


พบประชาชนนายก

	 สวัสดีครับ ...พี่น้องชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นครและท่านผู้อ่าน
	

เขลางค์นครสารที่รักทุกท่าน...ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่
 ๓
 ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครแล้ว

	

ซึง่
 ๙
 เดอืนทีผ่า่นมา
 เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร
 ไดด้ำเนนิกจิกรรม
 โครงการ
 เพือ่ขบัเคลือ่น
	

การพัฒนาในทุกๆ
 ด้าน
 ที่สำคัญผมต้องขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
	

ทกุภาคสว่น
 ทีผ่ลกัดนัใหเ้ทศบาลเมอืงเขลางคน์คร
 สามารถดำเนนิกจิกรรม
 โครงการตา่งๆ
	

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



 ในสว่นของการกอ่สรา้งอาคารสำนกังานเทศบาลเมอืงเขลางคน์คร
 ทีข่ณะนี
้	

ได้ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าโครงสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา

คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๒




 ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

	

เฝ้าระวังโรคที่มากับฤดูฝน
 เช่น
 โรคไข้เลือดออก
 โรคไวรัสซิก้า
 ซึ่งมียุงลายเป็น
	

พาหะนำโรค
 ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกครัวเรือน
 
 และ
	

สถานประกอบการตา่งๆ
 ไดช้ว่ยกนัดแูล
 กำจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย
 เพือ่ปอ้งกนั
	

การแพร่ขยายพันธุ์พาหะของโรคไข้เลือดออกอีกทางหนึ่งด้วย



 ในยุคปัจจุบันสภาพสังคมชุมชนของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน
	

ยคุดจิทิลั
 วถิชีวีติของเราปรบัเปลีย่นไปตามยคุสมยั
 กระผมขอสง่กำลงัใจถงึทกุๆ
 ทา่น
	

สิง่สำคญัคอื
 สขุภาพรา่งกายจติใจทีล่ะเลยไมไ่ดท้ีต่อ้งดแูล
 ผมเชือ่วา่หากเรารกัษากายด
ี	

จิตดีไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนผ่านเข้ามาในชีวิตเราจะมีสติตั้งรับและก้าวข้ามผ่านพ้นไปได้



 ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
 เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอมีส่วนร่วมในการ

ทำนบุำรงุสบืทอดพระพทุธศาสนาใหค้งอยูส่บืไป
 
 โดยขอเชญิชวนประชาชนพรอ้มใจทำบญุ
	

รักษาศีล

ปฏิบัติธรรมสมาธิ
งดเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษานี้และปฏิบัติให้ได้ตลอดไป	

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)

 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร



คณะผู้จัดทำ / สารบัญ 

ส่องกล้องมองการบริหาร 

ส่องกล้องมองสภา 

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 

 

 

ทันเหตุการณ์ 

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี 

 

 

ทีมงานเชิงรุก+พัฒนาองค์กร 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

ส่งเสริมโครงการเด่น 

วัฒนธรรมล้านนา 

 

 

เขลางค์นครสร้างสรรค์ปันสุข 

รู้ทัน IT 

เที่ยวไปในเมืองเขลางค์นคร 

 

 

 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย 

หลักธรรมนำชีวิต 
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ที่ปรึกษา 
 ๑. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
 ๒. นายจำเนียร พรหมเพชร  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
 ๓. นายธาราเงิน จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
 ๔. นายประดิษฐ์ เสริมสุข  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
 ๕. นายจตุวัฒน์  ตุ้ยเต็มวงค์    ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 ๖. นายจงพิสุทธิ์ สุขปติฎฐิตา  รองปลัดเทศบาล 
 ๗. นายศักดา กันหาเวียง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 ๘. นายวนัช ชิวหรัตน์   ผู้อำนวยการกองคลัง 
 ๙. นางมาลัย จักรสิงห์ โต  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 ๑๐. นางสุกานดา เอมะสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
   และสิ่งแวดล้อม 
 ๑๒. นางสุคนธ์ ห่วงไธสง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
กองบรรณาธิการ 
 ๑. นางสกาวเดือน เกตุแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
 ๒. นายมณฑล  ภู่ทอง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 ๓. นางนารีนาถ กันหาเวียง  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ 
 ๔.  นางสาวกรรณกิาร ์แกว้รว่มวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
  
คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 
 ๑. นายเกรียงชัย  ใจเป็งบุตร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 ๒. นางสาวรัตติกรณ์ สุทธการ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๓.  นางสาวมะลวิลัย ์แกว้บญุปนั  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 ๔. นายณัฐวุฒิ ฟูชื่น  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เขลางค์นครสารคณะผู้จัดทำ
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒ เขลางค์นครสาร

 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ 
บริเวณชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
การดำเนินการก่อสร้าง โดยทางคณะผู้บริหาร ได้วางแผนออกแบบก่อสร้างอาคาร 
เพ่ือรองรับการดำเนินงานในด้านการบรกิารประชาชน โดยจะก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานเต็มพื้นที่ ทั้งน้ีการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
แห่งใหม่มีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๓ เขลางค์นครสาร

	 สมาชิกสภาเทศบาล	 หมายถึง	 บุคคลที่ ได้รบัเลือกต้ังโดยตรงมาจากประชาชน	 เพ่ือให้มาทำหน้าทีเ่ป็นตัวแทนของประชาชน	
ในเขตเทศบาล	ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารตามหลักการถ่วงดุลอำนาจในระบบรัฐสภา
	 สำหรับหน้าที่ของสภาเทศบาลโดยหลักการแล้ว	มีสำคัญ	๔	ประการ	ได้แก่
	 (๑)	 หน้าที่ ในการเลือกฝ่ายบริหาร
	 (๒)	 หน้าที่ ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
	 (๓)	 หน้าที่ ในการออกเทศบัญญัติ
	 (๔)	 หน้าที่ ในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหาร
	 นอกจากนั้น	สมาชิกสภาเทศบาล	ยังต้องทำหน้าที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามที่สภาเทศบาลมีมติ	ได้แก่

Ñ คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้แก่
	 Ñ	นายวันชัย	 อินทะนัก	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๑	ตำบลปงแสนทอง
	 Ñ	นายภวัต	 ใจแก้วแดง	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๒	ตำบลชมพู
	 Ñ	นายธวัชชัย	 สุปินะ	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๓	ตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะ
	 Ñ	นางพรทิพย์	 ว่องเชิงค้า	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๑	ตำบลปงแสนทอง

Ñ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้แก่
	 Ñ	นางพรทิพย์	 ว่องเชิงค้า	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๑	ตำบลปงแสนทอง
	 Ñ	นายภวัต	 ใจแก้วแดง	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๒	ตำบลชมพู
	 Ñ	นายไกรเพชร	 ปิ่นฝั้น	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๓	ตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะ

Ñ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้แก่
	 Ñ	นายวันชัย			 อินทะนัก	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๑	ตำบลปงแสนทอง
	 Ñ จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์		แปงสาย	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๓	ตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะ
	 Ñ	นายน้อม			 สุวรรณวงค์	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๒	ตำบลชมพู

Ñ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาล ได้แก ่
	 Ñ	นายพิชาญ	 อินสุข	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเขต	๑	ตำบลปงแสนทอง



“ ”

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๔ เขลางค์นครสาร

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเตรียม 
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการประชาชนโดยได้ศึกษาดูงานระบบการบริหาร 
จัดการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลตำบลห้างฉัตร  เพื่อนำมาวางแผนในการบริหารจัดการ 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป ทั้งนี้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นครคาดว่าจะดำเนินการ 
ก่อสร้างแล้วเสร็จและจะสามารถเปิดบริการให้ประชาชนเร็วๆ น้ี 



By คุณนายคำป้อ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕ เขลางค์นครสาร

สวนองุ่นปลอดภัย 
ยึดแนวพระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ ๙
	 วาไรตี้ช ุมชนฉบับนี้จะพาทุกท่านมารู้จ ักการลงมือทำการเกษตรผสมผสานตาม	
แนวเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยยึดหลักมีกิน	 มีเผื่อแผ่เพื่อนบ้าน	 และมีเหลือจำหน่ายเพื่อ	
สร้างรายได้	หวังยึดเป็นอาชพีหลังเกษียณ	ของ	พ.ต.ท.ยงศักด์ิ		มาวงษ์	รองผู้กำกับการสอบสวน	
สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ	และภรรยา	นางแสงจนัทร์		มาวงษ์	ทีร่่วมกันใช้เวลาว่างในชว่งเช้าและค่ำ	
ในการปลูกและดูแล	องุ่นหลายสายพันธุ์	โดยใช้เวลา	๑๐	เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต	
ได้อย่างงดงาม	 โดยก่อนลงมือปลูกได้ศึกษาการปลูกองุ่นจากไร่ฮักริมปิง	 จังหวัดเช ียงใหม่		
และศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผู้ปลูกองุ่น		จากนั้นจึงได้ตัดสินใจนำกล้าพันธุ์องุ่นจากไร่ฮักริมปิง	
มาลองปลูกในระบบโรงเรือนแบบปิด	บนพื้นที่	๒	งาน	โดยทดลองปลูก	๔	สายพันธุ์	ได้แก่		
พันธุ์บิวตี้ พันธุ์แบล็กโอปอล พันธุ์เฟรม และพันธุ์เฟอเรส	 รวม	 ๖๐	 ต้น	 โดยได้ดูแล	
อย่างใกล้ชิดตลอด	๑๐	 เดือน	ซึ่งได้ผลผลิตที่คุ้มค่าและมจีำนวนมาก	ทั้งน้ีการปลูกองุ่นที่
สวนปลอดภัยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี	 ส่วนการดูแลก็ทำโดยการริดใบอ่อนหรือ	
การเบรก	เพื่อไม่ ให้องุ่นมีการเติบโตขึ้นแทรกกันระหว่างลูกที่กำลังจะโต	เพราะเป็นวิธีการ	
ที่ ให้ลูกองุ่นเติบโตไปพร้อมๆ	กัน	ไม่แย่งอาหารกัน	ซึ่งทำให้ผลผลิตแต่ละพวงออกมาเป็น	
พวงที่สวยงามและมีน้ำหนักเกือบ	๑	กิโลกรัมต่อ	๑	พวง	ทางด้านนางศรจีันทร์	มาวงษ์ได้
การันตีผลผลิตว่ามั่นใจได้ว่าไม่ ใช้สารเคมี		โดยผู้มาเยี่ยมชมสามารถเด็ดทานจากต้นได้เลย	
ย่ิงเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้บรโิภคได้ม่ันใจว่าไม่ใช้สารเคมีจรงิๆ	 จากการไม่ใช้สารเคมี	
ในการเพาะปลูกส่งผลให้เกิดความมั่นใจของผู้บริโภคทำให้มีผู้บริโภคจับจองผลผลิตไว	้
ล่วงหน้า	ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีราคาที่แตกต่างกันไป	โดยจำหน่ายที่ราคา	๒๐๐	-	๕๐๐	บาท	
ต่อ	๑	กิโลกรมั	เม่ือเก็บผลผลิตจำหน่ายในแต่ละครัง้สร้างรายได้ ให้กับครอบครวั	๖	-	๗	แสนบาท	
ซึ่งการลงทุนครั้งแรกจะเน้นหนักที่ โรงเรือนแต่ผลผลิตที่ ได้มาก็คุ้มค่ากับการที่ตั้งใจศึกษา	
ลองผิดลองถูก	และดูแลอย่างใกล้ชิด	โดยทาง	พ.ต.ท.ยงศักดิ์	และ	นางแสงจันทร์	มาวงษ์	

ได้ยึดแนวคิดที่ว่า	 “ไม่ต้องหวังร่ำรวยอะไรมากแค่ทำแล้วสบายใจ พออยู่ 
พอกิน ปลูกในสิ่งที่รัก เหลือก็แบ่งปัน และขายพอให้มีรายได้ก็อยู่ได้อย่าง
สบายแล้ว” 

สนใจเข้าเยี่ยมชม
หรืออุดหนุนผลผลิต องุ่นปลอดภัย
สามารถติดต่อได้ที่ นางแสงจันทร์ มาวงษ์ 

ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ ๔

ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ ๐๘๗-๕๕๗๕๓๒๑
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๖ เขลางค์นครสาร

 เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่มอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบองศา  
ให้กับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อคืนวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีจำนวนครัวเร ือนที่ 
ประสบเหตุมากกว่า ๗๐ หลังคาเร ือน ในเขตตำบลกล้วยแพะ ตำบลพระบาท และตำบลชมพ ู เพื่อเป็นการบรรเทา 
ความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ ได้รับความเสียหาย
 ในช่วงฤดูฝนน้ี ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น  
ให้ติดตามพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบ 
บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ ในสภาพมั่นคงแข็งแรง งดเว้นการใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดบริเวณ 
ที่ โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะจะได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง  
เพ่ือป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย อีกท้ังห้ามหลบพายุบรเิวณใต้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรอืส่ิงปลูกสร้าง 
ท่ีไม่ม่ันคงแข็งแรง เพ่ือป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับ ตลอดจนห้ามเข้าใกล้บรเิวณท่ีมีสายไฟฟ้าขาดหรอืเสาไฟฟ้าล้ม 
เพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด และตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งน้ีประชาชน 
     ที่ ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งให้การช่วยเหลือ 
     ฉุกเฉิน และสถานีดับเพลิงประจำตำบล ทั้ง ๔ ตำบลในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้บริการประชาชน 
  เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้ทันท่วงทีตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ซึ่งหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถแจ้งได้ที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๑๙๑๙๙ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๗ เขลางค์นครสาร

งานเครื่องจักรกล
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้รถและถนน

ศูนย์รับเร ื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

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

- รับคำร้องทั่วไป - รับเร ื่องร้องเรียน
- รับเร ื่องร้องทุกข์ - แจ้งเร ื่องทุจริต



คลินิกสุขภาพ ชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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๘ เขลางค์นครสาร

ระวัง ๕ โรคติดต่อยอดฮิต

โรคมือ เท้า ปาก 	 โรคมือเท้าปาก	 เป็นโรคยอดฮิตที่มักจะเกิดในช่วงหน้าฝนกันเลยทีเดียว	
อีกทั้งยังพบมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า	 ๑๐	 ปีอีกด้วย	 โดยโรคน้ีจะติดต่อได้ง่ายผ่านทางน้ำลาย	 น้ำมูกหรือ	
น้ำเหลืองจากแผล	 เพราะฉะนั้นหากในบ้านมี ใครที่เป็นโรคมือเท้าปาก	 ควรกันเด็กๆ	 ออก	 เพื่อป้องกันไม่ ให้	
ติดโรคไปด้วยนั่นเอง	 นอกจากน้ีควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศเย็นจัดและมีความชื้น	 เพราะเป็นสาเหตุให้	
เช ื้อไวรัส	คอกซากีไวรัส	ที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปาก	เจริญเติบโตได้ดีและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

ที่มาพร้อมกับฝน
 ช่วงหน้าฝน เป็นช่วงที่ต้องระวังโรคภัยต่างๆ มากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน โรคจาก
การติดเช้ือหรอืจากยุงท่ีเป็นพาหะนำโรค เพราะฉะน้ันเม่ือเข้าหน้าฝน หลายคนควรเริ่มดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
                         ที่มากับหน้าฝนน้ี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมี ๕ โรคที่ควรระวัง ดังน้ี   

โรคไข้เลือดออก	 ไข้เลือดออก	 เป็นโรคที่มักจะแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝนมากที่สุด	
เพราะเป็นชว่งทีมี่ยุงลายเป็นจำนวนมาก	 อีกทัง้ยังติดต่อด้วยการมียุงลายเป็นพาหะนำโรคอีกด้วย	
เพราะฉะนั้นช่วงน้ีคุณควรกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านให้หมด	 และอย่าลืมป้องกันยุงกัดด้วยการ	
จุดยากันยุงหรือกางมุ้งนอนด้วย

โรคมาลาเรีย	มาลาเรีย	เป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากยุงเช่นกัน	แต่จะเป็นยุงก้นปล่อง	มักจะพบได้มากตามป่าเขา		
ทีท่ีอุ่ดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้	 และมักแพร่ระบาดในชว่งหน้าฝนเชน่กัน	 ซ่ึงโรคน้ีจะมีอาการรนุแรงกว่าโรคไข้เลือดออก	
มากทีเดียว	โดยเฉพาะอาการหนาวสั่น	หรือภาวะแทรกซ้อนอย่างไตวาย	ตับอักเสบ	และภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง	ดังนั้น	
จึงควรป้องกันตัวเองจากโรคน้ีด้วยการหลีกเลี่ยงการอยู่ ในป่าหรือที่ที่มีต้นไม้เยอะๆ	 แต่หากจำเป็นก็ควรเตรียม	
โลชั่นกันยุงไปด้วยเสมอ

โรคหวัด	 โรคหวัดเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจ	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน		
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว	 หรือการตากฝนนานๆ	 รวมถึงการแพร่เช ื้อแบคทีเรียหรือเช ื้อไวรัสจากผู้ป่วยคนอื่น		
โรคน้ีมักจะติดต่อได้ง่ายเพียงแค่หายใจรดกันหรือจามใส่กันเท่านั้น	 ดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคหวัดควร	
ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เช ื้อด้วย

โรคฉี่หนู		โรคฉี่หนู	เป็นโรคใหม่	แต่ก็เป็นโรคที่ต้องระวังมากทีเดียว	โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง	
เนื่องจากโรคน้ีจะแพร่กระจายเช ื้อผ่านทางน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานาน	เมื่อเดินลุยน้ำก็จะทำให้เช ื้อแพร่เข้าสู	่
ร่างกายได้	ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะเสี่ยงต่อไตวายสูง	ดังนั้นช่วงน้ีควรหลีกเลี่ยงการเดิน
ลุยน้ำ	โดยเฉพาะชาวเกษตรกรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก

๕ โรคนี ้เป็นโรคติดต่อยอดฮิตที่มักจะเกิดในช่วงหน้าฝน ซึ่งก็มีความอันตรายเป็นอย่างมาก 

บางโรคหากไม่รักษาอย่างทันท่วงทีกอ็าจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้ 



ทีมงานเชิงรุก
พัฒนาองค์กร
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๙ เขลางค์นครสาร

	 ในช่วงฤดูฝน	แบบน้ี	 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	มีการลงพื้นที่ป้องกัน	
และเฝ้าระวังโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ	 ได้แก่	 โรคไข้เลือดออก	 และ	 โรคไวรัสซิก้า			
โดยมีทีมงานจาก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ ่นหมอกควัน	แจกทรายอะเบท		
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการแนะนำให้เจ้าของบ้านคว่ำภาชนะกักเก็บน้ำภายในบ้าน	
และเก็บกวาดขยะภายในบ้านให้เรียบร้อย	 เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	
ไข้เลือดออก	และโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทีมงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

ที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ



๙ เมษายน ๒๕๖๑
การประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ณ	วัดศรีหมวดเกล้า	ตำบลชมพู

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์	ประจำปี	๒๕๖๑	ณ	ประติมากรรมชามตราไก่

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
โครงการวันเทศบาล	ประจำปี	๒๕๖๑

ณ	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	(บริษัท	ทโีอที	จำกัด)

๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
อบรมหลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์	ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ในเขตเทศบาลฯ	ประจำปี	๒๕๖๑	ณ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
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๑๐ เขลางค์นครสาร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑



๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
กำจัดผักตบชวา	Big	Cleaning	Day	ณ	ลำห้วยสาธารณะ

ชุมชนบ้านหนองปล้อง	ตำบลพระบาท

๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล	ครั้งที่	๒

ประจำปี	๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๑ เขลางค์นครสาร

๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย	ณ	ชุมชนในตำบลพระบาท	

ตำบลชมพู	และตำบลกล้วยแพะ

๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
อบรมและศึกษาดูงานเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดชลบุรี	และจังหวัดระยอง

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง
และพัฒนาระบบประชาธิปไตย
ประจำปี	๒๕๖๑
ณ	ห้องประชุมบัวตอง	
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๒ เขลางค์นครสาร

“ป่าที่รวมกำลังใจของคนในชุมชน 

ป่าที่กลายเป็นสวนครัว แหล่งอาหารตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์”

	 นายบุญส่ง	 ศรียอด	 ประธานชุมชนบ้านหัวฝาย	 หมู่	 ๔	 ตำบลกล้วยแพะ	 อำเภอเมือง	 จังหวัดลำปาง	

๑	ในแกนนำคณะกรรมการและจิตอาสาในชุมชนบ้านหัวฝาย		ได้เห็นถึงความสำคัญของป่า	ที่เดิมทีป่าห้วยน้ำขาว	

แห่งน้ีเป็นป่ารกร้าง		แต่เป็นป่าที่ชาวบ้านทั้งในชุมชนและนอกชุมชนได้เข้ามาล่าสัตว์	เก็บหาของป่า	อาทิเช่น	หน่อไม้		

เห็ด	ผักหวาน	ฯลฯ	ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มลดลงจากการเข้าไปหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าโดยขาดการ	

ดูแลของชาวบ้าน	 จึงได้ขอความร่วมมือจากคนในชุมชนช่วยกันรักษาผืนป่าแห่งน้ี ไว้	 เพราะเป็นเสมือนแหล่งต้นน้ำ	

ของเกษตรกรในชมุชน	 และยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเล้ียงประชาชนในชมุชนอีกด้วย	 โดยได้เริม่ทำฝายชะลอน้ำเก็บกักน้ำ	

เนื่องจากเมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง	 เกษตรกรไม่มีน้ำใช้ ในการเพาะปลูก	 นับตั้งแต่ปี	 ๒๕๖๐	 จนถึงปัจจุบันสามารถ	

สร้างฝายชะลอน้ำได้แล้วเกือบ	๑๐	ตัว	 ซึ่งภายหลังการสร้างฝายจะเห็นได้ชัดถึงความชุ่มช ื้นที่มีมากขึ้น	

อย่างเห็นได้ชัด	 จน	 ณ	 วันน้ีป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์	 มีเห็ด	 มีหน่อไม้	 และมีสัตว์ป่าที่เคยหายไป	

กลับมาอาศัยอยู่		นอกจากน้ียังมโีครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้	และช่วยกันบำรุง	

รักษา	ซึ่งได้เข้าร่วม	“โครงการป่าชุมชนบ้านหัวฝาย”	โดยกรมป่าไม้	มีพื้นที่ที่ต้องดูแล	

ร่วมกัน	๒,๘๗๗	ไร่	จนปัจจุบันน้ี	ป่าชุมชนบ้านหัวฝายแห่งน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้		

แหล่งน้ำ	 และแหล่งอาหาร	 สร้างความมั่นใจและเป็นกำลังสำคัญให้กับชาวบ้านในชุมชน	

บ้านหัวฝายในการถ่ายทอดความเป็นจิตอาสาให้เด็กและเยาวชนในชุมชน	 ให้รู้จ ักอนุรักษ์	

ผืนป่าที่เสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของชุมชนแห่งน้ี ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป		

โครงการป่าชุมชนบ้านหัวฝาย



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๓ เขลางค์นครสาร

	 “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.)	คือ	
บุคคลที่มีความสนใจ	 มีความสมัครใจ	 มีความเสียสละ		
และอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและ	
มูลฝอย	การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ	
ตนเอง
	 โดย อถล. มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี
	 (๑)	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจ ัดการ	
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม	
	 (๒)	 เฝ้าระวัง	สอดสอ่ง	ดูแล	และรายงานสถานการณ์	
การบรหิารจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย									การปกป้องและ	
รกัษาส่ิงแวดล้อม	ในพ้ืนที่ ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน	
ทราบ
	 (๓)	 สื่อสาร	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 ข้อมูล	
ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการ	
บรหิารจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย	 การปกป้องและรกัษา	
สิ่งแวดล้อม	
	 (๔)	 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ	
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม	
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรปกครอง	
ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง	หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
	 (๕)	 ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน	
สว่นราชการ	ภาคเอกชน	และเครอืขา่ย	อถล.	เพ่ือดำเนินการ	
เก่ียวกับการบรหิารจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย	การปกป้อง	
และรักษาสิ่งแวดล้อม

	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีการจัดกิจกรรม 
เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลกในเขตเทศบาล ซึ่งมีจำนวนกว่า ๔๐๐ คน  
โดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ข้ึน เพ่ือให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ตระหนักถึงความ 
สำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

ท้องถิ่นรักษ์โลก
อาสาสมัคร



เครื่องบูชาในล้านนา (ตอนที่ ๑)ส้มป่อยความเชื่อของ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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๑๔ เขลางค์นครสาร

	 สัตตภัณฑ์	 เป็นงานศิลปะวัตถุประเภทประติมากรรม	
สร้างขึ้นเป็นเครื่องสักการะบูชา	 โดยเป็นที่สำหรับปักเทียนหรือ	
เสียบเทียน	 และมีการจุดเทียนเวลาประกอบพิธีกรรมหรือเป็น	
พุทธบูชาในวัดของศาสนิกชนชาวล้านนาทั่วไป	 มีลักษณะรูปแบบ	
แตกต่างกันไป	 ในแต่ละพ้ืนที	่	จึงมีผู้ ให้ความหมายของสัตตภัณฑ์ไว้	
หลายความหมายเช่น																
	 สัตตภัณฑ์ หมายถึง		เขา	๗	ทิวล้อมรอบเขาพระสุเมรุ	
	 สัตตภัณฑ์	คือ	 เครื่องบูชาใช้ปักเทียน	 บูชาพระพุทธรูป	
ในโบสถ์	วิหารของดินแดนล้านนาไทย		
	 สัตตภัณฑ์ คือ	 ราวเทยีนของชาวล้านนาแกะสลักด้วยไม้รูปร่าง	
คล้ายหน้าบัน	 บางทแีกะเป็นตัวนาคไขว้		บนหลังทำเป็นทีปั่กเทยีน	
เรียงเป็นแถวจึงเรียกว่า	“ราวเทียน”	สัตตภัณฑ์หรือราวเทียนนี้	
ถวายเป็นพ ุทธบูชาตามกำลังศรัทธาและความสามารถของตน	
หรือรวมกันเป็นกลุ่มๆ	 รูปแบบราวเทียนอาจจะแตกต่างกัน	
ออกไปตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น	แต่จะต้องมีที่ปักเทียนได้		
มักวางบูชาไว้หน้าประธานของพระวิหาร
 สัตตภัณฑ์ ใช้สำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย	เป็นประติ	
มากรรมทีท่ำด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม	 จะต้ังอยู่หน้าพระประธาน	
ในวหิาร	 โดยความเชือ่ด้ังเดิมแล้ว	 เป็นชือ่ภูเขาทัง้	๗	ล้อมรอบทะเล	
ศรีทันดร	และภูเขาสิเนรุราชบรรพตหรือภูเขาสุเมรุไว้	จากนั้นขึ้นไป	
จะเป็นสรวงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิก	 และดาวดึงส์ตามลำดับ	 ภูเขา	
ทัง้	๗	น้ีคือ	ยุคนธร		อิสินธร		กนวกิ		เนมินธร		สุทศันะ		วนัินตกะ	
และอัสสกัณฑ์	

สัตตภัณฑ์

 สัตตภัณฑ์	 ตามความหมายทางพระพุทธศาสนานั้น	 คือ		
โพธิปักขิยธรรม	คือ	ธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายหรือเป็นแนวทางแห่งการ	
รู้ธรรม	หรือแนวทางที่เข้าสู่ความเป็นพุทธะมีอยู่	๗	ประการ	คือ
	 ๑.	 สติ	ความระลึกได้
	 ๒.	ธัมมวิจัย	การวิเคราะห์	วิจัย	พระธรรม
	 ๓.	 วิริยะ	ความพากเพียร
	 ๔.	 ปิติ	ความอิ่มใจ	พอใจ
	 ๕.	ปัสสัทธิ	ทำใจได้
	 ๖.	สมาธิ	การทำจิตแน่วแน่มั่นคง
	 ๗.	อุเบกขา	วางเฉยในสิ่งวุ่นวายทั้งปวง
 การจุดเทียนบูชานั้น หมายถึง บูชาพระธรรมที่เป็นโลกิยะ 
และโลกุตระ ซ่ึงเรยีกว่าคำสอน ความหมายน้ีเป็นไปเพ่ือความรู้แจ้ง 
เห็นจริงประดุจดังประทีปเทียนบูชาสัตตภัณฑ์นั้น



ขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัยฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๐๕๔-๒๑๙๑๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมง

เจ็บป่วยฉุกเฉินกู้ภัยอัมรินทร์โทร.๑๖๖๙

เหตุด่วน เหตุร้าย !!!! 
ขอรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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๑๕ เขลางค์นครสาร

	 จำนอง	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๗๐๒	วางหลักไว้ว่า	“อันว่าจำนองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง  
เรียกว่าผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหน้ี โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้น 
ให้แก่ผู้รับจำนอง 
 ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหน้ีจากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหน้ีสามัญมิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน
จะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่”
	 การจำนอง	 คือ	 การที่บุคคลหนึ่งนำเอาทรัพย์สินให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเพื่อเป็นประกันในการชำระหน้ี	 ซึ่งกรรมสิทธิ์ ใน	
ทรพัย์สินที่นำมาจำนองน้ันยังไม่ตกเป็นของผู้รบัจำนอง	 เม่ือผู้จำนองไม่ยอมชำระหน้ีตามกำหนด	 ผู้รบัจำนองต้องฟ้องร้องต่อศาล	
เพื่อยึดทรัพย์สินและขายทอดตลาด

นายเสือนำทรัพย์สินไปจำนองกับนายสิงโต
เพื่อเป็นประกันในการชำระหนี้ แต่เมื่อถึงเวลาชำระหนี้

นายเสือไม่ยอมชำระหนี้ นายสิงโตจึงต้องฟ้องร้องต่อศาล
เพื่อขอยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินที่นายเสือนำมาจำนอง

ยกตัวอย่างเช่น



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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๑๖ เขลางค์นครสาร

 สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา 
การมีสุขภาพท่ีดีมิได้หมายถึงเพียงมีหลักประกันในการ 
เข้าถึงบริการสุขภาพเท่านั้น ต้องขึ้นอยู่กับประชาชน 
รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่ 
แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะโรคบางโรคสามารถป้องกัน 
ได้ด้วยการออกกำลังกายดีกว่าการรอให้เกิดการ 
เจ็บป่วยแล้วรักษา จะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและ 
งบประมาณในการดูแลรักษาจำนวนมาก การท่ีคนเรา 
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
ที่ดี ดังนั้นประชาชนจึงควรมีการออกกำลังกายอย่าง 
สม่ำเสมอ เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
กลุ่มฟุตบอลประชาชนตำบลคลองขุดได้ตระหนักถึง 
ความสำคัญและความจำเป็นของการส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรคด้วยการออกกำลังกาย กระตุ้นให้ 
ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและเป็น 
การปลูกฝังค่านิยมท่ีดี ให้แก่ประชาชนในเรือ่งพฤติกรรม 
การออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีความ 
เข้มแข็งในชุมชนและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
ต่อไป
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๑๗ เขลางค์นครสาร

รู้ทันBy Mr.Hitech 
IT

แหล่งฝึกอบรมปฏิบัติจริง 
“ฟรีทุกอย่าง” ก็มีในโลก
	 ฟรีครับ	ฟรจีริงๆ	แอดไปอบรมมาแล้ว!	สวัสดีครับ	ฉบับน้ีขอพักเรื่องหนักๆ	กับวิชาการคอมพิวเตอร์	มาเป็น	

แนะนำแหล่งฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล	 ในยุค	 ๔.๐	 ตามที่จั่วหัวเลยครับ	 ฟรีทุกอย่างจริงๆ	 มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏลำปางเปิดอบรมให้แก่บุคคลทัว่ไป	 ฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการกับเครือ่งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	 มีวทิยากร	

ให้ความรู้และช่วยเหลือทุกขั้นตอน	 มีกระเป๋าผ้าเก๋ๆ	 และเอกสารประกอบการฝึกอบรม	 อาหารว่างและเครื่องดื่ม		

อาหารกลางวัน	 บางคอร์สมีวัสดุอุปกรณ์ฝึกใช้ด้วย	 ที่บอกมา	 “ฟรีทุกอย่าง”	 มีหลักสูตรการอบรมให้เลือกมากมาย	

ตามความต้องการครับ	 ฝึกอบรมหลักสูตรละ	 ๒	 วัน	 จบแล้วมีวุฒิบัตรมอบให้ผู้เข้าอบรมเพื่อแสดงว่าผ่านการฝึก	

อบรมด้วย	ไม่จำกัดอายุผู้เข้าอบรม	บางคอร์สอย่างสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มีเด็กๆ	น้องๆ	มาอบรมกันเพียบ	(คอร์สที่	IoT		

แอดไปอบรมฟรีมา	ถ้าเป็นที่อื่นอย่างต่ำๆ	ก็	๖,๐๐๐	แต่ที่น่ี	ฟรี!	คอร์สน้ีมีตั้งแต่เด็กมัธยมต้นจนถึงผู้สูงวัย)

http://www.lpru.ac.th
หรือติดต่อคุณนิศารัตน์, คุณปรียาสุพัศ, คุณวชิระ 

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน ๐๕๔-๒๓๗-๓๙๙ ต่อ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๓,
เบอร์มือถือ ๐๘๖-๙๑๗-๘๐๒๙, ๐๘๘-๒๕๑-๕๗๓๗

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมงา่ยๆ

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่

๒๕๖๑
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๑๘ เขลางค์นครสาร

	 วัดม่อนจำศีล	 เป็นวัดที่ประดิษฐาน	 “พระเจ้าทันใจ”	 ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มาก	 เรียกว่า		
หากอยู่ในศีลในธรรม	ขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นแทบไม่น่าเช ื่อ	“พระเจ้าทันใจ”	เป็นพระพุทธรูปที่ ใช้	
เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน	๑	วัน	กล่าวคือ	จะเริ่มพิธีตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไป	จนสามารถ	
สร้างองค์พระได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน	 (ก่อนเวลา	 ๑๘.๐๐	น.)	 ของวันถัดไป	 ถ้าสร้าง	
ไม่เสร็จถือเป็นพระพทุธรูปธรรมดาทัว่ไป	 และสามารถทำพิธีพทุธาภิเษกได้ในเย็นอีกวันหน่ึง	
ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปนั้น	 มักจะมีขั้นตอนและพิธีกรรมที่ละเอียดซับซ้อน		
การสร้างพระพุทธรูป	 และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จภายใน	 ๑	 วัน	 จึงถือว่าเป็น	
เรือ่งมหัศจรรย์	 จึงเชือ่กันว่าเป็นเพราะพระพทุธานุภาพ	 และอานุภาพแห่งเทพยดาทีบั่นดาล	
ให้พิธีกรรมสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรค	 ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระเจ้าทันใจเป็น	
พระพุทธรูปที่จะบันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจ	การสร้าง	
พระเจ้าทันใจนั้น	 มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้างพระพุทธรูปอื่นๆ	 กล่าวคือจะมีการบรรจ	ุ
หัวใจพระเจ้าคล้ายกับหัวใจของมนุษย์	ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของมีค่าไว้ในองค์	
พระพุทธรูปด้วยละในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้นจะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์	
ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย	“พระเจ้าทันใจ”	จะมีหลายองค์ในวัดทางภาคเหนือ	และที่สำคัญ	
วัดม่อนจำศีล	ยังมีพระธาตุเจดย์ีทีศั่กด์ิสิทธ์ิ	มีความงดงามและพระธาตุองค์ใหญ่	จำนวน	๓	องค์	

วัดม่อนจำศีล

	 วัดม่อนจำศีล	 เป็นวัดเก่าแก่ที่คาดว่าสร้างสมัยพระแม่เจ้าจามเทวี	 ซึ่งถูกทิ้งไว้ให้	
รกร้างมานาน	มีเจดีย์ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า	ต่อมามีพระมหาป่า	 เมืองแปง		
ซึ่งเป็นพระกรรมฐาน	ได้ธุดงค์มาพบเจดีย์	ซึ่งเห็นว่าเป็นวัดที่เก่าแก่	และเป็นที่อันสงบวิเวก	
เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม	จึงได้เจริญกรรมฐานประจำอยู่ที่น่ี	ต่อมาก็ได้มีผู้คนได้ทราบข่าว	
ก็พากันขึ้นไปฟังธรรม	 เจริญกรรมฐาน	 ถวายทาน	 และก็ได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสได้ช่วยกัน	
สร้างวิหารหน้าซุ้มพระเจ้าทันใจ	 เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศล	 ต่อมาได้ช่วยกันบูรณะองค์เจดีย	์
ให้ดูดีขึ้น	 (และได้ก่อหุ้มองค์เดิมเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกหลายครั้ง	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๑๐	 ได้ม	ี
คหบดีชาวพม่า	 ได้นำช่างจากมันฑะเล	ประเทศพม่า	มาทำการบูรณะและเปลี่ยนรูปทรงของ	
เจดีย์	กำแพง	ซุ้มประตูเป็นศิลปะแบบพม่า	และ	พ.ศ.	๒๕๒๔	สร้างวิหารไม้สักอีก	๑	หลัง	
ซึ่งเป็นศิลปะพม่าที่งดงามมาก	 ฝีมือในการตกแต่งลวดลายติดกระจกประณีต	 ( ในปัจจุบัน	
ทรุดโทรมมากยังไม่ได้บูรณะ)	
	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 ได้ทำการบูรณะใหม่อีกครั้ง	 พร้อมกับมีศรัทธาสร้างพระเจดีย	์
พระอรหันต์แปดทิศขึ้นอีก	๑	องค์	ในช่วงติดต่อกันนั้นมีฤาษีอูส่วยได้เกิดศรัทธา	จึงได้สร้าง	
เจดีย์ขึ้นอีก	๑	องค์	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๐	-	๒๔๗๔	(เจดีย์พระฤาษี)

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 ได้เกิดพายุและฟ้าผ่า	
ยอดเจดีย์สีทองหักพังลงมา	ต่อมาได้ทำการบูรณะในปี		
พ.ศ.	๒๕๓๓	ซึ่งได้กะเทาะปูนเดิมออก	แล้วก่อฉาบใหม่	
ตรงรูปทรงระฆังคว่ำได้ติดกระจกตรงยอด	 ลงรกัปิดทอง	
เปลี่ยนยอดฉัตรใหม่	พร้อมติดสายล่อฟ้าเพื่อกันฟ้าผ่า
	 วัดม่อนจำศีล	 ได้รบัพระราชทานวสุิงคามสีมา	
วันที	่๖	กรกฎาคม	๒๔๙๒	เขตวสุิงคามสีมากว้าง	๔๙	เมตร	
ยาว	๕๐	เมตร	และได้ทำการผูกพนัธสีมาเม่ือ	๖	เมษายน	
พ.ศ.	๒๕๓๕	ส่วนใหญ่การบูรณะอุปถัมภ์วัดม่อนจำศีล	
จะเป็นพ่อเลี้ยงสรีรัตน์	โพธิ์ติ๊ดพันธ์
	 ตั้งอยู่เลขที่	๒๑๑	ถนนม่อนจำศีล	บ้านป่าขาม		
หมู่ที่	 ๑	 ตำบลพระบาท	 อำเภอเมือง	 จังหวัดลำปาง		
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย	 ที่ดินวัดมีเนื้อที่	 ๗๐	 ไร	่
๙๘	ตารางวา	ตรองจองเลขที่	๑๐๙
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๑๙ เขลางค์นครสาร

	 น่าตกใจที่สถิติเด็กเป็นโรคอ้วน	 เบาหวาน		
สูงขึ้นทุกปี	พฤติกรรมการกินของเด็กๆ	ลูกหลานที่ตก	
อยู่ภายใต้การชักนำของโฆษณาชวนกินทางสื่อทุกช่องทาง	
ความนิยมดื่มเครื่องดื่มเย็น/ร้อน	 ในตู้แช่ร้านสะดวกซื้อ		
หรือแม้กระท ั ่งร้านเครื ่องดื ่มท ี ่ผุดขึ ้นเป็นดอกเห็ด	
ภาวการณ์กินเกินร่างกายต้องการและกินแต่อาหารที่	
ด้อยคุณภาพ
	 เด็กๆ	 ลูกหลานทราบหรอืไม่ว่าในเลือดทีห่มุนเวียน	
ในร่างกายเราตรวจพบน้ำตาล	 มีประมาณ	 ๒	 ช้อนชา		
แต่ในน้ำชาหวานเย็นหรือเครื่องดื่มเย็น	 ๑	 ขวด		
มีปริมาณน้ำตาลถึง	 ๖	 -	 ๘	 ช้อนชา	 การดื่มเครื่องดื่ม	
รสหวานติดต่อกันนานหลายวัน	 ทำให้เด็กๆ	 ได้รบัน้ำตาล	
ในปริมาณที่เกินความต้องการของร่างกาย	ทำให้เกิดการ	
สะสมจนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น	เสี่ยงโรคเบาหวาน

	 ของอร่อย	คือ	ยาพิษ	(ถ้ากินเกิน)		
หวานเป็นลม	ขมเป็นยา	จึงใช้ได้เสมอ	อาหารใด	
ทีมี่รสชาติอร่อยจำเป็นทีเ่ราต้องใช้สติในการ	
ควบคุมให้กินในปรมิาณทีพ่อด	ี สุขภาพร่างกาย	
สำคัญต่ออนาคตของเรามาก	 สุขภาพร่างกาย	
ที่เจริญเติบโตด้วยอาหารที่มีคุณภาพควบคู	่
กับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ	 จะทำให้เด็กๆ	
ลูกหลานเติบโตอย่างมีคุณภาพช ีว ิตที ่ด ี	
เป็นพื้นฐาน

ด้วยความรักและความห่วงใย

ปี้หนานน้อย



การจัดเ
ก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป
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๒๐ เขลางค์นครสาร

 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน
 - ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๑๐ บาท

 - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร

  ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตรหรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร เดือนละ ๔๐ บาท 

 - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ ๕๐๐ บาท

 - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร 

  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ ๕๐๐ บาท

 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว เช่น กรณีเก็บเศษกิ่งไม้ ใบไม้จากครัวเรือน
 - ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐๐ บาท

 - ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและค่าขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร

  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ละ ๑๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๒-๕๐๕๒
และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๒-๔168

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอให้ผู้ครอบครองอาคาร บ้านเรือน หอพัก โรงแรม  
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ ใดๆ ในเขตเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ัวไป ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี

ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป



อยากให้ทุกท่านนำบทความน้ี ไปคิดดู เพราะศักยภาพของมนุษย์สามารถพัฒนา

ได้จนถึงขีดสุด เรามีสติ เพื่อให้เราทำในสิ่งที่ดียิ่งกว่า มองไปที่ตนเอง ที่ภายใน 

มองข้ามความปรารถนาหยาบๆ ไปสู่ความไม่ปรารถนาในส่วนที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า 

จงมีความเบิกบานกับชีวิต และเพิ่มบางสิ่งที่เป็นอีกนิดลงในชีวิตของท่าน

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านมองเห็นหนทางจุดไฟแห่งปัญญาของตน ให้สว่างไสวยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอขอบคุณบทความจาก พศิน อินทรวงค์

	๑.	 พูดความจริงดีแล้ว	แต่ขอให้เพิ่มอีกนิด	เป็นพูดแต่ความจริงให้ถูกกาลเทศะด้วย	

	๒.	 ทำงานเพื่อความสำเร็จในอนาคตดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	เป็นทำงานเพื่ออยู่กับปัจจุบันขณะด้วย	

	๓.	 คิดแง่บวกดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้เห็นความคิดของตนอย่างเป็นกลางด้วย	

	๔.	 ทำดีเพื่อผู้อื่นดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้ทำดีเพื่อละอัตตาตัวตนด้วย	

	๕.	 รู้ข้อเสียของตนเองดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้เร่งกำจัดข้อเสียของตนนั้นเสียด้วย	

	๖.	 ทำงานเพื่อทำลายความยากจนดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้ทำงานเพื่อทำลายกิเลสของตนเองด้วย	

	๗.	 กินอาหารอร่อยเพื่อเพิ่มความสุขให้ตนเองแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้กินอย่างมีสติเพื่อเพิ่มพูนปัญญาให้ตนเองด้วย	

	๘.	 ไปเที่ยวทะเล	ภูเขา	ต่างประเทศเพื่อเห็นโลกกว้างก็ดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้มองย้อนเข้ามาเพื่อเห็นโลกภายในของตนด้วย	

	๙.	 ช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะผู้ให้ก็ดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้ลองช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะที่เราคือผู้รับใช้ด้วย	

	๑๐.	 รู้จุดเด่นของตนดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้ลองคิดว่า	จะใช้จุดเด่นของตนเพื่อรับใช้โลกได้อย่างไรด้วย	

	๑๑.	 ตัดสินด้วยความยุติธรรมดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้ลองยุติการตัดสินเพื่อความสันติสุขด้วย	

	๑๒.	 มีเป้าหมายชีวิต	๕	ปี	๑๐	ปีก็ดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้มีเป้าหมายสำหรับชาติหน้า	และนิพพานด้วย	

	๑๓.	 สนใจธรรมะ	อ่านหนังสือธรรมะก็ดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้หมั่นฝึกสมาธิ	วิปัสสนาด้วย	

	๑๔.	 อยากประสบความสำเร็จก็ดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิดว่า	ให้ปรารถนาจิตใจที่อยู่เหนือลาภ	ยศ	สรรเสริญด้วย	

	๑๕.	 ทำอะไรๆ	เพื่อให้ได้อะไรๆ	ก็ดีแล้ว	แต่ขอเพิ่มอีกนิด	ให้ลองทำอะไรๆ	เพื่อไม่เอาอะไรๆ	ด้วย




