


 สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนชาวเขลางค์นคร  
และท่านผูอ่้านเขลางค์นครสาร ทีเ่คารพครบั เขลางค์นครสาร 
ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งในส่วน 
ของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ผมได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๕ 
เป็นจ�านวนเงิน ๔๑๐,๙๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสิบล้าน 
เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และผ่านการพิจารณา 
เห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียบร้อยแล้ว 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร จะได้รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต�าบลในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๗ แห่ง อย่างเต็ม 
รปูแบบ เพือ่ประโยชน์ของพีน้่องประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครในด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  
และการรักษาพยาบาล เกิดความคล่องตัว ประชาชน 
สามารถที่จะเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่าง 
ทัว่ถงึและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ซึง่เป็นไปตามนโยบายของผมท่ีเคย 
ให้ไว้ว่า “ผมจะดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้อง 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้ดีที่สุด” 
ในอนาคตเราจะมีสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านที่ 
บรกิารแก่พีน้่องประชาชน อาจจะเป็นคลนิกิเฉพาะด้านหรอื 
อาจจะเป็นโรงพยาบาลสาขา เพ่ือลดความแออดัในโรงพยาบาล 
ศูนย์ล�าปาง

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)
 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

 ฝากความห่วงใยไปถึงพ่ีน ้องประชาชนในเขต 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทีก่�าลงั 
ระบาดในประเทศไทย ขอให้พีน้่องประชาชนชาวเทศบาลเมอืง 
เขลางค์นครรกัษาสุขภาพ ทานอาหารทีมี่ประโยชน์ ปรงุสกุใหม่ 
หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีชุมชนแออัด  ล้างมือและหมั่นออก 
ก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ เพือ่สร้างภมูต้ิานทานให้กับตนเอง 
และคนในครอบครัว ตลอดจนเฝ้าระวังโรคที่มากับฤดูฝน  
โดยเฉพาะโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก 
โรคไวรสัซก้ิา ทัง้นี ้ ขอความร่วมมอืพีน้่องประชาชนทกุครวัเรอืน 
ตลอดจนสถานประกอบการทุกแห่ง ช่วยกันก�าจัดแหล่ง 
เพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์พาหะ 
ของโรคไข้เลือดออกอีกทางหนึ่งด้วย

ขอให้มีความสุข สุขภาพดีกันทุกท่านนะครับ
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ที่ปรึกษา
� ๑.�นายไพฑูรย์��โพธิ์ทอง� นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๒.�นายจ�าเนยีร�พรหมเพชร�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๓.�นายธาราเงิน�จันทร์ค�า�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๔.�นายนคร��โยธาวงศ์�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๕.�นายจตุวัฒน์��ตุ้ยเต็มวงศ์���� ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๖.�นายศักดา�กันหาเวียง�� รองปลัดเทศบาล
� ๗.�นายวนัช�ชิวหรัตน์��� ผู้อ�านวยการกองคลัง
� ๘.�นางสุกานดา�เอมะสุวรรณ�� ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข
� �� และสิ่งแวดล้อม
� ๙.�นางสุคนธ์�ห่วงไธสง�� ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๐.��นางสาวพจนา�วรรณเสวี� ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๑.��นางสาวพัฒน�ีเมืองใจมา� หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
๑๒.��นายถาวร��อินทิยศ� ผู้อ�านวยการกองช่าง
๑๓.�นางเตือนตรา��หาญมนตรี� ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

กองบรรณาธิการ
� ๑.�นายจตวุฒัน์�ตุย้เตม็วงศ์� ปลดัเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๒.�นางสาวพจนา�วรรณเสว�ี ผูอ้�านวยการกองวชิาการและแผนงาน
� ๓.�ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ� กองวชิาการและแผนงาน

เขลางค์นครสาร
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขลางค์นครสาร
ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔๒ เขลางค์นครสาร

 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
พร้อมคณะผูบ้ริหาร และหวัหน้าสว่นราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพ้ืนที่พบปะ 
เยี่ยมเยือนและให้ก�าลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ 
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเส่ียง ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อ 
สร้างขวัญก�าลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุ 
และประชาชนกลุ่มเสี่ยงท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙  อีกท้ังเพ่ือร่วมกัน 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด-๑๙) ไม่ ให้มีการ 
ระบาดในเขตพื้นที่ นอกจากนีย้ังได้มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการและควบคุม 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด-๑๙) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ�าต�าบลในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อน�าไปใช้ ในการควบคุมและ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด-๑๙) 
ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป

ลงพื้นที่ให้ก�ำลังใจ พบปะเยี่ยมเยือน 
และมอบวัสดุอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ๓เขลางค์นครสาร

 ส่องกล้องมองสภา กับ เขลางค์นครสาร ฉบับประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๖๔  ในกำรประชุมสภำเทศบำล 
เมืองเขลำงค์นคร สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ�ำปี ๒๕๖๔ สภำเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร มีมติเป็นเอกฉันท์ 
ให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ วงเงินท้ังสิ้น ๔๑๐,๙๗๔,๐๐๐.๐๐ บำท 
(สี่ร้อยสิบล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบำทถ้วน) ซึ่งแยกเป็นรำยจ่ำยแผนงำนดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ๗๓,๕๒๔,๙๙๐
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน ๑๗,๔๔๗,๕๐๐
ด้านบริการชมุชนและสังคม

แผนงำนกำรศึกษำ ๒๔,๕๐๓,๖๖๐
แผนงำนสำธำรณสุข ๒๕,๑๒๐,๔๐๐
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ ๘,๗๓๕,๔๐๐
แผนงำนเคหะและชุมชน ๓๘,๑๓๒,๒๐๐
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๒,๘๙๓,๒๐๐
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร ๔,๑๗๑,๗๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  ๖๔,๒๗๕,๓๕๐
แผนงำนกำรเกษตร ๖๐๖,๔๐๐
ด้านการด�าเนนิงานอื่น
แผนงำนงบกลำง ๑๕๑,๕๖๓,๒๐๐

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น �๔๑๐,๙๗๔,๐๐๐
 ทั้งนีห้ลังจำกนีจั้กได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล�ำปำง
ให้ควำมเห็นชอบ และประกำศใช้ต่อไป



ส�านักปลัดเทศบาล

การขอทะเบียนบ้าน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔๔ เขลางค์นครสาร

ขั้นตอน...

ฝ่ายทะเบียนราษฎร ส�านักปลัดเทศบาล 
ชั้น ๑ ส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๐๕๔-๒๒๕๐๕๓,
๐๕๔-๒๒๕๙๖๗ ต่อ ๑๓๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ๕เขลางค์นครสาร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชมุชนบ้านฟ่อน ต�าบลชมพู

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชมุชนบ้านร้อง
ต�าบลชมพู เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทางสัญจร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔๖ เขลางค์นครสาร

ขั้นตอนการขอคัดทะเบียนทรัพย์สิน
หลักฐานที่ต้องเตรียม

*กรณีเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
(มาด้วยตัวเอง)

*กรณีเจ้าของทรัพย์สิน (เสียชีวิต)

กรณีที่เปลี่ยนชื่อให้น�าใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลแนบท้ายมาด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๐๕๔-๒๒๕๙๖๗ ต่อ ๑๒๕

*กรณไีม่ใช่เจ้าของทรพัย์สนิ (มาแทน)

๑. ส�ำเนำบัตรประชำชน

๑. ส�ำเนำบัตรประชำชน

 (ผู้มอบอ�ำนำจและผู้รับมอบ)

๒. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของโฉนด

 (ผู้มอบอ�ำนำจและผู้รับมอบ)

๓. ส�ำเนำโฉนด (หน้ำ-หลัง)

๔. หนังสือมอบอ�ำนำจ

 (ติดอำกรแสตมป์ ๑๐ บำท)

๑. ส�ำเนำบัตรประชำชน

 (ผู้มำขอคัดทะเบียน/ผู้เสียชีวิต) (ถ้ำมี)

๒. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของโฉนด

 (ผู้มำขอคัดทะเบียน/ผู้เสียชีวิต)

๓. ส�ำเนำโฉนด (หน้ำ-หลัง)

๔. ส�ำเนำใบมรณบัตร

๕. หนังสือค�ำสั่งศำล (ถ้ำมี)

๒. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
 ของเจ้ำของโฉนด

๓. ส�ำเนำโฉนด (หน้ำ-หลัง)



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ๗เขลางค์นครสาร

 - ผู้น�าชุมชน จัดกิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะแก่ครัวเรือน  ตามหลัก 3R 
  (๓ช : ใช้น้อย ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ ใหม่) เช่น การประกาศผ่านเสียงตามสาย
 - ผู้น�าชุมชนเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยจัดให้มจุีดคัดแยกขยะภายในบ้าน
 - ร่วมกับ อปท. รณรงค์ ให้ครัวเรือนจัดท�าถังขยะอินทรีย์ภายในบ้านเรือน ตามความเหมาะสม
 - ร่วมกับ อปท. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดล�าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ให้น�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
 - จัดกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน, ธนาคารขยะ, ผ้าป่าขยะ
 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้าน ทิ้งขยะอันตรายในภาชนะรองรับที่ถูกต้อง

 - ด�าเนนิการบริหารจัดการขยะภายในวัด โดยการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทภายในวัด
  และมีการจัดการขยะเปียก เช่น การน�าไปเป็นอาหารสัตว์ น�าไปท�าปุ๋ย หรือท�าถังขยะเปียก เป็นต้น
 - อปท. , ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับชุมชน ร่วมกันท�าความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดในท้องถิ่นของตน
 - วัดควรส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกในการมาท�าบุญ เช่น ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ข้าวห่อใบตอง/ใบบัว  ชะลอม 
  ตระกร้าใส่ของมาท�าบุญ ถุงผ้า หรือปิ่นโตไปท�าบุญท่ีวัดควรใช้แทนถุงพลาสติก

การจัดการขยะใน บ้าน วดั โรงเรยีน   
ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของชุมชน (บ้าน)

 - จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ จัดการขยะตามหลัก 3ช ( ใช้น้อย ใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้ ใหม่)
  และจัดให้มจุีดคัดแยกขยะ เพื่อเป็นต้นแบบและปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความส�าคัญของการคัดแยกขยะ
 -  โรงอาหาร/ร้านค้า ภายในโรงเรียนต้องงดใช้โฟมเป็นวสัดุในการบรรจุอาหาร รวมถงึการขอความร่วมมอืร้านค้า/ผูค้้า 
  บริเวณโดยรอบโรงเรียนงดใช้โฟมเป็นวัสดุในการบรรจุอาหารและลดการใช้ถุงพลาสติก

ในส่วนของวัด

ในส่วนของโรงเรียน

“จังหวัดสะอาด” พ.ศ. ๒๕๖๔
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กองสวัสดิการสังคม

   การจ�าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

“กาดก้อมเมืองเขลางค์”

มอบสิ่งของอุปโภคให้ผู้ยากไร้

กิจกรรมยางยืดชีวิต พิชิตโรค

โครงการหลักธรรมน�าครอบครัวเป็นสุข

สร้างห้องน�้าให้ผู้ยากไร้
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 เมือ่วนัที่ ๒ กนัยายน ๒๕๖๔ เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร ได้จัดกจิกรรมสร้างจิตส�านกึพลงัสงัคมป้องกนัและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมเป็น 

เครือขา่ยในการสอดสอ่งดูแลป้องกนั อกีทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแขง็ในชุมชน ก่อให้เกดิความรัก ความสามคัค ีและ 

ความสมัพันธ์อนัดี ในหมูค่ณะ กลุ่มเป้าหมายคอืผูน้�าชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร จ�านวน ๖๔ ชุมชนโดยได้จัด 

สถานที่อบรม ๒ ห้องคอื ห้องประชุมชมพ ู และห้องประชุมเขลางค์นคร อบรมผา่นระบบ Online โดยใช้โปรแกรม  

Google Meet ซีง่ผู้อบรมทั้ง ๒ ห้อง สามารถรับฟังบรรยายและสามารถสือ่สาร ซกัถาม และโต้ตอบกบัวิทยากรได้  

นอกจากนีย้งัได้มกีจิกรรมการคดัเลือกชุมชนต้นแบบในการจัดกจิกรรมต่อต้านยาเสพตดิประจ�าต�าบล ต�าบลละ ๑ ชุมชน 

เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมสีว่นร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของชุมชน ผลการคดัเลอืก มดีงันี้

 ๑. ต�าบลปงแสนทอง ได้แก่ ชมุชนบ้านหลวง

 ๒. ต�าบลชมพ ู ได้แก่ ชมุชนบ้านแพะดอนตนั

 ๓. ต�าบลพระบาท ได้แก่ ชมุชนบ้านกอกชมุ

 ๔. ต�าบลกล้วยแพะ ได้แก่ ชมุชนบ้านกล้วยม่วง

กิจกรรมสร้างจิตส�านึกพลังสังคม

กองการศึกษา

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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 “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันภัยและระงับเหตุสาธารณภัย 
ต่างๆ เช่น เหตุเพลิงไหม้ น�้าท่วม แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ตลอดจนภัยอื่นๆ ที่เป็นภัยสาธารณะ งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมความพร้อม โดยการจัดเตรียมอัตราก�าลังพล เคร่ืองมือเครื่องใช้อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ 
ได้อย่างทันท่วงที และในขณะเกิดภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ และภัยต่างๆ 
ให้ยุติลง 
 “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร” มีหน้าที่ ในการดูแลรักษาชีวิตและ
ความปลอดภัยของประชาชน  หากมีเหตุสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถขอรับการช่วยเหลือ 
ได้ที่ ๐๕๔-๒๑๙๑๙๙ ได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร



 เนือ่งจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด-๑๙) ที่มีการระบาดอย่างรุนแรง 
ทกุจังหวดัทั่วประเทศและมผู้ีตดิเช้ือเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกดิขยะมลูฝอยตดิเช้ือมปีริมาณเพิม่มากขึน้ ได้แก่ขยะที่ปนเป้ือน 
น�้ามูก น�้าลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภคแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  
เป็นต้น และยังรวมถึงชุดตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่จัดเก็บ 
ขยะมลูฝอยจากขยะประเภทดงักล่าว เทศบาลเมอืงเขลางค์นครขอความร่วมมอืประชาชนจัดการมลูฝอยตดิเช้ือที่มคีวามเส่ียงสูง 
จากขยะท่ัวไป ตามแนวทางและมาตรการการจัดการขยะในชุมชน ชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
( โควิด-๑๙) โดยคัดแยกขยะประเภทหน้ากากอนามัยที่ ใช้แล้ว โดยการ พับ ม้วน แล้วทิ้งในถังขยะอันตรายสีแดงท่ีระบุ
ข้อความ “ทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยและกระดาษทิชชู่ที่ ใช้แล้วเท่านั้น” ซี่งทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดเตรียมไว้ 
ในทุกชุมชน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนในชุมชน ร่วมกันแยกทิ้งขยะประเภทหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องต่อไป

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร..ขอความร่วมมือประชาชน

จัดการขยะมูลฝอยติดเชื ้อในชุมชน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
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ออกบ้านเมื่อจ�าเป็น

เว้นระยะห่าง
๑-๒ เมตร
ในทุกสถานที่

หลีกเลี่ยงการใช้มือ
สัมผัสหน้ากากอนามัย
รวมทั้ง ใบหน้า ตา จมูก ปาก
โดยไม่จ�าเป็น

ท�าความสะอาด
ฆ่าเชื้อพื้นผิว
ที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ

เลือกทานอาหารที่ร้อน
หรือปรงุสุกใหม่
ทานแยกส�ารับ หากทานร่วมกัน
ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

ผู้สูงอายุมากกว่า ๖๐ ปี
และผู้ป่วยเรื้อรัง
ออกจากบ้านเท่าที่จ�าเป็น
(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)

สวมหน้ากากอนามัย
และทับด้วยหน้ากากผ้า
ทั้งในและนอกบ้าน
เมื่อมีมากกว่า ๒ คน

ล้างมือบ่อยๆ
ด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
ก่อนรับประทาน หลังใช้ส้วม
ไอ จาม หรือ สัมผัสวัตถุ/
สิ่งของร่วมกัน

แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนดิ
ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

หากสงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยง
เช่นสัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ
ควรตรวจด้วย ATK หรือไปรับ
การตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔๑๒ เขลางค์นครสาร



ด้านอานสิงส์ของตุงเหล็กตุงตอง�ในคัมภีร์ได้ยกตัวอย่างไว้�๒�เรื่องด้วยกัน
	 เร่ืองแรกกล่าวว่า	 ยังมภิีกษรุปูหนึง่เป็นหมอรักษาคนไข้	 วนัหนึง่ได้ไปเที่ยวหายาสมนุไพร 
ในป่า	พบต้นก่อต้นหนึง่	กลางล�าต้นมีลักษณะเป็นโพรงก็รู้สึกพึงพอใจอยากได้ไปท�าเป็นกลอง 
คิดว่าวันหลังจะกลับมาตัด	 เมื่อกลับจากป่า	 ภิกษุนั้นป่วยเป็นไข้อาการหนักจนมรณภาพ	 และ 
ด้วยจิตผูกพัน	 ดวงวิญญาณจึงไปเกิดเป็นตุ๊กแกอาศัยอยู่ในโพรงไม้ก่อต้นนั้น	 ตุ๊กแกได้รับ 
ความล�าบากจงึไปเข้าฝันญาต	ิ ฝ่ายญาติๆ 	 ทราบแล้วได้ท�าบญุด้วยคมัภร์ีอานสิงส์ตงุเหลก็ตงุตอง 
เจดีย์ทราย	 ๑๐๘	 กอง	 เจดีย์ข้าวเปลือก	 ๑๐๘	 กอง	 เจดีย์ข้าวสาร	 ๑๐๘	 กอง	 พร้อมเคร่ือง 
ไทยทาน	แล้วอทุศิสว่นกุศลไปให้วิญญาณของภกิษนุัน้กพ้็นจากสภาวะแห่งทกุข์ไปเกดิในสคุตภิมูิ
	 เรื่องที่สองว่า	 มีลูกสาวเศรษฐีคนหนึง่แต่งงานกับลูกชายของเศรษฐีหมู่บ้านเดียวกัน	 
ทั้งสองอยู่ร่วมกันเป็นเวลาหลายปีไม่สามารถมีบุตรได้	ส่วนสามีก็อยากได้บุตรไว้สืบสกุล	จึงไป 
หาภรรยาใหม่มาอยู่ร่วมอีกคนหนึง่	 ฝ่ายลูกสาวเศรษฐีเกิดความไม่พอใจจึงเอาหมามุ่ยมาใส ่
ที่นอนภรรยาใหม่ของสามโีดยไม่มี ใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าเป็นนาง	เมื่อนางตายไปได้ไปเกิดเป็น 
ลกูสาวของเศรษฐอีกีคนหนึง่	พออายไุด้	๑๔	ปี	นางเกดิเป็นโรคคนัไปทั้งตวั	รักษาอย่างไรก็ไม่หาย 
บิดามารดาจึงพากันไปทูลถามพระพุทธเจ้า	 พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นเพราะกรรมเก่าของ
นางที่เอาหมามุย่ไปใสท่ี่นอนภรรยาใหม่ของสาม	ี กรรมน้ันตามมาสนอง	 ถ้าจะให้หาย	 ต้องสมาทาน 
รักษาศีล	๕	แล้วท�าบุญด้วย	ตุงเหล็กตุงตอง	๑๑	ตัว	 คัมภีร์อานสิงส์เหล็กตุงตอง	พร้อม 
เครื่องไทยทาน	 บิดามารดาของนางได้ฟังดังนั้นจึงไปบอกลูกสาว	 เมื่อลูกสาวได้ปฏิบัติตาม 
ก็หายจากโรคคันทันที
	 นอกจากเรื่องที่ยกมาสาธกแล้ว	ในคัมภีร์อานสิงส์เหล็กตุงตอง	ยังกล่าวอีกว่า	หากผู้ใด	 
ได้สร้างกุฏิ	 วิหาร	 อุโบสถ	 ศาลา	 สะพาน	 บ่อน�้า	 ถนน	 เป็นต้น	 เวลาจะถวายทานเป็น 
สาธารณประโยชน์	 ควรถวายพร้อมกับเจดีย์ทราย	 ๑๐๘	 กอง	 เจดีย์ข้าวเปลือก	 ๑๐๘	 กอง	 
เจดีย์ข้าวสาร	 ๑๐๘	 กอง	 ตุงเหล็กตุงตอง	 ๑๑	 ตัว	 พร้อมเคร่ืองไทยทาน	 จะได้รับอานสิงส์ 
แห่งการให้ทานอย่างมหาศาล	 และหากผู้ใดได้สร้างตุงเหล็กตุงตองถวายเป็นทาน	 ย่อมได้รับ 
อานสิงส์มากมาย	 เกดิมาชาติใดจะมัง่มศีรีสขุอดุมด้วยทรัพย์สนิเงนิทอง	 และจะได้พบพระพุทธเจ้า 
ทุกชาติไป
	 เรื่องของตุงเหล็กตุงตองที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ ได้จากคัมภีร์เท่านั้น	 ในแง่ของการใช้งาน 
ตามความเป็นจริงแล้ว	 ยังพบว่ามีการใช้ประกอบในพิธี	 “ตั้งธรรมหลวง”	 หรือเทศน์มหาชาติ	 
ช่วงประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง)	 โดยปักตุงดังกล่าวในกัณฑ์เทศน์	 หรือติดประดับตาม 
อาคารที่มกีารเทศน์	และนอกเหนอืจากนี	้ ยงันยิมใช้ประกอบการเทศน์	“พระเจ้าสบิชาต”ิ	อกีด้วย 
ทั้งนีก้ด้็วยความเช่ือท่ีว่า	การถวายตงุประกอบการเทศน์จะได้รับอานสิงส์มากมายมหาศาลเชน่กนั
	 จากเรื่องราวทั้งหมดที่ประมวลมา	 จะเห็นได้ว่าบทบาทและหน้าที่ของตุงเหล็กตุงตอง 
มีมาก	 หาใช่ประกอบเฉพาะการท�าบุญอุทิศถึงคนตายในงานศพเท่านั้นไม่	 หากแต่ครอบคลุม
ไปถึง	การถวายเพื่อให้พ้นจากวิบากกรรม	และเน้นย�้าโดยรวมคือ	มุ่งผลอานสิงส์แห่งการถวาย
สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์	ตลอดจนการฟังเทศน์กัณฑ์ส�าคัญๆ	ให้ได้รับตามความเช่ืออันมีมา
แต่นานนม	บนความศรัทธาของคนในแถบถิ่นนี้

ที่มา	:	สนัน่	ธรรมธิ	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตุงน�ำพ้นวิบำกกรรม ตุงเหล็กตุงตอง
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กู้ชีพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๐๕๔-๒๑๙๑๙๙  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ช่วยเหลือฉุกเฉิน อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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	 ท่านผู้อ่านหลายๆ	ท่านคงจะได้ยินข่าวตามสื่อต่างๆ	กรณีที่	ดารา�เน็ตไอดอล�ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด 
อันเนือ่งมาจากการเชิญชวนให้แฟนคลับ	หรือผู้ติดตาม	ไปใช้บริการเล่นการพนันในเว็บไซต์	และแอพพลิเคชั่นต่างๆ	ในสมาร์ทโฟน	 

ท่านผู้อ่านหลายๆ	ท่านอาจจะสงสัยว่า	ชวนเล่นการพนันมีความผิดถึงขนาดต้องติดคุกเลยหรือ?

ให้ผู้อื่นเล่นการพนัน
การโฆษณา     ชักชวนหรือ

มีความผิด?

� “ผู้ ใดจัดให้มีการเล่น� หรือท�าอุบายล่อ� ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น�
เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนญุาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนญุาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง�หรือผู้ ใด�
เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี�้ หรือกฎกระทรวง� หรือข้อความในใบอนญุาต�
ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี�้
� (๑)� ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี� ก.� หมายเลข� ๑� ถึงหมายเลข� ๑๖� หรือการเล่นตามบัญชี� ข.�
หมายเลข�๑๖�เฉพาะสลากกินรวบ�หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี�้ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่�๓�เดือนขึ้นไป�
จนถึง�๓�ปี�และปรับตั้งแต่�๕๐๐�บาท�ขึ้นไปจนถึง�๕,๐๐๐�บาท�ด้วยอีกโสดหนึง่� เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนัน�
ที่เรียกว่าลูกค้า�ให้จ�าคุกไม่เกิน�๓�ปี�หรือปรับไม่เกิน�๕,๐๐๐�บาท�หรือทั้งจ�าทั้งปรับ�
� (๒)� ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี�้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน� ๒� ปี� หรือปรับ�
ไม่เกิน�๒,๐๐๐�บาท�หรือทั้งจ�าทั้งปรับ�เว้นแต่ความผิดตามมาตรา�๔�ทวิ�ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน�๑�ปี�หรือ�
ปรับไม่เกิน�๑,๐๐๐�บาท�หรือทั้งจ�าทั้งปรับ�”

ตามพระราชบัญญัติการพนัน�พ.ศ.�๒๔๗๘�มาตรา�๑๒�ได้บัญญัติไว้ว่า



 ๑. ท�าชีวิตให้เรียบง่าย	รู้จักตัดกิจกรรมบางอย่างที่ ไม่จ�าเป็นกับชีวิตออกไปบ้าง
 ๒. อย่าโกรธใครนาน	ถ้ารู้สึกว่า	ก�าลังโกรธ	หรือโมโหใครอยู่	ให้ลองเดินไปซื้อไอศครีม	หรืออะไรเย็นๆ	มากิน
	 	จะท�าให้รู้ว่า	เรื่องง่ายๆ	แบบนี	้ก็ท�าให้หายโกรธได้เหมือนกัน

 ๓. นอนให้พอ และนอนในที่มืดสนิท	คุณจะตื่นมาสดชื่น	ร่างกายถูกซ่อมแซมได้เต็มที่	(หาผ้าปิดตาตอนนอน)
	 	ลองสังเกต	ถ้าปกติเป็นคนนอนได้เพียงพอ	แต่วันไหนนอนน้อย	วันนั้นเราจะอารมณ์เสียง่าย	และความยืดหยุ่นทางอารมณ์จะต�่าลง

 ๔. อย่าบ้างาน จนไม่มีเวลาใช้ชีวิต	ควรขยันท�างาน	และรู้จักบริหารเวลาเพื่อใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูง	คนรักและครอบครัวด้วย
 ๕. หาพื้นที่ส่วนตัวให้เจอ	หาเวลาอยู่เงียบๆ	คนเดียวบ้าง	เพราะความเงียบจะท�าให้เราเข้าใจตัวเอง	และเมื่อเราเข้าใจตัวเอง
	 	ก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยเช่นกัน

 ๖. หาเวลาฟังเพลงเมื่อมีโอกาส	เพราะเสียงดนตรีจะส่งผลกับอารมณ์	และบุคลิกภาพในวันนั้นๆ
 ๗. แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนต่างวัยอยู่เสมอๆ	พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้คน	ท้ังที่มีอายุมากกว่า	และน้อยกว่า
	 	จะท�าให้เราเช่ือมต่อกับทั้งสองยุคได้เป็นดี	และคุณจะไม่ถูกจ�ากัดความว่า	เป็นคนยุคไหนแต่จะเป็นคนของยุคปัจจุบันไปตลอด

 ๘. หาโอกาสออกเดินทางคนเดียวบ้าง	การที่เราได้เดินทางคนเดียว	จะท�าให้ได้ใช้เวลากับตัวเองเต็มที่
	 	และระหว่างช่วงเวลานั้น	มักจะมีแรงบันดาลใจดีๆ	เกิดขึ้นเสมอ

 ๙. เวลาคิดงานไม่ออก ให้ลองไปอาบน�้า และสระผม	ขณะหลับตาสระผม	ให้ลองคิดถึงงานที่คิดค้างอยู่
	 	ตอนนั้น	เราจะสบายตัว	และรู้สึกโล่งหัว	เป็นเวลาที่เรามีสมาธิ	และไอเดียดีๆ	จะเกิดขึ้น

 ๑๐. ยอมรับในความต่างของคนแล้วคุณจะไม่ทุกข์	เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะคิดไม่เหมือนเรา
	 	แต่ถ้าเราท�าอะไรซักอย่าง	แล้วอีกร้อยคนคิดเหมือนเราหมด	อันนีแ้หละที่ ไม่ปกติ

 ๑๑. เวลาโมโห ห้ามพูด	เวลาดี ใจ	ห้ามให้สัญญาใคร	เวลาเมา	ห้ามท�าอะไรเลย	ควรไปนอน	เพราะชีวิตคุณอาจพัง
	 	และอาจเปลี่ยนไปแค่ชั่วข้ามคืน

 ๑๒. ควรกินอะไรไร้สาระบ้าง	อย่าตึงเครียดเรื่องการกินอาหารสุขภาพ	จนไม่มีความสุข	เพราะมนษุย์ถ้าได้กินอาหารหลากหลาย
	 	ที่มีประโยชน์	จะมีภูมิคุ้มกันที่ดี	คนที่ ไม่กินอาหารอะไรแปลกๆ	เลย	มักจะท้องเสียง่าย	และรุนแรง

 ๑๓. ควรช่วยเหลือคน เท่าที่เรามีก�าลังจะท�าได้	ช่วยโดยไม่ท�าให้ตัวเองเดือดร้อน	อย่าเบียดเบียนตัวเอง	จนชีวิตต้องล�าบาก
 ๑๔. วิธีดูว่า คนนั้นเป็นคนอย่างไร		ให้ดูตอนเขามีปัญหา	แล้วดูว่า	เขาแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร	จะรู้ว่า	เขาเป็นคนเก่งมั้ย
	 	หรือเป็นคนดี	หรือไม่ดี	ก็ดูจากตอนที่เขาแก้ปัญหาของเขาเอง

 ๑๕. เมื่อเราตัดสินใจผิดพลาด 	ให้คิดว่า	ผิดพลาดเพราะเราตัดสินใจเอง	ย่อมดีกว่าพลาด	เพราะเดินตามที่คนอื่นบอกให้ท�า
 ๑๖. รู้ว่า งานอะไรที่ควรท�า และงานอะไรควรปฏิเสธ งานบางอย่าง	ถ้าเราไม่มีความสามารถ	หรือยังไม่พร้อมจริงๆ	แต่รีบรับไว้

	 	งานนั้นอาจท�าให้เราเสียช่ือเสียง	และส่งผลกับอาชีพของเราในอนาคตควรรู้จักปฎิเสธอย่างมีวาทะศิลป์	หลังจากนั้นควรเร่งฝึกฝน

	 	ตัวเอง	เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสในครั้งต่อไป

 ๑๗. อย่าดูสิ่งที่คนอื่นพูดเพียงอย่างเดียว แต่ควรดูคนจากสิ่งที่เขากระท�าด้วย		อย่ารีบตัดสินคน	เพียงเพราะมี ใครบอกว่า
	 	คนนีน้สิัยไม่ดี	เราไม่รู้หรอกว่า	จริงๆ	แล้วมีเรื่องราวอย่างไรมาก่อน	เพราะเราก�าลังฟังความจากข้างเดียว

 ๑๘. อย่ากลัวที่จะถามออกไปในสิ่งที่เราไม่รู้ 	ไม่ต้องท�าเป็นอมภูมิ	ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้	ไม่ต้องอาย	ไม่รู้	ไม่ได้แปลว่าโง่
 ๑๙. อย่ากลัวความผิดพลาด	แต่ให้กลัวว่า	อาจจะตายก่อนที่จะได้ท�าอะไรอีกมากมายในโลกนี้
 ๒๐. ในชีวิตนี้คุณจะเลิกนับถืออะไรก็ได้ แต่มีสิ่งหนึง่ที่คุณห้ามเด็ดขาด	คือ	“ห้ามเลิกนับถือตัวเอง"

ใช้ชีวิตอย่างฉลาด๒๐ ข้อ

ขอบคุณบทความดีๆ�/�เป็นก�าลังใจ,กูจะบอกอะไรให้นะ
นกน้อย�อังคณารักษ์�ทรงสวัสดิ์กุล(ตันเจริญ)�/๔๗�แอดมินนุ่งซิ่นก็สวยได้�-�ที่�รังนกน้อย�สันป่าตอง
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����ชุมชนบ้านแม่กืย�ตำ�บลปงแสนทองอำ�เภอเมือง�จังหวัดลำ�ปาง������๐๘๑-๑๒๖๒๑๘๔�
���โดยการจำ�หน่ายส้มโอเริ่มต้นที่ราคา�๑๐�บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และขนาดของส้มโอ�
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	 วาไรตี้ชุมชนฉบับนี	้ จะพาทุกท่านไปรู้จัก	 “ส้มโอ” 
ผลผลติในเขตเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร	ที่มกีารปลกูมานานกว่า 
๖๐	ปี	เดิมทีปลูกมากในชุมชนบ้านวังแคว้ง	ชุมชนบ้านหมอสม	
และชุมชนบ้านแม่กืย	 ต�าบลปงแสนทอง	 แต่มีชุมชนบ้านแม่
กืยท่ีสามารถปลูกได้นานและได้ผลผลิตดีตลอดทั้งปี	 และป้า
ค�า	แก้วโน	เกษตรกรท่ีปลูกส้มโอนานที่สุดในชุมชนบ้านแม่กืย	
ป้าค�าได้เล่าว่าปลูกส้มโอมานานกว่า	 ๖๐	 ปี	 เพราะแม้ว่าจะ
แดดจัดน�้าแล้งแต่ส้มโอเป็นผลไม้ชนดิเดียวที่ยังคงออกผล
ตลอดทั้งปี	ปัจจุบันป้าค�ามีสวนส้มโอประมาณ	๗	ไร่	มีต้นส้ม
โอประมาณ	๔๐	ต้น	ซึ่งส้มโอที่ป้าค�าปลูก	มีหลายพันธุ์	เช่น
 •	 พันธุ์ทองดี ผลโต	กลมแป้น	ไม่มจุีก	ที่ขั้วมจีีบเล็ก
น้อย	รสหวาน	ฉ�่าน�้า	เนื้อสีชมพู
 •	 พันธุ์ขาวใหญ่	เนื้อขาวอมเหลือง	รสหวานอมเปรี้ยว
เล็กน้อย	มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว	เมล็ดน้อย
 •	 พันธุ์ขาวแตงกวา	 เป็นพันธุ์ท่ีนยิมบริโภคมากท่ีสุด	
เนื้อมีสีขาวอมเหลือง	 แห้งกรอบ	 ไม่แฉะน�้า	 มีรสหวานอม
เปรี้ยวเล็กน้อย
 •	 พันธุ์ขาวน�้าผึ้ง	ผลใหญ่	กลมสูง	ก้นเรียบ

ผลไม้ที่มีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย
ทานได้ทั้งลูก แปรรูปได้หลากหลาย

 “ส้มโอ”	สามารถทานได้ทั้งลกู	ไม่ว่าจะเป็นเนือ้	เปลอืก	ใบ 
เมล็ด	และดอก	อีกทั้งยังสามารถน�าส่วนต่างๆ	มาแปรรูปเป็น
ของทานเล่นได้	ซึง่ส้มโอมปีระโยชน์และสรรพคณุมากมาย	เชน่	
	 •	 ขับสารพิษในร่างกาย	
	 •	 ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง
	 •	 ป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน	
	 •	 บรรเทาอาการไอ	/	แน่นหน้าอก	/	แก้ลม	/
	 	 วิงเวียนศรีษะหน้ามืดตาลาย	/	ใจสั่น
	 •	 บรรเทาอาการท้องอืด	ท้องเฟ้อ	แน่นท้อง
	 เมื่อมีผลผลิตมากขึ้นจนล้นความต้องการของผู้บริโภค	 
ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงได้ช ่วยเหลือเกษตรกรให้ 
สามารถต่อยอดผลผลิตได้มากขึ้น	 โดยเน้นการใช้ทุกส่วนของ 
ส้มโอ	และได้เลอืกใช้เยือ่ส้มโอพันธุข์าวแตงกวา	เนือ่งจากพันธุน์ี ้
มีเยื่อส้มโอเยอะท่ีสุด	โดยได้รับความอนเุคราะห์จากนางรัมภา		 
ศิริวงศ์	 ครูผู้ทรงคุณค่าวิทยาลัยสารพัดช่างล�าปาง	 ที่แบ่งปัน 
สูตรการแปรรูปผลผลิตจากเยื่อส้มโอ	จนกลายมาเป็น
	 •	 คุกกี้สอดไส้เยื่อส้มโอกวน
	 •	 เปลือกส้มโอหยี
	 •	 เยื่อส้มโอแก้ว	รสมะขาม	และรสกระเจี๊ยบ	

“ส้มโอ”

  สนใจอุดหนุน ส้มโอ สวนป้าคำา แก้วโน
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ส่งเสริมบทบาทผู้ชายสร้างครอบครัวเข้มแข็ง��

 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายก 

เทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริม 
บทบาทผู้ชายสร้างครอบครัวเข้มแข็ง” ได้รับเกียรติทีมวิทยากรจาก 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่นลำ ปาง บรรยายให้ความรู้เรื่อง 
“สถาบันครอบครัวและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และการ 
เล้ียงดูบุตรหลานในสังคมยุคปัจจบัุน” และสร้างความบันเทิงผา่นกิจกรรม 
สันทนาการ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือผู้ชายในชุมชนตำ บลกล้วยแพะ    
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ ความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้ ในการเสริม 
สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า 
ส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมถวายเทียนพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำ ปี ๒๕๖๔ ณ วัดในเขต 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เพื่อร่วมสืบสาน อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนและทำ นุบำ รุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับ 
ชุมชนต่อไป
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พัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้�

 วันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำ เนียร  พรหมเพชร รองนายก 
เทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตร “การอบรม 
ความรู้ ในเรื่องสิทธิประโยชน์ ในการทำ ประกันสังคม สำ หรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป” โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสำ นักงาน 
ประกันสังคมจงัหวัดลำ ปาง มาบรรยายให้ความรู้ เพ่ือให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ 
ของตนจากการทำ ประกันสังคม เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการที่ตนเองพึงจะได้รับในด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร

.ร่วมเป็นเกียรติโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น�๑๐�วัน�เพื่อฉลองครบรอบ�๑๐๐�ปีฯ
 วันที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  นายธาราเงิน จนัทร์คำ  รองนายกเทศมนตรเีมืองเขลางค์นคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชพีระยะส้ัน 
๑๐ วัน เพื่อฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดยศูนย์เรียนรู้ 
การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำ ปาง โดยเป็นการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ณ ที่ทำ การ 
กลุ่มทอผ้าไทลื้อชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ ๑ ตำ บลกล้วยแพะ อำ เภอเมือง จังหวัดลำ ปาง
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    เรียนออนไลน์อย่างไร ให้สายตาไม่เสีย
 นายแพทย์วีรวุฒิ�อิ่มสำ�ราญ�รองอธิบดีกรมการแพทย์�เปิดเผย	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 
(Covid19)	ทำ	ให้สถานศึกษาหลายพื้นที่ปรับรูปแบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต	ด้วยโปรแกรมต่างๆ	 เช่น	คอมพิวเตอร์	 
แท็บเล็ต	หรือโทรศัพท์มือถือ	ซึ่งเด็กต้องดูหน้าจอเป็นระยะเวลานาน	
	 ปัจจุบันพบว่า	 การใช้อุปกรณ์ต่อเนื่องเป็นเวลานานเกิดผลกระทบกับสายตาเด็กพอสมควร	 เช่น	 เกิดภาวะตาล้า	 (Digital	 
eye	strain)	เด็กมีอาการปวดตา	แสบตา	ตาแห้ง	บางรายปวดศรีษะร่วมด้วย	ในบางรายเกิดภาวะสายตาสั้นเทียม	อันเกิดจาก 
การเพ่งมองในระยะใกล้อยู่นาน	มีการค้างของค่าสายตาสั้นชั่วขณะ	ทำ	ให้เด็กบอกมองไกลไม่ชัด	หลังใช้อุปกรณ์	ในบางรายมีอาการ 
ผิดปกติของกล้ามเนื้อตา	เช่น	ปวดกระบอกตา	และกล้ามเนื้อตาทำ	งานผิดปกติได้
 นายแพทย์อดิศัย� ภัตตาตั้ง� ผู้อำ�นวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี� กล่าวเพิ่มเติมว่า	 วิธีการเหมาะสมในการ 
ใช้สายตาสำ	หรับการเรียนออนไลน์	 คือ	 เว้นระยะห่างจากหน้าจอให้เหมาะสม	 เมื่อใช้อุปกรณ์ควรกระพริบตาให้บ่อยขึ้น	 มีการ 
พักสายตาด้วยหลักการ	๒๐	-	๒๐	-	๒๐	คือ	เมื่อใช้สายตามองใกล้ติดต่อกัน	๒๐	นาที	ควรพักสายตา	ประมาณ	๒๐	วินาที	ด้วยการ 
มองไปที่ระยะห่าง	๒๐	ฟุต	(๖	เมตร)	เพื่อเป็นการพักสายตา	แล้วกลับมาใช้สายตาใหม่ได้	
	 นอกจากน้ี	 การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนก็เป็นเรื่องสำ	คัญ	 ควรมีไฟห้องที่สว่างเพียงพอ	 ลดแสงจาก 
หน้าจอให้เหมาะสม	 เพิ่มขนาดตัวอักษร	 เด็กที่มีสายตาสั้นอยู่เดิม	 ควรเพิ่มกิจกรรมนอกบ้าน	 หรือเพิ่มการมองระยะไกลบ้าง 
ตามสมควร	 ผู้ปกครองและลูกควรช่วยกันตั้งเป้าหมายในการทำ	กิจกรรม	 มีตารางเวลาในการเรียน	 การพัก	 และการได้คุย 
ได้เล่นกับคนรอบข้าง	เพื่อเป็นการพักสายตาจากหน้าจอได้เป็นอย่างดี	และลดความเครียดจากการเรียนออนไลน์ได้
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	 เรียนออนไลน์อย่างไร	 ให้สายตาไม่เสีย	 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดและมาตรการล็อกดาวน์	 กรมการแพทย ์
โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	แนะผู้ปกครองควรดูแลสายตาลูกน้อย	ระหว่างการเรยีนออนไลน์	โดยกำ	หนดระยะเวลาเรยีน 
เวลาพักให้เหมาะสมและดูแลปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนมีระยะห่างระหว่างตากับหน้าจอ	 เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิด 
กับสายตาลูก

	 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(Covid19)
ทำาให้สถานศึกษาหลายพ้ืนท่ีปรบัรูปแบบการเรยีนการสอนผา่นอนิเตอรเ์น็ต	(ออนไลน์)

วิธกีารเหมาะสมในการใชส้ายตาในการเรยีน	Online

ใชส้ายตา	20	นาที
พักสายตา	20	วนิาที
โดยมองพักสายตาไป

ทีร่ะยะห่าง	20	ฟตุ	(6	เมตร)

ตัง้เป้าหมาย
กำาหนดระยะเวลาในการเรยีน
การพักและการทำากจิกรรมอืน่ๆ

รว่มกบัผูป้กครอง

ตำาแหน่งที่ตัง้	หลกัเลี่ยงบรเิวณที่มีลมพัด
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อย่างไร

 ไม่เสียให้สายตา

ออนไลน์เรียน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔๒๐ เขลางค์นครสาร



๗. สงบได้ เย็นได้
	 เมื่อมีบุญแล้ว	ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่ 
สงบได้	 เย็นได้	 ตามก�าลังของบุญฤทธิ์	 ไม่เป็นคนที่ร้อนรน	 
กระวน	กระวาย	สับส่าย	 วุ่นวาย	 ในสิ่งที่ ไม่เป็นสาระ	 ในสิ่ง 
ก�าลงัจะเกดิขึน้	 แม้จะตกอยู่ ในเหตกุารณ์ที่เลวร้าย	 กท็�าใจได้ 
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
๘. ปล่อยได้ วางได้
	 เมือ่มบีญุแล้ว	 ผลแห่งบญุนัน้กจ็ะแปรสภาพให้เป็นคนท่ี 
รู้จักการละ	 การวาง	 ตามก�าลังของบุญฤทธิ์	 ไม่เป็นคนที่ 
แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า	ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น
๙. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้
	 เมื่อมีบุญแล้ว	 ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็น 
ความรู้ตื่น	เบิกบาน	ตามก�าลังของบุญฤทธิ์	เป็นผู้รู้	ต่อความ	 
เป็นจริงของชีวิต	 ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ 
ความโกรธ	 ความหลง	 จิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวัน 
ทุกเวลา	ทุกนาที

 พระพุทธองค์ตรัสว่า..
 “บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็สามารถให้ทาน
กับผู้อื่นได้ด้วยสิ่งของ ๕ ประการ” 

 ๑. ใบหน้าเป็นทาน : สามารถให้รอยยิ้มความสดใส 
 ๒. วาจาเป็นทาน : พูดให้ก�าลังใจ ช่ืนชมและ
  ปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก 
 ๓. จิตใจเป็นทาน : สามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่น
  ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ 
 ๔. ดวงตาเป็นทาน : ใช้แววตาแห่งความหวังดี
  ความโอบอ้อมอารีย์ ให้กับผู้อื่น 
 ๕. กายเป็นทาน : สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

ธรรมะสวัสดี.....

๑. ไม่บ่น
	 เมือ่มบีญุแล้ว	 ผลแห่งบญุนัน้กจ็ะแปรสภาพให้เป็นปัญญา 
ท�าให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต	 ท�าให้รู้เห็นและเข้าใจ 
ถงึระดบัวาสนาของตนและบคุคลอ่ืน	 ความเป็นไปของชีวิตนัน้ 
ขึ้นตรงต่ออ�านาจบุญกรรมที่ท�าไว้	บ่นไปก็แค่นั้นเอง	ที่ ได้มา	 
ที่มีอยู่	 ที่เสียใจ	 ที่ ไม่ได้ดั่งใจ	 ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น	 มันคือ 
“ผลแห่งกรรม”	อันเป็นสมบัติของเราเอง
๒. ไม่กลัว
	 เมือ่มบีญุแล้ว	ผลแห่งบญุนัน้กจ็ะแปรสภาพให้เป็นความ 
เข้มแข็ง	 กล้าหาญ	 ตามก�าลังของบุญฤทธิ์	 ท�าให้ไม่หวั่นไหว 
ต่ออปุสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึน้	 เพราะมคีวามมั่นใจในความ 
เป็นผู้บริสุทธิ์	ความเป็นผู้มีบุญของตน	เมื่อจะคิด	จะท�าอะไร 
ลงไป	ล้วนมีก�าลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น
๓. ไม่ท�าชั่ว
	 เมื่อมีบุญแล้ว	 ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัว 
ควบคมุบริหารจัดการ	ตามก�าลงัของบญุฤทธ์ิ	ท�าให้เกดิความกลัว 
ความละอายต่อบาป	ต่อกรรม	ความผิดน้อยใหญ่	ทั้งในที่ลับ 
และท่ีแจ้ง	 เห็นถึงความเสียหาย	หลายภพหลายชาติ	 เห็นถึง	 
ผลกระทบต่อครอบครัว	ต่อโลกต่อสงัคม	อย่างมากมายมหาศาล
๔. ไม่คิดมาก
	 เมื่อมีบุญแล้ว	 ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็น 
ความสะอาด	 ความสว่าง	 ความสงบ	 ตามก�าลังของบุญฤทธิ์	
ท�าให้เกิดพลังแห่งความสงบ	 แห่งจิตแห่งใจ	 ไม่ฟุ้งซ่าน 
ร�าคาญใจ	ไม่คิดเป็นทุกข์	ความคิดทุกความคิด	ล้วนน�ามาซึ่ง 
ความเบิกบานกายใจ	ไม่คิดเบิกความทุกข์	มาใช้ก่อน
๕. รอได้
	 คอยได้	 เมื่อมีบุญแล้ว	 ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ 
ให้เป็นความใจเย็น	 มีความยืดหยุ่น	 ตามก�าลังของบุญฤทธิ์ 
ไม่ ใจร้อน	ใจเร็ว	เห็นถึงจังหวะ	และโอกาสของชีวิต
๖. อดได้ ทนได้
	 เมื่อมีบุญแล้ว	 ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็น 
พลังงานเข้มแข็ง	 ตามก�าลังของบุญฤทธิ์	 ท�าให้มีความอดทน 
ที่เป็นหนึง่เป็นเลิศ	 มีความคิดที่ ไม่หวั่นไหว	 เห็นความส�าเร็จ 
ทุกชนดิมาจากความอดทน	อดทนอย่างมีความสุข

จิตของผู้มีบุญมาก



แผนการเก็บกิ่งใบไม้


