล้วไม่ ได้สูญสลายไปและในเวลาคืนทรัพย์นั้นก็เป็นการ		

คืนทรัพย์ตัวเดียวกันกับที่ยืมไปนั่นเอง	

	

	 ๒.	 นาง	 C	 ได้ยืมเงินจากนาง	 D	 เป็นจำนวนเงิน	

๑๐,๐๐๐	บาท	การยมืเงนินัน้เปน็สญัญายมืใชส้ิน้เปลอืงชนดิหนึง่		

เพราะเมื่อยืมเงินไป	แล้วนำไปใช้เงินนั้นก็ย่อมหมดไป	จะให้นำ

ธนบตัรใบเดยีวกบัที่ ไดม้าตอนยมืไปใชค้นืกค็งเปน็เรือ่งยาก	ดงันัน้		

ตอนคนืเงนิทีย่มืนาง	 C	 ไมจ่ำเปน็ตอ้งคนืเงนิธนบตัรฉบบัใบเดยีว		

กับที่ยืมมาก็ ได้เพียงแค่คืนเงินตามจำนวนที่ ได้ยืมมาก็เพียง

พอแล้ว	

ยกตัวอย่าง เช่น 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๑
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ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณได้ที่ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ๐๕๔ - ๒๒๔๑๖๘ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
วาร
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ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการ
สัปดาห์ที่	๑	ของเดือน	 กำหนดส่งโครงการ	ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สัปดาห์ที่	๒	ของเดือน			 กำหนดประชุมพิจารณากลั่นกรอง

สัปดาห์ที่	๔	ของเดือน	 กำหนดประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ

	 หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว	จะประสานดำเนินการเบิกงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ที่ได้กำหนดไว้	และเมื่อดำเนินโครงการสำเร็จ	ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	อย่างน้อย	๓๐	วัน		

ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนประจำปี๒๕๖๐
	 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้สมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้ังแต่ปีงบประมาณ	

๒๕๕๔ แล้วในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการย่างเข้าสู่ปีที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) มีงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๘,๘๙๓,๕๗๔.๒๖ บาท  อีกทั้งได	้

เปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครหน่วยงานสาธารณสุข สถานบริการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน ทุกกลุ่มและ	

ทุกช่วงวัย ให้เขียนแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้  	

ซ่ึงรับความสนใจจากทุกภาคส่วนส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนมาก และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ น้ี ทางกองทุน	

หลักประกันสุขภาพฯ ได้จำแนกประเภทของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 

ประเภท โครงการ งบสนับสนุน

๑. สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข ๑๙ ๗๖๓,๗๓๕.๐๐

๒. สนับสนุนกลุ่มองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่นๆ ๑๐๘ ๒,๘๐๙,๕๑๘.๐๐

๓. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ๑๓ ๒๘๑,๖๔๑.๐๐

๔. สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ ๙ ๖๕๒,๒๓๖.๐๐
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รู้ทันIT
By Mr.Hitech 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๓

ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนประจำปี๒๕๖๐
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๒
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.madchima.org/ 

	 “วัดสามัคคีบุญญาราม” สถานที่	

ท่องเที ่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในเขต	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต้ังอยู่บนเขาสูง	

ดอยพระบาทรายล้อมด้วยธรรมชาติ 	

และยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมือง	

ลำปางได้อย่างสวยงาม 

	 “วัดคีรีสุบรรพต หรือ วัดสามัคคี 
บุญญาราม” อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองลำปาง	

สามารถขับรถไปถึงภายในเวลา ๑๕ - ๒๕ นาที	

โดยใช้ถนนสาย ลำปาง - แม่ทะ จากแยก	

ศรีชุมมุ่งหน้าไป มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง	

ขับถึงทางรถไฟเลี้ยวซ้ายขับเลาะทางรถไฟไป 	

ผ่านสองชุมชน คือชุมชนบ้านหนองห้า	

ตะวันออกและชุมชนบ้านโทกหัวช้าง	

แล้วเข้าสู่ชุมชนบ้าน “หัวทุ่งสามัคคี” ตำบล	

พระบาท  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 สำหรับประวัติของ พระพุทธรูป	

ปางนาคปรก ปางมหานาค นั้นมีอยู่ว่า 	

ประมาณช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

หลวงปู่หลวงได้มีโอกาสไปพักผ่อนภาวนา	

ที่น้ำตกแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 	

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยไป	

พักอยู่ที่สวนของลูกศิษย์คนหนึ่ง อากาศ	

ที่แจ้ซ้อนเย็นสบายมาก วันหนึ่งหลวงปู่	

บอกว่า “ได้นิมิตว่าเทวดามาบอกให้สร้าง	

พระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่ โดยเอา	

เลข ๙ ขึ้นหน้า ให้สร้างไว้บนภูเขาใน 	

จังหวัดลำปาง เม่ือสร้างเสร็จแล้วเมืองลำปาง	

จะอุดมสมบูรณ์” ด้วยเหตุนี้หลวงปู่หลวง 	

กตปุญโญ จึงมีดำริโครงการที่จะสร้าง 	

“พระพุทธรูปปางนาคปรก” องค์ใหญ่ 	

ขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๙๙ เมตร สูง ๒๘ เมตร	

เพ่ือปกป้องคุ้มครอง แล้วนำไปประดิษฐานไว้	

ณ วัดคีรีสุบรรพต (วัดสามัคคีบุญญาราม) 

ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท 

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 ปัจจุบัน สำนักสงฆ์คีรีสุบรรพต 	

ได้รับการยกฐานะข้ึนให้เป็นวัดอย่างถูกต้อง	

สมบูรณ์แล้ว ต่อมาวัดคีรีสุบรรพต ได้เปล่ียนช่ือ	

วัดใหม่โดยมีช่ือทางราชการว่า “วัดสามัคคี	

บุญญาราม” เมื่อออกพรรษาในปี พ.ศ. 	

๒๕๔๑ แล้ว จึงได้ปรับปรุงเตรียมพื้นที	่

และได้ทำการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์	

เพ่ือทำการก่อสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก	

องค์ใหญ่ โดยหลวงปู่หลวงได้มอบหมายงาน	
เม่ือปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๕ น้ีเอง ซ่ึงการก่อสร้าง	

ได้ดำเนินการไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้	

งบประมาณกว่า ๒๐ ล้านบาทโดยประมาณ 

ในที่สุดการดำเนินการก่อสร้างก็สำเร็จสมบูรณ์	

เป็นท่ีเรียบร้อย และได้มีการจัดงานฉลองสมโภช	

“พระพุทธรูปปางนาคปรก” องค์นี้ขึ้นเมื่อ	

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ	์

พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๒ วัน ณ วัดคีรีสุบรรพต	

	

	

ทุกอย่างให้กับ พระเทพวิสุทธิญาณ 	

(ท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโล) เม่ือคร้ัง	

ดำรงสมณศักดิ ์ที ่พระปัญญาพิศาลเถร 	

แห่งวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง	

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นผู้ควบคุม	

ดูแลทั ้งในเร ื ่องการเข ียนแบบแปลน 

การจัดหาช่างมาก่อสร้าง ซ่ึงงานน้ีเป็นงาน	

ท่ีสำคัญมาก โครงสร้างจะต้องแข็งแรงม่ันคง	

ทำให้คำนวณแบบแปลนยาก กระทั่ง	

เป็นเหตุทำให้งานก่อสร้างได้เริ ่มต้นขึ้น	
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 ๑. เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลก...Dosri[tove Technology ทั้งหลาย ทั้ง AIl Internet of  	
Things หุ่นยนต์ ระบบอัจฉริยะต่างๆ จะทำให้ทุกธุรกิจมีวงจรชีวิตสั้นขึ้น อาชีพหลายอาชีพกำลัง 	
จะหายไปเพราะหุ่นยนตหรือระบบอัตโนมัติทำงานได้ดีกว่าเรา การมุ่งมั่นเรียนในคณะที่น้องๆ ตั้งใจ 	
จะเขา้เรยีนในขณะนี ้ อนาคตอนัใกลอ้าจไมเ่ปน็ทีต่อ้งการอกีตอ่ไป หุน่ยนตจ์ะเขา้มาทำงานแทนคนได ้	
งานที่ต้องใช้แรง งานที่ต้องใช้การคำนวณ งานที่ต้องเสี่ยงอันตราย หรือการประมวลผลขั้นสูง 	
หุ่นยนต์จะทำแทน แทบไม่เหลืออะไรให้คนทำ คอมพิวเตอร์แย่งงานคนไปหมด ไม่ว่าจะใช้ทักษะต่ำ 	
หรือสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สร้างระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ทำให้สินค้าหลายประเภท  	
คนจะซื้อมาเป็นเจ้าของน้อยลง ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้าน้อยลง  การจ้างงานลดน้อยลง   	
ในอเมริกาคนเริ่มซื้อรถน้อยลง เพราะเทคโนโลยีอย่าง  Uber อำนวยความสะดวกได้เพียงพอ 

	 สวัสดีครับลูกหลานที่รักครับ....พบกันฉบับนี้ปี้หนานมีข้อความดีโดนใจ 	

มาฝากน้องๆ เยาวชนลูกหลาน ข้อความนี้ถูกส่งต่อในโลกโซเชียล นักวิชาการคาดสถานการณ์โลกในอีก 	

๕ ปีข้างหน้า เราควรเตรียมตัวอย่างไร  อีก ๕ - ๑๐ ปีข้างหน้าเราจะเผชิญความท้าทายอยู่ ๓ อย่าง 	

จึงอยากให้ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักรู้เตรียมพร้อมตนเอง มิใช่อยู่ไปวันต่อวันอย่างประมาท 

	

 ๒. ความท้าทายทางเศรษฐกิจ ในอนาคตเศรษฐกิจโลกจะ 	
ผันผวนสูง วิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นง่ายขึ้น เติบโตต่ำ ทั้งมหาอำนาจทาง 	
เศรษฐกิจเดิมจะลดบทบาทลงทั้งอเมริกาและยุโรป แม้แต่มหาอำนาจ 	
ทางเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีนและรัสเซีย ต่างมีแนวโน้มจะเติบโตต่ำลง  	
ปญัหามาตรการกดีกนัการคา้ทัว่โลกทีส่งูขึน้  เพราะหลายประเทศจะมุง่สู ่	
นโยบายชาตนิยิม  อนาคตประเทศไทยจะพึง่รายไดจ้ากการสง่ออกไดล้ดลง 	
อกีทัง้สนิคา้ทีเ่ราสง่ออกกก็ำลงัเปน็ปญัหา ไมว่า่จะเปน็ชิน้สว่น วตัถดุบิตา่งๆ 	
ซึง่กก็ำลงัจะลดความตอ้งการลงเรือ่ยๆ เพราะเทคโนโลยเีปลีย่น ผลติภาพ 	
แรงงานของไทยก็ถูกเพื่อนบ้านในอาเซียนก้าวตามทันทั้งควาพร้อมด้าน 	
โครงสรา้งพืน้ฐานและการพฒันาเศรษฐกจิ การศกึษา การพฒันาดา้นตลาด		
การเงิน ถูกประเทศเพื่อนบ้านไล่หลังตามมาแล้ว ประเทศไทยที่เคยเป็น
ฐานการผลิตจะไม่ใช่อีกต่อไป 

 ๓. เงื่อนไขภายในประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุ 	
เกือบ ๑ ใน ๔ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านั้นถูกประเมินว่าเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง ขาดความพร้อมวัยเกษียณ  	
จึงเป็นภาระของผู้ที่อายุระหว่างเรียนในช่วงนี้ เมื่อก้าวสู่วัยทานจะต้องแบกรับภาระทางสังคมในอนาคต 

	 ลูกหลานที่รักครับ ในอนาคตเราไม่สามารถเรียนจบและทำงาน  

จนเกษียณดว้ยอาชีพเดียวไดอี้กแลว้ เทคโนโลยีกำลังไลล่า่เรา จงึเปน็  

โจทย์ใหญ่ที่ทำให้เราได้เตรียมพร้อมตั้งรับ ฝกึฝนตนเองทั้งกายใจให้

แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับได้ในทุกสถานการณ์......โชคดีมีความสุขนะครับ  

พบกันฉบับหน้าครับ 
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ธรรมะสวัสดี

	 ๑.	เข้าใจผิดว่า	ปัญหาคือสิ่งที่ต้องปฏิเสธ	ไม่เข้าใจว่า	ปัญหาคือเรื่องธรรมดา	

	 	ที่ต้องเรียนรู้และยอมรับ

	 ๒.	เข้าใจผิดว่า	ความสุขเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหา	ไม่เข้าใจว่า	ตราบใดที่ยังแสวงหา	

	 	ความสุขจะไม่มีวันเกิด

	 ๓.	เข้าใจผิดว่า	ความคิดควบคุมได้	ไม่เข้าใจว่า	ไม่มีใครควบคุมความคิดได้	

	 	เพราะความคิดคือ	ธาตุปรุงแต่งตามธรรมชาติ

	 ๔.	เข้าใจผิดว่า	อีกนานกว่าจะตาย	ไม่เข้าใจว่า	ความตายมาถึงได้ทุกเมื่อ

	 ๕.	เข้าใจผิดว่า	ทำดีแล้วต้องได้ดี	ไม่เข้าใจว่า	ทำดีไม่ได้อะไร	นอกจากได้ละกิเลส

	 ๖.	เข้าใจผิดว่า	ชีวิตต้องแสวงหาความมั่นคง	ไม่เข้าใจว่า	ความมั่นคง	

	 	เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

	 ๗.	เข้าใจผิดว่า	ดีกับเขาแล้วเขาต้องดีกับเรา	ไม่เข้าใจว่า	เรามีหน้าที่ดีกับเขา

	 	ส่วนเขาจะดีหรือไม่ดีกับเรา	มันก็เรื่องของเขา

	 ๘.	เข้าใจผิดว่า	ต้องรักษาทุกสิ่งให้ดีที่สุด	ไม่เข้าใจว่า	ดีที่สุดคือ	ไม่มีอะไรให้ต้องรักษา

	 ๙.	เข้าใจผิดว่า	ความสำเร็จคือสิ่งสูงสุด	ไม่เข้าใจว่า	การยึดในความสำเร็จ	

	 	นั่นแหละทุกข์ขั้นสูงสุด

	๑๐.	เข้าใจผิดว่า	ตนเองสำคัญที่สุดไม่เข้าใจว่า	เรื่องสำคัญที่สุดคือการไม่มีตนเอง



๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
กระบวนการการมีส่วนร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ห้อง

ประชุมธัญกร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การจัดนิทรรศการการศึกษาระดับปฐมวัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง) 

๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 

เส้นทางตลอดแนวถนนโรงเรียนเทศบาล ๗ 
(ศิรินาวินวิทยา) ถึง แยกเฮือนสายคำ 

๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการอบรมการป้องกัน 
และกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ถวายเทียนพรรษา 
ณ วัดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



คำบูชาขอพรพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ร.๙ 

แปลว่า 
 

นะโมพทุธายะ = ขอบารมพีระพทุธเจา้ทัง้ ๕ พระองคจ์งแผ่ฉพัพรรณรงัสใีหข้า้พเจา้และครอบครวั 
 
ภูมิพลมหาราชา = พระองค์เป็นมหาราชาของแผนดินไทยที่ทั่วโลกยกย่องเชิดชู 
 
โพธิสัตโต = พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ทรงเป็นผู้  
เสยีสละแลว้ทกุสิง่ทกุประการ พระองคเ์สวยชาตเิปน็โพธสิตัวแ์ละจะสำเรจ็เปน็พระโพธญิาณองคท์ี ่ 
๒๔ ในพุทธกัปเบื้องหน้า 
 
เมตตา ลาโภ = พระองคท์รงใหค้วามรกั ความยตุธิรรม แกพ่สกนกิรทกุชาต ิ ศาสนา ทกุชนชัน้  
ดว้ยความเสมอภาค ทรงเมตตาใหค้วามรูแ้ละปญัญาใหท้กุคนมคีวามสามารถประกอบสมัมาอาชวีะ  
ให้ความสุขและสันติภาพแก่ครอบครัวและประเทศชาติ 
 
นะโสมิยะ อะระหังพุทโธ = สิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งใจอธิษฐานไว้ ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุความสำเร็จ  
ดงัปรารถนาดว้ยอานภุาพของพระผูม้พีระภาคเจา้ พระอรหนัต ์และองคภ์มูพิล ณ.บดันีด้ว้ยเทอญ  
 

ชยภร  สท้านไตรภพ ยิ่งเจริญ  ผู้บันทึกจาก นิมิตรของหลวงพ่อประสิทธิ์  ภูริปัญโญ   
สำนักสงฆ์ พระธาตุอรัญวาส  ดอยวังเฮือ (พระพุทธรูปเรืองแสง) จังหวัดลำปาง 

๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 นะโมพุทธายะ  ภูมิพลมหาราชา  โพธิสัตโต 
เมตตาลาโภ  นะโสมิยะ  อะระหังพุทโธ 

(อธิษฐานขอพร) 


