“สำำ�หรัับนโยบายเร่่งด่่วนด้้านสาธารณููปโภค
และโครงสร้้างพื้้�นฐานหลััก ๆ ที่่�เราสามารถแก้้ไขได้้ในทัันทีี
คืือ การซ่่อมแซมผิิวถนนและทางเท้้าในเขตเมืืองและเขตชุุมชน
ให้้มีีสภาพที่่�ดีีขึ้้�น สััญลัักษณ์์จราจรต่่าง ๆ จะต้้องมีีความชััดเจนโดดเด่่น
เพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุ รวมถึึงโคมไฟถนน ที่่�ต้้องมีีความสว่่างเพิ่่�มขึ้้�นอีีกด้้วย”

สารจากนายกฯ
ชาวนครอุุดรธานีีที่่�รัักทุุกท่่านครัับ
ก่่อนการเข้้ารัับตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ผมได้้เรีียนให้้ทุุกท่่านทราบถึึงความตั้้�งใจ
สำำ�คััญของผมต่่อเมืืองอุุดรธานีีของเรา นั่่�นคืือ การพััฒนาเมืืองภายใต้้แนวคิิด “เมืืองแห่่งโอกาสสำำ�หรัับ
ทุุ ก คน” ด้้ ว ยเพราะการเล็็งเห็็น ศัักยภาพที่่�เ หมาะสมในหลายมิิ ติิ  ทั้้�ง ด้้ า นที่่� ตั้้� ง  การขยายตัั ว ของเมืื อง
และศัักยภาพของประชากร
อุุดรธานีี เป็็นเมืืองที่่�มีีที่่�ตั้้�งเหมาะสมเป็็นจุุดเชื่่�อมโยงกลุ่่�มจัังหวััดในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน
และเมืืองชายแดนสำำ�คัญ
ั ในประเทศเพื่่อ� นบ้้าน ดัังนั้้�น ความฝัันในการผลัักดันั อุุดรธานีีสู่่�การเป็็นเมืืองศููนย์์กลาง
แห่่งลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขงจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�เราสามารถร่่วมกัันทำำ�ให้้เป็็นจริิงได้้
17 มิิถุุนายน 2564 ผมได้้แถลงนโยบายต่่อสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี โดยมีีเรื่่�องจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
ที่่�ต้อ้ งดำำ�เนิินการ ได้้แก่่ การป้้องกัันการแพร่่ระบาดโควิิด-19 และส่่งเสริิมให้้ประชาชนได้้รับั วััคซีีน การป้้องกััน
น้ำำ��ท่่วม โดยการบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่าง ๆ  การแก้้ปััญหาสาธารณููปโภคและโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน การจััดการความสะอาดเรีียบร้้อยของเมืือง ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องอยู่่�กัับชีีวิิตประจำำ�วัันของ
พี่่�น้้องประชาชนซึ่่�งนัับเป็็นฐานรากสำำ�คััญของการพััฒนาที่่�ไม่่อาจมองข้้ามได้้
อย่่างไรก็็ตาม ผมเชื่่�อว่่าในระยะยาว เมืืองเป็็นเรื่่�องของทุุกคนที่่�อยู่่�อาศััย และการที่่�เมืืองจะพััฒนา
ได้้อย่่างมั่่�นคงต่่อเนื่่�องนั้้�น ต้้องอาศััยความร่่วมแรงร่่วมใจของคนในเมืือง ด้้วยความเชื่่�อมั่่�นในศัักยภาพ
ของชาวนครอุุดรธานีี ผมจึึงมีีนโยบายสำำ�คััญอีีกอย่่างหนึ่่�ง ซึ่่�งเชื่่�อว่่าจะเป็็นหััวใจของการพััฒนาเมืือง
นั่่�นก็็คืือ การจััดตั้้�งสภาพลเมืือง โดยสภาพลเมืืองจะเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ทำำ�ให้้ทุุกท่่านได้้มีีส่่วนร่่วมในการออกแบบ
เมืืองในฝัันและบริิหารจััดการเมืืองซึ่่ง� จะมีีตัวั แทนทั้้�งจากชุุมชนกายภาพและชุุมชนเสมืือนที่่�จะเป็็นการรัับฟัังเสีียง
จากทุุกภาคส่่วนเพื่่�อการขัับเคลื่่�อนเมืืองอย่่างแท้้จริิง
ผมในฐานะนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ยัังมีีความเชื่่�อมั่่�นถึึงการเติิบโตของเมืืองอีีกหลายมิิติิ ไม่่ว่่า
จะเป็็นการผลัักดัันนครอุุดรธานีีให้้เป็็นเมืืองสีีเขีียว (Green City) ซึ่่�งหมายถึึง เมืืองที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และเมืืองที่่�มีรี ะบบนิิเวศอัันสมดุุล ภายใต้้โครงการ “รัักษ์์อุดุ รร่่วมสร้้างอุุดร” การพััฒนาเศรษฐกิิจ การท่่องเที่่�ยว
และการสร้้างรายได้้ การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์แ์ ละการศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 การพััฒนาระบบสาธารณสุุข
และการกีีฬา และการพััฒนาความปลอดภััยของเมืือง (Urban Security)
ทั้้�งหมดนี้้� เป็็นการวางรากฐานที่่�มั่่�นคงแข็็งแรงให้้เมืืองอุุดรธานีี สู่่�การก้้าวสู่่�มหานครที่่�ทััดเทีียม
กัับเมืืองชั้้�นนำำ�ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ซึ่่�งผมขอยืืนยัันกัับทุุกท่่านว่่า จะนำำ�แนวนโยบายที่่�แถลงไว้้
มาดำำ�เนิินการต่่อให้้มีผี ลเป็็นประจัักษ์์ และหวัังว่่าจะได้้รับั การสนัับสนุุนจากทุุกท่า่ นในการร่่วมสร้้างนครอุุดรธานีี
เมืืองในฝััน และบ้้านของเราทุุกคนไปพร้้อมกัันครัับ

ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์

นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
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เรื่่�องน่่ารู้้�เมืืองอุุดร

คุุณทองโบราณ : มาสคอตอุุดรธานีี

จากโครงกระดููก 3,000 ปีี
สู่่�การส่่งพลัังถึึงด่่านหน้้า

กระทั่่�งปีี 2560 จัังหวััดอุุดรธานีี จึึงได้้เปิิดตััว มาสคอต “คุุณทองโบราณ” เพื่่�อเป็็นมาสคอต
ประชาสััมพัันธ์์การท่่องเที่่�ยวประจำำ�จัังหวััดอุุดรธานีี ซึ่่�งมาสคอต คุุณทองโบราณ  ที่่�ได้้รัับ
แรงบัันดาลใจมาจากโครงกระดููกที่่�ขุุดค้้นพบนี้้� ถููกคััดเลืือกจากผลงาน
ที่่�ส่่งเข้้าประกวด  ซึ่่�งคุุณทองโบราณในแบบฉบัับที่่�ได้้รัับคััดเลืือก
เป็็นผลงานของนายอนิิรุุทธ์์ เอมอิ่่�ม  โดยมีีจุุดเด่่นที่่�เครื่่�องแต่่งกาย
ของคุุณทองโบราณซึ่่ง� สวมกางเกงรููปทรงไหบ้้านเชีียง สื่่อ� ถึึงแหล่่งอารยธรรม
ที่่�ทรงคุุณค่่า และสวมผ้้าพัันคอที่่�เป็็นผ้้ามััดหมี่่�ย้้อมคราม  นอกจากนี้้�
ยัังมีีใบหน้้าที่่�ยิ้้�มแย้้มเป็็นมิิตร เช่่นเดีียวกัันกัับชาวอุุดรธานีี
คุุณทองโบราณ นัับเป็็นมาสคอตที่่�สร้้างรอยยิ้้�มให้้คนอุุดร
ในหลายวาระ และในช่่วงของการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 นั้้�น
คุุณทองโบราณก็็ได้้ปรากฏตััวบนขวดแอลกอฮอล์์ที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีแจกจ่่ายให้้กัับพี่่�น้้องประชาชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
ทุุกหลัังคาเรืือน นอกจากนี้้� ในบริิเวณลานด้้านหน้้าอาคารสำำ�นัักงาน
ของเทศบาลนครอุุ ด รธานีี  ยัั ง ถูู ก เปลี่่� ย นเป็็ น ครัั ว คุุ ณท องโบราณ
ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นโดยชมรมแม่่บ้้านเทศบาลนครอุุดรธานีี ซึ่่�งมีีภารกิิจหลัักในการจััดทำำ�
ข้้าวกล่่องเพื่่�อส่่งมอบเติิมพลัังให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ และเจ้้าหน้้าที่่�ด่่านหน้้า สำำ�นัักสาธารณสุุขและ
สิ่่ง� แวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีีที่ป่� ฏิิบัติั กิ ารช่่วยเหลืือพี่่�น้อ้ งประชาชนรวมทั้้�งป้้องกัันและยัับยั้้ง� การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ล่่าสุุด คุณท
ุ องโบราณ ก็็ได้้ทำำ�หน้้าที่่สร้
� า้ งสีีสันั และความสดใสให้้กับั รถรางนำำ�เที่่ย� ว
ที่่เ� ป็็นความร่่วมมืือระหว่่างการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานอุุดรธานีี เทศบาลนครอุุดรธานีี
สมาคมธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวจัังหวััดอุุดรธานีี และพัันธมิิตรด้้านการท่่องเที่่�ยว เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกในการเดิินทางในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เดิินทาง
มาเยืือน

	ด้้วยวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย ทำำ�ให้้คำำ�ตอบของคำำ�ถาม
ถึึ ง ภาพแทนจัั ง หวัั ด อุุ ด รธานีี นั้้� น มีี ห ลากหลาย ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น
ไหบ้้านเชีียง กรมหลวงประจัักษ์์ ศาลเจ้้าปู่่�-ย่่า คำำ�ชะโนด ฯลฯ แต่่อีกี
สิ่่ง� หนึ่่�งที่ข่� าดไม่่ ได้้เมื่่อต้
� อ้ งกล่่าวถึึงในฐานะมาสคอตจัังหวััดอุุดรธานีี
ก็็คืือ คุุณทองโบราณ
ย้้อนกลัับไปเมื่่อ� ราว 20 ปีีก่อ่ น โครงกระดููกสุุนัขั เต็็มโครงสภาพสมบููรณ์์
อายุุราว 3,000 ปีี ถููกขุุดค้้นพบใกล้้กัับโครงกระดููกมนุุษย์์ในยุุคเดีียวกััน
ที่่� แ หล่่ ง โบราณคดีี บ้้ า นเชีี ย งมรดกโลก บริิ เวณพิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ เ ปิิ ดวัั ด โพธิ์์� ศ รีี
ต.บ้้านเชีียง อ.หนองหาน จ.อุุดรธานีี
ต่่อมา พญ.คุุณหญิิงอััมพร สุุคนธมาน และ น.สพ.นพกฤษณ์์ จันั ทิิก ได้้นำำ�ความ
ขึ้้น� กราบบัังคมทููลพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิพิ ลอดุุลยเดช บรมนาถบพิิตร
(รััชกาลที่่� 9) โดยนำำ�ตััวอย่่าง กราม ไปให้้ทอดพระเนตร พระองค์์จึึงได้้พระราชทาน
คำำ�แนะนำำ�ในการเก็็บรัักษาให้้ถูกู ต้้อง รวมทั้้�งพระราชทานชื่่อ� สุุนัขั ว่่า “คุุณทองโบราณ”
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นครอุุดร Movement

เทศบาลฯ รัับรางวััลโครงการ “ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาท้้องถิ่่�นดิิจิิทััล” ประจำำ�ปีี 2564
วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2564 ณ สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี 
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้ วย
คณะผู้้บ� ริิหาร และเจ้้าหน้้าที่่ที่� เ�่ กี่่ย� วข้้อง ร่่วมแสดงความยิินดีีและชื่่น� ชม
โล่่รางวััลรััฐบาลดิิจิิทััล หรืือ DG Award ที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีได้้
ผ่่านเกณฑ์์การพิิจารณา จากการพััฒนาระบบ Mobile Application
“ถนนคนเดิิน@นครอุุดรธานีี” สำำ�หรัับบริิหารจััดการการจััดหาประโยชน์์
จากทรััพย์์สิินของเทศบาลนครอุุดรธานีี ตามโครงการขัับเคลื่่�อน
การพััฒนาท้้องถิ่่�นดิิจิิทััล ประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งเทศบาลนครอุุดรธานีี 
ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็นอีีกหน่่วยงานที่่�มีีความสามารถในการ
บริิหารงาน การให้้บริิการภาครััฐผ่่านระบบดิิจิทัิ ลั ที่่มีี� การให้้บริิการจริิง
ช่่วยพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการที่่�ดีีขึ้้�น และสามารถเป็็นต้้นแบบ
ให้้กัับหน่่วยงาน อปท. อื่่�นได้้

	ออกบััตรประจำำ�ตััวคนซึ่่�งไม่่มีีสััญชาติิไทย (บััตรสีีชมพูู)
วัันที่่� 4 ตุุลาคม 2564 ณ ศููนย์์แห่่งการ
บริิ ก ารนานาชาติิ น ครอุุ ด รธานีี  กองทะเบีียน
ราษฎรและบััตรประจำำ�ตััวประชาชน สำำ�นัักงาน
เทศบาลนครอุุดรธานีี  นายเรืืองยุุทธ ประสาท
สวััสดิ์์ศิ� ริิ ิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อม
ด้้วยนายอาทิิตย์์ นามบุุตร ปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี  มอบบััตรประจำำ�ตััวคนซึ่่�งไม่่มีีสััญชาติิ
ไทย (บััตรสีีชมพูู) สำำ�หรัับต่่างชาติิในประเทศไทย
ให้้กับั ชาวต่่างชาติิผู้ที่้� เ่� ดิินทางมาทำำ�บัตั ร ซึ่่ง� อาศััย
อยู่่�ในชุุมชนเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี

มอบบััตรประชาชนให้้แก่่ผู้้�ด้้อยโอกาสและไม่่เคยทำำ�บััตรประชาชนมาก่่อน
ลงพื้้�นที่่�ตรวจติิดตามมาตรการป้้องกัันและควบคุุมโรค พ่่อค้้า แม่่ค้้า ผู้้�ประกอบการตลาดสด
จัังหวััดอุุดรธานีี ร่่วมกัับ อ.เมืืองอุุดรธานีี  สสจ.อุุดรธานีี  และเทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมลงพื้้�นที่่�ตรวจติิดตามมาตรการของพ่่อค้้า
แม่่ค้้า ผู้้�ประกอบการ ประจำำ�เดืือนตุุลาคม 2564 โดยในวัันที่่� 6 ตุุลาคม ลงพื้้�นที่่� ณ ตลาดร่่มขาว (ทุ่่�งศรีีเมืือง) วัันที่่� 8 ตุุลาคม ณ ตลาดสด
เทศบาล 1 และ วัันที่่� 14 ตุุลาคม ณ ตลาดบ้้านห้้วย นำำ�โดย
นายสยาม ศิิริมิ งคล ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี และ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้พบปะกัับพ่่อค้้า แม่่ค้้า ผู้้�ประกอบการ
เพื่่� อ เน้้ น ย้ำำ�� มาตรการควบคุุ ม และป้้ อ งกัั น โรคติิ ด ต่่อของจัั ง หวัั ด
อุุดรธานีี การกำำ�หนดทางเข้้า-ออก เพื่่�อคััดกรอง และจะดำำ�เนิินการ
ตรวจหาเชื้้�อไวรััสโควิิด (COVID-19) เชิิงรุุก แบบ Rapid Test โดย
ใช้้ ATK เพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับผู้้ที่� ผ่่่� านการตรวจแล้้วจะได้้รับั บััตรประจำำ�ตัวั
สำำ� หรัั บ คล้้ อ งคอให้้ กัั บ ผู้้�ป ระกอบการค้้ า ที่่� ผ่่ านการตรวจหาเชื้้� อ
โควิิด (COVID-19) ซึ่่�งจะทำำ�การตรวจซ้ำำ��ทุุกสััปดาห์์ เพื่่�อสร้้างความ
ปลอดภััย และสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับประชาชนที่่�มาจัับจ่่ายซื้้�อ
สิินค้้าในตลาดสด

	พิิธีีลงนามส่่งมอบการถ่่ายโอนภารกิิจสาธารณสุุข รพ.สต.หนองบััว

วัันที่่� 7 ตุุลาคม 2564 นายกองเอกปราโมทย์์ ธััญญพืืช  รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี  เป็็นประธานคณะอนุุกรรมการส่่งเสริิม
การถ่่ายโอนภารกิิจสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี ในพิิธีีลงนามส่่งมอบ
การถ่่ายโอนภารกิิจสาธารณสุุข (โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล
หนองบััว ต.หมากแข้้ง อ.เมืืองอุุดรธานีี จ.อุุดรธานีี) ในความรัับผิิดชอบ
ของสำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี สำำ�นัักงานปลััดกระทรวง
สาธารณสุุข กระทรวงสาธารณสุุข ให้้แก่่เทศบาลนครอุุดรธานีี โดยมีี
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี  เป็็นผู้้�รัับมอบ
ตามแผนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และ
ขั้้น� ตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  พ.ศ. 2542
โดยให้้เทศบาลนครอุุดรธานีีดำำ�เนิินการบริิหารจััดการงาน รพ.สต.
หนองบััว ตามหลัักเกณฑ์์และมาตรฐาน พร้้อมทั้้�งวิิธีีการดำำ�เนิินการ
ภารกิิจด้้านสาธารณสุุข ตามที่่ก� ระทรวงสาธารณสุุขและสำำ�นัักงาน
สาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีีกำำ�หนด
เมืืองดอกจาน 10

วัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 ณ ศููนย์์แห่่งการบริิการ
นานาชาติิ น ครอุุ ด รธานีี สำำ�นัั ก งานเทศบาลนครอุุ ด รธานีี 
นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์ศิ� ริิ ิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
พร้้อมด้้วย นายณััฏฐกิิตติ์์ สิ
� งิ ห์์คะนอง ผอ.กองทะเบีียนราษฎร
และบััตรประจำำ�ตัวป
ั ระชาชน และเจ้้าหน้้าที่่� กองทะเบีียนราษฎรฯ
มอบบััตรประชาชน ให้้ แก่่  นายจตุุ รงค์์ พุ่่�มพวง ซึ่่� งเป็็น
ผู้้�ด้้อยโอกาสและไม่่เคยทำำ�บััตรประชาชนมาก่่อน ตลอดอายุุ
31 ปีี โดยได้้อาศััย อยู่่�บ้า้ นเลขที่่� 682/36 หมู่่ที่� ่� 14 ซอยเก่่าจาน
ต.หมากแข้้ง อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี ซึ่่ง� มีี นางสาวแสงเดืือน สุ่่ม� มาตย์์
เป็็นผู้้�รับั รองว่่าอาศััยอยู่่�ในชุุมชนเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีจริิง

	อบรมพััฒนาศัักยภาพการให้้บริิการของผู้้�ประกอบอาชีีพขัับรถรัับจ้้าง รุ่่�นที่่� 1
วัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้ นางสาวฉััตรฤดีี
ต.ศรีีวงษ์์ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธาน
เปิิดอบรมพััฒนาศัักยภาพการให้้บริิการของผู้้�ประกอบ
อาชีีพขัับรถรัับจ้้าง รุ่่�นที่่� 1 ในสถานีีขนส่่งผู้้�โดยสาร
จัั ง หวัั ด อุุ ด รธานีี  แห่่งที่่� 1 โดยมีีผู้้�ป ระกอบการ
รถจัักรยานยนต์์รัับจ้้าง และรถแท็็กซี่่� เข้้าร่่วมในการ
อบรมครั้้�งนี้้� ซึ่่�งได้้รัับเกีียรติิวิิทยากรจากตำำ�รวจภููธร
จัังหวััดอุุดรธานีี  และสำำ�นัักงานขนส่่งจัังหวััดอุุดรธานีี 
ในการมอบความรู้้�  ความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ กฎจราจร
เพิ่่ม� ความปลอดภััยในชีีวิต ทรั
ิ พย์
ั สิ์ นิ ให้้แก่่ผู้้�ขับั รถรัับจ้้าง
และผู้้�ใช้้บริิการมากขึ้้�น
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เปิิดตััว “รถรางคุุณทองโบราณพาเที่่�ยว” ต้้อนรัับการเปิิดเมืือง
วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 เทศบาลนครอุุดรธานีี 
ร่่วมกัับ การท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานอุุดรธานีี 
สมาคมธุุรกิิจการท่่องเที่่ย� วจัังหวััดอุุดรธานีี และพัันธมิิตร
ด้้านการท่่องเที่่�ยว จััดกิิจกรรมเปิิดตััวสิินค้้าทางการ
ท่่องเที่่� ย ว  ได้้ แ ก่่  “รถรางคุุ ณ ทองโบราณพาเที่่� ย ว”
เพื่่�อต้้อนรัับการเปิิดเมืืองในวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564
โดยเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้นำำ�  “รถรางคุุณทองโบราณ
พาเที่่�ยว” มาอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่นัักท่่องเที่่�ยว
ที่่�เดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่� และเป็็นการส่่งเสริิม
ให้้เกิิดเส้้นทางท่่องเที่่ย� วภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น

	กิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�สุุขภาวะร่่วมเครืือข่่าย

       เมื่่�อวัันที่่� 4 พฤศจิิกายน 2564 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้ นายประภาส
บุุตรอุุดม รองปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี เป็็นประธานเปิิด
กิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�สุุขภาวะร่่วมเครืือข่่ายเรื่่�อง
“ขยายเครืือข่่ายนัักสื่่อ� สารสุุขภาวะ ครูู กศน. และเยาวชน
จิิตอาสา เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต” ภายในงานยัังได้้
จััดกิิจกรรมอบรมสาธิิต การใช้้สื่่อนิ
� ทิ รรศการกระเป๋๋า ยืืม-คืืน
เรื่่�อง Food & Fit สร้้างชีีวิิตให้้ Strong เหล้้าอยากเล่่า
รัักเราไร้้ควััน SEX วััยรุ่่น� เลืือกได้้ สุขุ สมวััย และการจััดแสดง
นิิทรรศการชีีวิิตดีีเริ่่�มที่่�เรา เรื่่�อง ลดพุุง ลดโรค เลิิกเหล้้า
เพิ่่�มสุุข ชีีวิิตดีีไร้้ควััน เรื่่�องเพศ…คุุยได้้ ชีีวิิตดีีเริ่่�มที่่�สุุขใจ 
ครอบครััว คืือ จุุดเริ่่�มต้้น โลกดีีที่่�จิิตอาสา และอุุบัติั ิเหตุุ
บนท้้องถนนแก้้ได้้ เริ่่�มที่่�เรา ฯลฯ

ลงพื้้�นที่่�ติิดตามการวางท่่อระบายน้ำำ�� บริิเวณ ซ.ต้้อยลาบเป็็ด
เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2564 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยส่่วนช่่างสุุขาภิิบาล
สำำ�นักั ช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมกัับการประปาส่่วนภููมิิภาค
(กปภ.) สาขาอุุดรธานีี ลงพื้้�นที่่ว� างท่่อระบายน้ำำ�� บริิเวณชุุมชน
ศรีีชมชื่่น�  ซ.ต้้อยลาบเป็็ด ช่่วงท้้ายซอย (ร้้านยายต้้อย ข้้าวเปีียก
แกงเส้้น) เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน ให้้กับั พี่่น้� อ้ งประชาชน
และแก้้ปัญั หาน้ำำ�� รอการระบาย น้ำำ�ท่่ว
� มขัังซ้ำำ�ซ
� าก ในพื้้น� ที่่ชุ� มุ ชน
เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
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อุุดรธานีี มุ่่�งสู่่�เมืืองที่่�ฉีีดวััคซีีน ครบ 100%
UDONTHANI VACCINATED
เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 เทศบาลนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยพัันธมิิตร จััดกิิจกรรม 11.11.2021
UDONTHANI VACCINATED ONLY อุุดรธานีี มุ่่�งสู่่�
เมืืองที่่�ฉีีดวััคซีีน ครบ 100% โดยมีีการแสดงเปิิดงาน
จาก ชมรม TO BE NUMBER ONE UDONTHANI,
การจัั ด เสวนาหัั วข้้ อ  “Udon Vaccinated Only
สู่่�ความพร้้อมด้้านการท่่องเที่่�ยวเมืืองอุุดร” และการ
จััดบููธจากหน่่วยงาน ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจโรงแรม &
ร้้านอาหาร การแสดงและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน
เขตเทศบาลนครอุุ ด รธานีี  การแสดงคอสเพลย์์ จ าก
UDON COS TEAM ณ พิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ เ มืื อ งอุุ ด รธานีี 
ริิมสวนสาธารณะหนองประจัักษ์์

Big Cleaning Day “ชุุมชนหนองเตาเหล็็ก”
เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2564 ณ ชุุมชนหนองเตาเหล็็ก คณะผู้้�บริิหาร พร้้อมด้้วย จนท.สำำ�นัักช่่าง จนท.สำำ�นัักสาธารณสุุขและ
สิ่่�งแวดล้้อม และจนท.ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
ร่่วมกัับสมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ประธานชุุมชน
และพี่่น้� อ้ งชาวชุุมชนหนองเตาเหล็็ก ลงพื้้�นที่่� Big Cleaning
Day ปรัับปรุุงน้ำำ��เสีียให้้เป็็นน้ำำ��ใส เพื่่�อเร่่งแก้้ไขปััญหา
สภาพน้ำำ��หนองเตาเหล็็ก ที่่�เริ่่�มเน่่าเสีีย ส่่งกลิ่่�นเหม็็น
มีีวััชพืชน้ำ
ื ำ��ปกคลุุมจำำ�นวนมาก ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางกลิ่่�น
ฯลฯ โดยเมื่่�อวัันที่่� 12 พ.ย.64 ที่่�ผ่่านมา คณะผู้้�บริิหาร
เทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมประชุุมวางแผนกัับเจ้้าหน้้าที่่�
เทศบาลนครอุุดรธานีี และเข้้าดำำ�เนิินการปรัับปรุุงภููมิิทัศั น์์
โดยรอบ “หนองเตาเหล็็ก” ทัันทีี จากนั้้�นจะดำำ�เนิินการ
บำำ�บัดั น้ำำ��เสีีย และปรัับสภาพน้ำำ�� “หนองเตาเหล็็ก” ต่่อไป

	สืืบสานประเพณีี ลงแขกเกี่่�ยวข้้าว
เมื่่�อวัันที่่� 16 พฤศจิิกายน 2564 ณ โรงเรีียน
เทศบาล 12 บ้้านช้้าง ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี นำำ�สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต 4
คณะทำำ�งานเทศบาลนครอุุดรธานีี นายอาทิิตย์์ นามบุุตร
ปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี นายบััญชา โสรมรรค รก.หน.
สำำ�นัักปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมกัับนายเสกสรรค์์
คนไว คณะผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษา คณะครููโรงเรีียนเทศบาล 12
พี่่น้� อ้ งชาวชุุมชนบ้้านช้้าง ผู้้�ปกครองนัักเรีียน ลงแขกเกี่่ย� วข้้าว
เพื่่�อเป็็นการอนุุรัักษ์์ประเพณีี แบบวิิถีีชีีวิิตพื้้�นบ้้าน
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ลงพื้้�นที่่�แก้้ ไขปััญหาผิิวถนนชำำ�รุุด ถ.โพศรีี
เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2564 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยนายพููนเกีียรติิ พุุทธรัักษ์์
เลขานุุการนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี  และเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วน
การโยธา สำำ�นักั ช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี ลงพื้้�นที่่แ� ก้้ไขปััญหาผิิว
ถนนชำำ�รุดุ เป็็นหลุุมขนาดใหญ่่ บริิเวณ ถ.โพศรีี สี่่แ� ยกเจริิญโฮเต็็ล
ซึ่่�งได้้รัับการแจ้้งร้้องเรีียนจากคณะทำำ�งานเทศบาลนครอุุดรธานีี 
ว่่าพบหลุุมบนถนนเบื้้�องต้้นได้้เข้้าตรวจสอบว่่าสาเหตุุอาจเกิิด
จากน้ำำ�� ใต้้ ดิิ น กัั ด เซาะผิิ ว ถนน จึึงทำำ� ให้้ ผิิ ว ถนนทรุุ ด เป็็ น หลุุ ม
จึึงเร่่งทำำ�การซ่่อมแซมทัันทีี เนื่่อ� งจากอาจเป็็นอัันตรายต่่อประชาชน
ผู้้�สััญจรทางถนนได้้

ลอยกระทง หนองประจัักษ์์ ปลอดภััย

เมื่่�อวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2564 นายสยาม ศิิริิมงคล ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี  เป็็นประธานกล่่าวในพิิธีีขอขมาพระแม่่คงคา
พร้้อมนำำ�กระทงใบตอง ลงลอยสู่่�น่่านน้ำำ��สวนสาธารณะ
หนองประจัักษ์์ศิิลปาคม เพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งประเพณีีอัันดีีงาม
ให้้สืืบทอดต่่อไป พร้้อมด้้วย คณะผู้้�บริิหารเทศบาลฯ
พนัักงาน เจ้้าหน้้าที่่� และคณะผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษาสัังกััด
เทศบาลนครอุุดรธานีี ทั้้�ง 12 โรงเรีียน ร่่วมพิิธีี โดยในปีีนี้้�
จัังหวััดอุุดรธานีี และ เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้ขอความ
ร่่วมมืื อกัั บ พี่่� น้้ อ งประชาชน ให้้ ส วมหน้้ า กากอนามัั ย
เว้้นระยะห่่าง ก่่อนเข้้าพื้้�นที่่� ต้้องแสดงหลัักฐานการได้้
รัับวััคซีีนป้้องกัันโควิิด COVID-19 อย่่างน้้อย 1 เข็็มต่่อ
เจ้้าหน้้าที่่� เพื่่�อความปลอดภััยของพี่่�น้้องประชาชนเป็็น
พื้้�นที่่ล� อยกระทง หนองประจัักษ์์ ปลอดภััย Safety Zone
Vaccinated Only และปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกััน
COVID-19 ของจัังหวััดอุุดรธานีี อย่่างเคร่่งครััด

“วัันเอดส์์โลก” World AIDS Day Live Show
เมื่่อ� วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564 นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์ศิ� ริิ ิ
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุ ด รธานีี  เป็็ น ประธานเปิิ ด
กิิจกรรม “วัันเอดส์์โลก World AIDS Day Live Show”
พร้้อมเยี่่�ยมชมนิิทรรศการ บููธจากบริิษัทั และหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ชมการแสดงจากน้้องๆ โรงเรีียนเทศบาล 3 บ้้านเหล่่า
และมอบเกีียรติิบัตั รให้้กับั ผู้้ส� นัับสนุุนกิิจกรรมวัันเอดส์์โลก
สำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมในครั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ทุุกคนมีีความรู้้�
เกี่่�ยวกัับโรคเอดส์์ และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
ป้้องกัันโรคเอดส์์ ตลอดจนส่่งเสริิมให้้เกิิดการยอมรัับและ
ห่่วงใยต่่อผู้้�ป่่วยและผู้้�ติิดเชื้้�อ ดัังเช่่นคำำ�ขวััญวัันเอดส์์โลก
ในปีีนี้้� “ยุุติิความเหลื่่�อมล้ำำ�� ยุุติิเอดส์์”
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	กิิจกรรมส่่งเสริิมการจััดการขยะต้้นทาง ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564
เมื่่อ� วัันที่่� 2 ธัันวาคม 2564 นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิริิ ิ
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี  เป็็นประธานเปิิดกิิจกรรม
ส่่งเสริิมการจััดการขยะต้้นทางในงานทุ่่�งศรีีเมืืองอุุดรธานีี ประจำำ�ปีี
2564 ภายใต้้ชื่่�อ  “โครงการส่่งเสริิมการจััดการขยะต้้นทาง
เพื่่�อเมืืองสะอาด ปีีงบประมาณ 2565” โดยกิิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้้วย กิิจกรรมรัับแลกขยะรีีไซเคิิลเป็็นสิินค้้าอุุปโภค
บริิโภค ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก บ.ตั้้�งงี่่�สุุนซููเปอร์์สโตร์์ ร่่วมกัับ
บ.ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้ง�  กิิจกรรมรัับคืืนของเสีียอัันตรายเพื่่�อนำำ�ไป
กำำ�จัดั อย่่างถููกวิิธีี นิทิ รรศการส่่งเสริิมการจััดการขยะต้้นทาง และ
การแสดงบนเวทีีของพี่่�น้้องชุุมชนเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี

	ประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยสามััญ สมััยที่่� 4 ครั้้�งที่่� 1 ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564
เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2564 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี 
สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ปลััดเทศบาล รองปลััดเทศบาล ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก/กอง หััวหน้้าส่่วนราชการ ข้้าราชการ และสื่่�อมวลชน
เข้้าร่่วมการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยสามััญ สมััยที่่� 4
ครั้้�งที่่� 1 ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 โดยมีีญััตติิสำำ�คััญ ประกอบด้้วย
ขออนุุมัติั ใิ ช้้จ่่ายเงิินบำำ�รุงุ โรงพยาบาลและหน่่วยบริิการสาธารณสุุข
ของเทศบาลนครอุุดรธานีี ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ญััตติที่ิ ่� 44 จำำ�นวน 1.8 ล้้านบาท ญััตติที่ิ ่� 53 จำำ�นวน 30 ล้้านบาท 
ขอเสนอญััตติิใช้้จ่่ายเงิินสะสมเพื่่�อจ่่ายเป็็นค่่าดำำ�เนิินการซ่่อม
รถบรรทุุกขยะเบอร์์ 65 ขออนุุมัติั จ่่ิ ายขาดเงิินสะสม โครงการปรัับปรุุง
ภููมิิทััศน์์ทางเดิินทางเท้้า ถ.เพาะนิิยม ตััดกัับ ถ.โพศรีี  (บริิเวณ
บ้้านพัักคลัังจัังหวััดอุุดรธานีี) งบเฉพาะการ กิิจการสถานีีขนส่่ง
ผู้้�โดยสารจัังหวััดอุุดรธานีีแห่่งที่่� 1 การรายงานการประกาศใช้้
แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น (พ.ศ. 2561-2565)

งานนิิทรรศการ “วัันพ่่อแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2564”
เมื่่อ� วัันที่่� 5 ธัันวาคม 2564 ณ พิิพิธิ ภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานในพิิธีีถวายพานพุ่่�ม
ดอกไม้้สด พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลดุุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่� 9 เนื่่�องในงานนิิทรรศการ
“วัันพ่่อแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2564” โดยได้้มีีการจััดงานนิิทรรศการ “วัันพ่่อแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2564” ขึ้้น� เพื่่�อเป็็นการเทิิดพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
โดยเป็็นการจััดกิิจกรรมระลึึกถึึงพระคุุณพ่่อ  และส่่งเสริิมความ
สััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างพ่่อกัับลููก กิิจกรรมประกอบด้้วย พิิธีีวางพานพุ่่�ม
ดอกไม้้สด พิิธีีรับั มอบพระบรมฉายาลัักษณ์์ของพระบรมวงศานุุวงศ์์
จากนายกองตรีีสมบููรณ์์ อุุดมศัักดิ์์� ผจก.หจก.44 ปืืนสมบููรณ์์
เพื่่�อจัดั แสดงในพิิพิธิ ภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีี นิิทรรศการเทิิดพระคุุณพ่่อ
นิิทรรศการโคกหนองนา การแสดงฟ้้อนสดุุดีี  การแสดงวงดนตรีี
อะคููสติิก และได้้รัับเกีียรติิวงดนตรีีจาก “มณฑลทหารบกที่่� 24”
ร่่วมบรรเลงเพลงพระราชนิิพนธ์์ ภายใต้้มาตรการป้้องกัันและ
ควบคุุมโรคติิดต่่อของ จ.อุุดรธานีี อย่่างเคร่่งครััด
15
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เปิิดชมรมรัักษ์์ผู้้�สููงอายุุชุุมชนคลองเจริิญ 1 และชุุมชนคลองเจริิญ 2
   วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายก
เทศมนตรีีนครอุุดรธานีี  เป็็นประธานในพิิธีีเปิิดชมรมรัักษ์์
ผู้้�สููงอายุุคลองเจริิญ 1, 2 บริิเวณลานอเนกประสงค์์ ด้า้ นหน้้า
ซ.สุุ ล าวรรณย์์  ริิม คลองเจริิ ญโดยได้้ ก่่อตั้้� ง ขึ้้� น เป็็ น ชมรม
ออกกำำ�ลัั ง กาย เพื่่� อดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมส่่งเสริิ ม สุุ ข ภาพของ
ผู้้�สููงอายุุ และทุุกวััย พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมอาชีีพเพื่่�อสร้้างรายได้้
ให้้กัับชุุมชนคลองเจริิญ 1, 2 จากนโยบายของคณะผู้้�บริิหาร
เทศบาลนครอุุดรธานีี  ในการสนัับสนุุนให้้มีีการเพิ่่�มพื้้�นที่่�
สาธารณะ ลานอเนกประสงค์์ ลานกิิจกรรมสัันทนาการ และ
ลานกีีฬาประจำำ�ชุมุ ชน เพื่่อ� ให้้พี่น้�่ อ้ งประชาชนชาวนครอุุดรธานีี
ได้้มีีพื้้�นที่่�ใช้้ประโยชน์์อย่่างเหมาะสมและเพีียงพอ

	นิิทรรศการหมุุนเวีียน ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2565

เมื่่อ� วัันที่่� 22 ธัันวาคม 2564 โครงการนิิทรรศการหมุุนเวีียน ประจำำ�ปีงี บประมาณ 2565 นำำ�โดย ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี เป็็นประธานในพิิธีีเปิิด โครงการนิิทรรศการหมุุนเวีียน ประจำำ�ปีงี บประมาณ 2565 ณ พิิพิธิ ภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีี ภายในงานได้้จัดั
กิิจกรรมการประกวดแข่่งขัันวาดภาพระบายสีีในหััวข้อ 
้ “อุุดรธานีี
เมืืองแห่่งวััฒนธรรมร่่วมสมััย” พร้้อมพิิธีีมอบรางวััลและเกีียรติิบัตั ร
แก่่ผู้้�ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีี นิิทรรศการแสดง
ผลงานศิิลปะของศิิลปิินชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย การแสดง
Cover Dance ของชมรม To be Number One และการแสดง
จากวงดนตรีีลููกทุ่่�ง โรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 นครอุุดรธานีี 
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมให้้ประชาชน และนัักท่่องเที่่�ยวได้้ศึึกษา
เรีียนรู้�นิ้ ทิ รรศการได้้ตามความสนใจอย่่างเหมาะสม กัับช่่วงเวลา
และโอกาส รวมถึึงส่่งเสริิมให้้เด็็ก เยาวชน ประชาชนทั่่�วไป 
ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเชิิงสร้้างสรรค์์ที่เ่� กี่่ย� วเนื่่�องและสอดคล้้องกัับ
การจััดนิิทรรศการหมุุนเวีียนในครั้้�งนี้้�

รณรงค์์การสวมหมวกนิิรภััย และขัับขี่่�ปลอดภััย ในเทศกาลปีีใหม่่ 2565
เมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2564 นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิริิ ิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานเปิิดกิิจกรรมสื่่�อสาร
ให้้ความรู้้�และรณรงค์์การสวมหมวกนิิรภััย และขัับขี่่�ปลอดภััย เนื่่�องในเทศกาลปีีใหม่่ ปีี พ.ศ. 2565 ซึ่่�งสำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�ง
แวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้จัดั ให้้มีีกิจิ กรรมการออกเดิิน
เคาะประตููบ้้าน รณรงค์์ขับั ขี่่ป� ลอดภััย เมาไม่่ขัับ พร้้อมทั้้ง� จััดกิิจกรรม
การเสวนา “วิิถีีชีีวิิตใหม่่ ขัับขี่่�อย่่างปลอดภััย ไร้้อุุบััติิเหตุุ”
พร้้อมจััดให้้มีีการเสวนา และการแสดงจากชมรม “หนึ่่ง� ในดวงใจ”
ชุุมชนโพธิิสมภรณ์์ และได้้รัับการสนัับสนุุนร่่วมออกบููธจาก
ภาคีีเครืือข่่าย ประกอบด้้วย เครืือข่่ายองค์์กรงดเหล้้า จ.อุุดรธานีี 
บจก.กลางคุ้้�มครองผู้้�ประสบภััยจากรถ สาขาอุุดรธานีี บจก.อุุดร
เซ่่งหลีีไถ่่มอเตอร์์ หจก.ณััฐ มอเตอร์์เซลล์์ โตโยต้้าอุุดรธานีี
ฮอนด้้าอุุดรธานีี มููลนิิธิิสว่่างเมธาธรรมแห่่งอุุดรธานีี วิิทยาลััย
เทคนิิคอุุดรธานีี เครืือข่่าย อสม.ศรีีเมืืองอุุดร โรงเรีียนสอนขัับรถ
อุุดรธานีียููเซฟ และสภาเด็็กและเยาวชน จ.อุุดรธานีี
เมืืองดอกจาน
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มอบเงิินช่่วยเหลืือครอบครััวผู้้�ประสบอััคคีีภััย ชุุมชนดอนอุุดม 4
  เมื่่�อวัันที่่� 7 มกราคม 2565 ณ ศููนย์์ช่่วยเหลืือประชาชน
กองสวัั ส ดิิ ก ารสัั ง คม สำำ�นัั ก งานเทศบาลนครอุุ ด รธานีี 
นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี 
พร้้ อ มด้้ ว ยนายสุุ ร ศัั ก ดิ์์�  ภัั ก ดีีไทย รองปลัั ด เทศบาล
นางสมุุทร ฤกษาภิิรมย์์ ผอ.กองสวััสดิิการสัังคม มอบเงิิน
ช่่วยเหลืือครอบครััวผู้้�ประสบสาธารณภััย (อััคคีีภััย) ชุุมชน
ดอนอุุดม 4 เขตพื้้�นที่่เ� ทศบาลนครอุุดรธานีี จำำ�นวน 3 ครััวเรืือน
รวมเป็็นเงิินให้้ความช่่วยเหลืือ จำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้�น 134,004 บาท 
ประกอบด้้วย นางกองศรีี อาจคำำ�พันั ธ์์ (ผู้้�อาศััย) บ้้านเลขที่่� 314/3
จำำ�นวน 43,600 บาท นางนิิตยา ฟููร์์นิเิ ยร์์ (เจ้้าบ้้าน) บ้้านเลขที่่�
314/3 จำำ�นวน 49,500 บาท นางสุุนิิดา เภาราช บ้้านเลขที่่�
314/12 จำำ�นวน 15,833 บาท นางฑิิตยา ปาละศรีี บ้้านเลขที่่�
314 จำำ�นวน 25,071 บาท ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการช่่วยเหลืือประชาชนของเทศบาลนครอุุดรธานีี ครั้้�งที่่� 6/2565

ลงพื้้�นที่่�ร่่วมวางแผนขุุดลอกตะกอน บริิเวณคลองเพีียรศิิริิ เขต 1 ชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง
เมื่่� อ วัั น ที่่� 13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย
นายอรรณพ  วัังศานุุวััตร ผอ.ส่่วนช่่างสุุขาภิิบาล สำำ�นัักช่่าง
นายสุุวิิชาญ สมวงษา นายช่่างส่่วนช่่างสุุขาภิิบาล ลงพื้้�นที่่�
บริิเวณคลองเพีียรศิิริิ คลองระบายน้ำำ��จาก ถ.เทพารัักษ์์ บริิเวณ
สะพานดำำ�-ถนนรอบเมืือง เพื่่�อร่่วมวางแผนขุุดลอกตะกอน
ติิดตามแก้้ไขปััญหาน้ำำ��เน่่าเสีีย จึึงร่่วมกัับส่่วนช่่างสุุขาภิิบาล
สำำ�นักั ช่่าง เตรีียมพร้้อมเข้้าดำำ�เนิินการขุุดลอกตะกอน บรรเทา
ความเดืือดร้้อนให้้กัับพี่่�น้้องประชาชนชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง และ
เป็็นการเตรีียมการก่่อนเข้้าสู่่�ฤดููฝนต่่อไป  โอกาสนี้้�เทศบาล
นครอุุดรธานีี ได้้ขอสนัับสนุุน รถขุุดแขนยาว และเครื่่�องจัักร
ขนาดใหญ่่จากองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี

	กิิจกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวสร้้างอาชีีพและสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน
เมื่่�อวัันที่่� 16 มกราคม 2565 ณ ลานกิิจกรรมชุุมชนคลองเจริิญ 2 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้
นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์ศิ� ริิ ิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
เป็็นประธานกล่่าวเปิิดกิิจกรรมพััฒนาพื้้�นที่่�ภููมิิวััฒนธรรม
เมืืองอุุดรธานีี  “ถนนวััฒนธรรมริิมคลองสะพานเหลืือง”
โดยเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้ร่่วมกัับ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ชุุมชนคลองเจริิญ 2 และชุุมชนพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงคลองเจริิญ
เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมกัันจััดขึ้้�นตามโครงการวิิจััย
การพััฒนาทุุนทางวััฒนธรรมชุุมชน โดยใช้้ทุุนชุุมชนที่่�เป็็น
อััตลักั ษณ์์ เสน่่ห์์ ภููมิปัิ ญ
ั ญา วิิถีีชีีวิิต วััฒนธรรม และความคิิด
สร้้างสรรค์์ ดึึงดููดให้้นักั ท่่องเที่่ย� วเดิินทางมาเยี่่ย� มเยืือน ซึ่่ง� กิิจกรรม
ประกอบด้้วย การจำำ�หน่่ายอาหารและผลิิตภััณฑ์์วิิสาหกิิจ
ชุุมชน การแสดงศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น และจะจััดกิิจกรรม
ทุุกวัันอาทิิตย์์ สััปดาห์์ละ 1 ครั้้�ง ตั้้�งแต่่เวลา 16.00-21.00 น.
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เฉลิิมฉลอง 129 ปีี การก่่อตั้้�งเมืืองอุุดร

Vision of อุุดรธานีี
ทุุกวัันที่่� 18 มกราคมของทุุกปีี ถือื เป็็นวัันที่่�ระลึึกการก่่อตั้้�ง
เมืืองอุุดรธานีี ซึ่่�งในปีี 2565 นี้้�นัับเป็็นปีีที่่� 129 ในส่่วนของการ
เตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับงานเฉลิิมฉลอง เริ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 มกราคม
2565 โดย ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี 
ได้้นำำ�คณะผู้้บ� ริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี และเจ้้าหน้้าที่่ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง
ร่่วมล้้างทำำ�ความสะอาด อนุุสาวรีีย์์พลตรีี พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ
กรมหลวงประจัักษ์์ศิลิ ปาคม และจััดเตรีียมพื้้�นที่่สำ� ำ�หรัับใช้้ประกอบ
พิิธีีวัันที่่ร� ะลึึกการก่่อตั้้�งเมืืองอุุดรธานีี 129 ปีี วิถีีิ ใหม่่ (New Normal)
ระหว่่างวัันที่่� 17-18 มกราคม 2565
โดยในวัันที่่� 17 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. จะเข้้าสู่่ช่่ว
� งพิิธีี
อััญเชิิญศาสตราวุุธ ของพลตรีี พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมหลวงประจัักษ์์
ศิิลปาคม ณ พิิพิิธภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีี  โดยขบวนเคลื่่�อนไปตาม
เส้้นทางถนนโพศรีี  เข้้าสู่่�วงเวีียนห้้าแยกน้ำำ��พุุ ถึึงอนุุสาวรีีย์์พลตรีีพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมหลวงประจัักษ์์ศิิลปาคม และในวัันที่่� 18
มกราคม 2565 ตั้้�งแต่่เวลา 07.00 น. ณ  อนุุสาวรีีย์์พลตรีี พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ  กรมหลวงประจัักษ์์ศิิลปาคม นายพลากร สุุวรรณรััฐ
องคมนตรีี  และทายาทราชสกุุล “ทองใหญ่่” จะเป็็นประธานวาง
พานพุ่่�มดอกไม้้สด พิิธีีถวายราชสัักการะพลตรีี พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ
กรมหลวงประจัักษ์์ศิิลปาคม ผู้้�ก่่อตั้้�งเมืืองอุุดรธานีี  เบื้้�องหน้้า
พระอนุุสาวรีีย์์ฯ
ซึ่่ง� ในปีีนี้้ มีี� การประกอบพิิธีีเคารพธงชาติิ พิธีีิ เจริิญพระพุุทธมนต์์
ถวายภััตตาหารและจตุุปัจจั
ั ยั ไทยธรรม พิิธีีบายศรีีสู่่ข� วััญบ้้าน สู่่ข� วััญเมืือง
พิิธีีถวายเครื่่�องสัังเวยบููชา การรำำ�บายศรีีสู่่�ขวััญบ้้าน สู่่�ขวััญเมืือง
จากนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี พิิธีีประกาศสดุุดีีเฉลิิม
ฉลองพระเกีียรติิ เบื้้�องหน้้าพลตรีีพระอนุุสาวรีีย์์ฯ
จากนั้้�นจะเป็็นการร่่วมรัับชมการรำำ�บวงสรวงผู้้�ก่่อตั้้�งเมืือง
อุุดรธานีี และเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
จึึงได้้มีีการจำำ�กัดั จำำ�นวนผู้้เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมรำำ�บวงสรวงไม่่เกิิน 400 คน
เมืืองดอกจาน
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สามารถรัับชมผ่่านการถ่่ายทอดสด และจััดให้้มีีการ “รำำ�ออนไลน์์”
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 โดยประกาศเชิิญชวนให้้ผู้้�ที่่�จะร่่วมรำำ�บวงสรวง
ลงทะเบีียนผ่่านโปรแกรมซููม Zoom และทำำ�การถ่่ายทอดสดผ่่าน
เพจ Facebook รวมถึึงช่่องทาง YouTube “เทศบาลนครอุุดรธานีี”
นอกจากนี้้� ยังั มีีการแสดงโขน เรื่่อ� ง รามเกีียรติ์์ ชุ� ดุ “กลลัักสีีดา
พระรามารบทศพัักตร์์” จาก มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี  และ
การแสดงจากศิิลปิิน “เก่่ง ธชย” ตลอดจนการแสดงพลุุ 1 องค์์
เฉลิิมฉลองการก่่อตั้้�งเมืืองอุุดรธานีี 129 ปีี อย่่างยิ่่�งใหญ่่ เพื่่�อระลึึก
ถึึงพระกรุุณาธิิคุุณของพลตรีี พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ  กรมหลวง
ประจัักษ์์ศิลิ ปาคม ผู้้�ทรงสร้้างเมืืองอุุดรธานีี รวมถึึงเพื่่�อเป็็นการอนุุรักั ษ์์
ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมอัั น ดีีงาม ส่่งเสริิ ม การท่่องเที่่� ย วของอุุ ด รธานีี
ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักยิ่่�งขึ้้�น

และเทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้จััดซื้้�อวััคซีีนซิิโนฟาร์์มเพื่่�อมาฉีีด
ให้้กัับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี  โดยเริ่่�มจากกลุ่่�มเสี่่�ยงก่่อน
จนถึึงตอนนี้้�ที่มีี่� วััคซีีนป้้องกััน COVID-19 อย่่างทั่่�วถึึง โรงพยาบาลเทศบาล
นครอุุดรธานีีก็็ได้้มีีการให้้บริิการประชาชนโดยสามารถ Walk-In เข้้ารัับ
วััคซีีนได้้ทัันทีี ส่่วนประชาชนที่่�ไม่่สามารถเดิินทางไปฉีีดวััคซีีนเองได้้
ในกรณีีที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พิิการ หรืือผู้้�ป่่วยติิดเตีียง เทศบาลนครอุุดรธานีี 
ก็็ได้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ไปฉีีดวััคซีีนให้้ถึึงที่่�บ้้าน โดยสถิิติิวัันที่่� 31 มกราคม 2565
เทศบาลนครอุุดรธานีีได้้ฉีีดวััคซีีนให้้ประชาชนไปแล้้วทั้้ง� สิ้้น� 2,065,879 โดส
2. การป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม
เทศบาลนครอุุ ดรธานีีได้้ มีี การขุุ ดลอกท่่อระบายน้ำำ��ในเมืื อง
ความยาวประมาณ 200 กิิโลเมตร ในทุุกปีีเพื่่อรั
� บั มืือกับั ปริิมาณน้ำำ�� ในหน้้าฝน
นอกจากนั้้น� ยัังได้้มีีการจััดตั้้ง� ทีีมสู้้�น้ำ��ำ ไว้้บริิการประชาชนที่่ส� ามารถดำำ�เนิินการ
ได้้ภายใน 15 นาทีี หลัังจากการได้้รับั แจ้้งเรื่่อ� งน้ำำ��ท่่วม และยัังมีีการจััดการ
ขุุดคลองรอบเมืือง การกำำ�จัดั วััชพืช 
ื การขุุดลอกท่่อระบายน้ำำ��ตามที่่ต่่� าง ๆ
นอกจากนั้้�นยัังมีีโครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบระบายน้ำำ�� ซึ่่�งจะเป็็น
การก่่อสร้้างการระบายน้ำำ�พร้
� อ้ มบ่่อพัักและการขยายผิิวจราจรกว่่า 100 จุุด
ซึ่่�งเตรีียมดำำ�เนิินการในปีีงบประมาณ 2565
ส่่วนโครงการใหญ่่ที่่�ผ่่านมาของเทศบาลนครอุุดรธานีีก็็คืือ  การ
ขุุดเจาะอุุโมงค์์ระบายน้ำำ��ถนนนิิตโย หน้้าสนามกีีฬาเทศบาลนครอุุดรธานีี 
ซึ่่ง� มีีความยาวกว่่า 220 เมตร ซึ่่ง� จะช่่วยในการระบายน้ำำ��ท่่วมขัังในบริิเวณ
นั้้�นได้้เป็็นอย่่างดีี 

คุุยกัับนายกฯ
ในวัั น ที่่� 17 มิิ ถุุ น ายน 2564 ดร.หรั่่� ง ธนดร พุุ ท ธรัั ก ษ์์
นายกเทศมนตรีี น ครอุุ ดร ธานีี ได้้ แ ถลงนโยบายต่่ อ สภาเทศบาล
ณ สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี ตามพระราชบััญญััติิเทศบาล
พุุทธศัักราช ๒๔๙๖ แก้้ ไขเพิ่่�มเติิมฉบัับที่่� ๑๔ พุุทธศัักราช ๒๕๖๒
มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรก ที่่� ได้้บััญญััติิไว้้ว่่า ก่่อนนายกเทศมนตรีี
เข้้ารัับหน้้าที่่� ให้้ประธานสภาเทศบาลเรีียกประชุุมสภาเทศบาล เพื่่�อให้้
นายกเทศมนตรีีแถลงนโยบายต่่อสภาเทศบาล
แม้้อุุดรธานีีจะประสบกัับการแพร่่ระบาดของ COVID-19
ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้แผนการดำำ�เนิินงานหลาย ๆ อย่่างที่่ตั้้� ง� ไว้้ต้อ้ งหยุุดชะงัักลง
เพื่่�อ ไปให้้ค วามสำำ�คััญกัับปััญหาที่่�ต้้องแก้้ ไขโดยเร่่งด่่วนอย่่ างการ
ควบคุุ ม ตัั ว เลขผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ด้้ ว ยโรคดัั ง กล่่ า วให้้ มีีจำำ� นวนน้้ อ ยที่่� สุุ ด
เท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ การกัักตััวผู้้�ที่่�เป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยง การเร่่งจััดหาวััคซีีน
เพื่่� อ ให้้ ป ระชาชนในเขตเทศบาลนครอุุ ดร ธานีีได้้ ฉีีดกัั น ถ้้ ว นหน้้ า
แต่่การเปลี่่�ยนแปลงหลายสิ่่�งหลายอย่่างในด้้านอื่่�น ๆ ก็็ ได้้เกิิดขึ้้�นใน
เทศบาลนครอุุดรธานีีแล้้ว บางสิ่่�งยัังอยู่่�ในขั้้น� ตอนก่่อรููปก่่อร่่าง และบางสิ่่�ง
ก็็เริ่่�มเป็็นรููปเป็็นร่่างขึ้้�นมาแล้้ว เมืืองดอกจาน ฉบัับนี้้� จะขอพาทุุกท่่าน
ย้้อนกลัับไปสำำ�รวจนโยบายที่่� ดร.หรั่่�ง ธนดร พุุทธรัักษ์์ ได้้แถลงไว้้ใน
วัันที่่� 17 มิิถุนุ ายน 2564 อีีกครั้้ง� รวมถึึงรายงานความคืืบหน้้าโครงการ
ต่่าง ๆ และความเป็็นไปได้้ ในอนาคตของเมืืองอุุดรธานีีจากสายตา
และวิิสััยทััศน์์ของ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
ในการแถลงนโยบายต่่อสภาเทศบาล ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ ได้้แบ่่ง
นโยบายออกเป็็น 6 ด้้านหลััก ๆ ภายใต้้กรอบคิิด “เมืืองแห่่งโอกาสสำำ�หรัับ
ทุุกคน” คำำ�ว่่า “เมืืองแห่่งโอกาส” นั้้�นมาจากการเล็็งเห็็นศัักยภาพที่่จ� ะ
สามารถพััฒนาได้้ในหลายทิิศทางจากหลาย ๆ ปััจจัยั ไม่่ว่่าจะเป็็นสถานที่่ตั้้� ง�
ทิิศทางการขยายตััวของเมืือง และศัักยภาพของประชากรในเมืือง
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การบููรณาการของทุุกภาคส่่วนนั้้�นจึึงเป็็นประเด็็นสำำ�คััญในการ
พััฒนาเมืืองที่่�เป็็น “เมืืองแห่่งโอกาสสำำ�หรัับทุุกคน” เพราะทุุกภาคส่่วน
ที่่�กล่่าวถึึง ไม่่ได้้หมายรวมเพีียงแต่่ภาครััฐ ภาคธุุรกิิจ  แต่่ยัังรวมถึึง
ประชาชนทุุกกลุ่่�ม ทุุกชุุมชน ที่่�จะมีีพื้้�นที่่�ในการแสดงออกและมีีส่่วนร่่วม
ในการออกแบบเมืืองในฝัันทุุกมิิติิ ซึ่่�งจะแบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน คืือ 
-	ด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานและสิ่่�งแวดล้้อม
-	ด้้านเศรษฐกิิจ
-	ด้้านสัังคม
ทั้้�งหมดนี้้�คืือภาพรวมนโยบายและหลัักการการบริิหารเทศบาล
นครอุุดรธานีีของ ดร.ธนาดร พุุทธรัักษ์์
เมื่่�อแยกย่่อยลงไป  นโยบายของ ดร.ธนดร จะแบ่่งออกเป็็น 6
นโยบาย ซึ่่�งจะเริ่่�มตั้้�งแต่่ นโยบายเร่่งด่่วน 5 เรื่่�องที่่�ต้้องลงมืือดำำ�เนิินงาน
ในทัันทีี ดัังนี้้�
1. การป้้องกัันการแพร่่ระบาดและการส่่งเสริิมให้้กัับประชาชนได้้เข้้า
ถึึงวััคซีีนป้้องกััน COVID-19
เทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้ดำำ�เนิินการเร่่งมืือป้อ้ งกัันการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 มาแล้้วหลายด้้าน ตั้้ง� แต่่การเฝ้้าระวััง ที่่มีี� การจััดหาหน้้ากาก
อนามััยและเจลแอกอฮอล์์เพื่่�อแจกจ่่ายให้้ประชาชน มีีการลงพื้้�นที่่�
ให้้ความรู้ผู้�้ �ป้ ระกอบการในตลาดและสถานที่่ต่่� าง ๆ การอำำ�นวยความสะดวก
ในการรัับ-ส่่งกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�เดิินทางมาจากพื้้�นที่่�อื่่�น จััดเตรีียมศููนย์์ Local
Quarantine และให้้การดููแลผู้้�ที่่�ต้้องกัักตััวเป็็นอย่่างดีี 
ส่่วนในด้้านการค้้นหาผู้้�ติิดเชื้้�อนั้้�นก็็ได้้มีีการสอบสวนโรคอย่่าง
รวดเร็็ว มีีการลงพื้้�นที่่เ� พื่่�อคัดั กรองค้้นหาผู้้�ป่ว่ ย ผู้้�สัมั ผััส ผู้้ที่� เ่� ป็็นกลุ่่ม� เสี่่ย� ง
เพื่่�อแนะนำำ�การกัักตััว และยัังมีีการตรวจหาเชื้้อ� แบบ Swab Test ในกลุ่่ม�
เสี่่�ยงร่่วมกัับสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีีอีีกด้้วย

3. การแก้้ ไขปััญหาสาธารณููปโภคและโครงสร้้างพื้้�นฐาน
คณะผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้มีีการลง
พื้้� น ที่่� สำำ� รวจถนนหนทางในเขตเทศบาลนครอุุ ด รธานีีและได้้ มีี การ
เริ่่ม� ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงเส้้นจราจรและเครื่่อ� งหมายจราจรรวมกว่่า 52 ทางแยก
ไม่่ว่่าจะเป็็นการตีีเส้้นทางม้้าลาย ทางข้้าม เส้้นประ และเส้้นแบ่่งช่่องรถใหม่่
ด้้วยสีีเทอร์์โม ทำำ�จุดุ รถจัักรยานยนต์์ตามแยกต่่าง ๆ ด้้วยสีีโคลล์์พลาสติิก
ซึ่่�งจะมีีความชััดเจน ทนทาน เป็็นไปตามหลัังวิิศวกรรมจราจร รวมถึึง
การติิดตั้้�งไฟส่่องสว่่างเพิ่่�มเติิมจากจุุดที่่�มีีการร้้องเรีียนมาจากประชาชน
และการเปลี่่�ยนโคมไฟถนนจากหลอดฟลููออเรสเซนต์์เป็็นหลอด LED
ซึ่่�งจะให้้ความสว่่างที่่�มากขึ้้�น
และล่่าสุุ ด เทศบาลนครอุุ ด รธานีีได้้ เร่่งทำำ�สัั ญ ลัั ก ษณ์์ จ ราจร
โดยเฉพาะทางม้้าลายให้้มีีสีีสัันที่่�โดดเด่่น สะดุุดตา เพื่่�อช่่วยลดอุุบััติิเหตุุ
ทางท้้องถนน และเพิ่่�มความปลอดภััยให้้กัับคนข้้ามถนน ซึ่่�งในปััจจุุบััน
ได้้ดำำ�เนิินการทาสีีทางม้้าลายไปแล้้วที่่บ� ริิเวณหน้้าโรงเรีียนอุุดรพิิทยานุุกููล
หน้้าโรงพยาบาลอุุดรธานีี และหลัังโรงเรีียนราชิินููทิิศ
4. ด้้านความสะอาดและความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยของเมืือง
คืือการทํําความสะอาดถนน ทางเท้้า และจััดการเรื่่�องขยะไม่่ให้้
ตกค้้าง เพื่่�อให้้ถนนทุุกสายสะอาด สวยงามไร้้ฝุ่่�น ตััดแต่่งต้้นไม้้ให้้สวยงาม
เป็็ น ระเบีียบและเพื่่� อ ความปลอดภัั ย เมื่่� อ เกิิ ด ฝนตกและลมกระโชก
งานนำำ�ร่่องในตอนนี้้�ก็็คืือ การจััดสวนสวยริิมถนนศรีีสุุข ต้้อนรัับเทศกาล
ปีีใหม่่ที่่�เพิ่่�งผ่่านพ้้นไป ด้้วยสวนหย่่อมขนาดเล็็กพร้้อมม้้านั่่�งที่่�ช่่วยสร้้าง
สีีสัันให้้เมืืองอุุดร เป็็นได้้ทั้้�งมุุมถ่่ายรููปและที่่�นั่่�งพัักระหว่่างทางสำำ�หรัับ
คนเดิินเท้้า
5. จััดตั้้�งสภาพลเมืือง
สภาพลเมืืองนั้้�นจะเป็็นการสร้้างพื้้�นที่่�ให้้คนเข้้ามาร่่วมบริิหาร
บ้้านเมืืองด้้วยกััน ซึ่่�งจะมีีโครงสร้้างแยกย่่อยดัังนี้้�

สำำ� หรัั บ ความคืื บ หน้้ า เรื่่� อ งของการจัั ด ตั้้� ง สภาพลเมืื อ งนั้้� น
ในวัันที่่� 13 มกราคม 2565 ที่่�ผ่่านมา ได้้มีีการประชุุม “การจััดตั้้�ง
สภาพลเมืืองอุุดรธานีี” ในระดัับเมืืองเป็็นครั้้�งแรก ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
ตััวแทนจากสภาชุุมชน 19 กลุ่่�มชุุมชน และตััวแทนจากภาคส่่วนต่่าง ๆ
ในระดัับเมืือง เช่่น ประธานหอการค้้า ประธานอุุตสาหกรรม ประธาน
ธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว ฯลฯ รวมถึึงรศ.ดร. สถาพร เริิงธรรม อาจารย์์สาขาวิิชา
รััฐประศาสนศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น และ ร.ศ. บััวพันั ธ์์ พรมพัักพิิง
อาจารย์์ประจำำ�สาขาสัังคมศาสตร์์ คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น หััวหน้้ากลุ่่�มวิิจััยความอยู่่�ดีีมีีสุุขและการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนที่่�เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อร่่วมวางแนวทางการจััดตั้้�งสภาพลเมืือง
อุุดรธานีี
ถัั ด มาจากนโยบายเร่่งด่่วนแล้้ ว  นโยบายด้้ า นที่่� 2 ก็็ คืื อ
การพััฒนาเมืือง ขัับเคลื่่อ� นเทศบาลนครอุุดรธานีีสู่่�การเป็็น “เมืืองสีีเขีียว”
(Green City) ซึ่่�งหมายถึึงเมืืองที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และเมืืองที่่�มีี
ระบบนิิเวศอัันสมดุุล ภายใต้้โครงการ “รัักษ์์อุุดรร่่วมสร้้างอุุดร” ที่่�มีี
เป้้าหมายให้้ทุุกภาคส่่วนนำำ�แนวคิิดวิิถีีชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ไปปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน โดยมีีแผนงาน ดัังนี้้�
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เมืืองดอกจาน

1. การเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว
คืือการส่่งเสริิมให้้ประชาชนและภาคเอกชนร่่วมกัันปลููกต้้นไม้้
ในพื้้�นที่่�ของตนเองสร้้างปอดใหม่่ให้้กัับเมืือง โดยเน้้นไปที่่�การปลููกไม้้
พื้้�นถิ่่�นซึ่่�งจะเป็็นการอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�ไม้้พื้้�นเมืืองไปในตััว  การปลููกต้้นไม้้นั้้�น
ยัังสามารถนำำ�ไปคำำ�นวณเป็็นคาร์์บอนเครดิิตเพื่่�อนำำ�ไปขาย และยัังเป็็น
การเพิ่่�มพื้้�นที่่สั� ันทนาการในชุุมชนเพื่่�อคนทุุกเพศทุุกวััยอีีกด้้วย
2. การจััดการขยะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปััจจุุบัันเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้ปรัับเปลี่่�ยนการจััดการขยะ
แบบการฝัังกลบซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นจำำ�นวนมาก มาเป็็น
การกำำ�จััดขยะด้้วยการคััดแยกขยะ ซึ่่�งลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลง
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมมากขึ้้น�  ซึ่่ง� ในปีี 2564 ที่่ผ่่� านมา เทศบาลนครอุุดรธานีีก็็สามารถลดก๊๊าซมีีเทนได้้ถึึง 50 เปอร์์เซ็็นต์์ สามารถขายคาร์์บอน
เครดิิตได้้ถึึง 37,783 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ นอกจากนั้้�น ระบบการจััดการ
ขยะที่่�ดีีนั้้�นจะต้้องมีีการรณรงค์์ตั้้�งแต่่ต้้นทางในเรื่่�องของการคััดแยกขยะ
มููลฝอยในครััวเรืือนและชุุมชน รวมไปถึึงหน่่วยงานและสถานประกอบการ
ต่่าง ๆ
ความตั้้�งใจของ ดร.ธนดร ก็็คืือแนวคิิดการนำำ�ถัังขยะเข้้าบ้้าน
โดยได้้ยกตััวอย่่างญี่่�ปุ่่�นหรืือไต้้หวััน ที่่�หากใครเคยไปก็็จะพบว่่าแทบไม่่มีี
ถัังขยะให้้เห็็นตามข้้างทาง ซึ่่ง� แนวคิิดการนำำ�ถังั ขยะเข้้าบ้้านนั้้�นจะเป็็นการ
ให้้ประชาชนแต่่ละครััวเรืือนทิ้้�งขยะในบ้้านของตััวเอง ซึ่่�งทางเทศบาลฯ
ก็็จะมีีการนำำ�รถไปเก็็บขยะแบบกำำ�หนดวัันไว้้ล่่วงหน้้า ข้้อดีีของโครงการนี้้�
ก็็คือ 
ื การสร้้างพฤติิกรรมในการแยกขยะเองโดยอััตโนมััติเิ พื่่�อให้้ขยะที่่อยู่่
� �
ในบ้้านไม่่ส่่งกลิ่่น� เหม็็น เมื่่อมีี
� การล้้างทำำ�ความสะอาดและแยกขยะตั้้�งแต่่
ในครััวเรืือนแล้้ว  ภาระเรื่่�องน้ำำ��หนัักของขยะก็็จะลดลง ลดค่่าใช้้จ่่าย
ในการขนขยะ และยัังลดปััญหาขยะจากถัังขยะสาธารณะปลิิวไปอุุดตััน
ท่่อระบายน้ำำ��ได้้เช่่นกััน
เมืืองดอกจาน
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3. การบริิหารจััดการระบบระบายน้ำำ��ทิ้้�งและการระบายน้ำำ��เสีียอย่่าง
เป็็นระบบ
หลายคนอาจได้้ยิินคำำ�ว่่า “คลองสวยน้ำำ��ใส” ที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
คลองหมากแข้้งซึ่่�งไหลพาดผ่่านเมืืองอุุดรธานีีอยู่่�บ่่อย ๆ แต่่การจะทำำ�ให้้
คลองหมากแข้้ ง เป็็ น คลองสวยน้ำำ�� ใสได้้  ต้้ อ งเริ่่� ม จากการแก้้ ปัั ญ หา
ที่่ต้� น้ เหตุุ ในพื้้�นที่่ส่่ว
� นใหญ่่ของประเทศไทย ท่่อระบายน้ำำ��เสีียกัับน้ำำ��ฝนเป็็น
ท่่อเดีียวกััน แต่่ที่่�ผ่่านมาเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้มีีการสร้้างท่่อรวบรวม
น้ำำ��เสีียระยะแรกมาตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2554 ซึ่่ง� กิินพื้้�นที่่ป� ระมาณ 30 เปอร์์เซ็็นต์์
ของพื้้�นที่่�ในเขตเทศบาล และสามารถรัับน้ำำ��เสีียจากบ้้านเรืือนคนได้้ถึึง
50 เปอร์์ เซ็็ น ต์์ แต่่ปัั ญ หานั้้� น อยู่่� ต รงที่่� บ้้ า นเรืื อ นยัั ง ไม่่มีีการต่่อท่่อ
เข้้าท่่อรวบรวมน้ำำ��เสีีย น้ำำ��เสีียจากครััวเรืือนจึึงไหลลงท่่อระบายน้ำำ��ฝน
ซึ่่�งจะไหลลงสู่่�คลองหมากแข้้ง หากครััวเรืือนมีีการต่่อท่่อลงท่่อรวบรวม
น้ำำ��เสีียแล้้ว ปััญหาน้ำำ��เสีียก็็จะได้้รัับการแก้้ไข
4. พััฒนาพื้้น� ที่่ย่� า่ นเศรษฐกิิจในเขตเมืืองและส่่งเสริิมย่่านการค้้าใหม่่
เมืืองที่่�มีีย่่านเศรษฐกิิจที่่�คึึกคัักนั้้�นมัักจะเป็็นเมืืองที่่�สามารถ
เดิินได้้ ดัังนั้้�นการนำำ�สายไฟฟ้้าและสายสื่่�อสารลงดิิน การปรัับปรุุงเส้้น
จราจร เครื่่�องหมายจราจร ผิิวถนน และทางเดิินเท้้าให้้ได้้มาตรฐานแบบ
Universal Design ที่่�เอื้้�อต่่อคนทุุกเพศ ทุุกวััย รวมไปถึึงคนพิิการ
จึึงถืือเป็็นการส่่งเสริิมย่่านเศรษฐกิิจ เพราะจะทำำ�ให้้สามารถเชื่่อ� มโยงย่่าน
การค้้าให้้เข้้าถึึงกัันได้้ง่่ายขึ้้�น และทำำ�ให้้ผู้้�คนสามารถเดิินจัับจ่่ายใช้้สอย
ได้้อย่่างสะดวก ซึ่่ง� ตอนนี้้เ� ทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้ดำ�ำ เนิินโครงการ “ส่่งเสริิม
ฟื้้�นฟููที่่�ท่่องเที่่�ยวย่่านเศรษฐกิิจในเมืือง ถนนโพศรีี” ซึ่่�งเป็็นการปรัับปรุุง
ทางเท้้าถนนโพศรีี ความยาวกว่่า 2,450 เมตร ให้้มีีความสวยงาม ปลอดภััย
และสะดวกสบายสำำ�หรัับประชาชนทุุกคน ถืือว่่าเป็็นก้้าวแรกของการ
ฟื้้�นฟููย่่านเศรษฐกิิจเมืืองอุุดรให้้กลัับมาคึึกคัักด้้วยการสร้้างทางเท้้า
ที่่�คนเดิินได้้เดิินดีี 
5. พััฒนาย่่านชุุมชนที่่�อยู่่�อาศััยให้้สะอาดน่่าอยู่่�และปลอดภััย
ย่่านชุุมชนที่่น่่� าอยู่่�นั้้น� ต้้องมีีระบบสาธารณููปโภคที่่ดีี 
� ไม่่ว่่าจะเป็็น
ถนน ท่่อระบายน้ำำ�� หรืือไฟฟ้้าแสงสว่่างในชุุมชน รวมไปถึึงการจััดการขยะ
การเฝ้้าระวัังความปลอดภััยของเครืือข่่ายจิิตอาสา อาสาป้้องกัันภััย และ
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.)
ในปััจจุุบัันนั้้�น ตามชุุมชนต่่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี 
ยัังคงพบปััญหาหลััก ๆ เป็็นปััญหาเรื่่�องน้ำำ��ท่่วมขัังเพราะท่่อระบายน้ำำ��
ที่่ไ� ม่่เพีียงพอ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ จึึงได้้ยื่่น� ญััตติต่่อ
ิ สภาเทศบาลฯ ขออนุุมัติั ิ
ใช้้เงิินสะสมเพื่่�อจ่่ายเป็็นค่่าก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��ภายในเขตเทศบาล
นครอุุดรธานีี ทั้้�งสิ้้น� 30 สาย จำำ�นวน 5,9509,900 บาท โดยสภาเทศบาลฯ
ก็็ได้้ให้้การอนุุมััติิเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว  และยัังได้้มีีการพิิจารณาเพิ่่�มจุุด
ก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��ใหม่่ในชุุมชนอีีก 72 จุุด โดยจะใช้้งบประมาณ
ปีี 2565 เพื่่�อดำำ�เนิินการ รวมกว่่า 100 จุุด
6. ยกระดัับเทศบาลนครอุุดรธานีีสู่่�การเป็็น Smart Urban
Smart Urban คืือการนำำ�เอาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมมาใช้้
ในการพััฒนาเมืื องเพื่่� อเพิ่่�มประสิิ ทธิิภาพในการบริิหารจััดการเมืือง
ลดค่่าใช้้จ่่ายและการใช้้ทรััพยากรลง เช่่น การใช้้แนวคิิด Internet of
Things (IoT) หรืือการใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence)
มาใช้้ในการแก้้ปัญ
ั หาจราจรด้้วยการควบคุุมสััญญาไฟจราจรให้้เป็็นระบบ
สร้้างพื้้�นที่่�จอดรถอััจฉริิยะ ส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าด้้วยการ
เพิ่่�มจุุดชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้าและให้้สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็น
ต้้นแบบ Smart Office ด้้วยการออกแบบที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อทุุกคน
เรื่่อ� งของ Internet of Things นั้้�นอาจฟัังดููเข้้าใจยาก แต่่ตััวอย่่าง
ที่่ง่่� ายที่่สุ� ดุ ก็็คือ 
ื การใช้้แอปพลิิเคชััน LINE ซึ่่ง� เป็็นช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร
ที่่�เข้้าถึึงง่่ายสำำ�หรัับคนทุุกวััย และไม่่ใช่่เรื่่�องยากเกิินไปสำำ�หรัับทุุกคน

7. พััฒนาระบบขนส่่งมวลชน
ระบบขนส่่งมวลชนที่่�ดีีนั้้�นจะช่่วยเอื้้�อประโยชน์์ต่่อประชาชน
ให้้ มีีคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ที่่� ดีีขึ้้� น และยัั ง ช่่วยเอื้้� อป ระโยชน์์ ต่่อนัั ก ท่่องเที่่� ย ว
ซึ่่�งถืือเป็็นการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวอีีกด้้วย ดร.ธนดร ได้้มีีนโยบายจััด
และพััฒนาระบบขนส่่งมวลชนให้้เป็็นไปตามผลการศึึกษาของสํํานัักงาน
นโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ซึ่่ง� แน่่นอนว่่า
ระบบขนส่่งมวลชนที่่ดีีนั้้
� น� จะต้้องไม่่ครอบคลุุมเพีียงแค่่พื้้�นที่่เ� ทศบาลนครอุุดรธานีี  แต่่ยัังรวมถึึงพื้้�นที่่�รอบ ๆ ด้้วยซึ่่�งต้้องอาศััยความร่่วมมืือและ
การทำำ�งานแบบบููรณาการจากหลายภาคส่่วน ไม่่ว่่าจะเป็็นองค์์การบริิหาร
ส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีีหรืือเทศบาลอื่่�น ๆ โดยรอบ   
นโยบายด้้านที่่� 3 เป็็นเรื่่�องของการพััฒนาเศรษฐกิิจ การท่่องเที่่�ยว และ
การสร้้างรายได้้ โดยสามารถแยกย่่อยได้้ ดัังนี้้�
1. โครงการเกษตรปลอดภััย “ปลููกกิินได้้ปลููกขายก็็ดี”ี เกษตรวิิถีเี มืือง
(Urban Farming) 1 ชุุมชน 1 โรงเรืือน
แนวคิิดนี้้�เกิิดจากการสำำ�รวจของกระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา
ที่่�พบว่่าในเมืืองใหญ่่นั้้�น แม้้จะมีีความศิิวิิไลซ์์ แต่่หนึ่่�งในปััญหาหลััก
ที่่�เมืืองใหญ่่ต้้องเผชิิญก็็คืือ  ภาวะการขาดแคลนอาหารซึ่่�งส่่งผลกระทบ
ต่่อคนชนชั้้�นกลางโดยตรง ความเป็็นเมืืองใหญ่่ที่่�มีีเพีียงตึึกรามบ้้านช่่อง
และไร่่พื้้� น ที่่� ใ นการเพาะปลููกนั้้� น ทำำ� ให้้ เ มืื อ งไม่่อาจมีีผลผลิิ ต เป็็ น
ของตัั ว เองได้้  ผ ลผลิิ ต ที่่� นำำ� เข้้ า นั้้� น ก็็ มีี ราคาแพงไปตามกลไกตลาด
ประชาชนจึึงต้้องจัับจ่่ายใช้้สอยซื้้ออ
� าหารในราคาที่่แ� พงขึ้้น� แนวคิิดเกษตร
วิิถีีเมืืองจึึงเกิิดขึ้้�น โดยใช้้ไอเดีียการปลููกผัักบนตึึกสููง (ปลููกผัักแนวตั้้�ง)
ซึ่่�งเป็็นการใช้้พื้้�นที่่�ที่่�เหลืืออยู่่�บนตึึก โดยเฉพาะตึึกร้้างให้้เป็็นประโยชน์์
ในต่่างประเทศนั้้�นมีีธุุรกิิจเกษตรวิิถีีเมืืองผุุดขึ้้�นมามากมาย แต่่เมืือง
อุุดรธานีีก็็สามารถนำำ�มาปรัับใช้้โดยสร้้างแปลงผัักของแต่่ละชุุมชนที่่�คน
ในชุุมชนจะได้้มาร่่วมแชร์์ ร่่วมปลููก ร่่วมเก็็บเกี่่ย� วผลผลิิต ร่่วมแบ่่งปัันอาหาร
และรายได้้จากจุุดนั้้�นร่่วมกััน
2. ยกระดัับชุุมชนที่่�มีีศัักยภาพให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยววิิถีีเมืืองและ
วััฒนธรรม
อุุดรธานีีนั้้�นนัับว่่าเป็็นเมืืองที่่มีี� ความหลากหลายทางวััฒนธรรมสููง
ตั้้�งแต่่การย้้ายถิ่่�นฐานเข้้ามาตั้้�งรกรากของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ต่่าง ๆ ไปจนถึึง
วััฒนธรรมสากลที่่�ได้้รัับเป็็นมรดกตกทอดมาจากยุุค G.I. แต่่วััฒนธรรม
เหล่่านี้้�กลัับเริ่่�มหายไปเพราะการท่่องเที่่�ยวของเมืือง ชููจุุดเด่่นเหล่่านั้้�น
ออกมาในรููปแบบของเทศกาลเท่่านั้้�น ไม่่ได้้เป็็นการชููวิิถีีชีีวิิตขึ้้�น
ดร.ธนดร มีีนโยบายผลัักดัันด้้านนี้้�หลาย ๆ อย่่าง เช่่น การยกระดัับ
ตลาดในเขตเทศบาลฯ ให้้เป็็นตลาดสีีเขีียว ส่่งเสริิมอาหาร Street Food
สร้้างตลาดน้ำำ�� ชุุมชนคลองเจริิญ พััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม
เช่่น ศาลเจ้้าปู่่�-ย่่า ศููนย์์วััฒนธรรมไทย-จีีน พััฒนาย่่านชุุมชนเวีียดนาม
ให้้เป็็นเวีียดนามทาวน์์ ปรัับปรุุงพระธาตุุบััวกอง และปรัับปรุุงสวน
สาธารณะต่่าง ๆ เปิิดพื้้�นที่่� Street Art และให้้ลานพิิพิิธภััณฑ์์เมืือง
เป็็นพื้้�นที่่�แสดงออก รวมถึึงการยกระดัับถนนคนเดิินอีีกด้้วย  
โดยความคืืบหน้้าในด้้านนี้้�นั้้�นคืือ  การที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี
เข้้ า รัั บ การตรวจประเมิิ น ลานกิิ จ กรรมพิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ เ มืื อ งอุุ ด รธานีีเพื่่� อ
การรัับรองมาตรฐานสถานที่่�จััดงานประเทศไทย (TVMS) และนำำ�ร่่อง
การเปลี่่�ยนลานพิิพิิธภััณฑ์์เป็็นลานการแสดงออกทางศิิลปะ จััดกิิจกรรม
นิิทรรศการหมุุนเวีียนที่่�พิพิิ ิธภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีี  การจััดถนนวััฒนธรรม
ริิมคลองสะพานเหลืือง เป็็นต้้น
3. สนัับสนุุนให้้คนจนเมืือง และผู้้�ด้้อยโอกาสได้้เข้้าถึึงแหล่่งทุุน
คนจนเมืืองนั้้�นมีีวิิถีีชีีวิิตที่่�แตกต่่างจากคนจนตามชนบท พวกเขาเป็็น

กลุ่่ม� คนที่่ข� าดโอกาสในการประกอบอาชีีพ เมื่่อ� ขาดโอกาสในการประกอบ
อาชีีพ ก็็ไม่่สามารถหารายได้้เพื่่�อเลี้้�ยงชีีพได้้ และทำำ�ให้้เกิิดปััญหาอื่่�น ๆ
ตามมา การสนัับสนุุนพื้้�นที่่�ทำำ�กิินรวมถึึงแหล่่งทุุนให้้ประชาชนกลุ่่�มนี้้�
จึึงเป็็นการลดภาระค่่าใช้้จ่่ายประจํําวััน ส่่งเสริิมให้้ประชาชนสามารถ
ลืืมตาอ้้าปากได้้ และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� �น
4. บููรณาการหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อรองรัับ
นัักท่่องเที่่�ยวกว่่า 3 ล้้านคนต่่อปีี
การทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างสมาคมธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวฯ สมาคม
โรงแรม ร้้านอาหาร และเครืือข่่ายอื่่�น ๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ให้้นักั ท่่องเที่่ย� วนั้้�น จะสามารถทำำ�ให้้อุดุ รธานีีเป็็นหมุุดหมายของนัักท่่องเที่่ย� ว
ได้้ไม่่ยาก และเมื่่�อมีีนัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามามากขึ้้�นเท่่าไหร่่ ก็็จะยิ่่�งเกิิดการ
ใช้้จ่่ายในอุุดรธานีีและเป็็นการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจเมืืองอุุดรมากเท่่านั้้�น
นโยบายด้้านที่่� 4 นั้้�นเป็็นด้้านการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์แ์ ละการศึึกษา
โลกในศตวรรษที่่� 21 นั้้�นเป็็นยุุคแห่่งทัักษะ ดัังนั้้�น ดร.ธนดร จึึงมีีนโยบาย
ในการยกระดัับการศึึกษาในโรงเรีียนสัังกััดเทศบาลฯ ทั้้�ง 12 แห่่งให้้ได้้
คุุณภาพ มาตรฐานโดดเด่่น เปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�ตามอััธยาศััยและ
ตามความถนััด และเน้้นการสอนภาษาที่่� 3 ส่่วนบุุคลากรทางการศึึกษา
อย่่างครููก็็จะมีีการปรัับบทบาทให้้วางพื้้�นฐานระบบการเรีียนรู้้�ในดิิจิิตอล
แพลตฟอร์์ม ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ ควบคู่่�ไปกัับการนำำ�
ภููมิิปััญญาชาวบ้้านมาสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ทุุกคนได้้เรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต
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ที่่ผ่่� านมาเทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้มีีการอบรมพััฒนาครููในเรื่่�อง
การออกแบบการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััยแบบ Coding เพื่่�อการเรีียนรู้้�
รููปแบบออนไลน์์ ใ ห้้ ไ ด้้ ป ระสิิ ทธิิ ภ าพ  การพัั ฒ นาหลัั ก สููตรภาษาจีีน
Chinese Program โรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 นครอุุดรธานีี ศิิลป์์ภาษา
เพื่่�อธุุรกิิจ  4.0 ซึ่่�งให้้โอกาสนัักเรีียนในการได้้รัับทุุนศึึกษาต่่อและโอกาส
การทำำ�งานในสายธุุรกิิจต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจจีีน การท่่องเที่่�ยว  หรืือ
สายการบิิน และหลัักสููตร Intensive English Program (IEP) โรงเรีียน
มััธยมเทศบาล 6 นครอุุดรธานีีที่่�ช่่วยเสริิมทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ
ของนัักเรีียน
ส่่วนนโยบายที่่� 5 คืือเรื่่�องสาธารณสุุขและการกีีฬา การพััฒนาระบบ
สาธารณสุุขและการส่่งเสริิมสุุขภาวะที่่ดีี� ของประชาชนนั้้�นทำำ�ได้้หลายทาง
ไม่่ว่่าจะเป็็นการสนัับสนุุนการออกกำำ�ลัังกายของประชาชนด้้วยการ
สร้้างเครืือข่่ายและส่่งเสริิมให้้มีีลานกีีฬาประจำำ�ชุุมชน รวมถึึงพื้้�นที่่�
สาธารณะในการออกกำำ�ลัังกายและสัันทนาการ การผลัักดัันให้้เมืืองเป็็น
เมืืองกีีฬาระดัับนานาชาติิและเมืืองอุุตสาหกรรมกีีฬา ในปีี 2569 อุุดรธานีี
ก็็จะได้้เป็็นเจ้้าภาพในการแข่่งขัันกีีฬาแห่่งชาติิครั้้�งที่่� 50 ซึ่่�งนอกจากจะ
เป็็นการกระตุ้้�นให้้ชาวอุุดรสนใจกีีฬาแล้้วยัังเป็็นการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
ในเมืืองอุุดรอีีกด้้วย
นอกจากเรื่่� อ งของการออกกำำ�ลัั ง กายแล้้ ว  ดร.ธนาดร ยัั ง มีี
นโยบายผลัักดัันโรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีีให้้มีีบุุคลากรและ
อุุปกรณ์์การแพทย์์ที่่�ครบครััน สามารถบริิการประชาชนได้้เต็็มรููปแบบ
ตลอด 24 ชั่่�วโมง เพิ่่�มศููนย์์บริิการทางการแพทย์์ให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�
สนัับสนุุนอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น (อสม.) ด้้านอุุปกรณ์์เบื้้อ� งต้้น
เทศบาลนครอุุดรธานีียัังได้้มีีการหารืือกับั ศ.นพ.ณรงค์์ ขันั ตีีแก้้ว
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันวิิจััยมะเร็็งท่่อน้ำำ��ดีี  (ศิิษย์์เก่่าอุุดรพิิทย์์ รุ่่�น 73) และ
รศ.พญ.วริินทร พุุทธรัักษ์์ รองหััวหน้้าภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางในการทำำ�บัันทึึกข้้อตกลง
ร่่วมกััน (MOU) ในการพััฒนาโรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ให้้เป็็น
ศููนย์์การคััดกรองพยาธิิใบไม้้ตับั จากแอนติิเจนในปััสสาวะ และการคััดกรอง
มะเร็็งท่่อน้ำำ��ดีีด้ว้ ยการตรวจอััลตร้้าซาวด์์ และระดัับตติิยภููมิิ คือ 
ื การรัักษา
และการติิดตามผลการรัักษา โดยมีีการบัันทึึกข้้อมููลในระบบ Big data
ที่่ชื่่� �อว่่า Isan Cohort
นโยบายสุุดท้้ายคืือ เรื่่อ� งของความปลอดภััยของเมืือง (Urban
Security) เมืืองยิ่่ง� ใหญ่่เท่่าไหร่่ ปััญหาด้้านความปลอดภััยก็็ยิ่่ง� มีีมากขึ้้น�
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เท่่านั้้น� การสร้้างความปลอดภััยในตััวเมืืองเพื่่อ� เป็็นหลัักประกัันให้้ประชาชน
และนัักท่่องเที่่�ยวจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ ดร.ธนดร ได้้มีีนโยบายจััดตั้้�ง
ศููนย์์กํํากัับดููแลเมืืองตลอด 24 ชั่่�วโมง ซึ่่�งจะควบคุุมการจราจรและความ
ปลอดภััยของเมืือง และมีีการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลกัับเทศบาลโดยรอบ รวมถึึง
หน่่วยงานด้้านความปลอดภััยทั้้�งหมด เพิ่่�มกล้้อง CCTV ให้้ครอบคลุุม
ทุุกพื้้�นที่่� และเชื่่�อมโยงกัับระบบกล้้อง CCTV กัับหน่่วยงานอื่่�น เช่่น
เทศบาลโดยรอบพื้้�นที่่�เอกชน ศููนย์์การค้้า เป็็นระบบ One Command
และแบ่่งปัันข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์ให้้กับั ประชาชน จะมีีการจััดตั้้ง� อาสาสมััคร
ในชุุมชนเพื่่�อดููแลความปลอดภััยและป้้องกัันภััยยาเสพติิด พร้้อมฝึึกอบรม
ให้้ได้้มาตรฐานและประสานความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานด้้านความ
ปลอดภััย นอกจากนั้้�นยัังมีีการปรัับปรุุงระบบแสงสว่่างให้้ครอบคลุุม
ทุุกพื้้�นที่่�ในเทศบาลฯ เพื่่�อความปลอดภััยในชุุมชน
สำำ�หรัับนโยบายด้้านนี้้� เทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้เริ่่ม� ต้้นด้้วยการ
ขานรัับโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ร่่วมกัับ สภ.เมืืองอุุดรธานีี
เป็็นพื้้�นที่่�นำำ�ร่่อง 1 ใน 15 สถานีีทั่่�วประเทศ ซึ่่�งโครงการนี้้�จะเป็็นการ
ยกระดัั บ การป้้ อ งกัั น อาชญากรรมในพื้้� น ที่่� ส าธารณะตามแนวคิิ ด
เมืืองอััจฉริิยะด้้วยการบููรณาการระหว่่างภาครััฐ เอกชน และสำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิในด้้านการป้้องกัันอาชญากรรม โดยพื้้�นที่่�แรกเริ่่�มนั้้�น
เป็็นเขตพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจเมืืองอุุดรธานีีตั้้�งแต่่บริิเวณ ถ.ประจัักษ์์ศิิลปาคม
ภายในสถานีีขนส่่งผู้้โ� ดยสารจัังหวััดอุุดรธานีีแห่่งที่่� 1 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล
พลาซ่่า อุุดรธานีี ถึึงบริิเวณ ถ.ทองใหญ่่ ศููนย์์การค้้ายููดีีทาวน์์ ครอบคลุุม
พื้้�นที่่� 4.3 ตารางกิิโลเมตร  ซึ่่ง� การดำำ�เนิินการในระยะแรกนั้้�นคืือ การติิดตั้้ง�
กล้้องวงจรปิิด CCTV เพิ่่�มเติิมในพื้้�นที่่ ปรั
� บั ภููมิิทัศั น์์โดยรอบพื้้�นที่่เ� ทศบาล
นครอุุดรธานีี ให้้เป็็นพื้้�นที่่�ปลอดภััย เช่่น การตััดแต่่งกิ่่�งไม้้ การทาสีีตีีเส้้น
จราจร  การติิดไฟฟ้้าส่่องสว่่าง การติิดตั้้�งกล้้อง AI ตรวจจัับใบหน้้า และ
กล้้อง AI ตรวจจัับป้้ายทะเบีียนรถยนต์์ การใช้้แอปพลิิเคชัันต่่าง ๆ เพื่่�อ
ความรวดเร็็วในการสื่่�อสาร เช่่น POLICE 4.0, Police I Lert U หรืือ 
Line OA แจ้้งความออนไลน์์  
และนี่่ก็� คื็ อ ทั้้
ื ง� 6 นโยบายของ ดร.ธนาดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี  ที่่�มีีตั้้�งแต่่นโยบายซึ่่�งเป็็นการแก้้ไขปััญหาอย่่างเร่่งด่่วน
ที่่�สามารถลงมืือทำำ�ได้้ทัันทีี  และนโยบายที่่�รองรัับการเติิบโตของเมืือง
อุุดรธานีีในอนาคตทั้้�งด้้านสาธารณููปโภคและโครงสร้้างพื้้�นฐาน ด้้าน
ศิิลปวััฒนธรรม ด้้านการท่่องเที่่�ยว เศรษฐกิิจ  และการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์

ทำำ�ความรู้้�จััก

เรื่่�องเด่่นประจำำ�ฉบัับ

กัับรองนายกเทศมนตรีี ที่่�ปรึึกษาฯ
และเลขานุุการฯ เทศบาลนครอุุดรธานีี

รองนายกเทศมนตรีี ที่่�ปรึกึ ษาฯ และเลขานุุการฯ นั้้น� ล้้วนเป็็นผู้้ที่� ค่� อยช่่วยเหลืือนายกเทศมนตรีีในการบริิหารราชการเพื่่อ� ให้้การบริิหารงาน
เป็็นไปด้้วยความรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพและก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ท้้องถิ่่�น
	ดร. ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นั้้�นมีีความรัับผิิดชอบในสำำ�นัักหน่่วยงาน ดัังนี้้�
1.	ส�ำนักช่าง
2.	สำำ�นัักปลััดเทศบาล ยกเว้้น ฝ่่ายป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย ฝ่่ายรัักษาความสงบ และฝ่่ายส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
3. กองการเจ้้าหน้้าที่่�
4. กองการแพทย์
5.	ส่่วนพััสดุุ สำำ�นัักคลััง เฉพาะวงเงิินงบประมาณในการจััดซื่่อ� จััดจ้้างเกิิน 500,000 บาท
6. หน่่วยงานตรวจสอบภายใน
7.	สถานธนานุุบาลแห่่งที่่� 1
แต่่นอกจากสำำ�นัักหน่่วยงานที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของนายกเทศมนตรีีตามที่่�
กล่่าวมาแล้้ว ยัังมีีสำำ�นัักหน่่วยงานอีีกมากมายในเทศบาลนครอุุดรธานีี ซึ่่ง� ต้้องอาศััยความช่่วยเหลืือ
จากคณะผู้้�บริิหาร เพื่่�อการบริิหารงานอย่่างรวดเร็็ว ฉัับไว และทั่่�วถึึง
เมืืองดอกจาน ฉบัับนี้้� จึึงขอพาทุุกท่่านไปรู้้�จัักกัับรองนายกเทศมนตรีีทั้ง้� 4 ท่่าน รวมถึึง
ที่่�ปรึึกษาฯ และเลขานุุการนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เพื่่�อพููดคุุยเรื่่�องหน้้าที่่�การบริิหาร
ราชการแทนนายกเทศมนตรีีของแต่่ละท่่าน ภารกิิจที่่�ได้้ทำำ�ไปแล้้ว และสิ่่�งที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ในอนาคต

ดร.หทััยรััตน์์ เพชรพนมพร
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็น รองนายกเทศมนตรีี คนที่่� 1 รัับผิิดชอบ
ในการปฏิิบัติั ริ าชการแทนนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีีในหน่่วยงาน ดัังนี้้�
สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม
มีีภาระหน้้าที่่ป� ฏิิบัติั งิ านเกี่่ย� วกัับการรัักษาความสะอาด การจััดเก็็บ
ขยะมููลฝอยและปฏิิกููลจากอาคารบ้้านเรืือน รวมไปถึึงการส่่งเสริิม
สุุขภาพอนามััย การดููแลความสะอาดปลอดภััยของโภชนาการและอาหาร
การป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดต่อ่ การควบคุุมสุุขาภิิบาลและสิ่่ง� แวดล้้อม 
งานสััตวแพทย์์ ตลอดจนการป้้องกัันการติิดยาและสารเสพติิดประเภท
ต่่าง ๆ แก่่ประชาชน
แน่่นอนว่่าในช่่วงของการแพร่่ระบาดของ COVID-19 นั้้�นหน้้าที่่�
สำำ�คัั ญ ของสำำ�นัั ก สาธารณสุุ ข ก็็ คืื อ การควบคุุ ม การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 การสนัับสนุุนการทำำ�งานของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้าน การสอบสวนโรคร่่วมกัับสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี รวมถึึง
การจััดหาวััคซีีนและการให้้บริิการฉีีดวัคั ซีีนเพื่่อ� ให้้ประชาชนได้้รับั วััคซีีน
กัันอย่่างทั่่�วถึึง
สำำ�นัักการศึึกษา
มีี ภ าระหน้้ า ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านเกี่่� ย วกัั บ การจัั ด การศึึกษาให้้ แ ก่่
เด็็ก เยาวชน การส่่งเสริิมคุุณภาพมาตรฐานการศึึกษา งานพััฒนาอาคาร
สถานที่่�และสิ่่�งแวดล้้อมให้้เหมาะสมกัับสถานศึึกษา งานส่่งเสริิมแหล่่ง
เรีียนรู้้� คุุณธรรมจริิยธรรมนัักเรีียนในสถานศึึกษา สนัับสนุุนทรััพยากร
สวััสดิิการ และสวััสดิิภาพในสถานศึึกษา ซึ่่�งเทศบาลนครอุุดรธานีีนั้้�น
มีีโรงเรีียนในสัังกััดเทศบาลนครอุุดรธานีี อยู่่� 12 แห่่ง ได้้แก่่

- โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
- โรงเรีียนเทศบาล 2 มุุขมนตรีี
- โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
- โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม
- โรงเรีียนเทศบาล 5 สีีหรัักษ์์วิิทยา
- โรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 นครอุุดรธานีี
- โรงเรีียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์์
- โรงเรีียนเทศบาล 8 ไทยรััฐวิิทยา 72
- โรงเรีียนเทศบาล 9 มณเฑีียรทองอนุุสรณ์์
- โรงเรีียนเทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีี
- โรงเรีียนเทศบาล 11 หนองหิิน
- โรงเรีียนเทศบาล 12 บ้้านช้้าง
ในส่่วนของนโยบายเกี่่ย� วกัับการศึึกษาของเทศบาลนครอุุดรธานีีนั้้น�
ได้้มีโี นบายเรื่่อ� งการเรีียนเฉพาะทาง เช่่น ห้้องเรีียนกีีฬาฟุุตบอล หลัักสููตร
ภาษาจีีน Chinese Program และหลัักสููตร Intensive English Program
(IEP) โรงเรีียนมััธยมเทศบาล  6 นครอุุดรธานีี เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพที่่�
เหมาะสมให้้กัับนัักเรีียนแต่่ละคนที่่�มีีความถนััดแตกต่่างกัันไปในทุุกด้้าน
นอกจากนี้้�ยัังรวมไปถึึงการจััดกิิจกรรมด้้านศาสนา วััฒนธรรม
ประเพณีีของท้้องถิ่่น� การจััดกิจิ กรรมเด็็กและเยาวชน ตลอดจนการส่่งเสริิม
สุุขภาพอนามััยของเด็็ก เยาวชน และประชาชนด้้วยการออกกำำ�ลัังกาย 
การแข่่งขัันกีีฬา และกิิจกรรมนัันทนาการต่่าง ๆ การจััดหาทุุนการศึึกษา
สำำ�หรัับนัักเรีียน การส่่งเสริิมการพิิทัักษ์์สิิทธิิเด็็กและเยาวชน และงาน
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเยาวชน
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นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ

นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ

รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี

ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็น รองนายกเทศมนตรีี คนที่่� 2 รัับผิิดชอบในการ
ปฏิิบัติั ริ าชการแทนนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีีในหน่่วยงานดัังนี้้�
กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
มีีหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบเกี่่ย� วกัับงานวิิเคราะห์์นโยบายและแผนงาน
งานยุุทธศาสตร์์ของเทศบาล งานบริิการและเผยแพร่่วิชิ าการ งานนวััตกรรม
การพััฒนา รวมไปถึึงงานประชาสััมพันั ธ์์และบริิการข้้อมููลข่า่ วสาร โดยการ
ประชาสััมพัันธ์์นั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�รองเรืืองยุุทธมองว่่ามีีความสำำ�คััญในการ
ช่่วยกระตุ้้�นเศรษฐกิิจเมืืองอุุดร เนื่่�องจากมีีการคาดการณ์์ว่่าในเวลานี้้�
อุุดรธานีีมีีเที่่�ยวบิินประมาณ  60 เที่่�ยวบิินต่่อวััน แต่่หากสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 ทุุเลาลง จะมีีเที่่ย� วบิินถึึง 100 เที่่ย� วบิินต่่อวััน
ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้อุดุ รธานีีเป็็นศููนย์์กลางเศรษฐกิิจของอีีสานตอนบนได้้ไม่่ยาก
“เมืืองอุุดรเป็็นเมืืองน่่าอยู่่�  แผนพััฒนาของเทศบาลจะเน้้นไปที่่�
การประชาสััมพัันธ์์ให้้ทั้้�งประชาชนในเมืืองอุุดรและนัักท่่องเที่่�ยว เราจะ
ปรัับปรุุงสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ให้้มีีความเป็็นสากลมากขึ้้�น เพราะในอนาคต
คาดว่่าชาวต่่างชาติิ โดยเฉพาะชาวจีีนจะเข้้ามาท่่องเที่่ย� วมากขึ้้น� จากโครงการ
รถไฟความเร็็วสููงลาว-จีีน รวมถึึงนัักท่่องเที่่ย� วที่่จ� ะมางานพืืชสวนโลกด้้วย
เราจึึงต้้ องปรัั บการสื่่� อสารให้้ มีีความเป็็ นสากลมากขึ้้� น เราจะทำำ�ให้้ มีี
สื่่อ� ประชาสััมพันั ธ์์หลาย ๆ ภาษาอยู่่�ทั่่ว� เมืืองของเราเพื่่อ� ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่ย� ว
รู้้�สึึกอบอุ่่�นและรู้้�สึึกว่่าได้้รัับการต้้อนรัับเป็็นอย่่างดีี เหมืือนเวลาที่่�เราไป
ต่่างประเทศแล้้วเห็็นสื่่อ� เป็็นภาษาไทย เราก็็จะเกิิดความประทัับใจ อยากมา
อาศััยหรืือมาลงทุุน นำำ�รายได้้เข้้าเมืืองอุุดร”
นอกจากการปรัับปรุุงสื่่อ� ให้้มีคี วามเป็็นสากลมากขึ้้น� รองเรืืองยุุทธ
ยัังให้้ความเห็็นอีีกว่่าการกระจายรายได้้ไปทั่่�วจัังหวััดอุุดรธานีี ไม่่เพีียงแต่่
ตััวเมืืองนั้้�นก็็เป็็นเรื่อ่� งที่่สำ� �คั
ำ ญั “เราจึึงต้้องประชาสััมพันั ธ์์ให้้กับั รอบ ๆ เมืืองอุุดร
อีีกด้้วย  ไม่่ใช่่แค่่ตััวเมืือง ให้้การใช้้จ่่ายลงทุุนหมุุนเวีียนอยู่่�ในเมืืองอุุดร
มากขึ้้น� ”
กองทะเบีียนราษฎรและบััตรประจำำ�ตััวประชาชน
มีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบในการบริิการประชาชน ด้้านการทะเบีียนราษฎร
ได้้แก่่ แจ้้งเกิิด แจ้้งตาย ย้้ายที่่อ� ยู่่� ขอแก้้ไขรายการในเอกสารการทะเบีียนราษฎร
การขอเลขหมายประจำำ�บ้า้ น รวมถึึงการคััดรับั รองเอกสารการทะเบีียนราษฎร
นอกจากนั้้�นยัังมีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบในด้้านการจััดทำ�บั
ำ ตั รประจำำ�ตัวั
ประชาชนซึ่่� ง รองเรืืองยุุ ท ธนั้้� น ก็็ ไ ด้้ มีี ก ารมอบนโยบายให้้ เจ้้ า หน้้ า ที่่�
ต่่างให้้บริิการด้้วยหััวใจที่่รั� กั การบริิการ มอบรอยยิ้้�ม  และความเป็็นกัันเอง
ให้้กับั ประชาชน
“ผมได้้มีกี ารเรีียกประชุุมและให้้นโยบายในการต้้อนรัับประชาชน
ที่่เ� ข้้ามาติิดต่อ่ งานทะเบีียน เราจะให้้ความสำำ�คัญั กัับประชาชน ให้้การต้้อนรัับ
ดููแลอย่่างดีี นอบน้้อม ทัักทายคนที่่เ� ข้้ามาติิดต่อ่ แล้้วเราก็็จัดั ระบบในการ
ทำำ�งานใหม่่ ช่ว่ งนี้้�อยู่่�ในช่่วง COVID-19 เราก็็ให้้ระมััดระวัังไม่่ว่า่ จะเป็็นทั้้�ง
ผู้้�มาติิดต่อ่ หรืือเจ้้าหน้้าที่่� เราก็็จะเพิ่่�มความปลอดภััยให้้ผู้้�มาติิดต่อ่ ด้้วยการ
จััดเก้้าอี้้ใ� ห้้มีรี ะยะห่่าง และรัักษามาตรการการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
COVID-19”
นอกจากนั้้�นเทศบาลนครอุุดรธานีียัังมีีบริิการทำำ�บััตรประชาชน
เคลื่่อ� นที่่ใ� ห้้กับั ผู้้�สูงู อายุุ ผู้้�ป่ว่ ยติิดเตีียง และผู้้�พิิการที่่ไ� ม่่สามารถเดิินทางมา
ทำำ�บัตั รประชาชนที่่เ� ทศบาลได้้ ส่ว่ นแผนในอนาคตนั้้�น รองเรืืองยุุทธกล่่าวว่่า
“เราวางแผนไว้้ว่า่ จะมีีรถเคลื่่อ� นที่่� เพราะในตอนนี้้�เราใช้้รถของศููนย์์บริิการ
การทะเบีียนภาคเพื่่�อบริิการทำำ�บััตรประชาชนเคลื่่�อนที่่� เราเลยต้้องการ
รถตู้้�เพื่่อ� บริิการประชาชนที่่ไ� ม่่สามารถมาติิดต่อ่ เทศบาลได้้ และในวัันข้้างหน้้า
เราอาจจะปรัับให้้ทำ�ำ ได้้มากกว่่านี้้� คืือสามารถให้้บริิการไปถึึงโรงเรีียน
เป็็นบริิการสััญจรให้้ลูกู หลานของพี่่�น้อ้ งประชาชนที่่อ� ายุุถึึงเกณฑ์์ที่จ่� ะต้้องทำำ�
บััตรประชาชน ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเดิินทางมาที่่สำ� �นั
ำ กั งานเทศบาล”
เมืืองดอกจาน
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รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็น รองนายกเทศมนตรีี คนที่่� 3 รัับผิิดชอบ
ในการปฏิิบััติิราชการแทนนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีีใน
หน่่วยงานดัังนี้้�

เรื่อ่� งการทำำ�บัตั รประจำำ�ตัวั ประชาชนนั้้น� รวมไปถึึงการทำำ�บัตั รประจำำ�ตัวั
ประชาชนให้้กับั ชาวต่่างชาติิ หรืือที่่เ� รีียกกัันว่่า “บััตรชมพูู” ซึ่่ง� จะสามารถ
ใช้้เป็็นเอกสารประจำำ�ตัวั ในการเดิินทางในประเทศไทยได้้อย่่างสะดวกสบาย
ฝ่่ายป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย และฝ่่ายรัักษาความสงบ
สำำ�นัักปลััดเทศบาล
สำำ�หรัับงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย  หลายคนคงทราบว่่า
มีีหน้้าที่่เ� กี่่ย� วกัับ งานป้้องกัันและระงัับอััคคีีภัยั และสาธารณภััยต่า่ ง ๆ แต่่
นอกจากจะป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยที่่ก� ล่่าวมาข้้างต้้นแล้้ว รองเรืืองยุุทธ
ยัังกล่่าวถึึงหน้้าที่่อื่� น่� ๆ ของฝ่่ายป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยไว้้ว่า่
“เราให้้เตรีียมความพร้้อม 24 ชั่่�วโมง เพราะภััยต่า่ ง ๆ ไม่่รู้้�ว่า่ จะมา
ตอนไหน หน่่วยงานนี้้�จะต้้องมีีความพร้้อมตลอดเวลาเพื่่อ� ช่่วยเหลืือพี่่�น้อ้ ง
ประชาชน ไม่่ว่า่ จะอุุทกภััย อัคั คีีภัย 
ั นอกจากนั้้�นเรายัังพร้้อมให้้ความช่่วยเหลืือ
เรื่่�องการตััดต้้นไม้้ ถ้้าหากบ้้านไหนมีีต้้นไม้้ต้้นใหญ่่ที่่�อาจเป็็นอัันตรายและ
ไม่่สามารถดำำ�เนิินการตััดเองได้้ เราก็็พร้้อมอำำ�นวยความสะดวกโดยไม่่เสีีย
ค่่าใช้้จ่า่ ย แล้้วเรายัังอำำ�นวยความสะดวกในเรื่อ่� งทั่่�ว ๆ ไป เช่่น รถเสีียกลางทาง
มีีสัตว์
ั อั์ นั ตรายเข้้าไปในบ้้าน ส่่วนนี้้�ก็เ็ ป็็นหน้้าที่่ข� องป้้องกัันเช่่นเดีียวกััน”  
ส่่วนฝ่่ายรัักษาความสงบเรีียบร้้อยนั้้�น จะมีีหน้้าที่่ใ� นการควบคุุมดููแล
และรัับผิิดชอบการปฏิิบัติั งิ านในหน้้าที่่ข� องงานรัักษาความสงบเรีียบร้้อยและ
ความมั่่�นคงและงานควบคุุมเทศพาณิิชย์์
“ตรงไหนที่่พี่่� น้� อ้ งได้้รับั ความเดืือดร้้อน เช่่น มีีคนเร่่ร่อ่ นมาอาศััย มีคี น
มาเรี่่ย� ไรเงิิน เราก็็ไม่่อนุุญาต เพราะจริิง ๆ แล้้วคนเร่่ร่อ่ นมัักจะมีีที่อ่� ยู่่�อยู่่�แล้้ว
แต่่เมื่่�อออกมาทำำ�มาหากิินเขาจะมีีการสร้้างที่่�พัักชั่่�วคราว ซึ่่�งในบางครั้้�งก็็
จะมีีการดื่่ม� สุุราบ้้าง ส่่งเสีียงดัังรบกวนประชาชนคนอื่่น� ๆ บ้้าง ทำำ�ให้้ประชาชน
รู้้�สึึกไม่่ปลอดภััยและอาจได้้รัับอัันตราย  เราก็็จะตัักเตืือนให้้เขาออกไป
จากพื้้�นที่่”�
นอกจากนั้้�นยัังมีีหน้้าที่่เ� รื่อ่� งการจััดระเบีียบตลาดสด หาบเร่่ แผงลอย 
และกิิจการร้้านค้้าให้้เป็็นไปตามเทศบััญญััติด้ิ ว้ ย โดยรองเรืืองยุุทธกล่่าวว่่า
“เราจะจัั ดระเบีี ย บหาบเร่่ และแผงลอยให้้ เขาขยัั บไปในพื้้� นที่่� ของเขา
ที่่�ไม่่กีีดขวางการจราจรเพื่่�อให้้บ้้านเมืืองเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย  โดยเราจะ
เน้้นการเตืือนมากกว่่าปรัับ ถ้้าเตืือน 3 ครั้้ง� แล้้วยัังไม่่ปฏิิบัติั ติ ามจึึงจะปรัับ”
รองเรืืองยุุทธยัังกล่่าวอีีกว่่าในตอนนี้้�การดููแลความเรีียบร้้อย
ภายในตลาดสดต่่าง ๆ นั้้�นเป็็นไปตามแผนของจัังหวััดเกี่่ย� วกัับการควบคุุม
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 โดยตลาดไหนที่่�มีีความแออััดก็็จััดพื้้�นที่่�
ตลาดร่่มขาวบริิเวณสนามทุ่่�งศรีีเมืืองให้้ผู้้�ประกอบการได้้มาตั้้�งแผงขาย
ในบริิ เวณนั้้� น แทน โดยเทศบาลจะเป็็ น ผู้้�อำ�ำ นวยความสะดวกในการ
จััดระเบีียบและความสะอาดให้้และไม่่มีกี ารจััดเก็็บรายได้้เข้้าเทศบาล จนกว่่า
ที่่สถ
� านการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 จะดีีขึ้น้�

กองสวััสดิิการสัังคม
มีีภาระหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงพััฒนา
ชุุมชน การสัังคมสงเคราะห์์ผู้้�ด้้อยโอกาสในสัังคม ไม่่ว่่าจะเป็็น
เบี้้�ยยังั ชีีพผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่ว่ ยและผู้้�พิิการ งานสงเคราะห์์ทุนุ ช่่วยเหลืือ
เด็็กยากจน ผู้้�ด้้อยโอกาสและผู้้�พิิการ การจััดสวััสดิิภาพเด็็ก
และเยาวชน งานพิิทัักษ์์สิิทธิิเด็็กและสตรีี การสำำ�รวจสภาพ
ปััญหาสัังคมต่่าง ๆ เช่่น การแก้้ไขปััญหาความยากจน ส่่งเสริิม
และพััฒนาวิิสาหกิิจชุุมชนและผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน งานส่่งเสริิม
อาชีีพเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน เช่่น ส่่งเสริิมกลุ่่�ม
หััตถกรรมและสิินค้้ากลุ่่�มอาชีีพ ฝึึกอบรมอาชีีพให้้ประชาชน
การสนัับสนุุนทางการเกษตร ตลอดจนการส่่งเสริิมและพััฒนา
ด้้านวััฒนธรรม การศึึกษา และอนามััยชุุมชน
นอกจากนั้้� น แล้้ ว ยัั ง รัั บ ผิิ ดช อบในด้้ า นการจัั ดตั้้� ง
สภาพลเมืือง ซึ่่ง� ประกอบด้้วย 19 สภาชุุมชน ไปสู่่�สภาเขต และ
สภาเมืือง ซึ่่�งจะประกอบไปด้้วย ตััวแทนประชาชนจากทั้้�ง
105 ชุุมชน ตััวแทนประชาชนจากทั้้�ง 4 เขต รวมไปถึึงผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ
และตััวแทนจากองค์์กรต่่าง ๆ และตััวแทนจากองค์์กรระดัับ
จัังหวััด  เช่่น ประธานหอการค้้า ประธานสภาอุุตสาหกรรม 
ประธานส่่งเสริิมพ่่อค้้าจีีน ประธานธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว ประธาน
ชุุมชนชาวเวีียดนาม ตััวแทนจากสถาบัันการศึึกษา เป็็นต้้น
กองสารสนเทศภาษีีและทะเบีียนทรััพย์์สิิน
มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�แผนที่่�ภาษีี การคััดลอก
ข้้อมููลที่่�ดิิน การสำำ�รวจข้้อมููลภาคสนาม การปรัับข้้อมููลแผนที่่�
ภาษีีและทะเบีียนทรััพย์์สิิน การเก็็บรัักษาแผนที่่�ภาษีีและ
ทะเบีียนทรััพย์์สิินโดยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศภููมิิศาสตร์์
และนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการจััดเก็็บรายได้้ การให้้บริิการ
ประชาชนเกี่่�ยวกัับการบัันทึึก ปรัับปรุุง แก้้ไข ข้้อมููลทะเบีียน
ทรััพย์์สิิน การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดิิน โรงเรืือนหรืือสิ่่�งปลููกสร้้าง
ป้้าย และการประกอบการค้้าในระบบ LTAX 3000 การรัับรอง
เอกสารข้้อมููลแผนที่่�ภาษีีและทะเบีียนทรััพย์์สิิน การให้้บริิการ
ตรวจสอบหารหััสแปลงที่่�ดิิน ที่่�ตั้้�งโรงเรืือนหรืือสิ่่�งปลููกสร้้าง
การให้้คำำ�แนะนำำ� ชี้้แ� จง เกี่่ย� วกัับข้้อมููลแผนที่่ภ� าษีีและทะเบีียน
ทรััพย์์ การให้้บริิการข้้อมููลทะเบีียนทรััพย์์สินิ ในระบบโปรแกรม

รัั บ ยื่่� น แบบชำำ� ระภาษีี แ ละแจ้้ ง การเปลี่่� ย นแปลงทรัั พ ย์์ สิิ น
ผ่่ า นระบบอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต  และการบริิ ห ารงานเทศบาลและ
หน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ไม่่เพีียงแต่่ดูแู ลเรื่่อ� งภาษีีและทะเบีียนทรััพย์์สินิ เท่่านั้้�น
แต่่ยัังมีีหน้้าที่่�ในการดููแลเรื่่�องการติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิด (CCTV)
ที่่�การัันตีีความปลอดภััยให้้กัับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีอีีกด้้วย  ซึ่่�งในปีี 2565 นี้้� เทศบาลนครอุุดรธานีีก็็มีี
แผนจะติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดเพิ่่�มเติิมตามพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ รวมไปถึึง
สวนสาธาณะหนองสิิมและสวนสาธารณะหนองบััวด้้วยเช่่นกััน
สถานธนานุุบาล แห่่งที่่� 2
ซึ่่� ง เป็็ น งานธุุ ร กิิ จ การค้้ า อย่่ า งหนึ่่� ง ของขององค์์ ก ร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยเหลืือ บรรเทา
ความเดืือดร้้อนประชาชนที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์เป็็นครั้้�งคราว
และมุ่่�งหวัั ง กำำ� ไรไปบูู ร ณะท้้ อ งถิ่่� น อีี ก ประการหนึ่่� ง ด้้ ว ย
โดยหน้้าที่่�ของสถานธนานุุบาลนั้้�นประกอบด้้วย  การรัักษา
เงิินทุุนหมุุนเวีียนในการรัับจำำ�นำำ�และการจััดหาและอนุุมัติั กู้้�ยืืม
ิ
เงิินจากแหล่่งทุุนต่่าง ๆ ซึ่่�งหากการให้้บริิการมีีผลกำำ�ไรก็็จะ
นำำ�ไปบููรณะท้้องถิ่่น� และสาธารณกุุศลให้้เกิิดแก่่ประชาชนต่่อไป
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นางสาวฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์

     สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีี ซึ่่�งจะเป็็นผู้้�คอยให้้คำำ�แนะนำำ�และคำำ�ปรึึกษาแก่่นายกเทศมนตรีีนั้้�น ได้้แก่่

รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี

ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็น รองนายกเทศมนตรีี คนที่่� 4 รัับผิิดชอบ
ในการปฏิิบััติิราชการแทนนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีีใน 2
หน่่วยงานหลััก ๆ ได้้แก่่
สำำ�นัักคลััง
ในส่่วนสำำ�นัักการคลัังนั้้�น มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ในการบริิหารการคลััง การดููแลรายจ่่าย-รายรัับของเทศบาล
นครอุุดรธานีี และยัังมีีหน้้าที่่�ดููแลงานพััสดุุเรื่่�องของทะเบีียน
ทรััพย์์สิิน รวมไปถึึงเรื่่�องของการเร่่งรััดและจััดเก็็บรายได้้ และ
ดููแลงานฝ่่ายผลประโยชน์์และกิิจการพาณิิชย์์ การจััดเก็็บภาษีี
ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง การสำำ�รวจการใช้้ประโยชน์์ของที่่�ดิิน
และสิ่่�งปลููกสร้้างภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อใช้้เป็็น
ฐานข้้อมููลในการจััดทำำ�บัญ
ั ชีีรายการที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้างและ
ใช้้ในการจััดเก็็บภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง
นอกจากนั้้�นยัังมีีหน้้าที่่จั� ดั เก็็บค่่าเช่่าจากผู้้�ประกอบการ
ที่่ตล
� าดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 รวมไปถึึงตลาดบ้้านห้้วย
อีีกด้้วย 
ฝ่่ายส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว สำำ�นัักปลััดเทศบาล
แม้้ว่า่ การท่่องเที่่ย� วในอุุดรธานีีจะยัังไม่่สามารถกลัับมา
ได้้อย่่างสมบููรณ์์ เช่่นเดีียวกัับจัังหวััดอื่น่� ๆ ในประเทศไทย หรืือ
แม้้แต่่อีีกหลายพื้้�นที่่�ทั่่�วโลก แต่่ที่่�ผ่่านมานั้้�นฝ่่ายส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวก็็ได้้จััดกิิจกรรมมากมายภายใต้้มาตรการการรัักษา
ระยะห่่างและการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19
ที่่�เคร่่งครััด  ไม่่ว่่าจะเป็็นกิิจกรรม Udon Vaccinated Only
ที่่�เป็็นการรณรงค์์ให้้ประชาชนมารัับวััคซีีนป้้องกััน COVID-19
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการเปิิดเมืือง เทศกาลลอยกระทง
การประดัับไฟทั่่�วเมืืองในช่่วงเทศกาลส่่งท้้ายปีีเก่่าในปีี 2564
ที่่�ผ่่านมา หรืือพิิธีีสถาปนาเมืืองอุุดรธานีี
ส่่ ว นกิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม การท่่ อ งเที่่� ย วที่่� จ ะเกิิ ดขึ้้� น ใน
อนาคตนั้้�น เรีียกได้้ว่า่ เป็็นกิิจกรรมที่่จ� ะสร้้างสีีสันั และสร้้างรายได้้
กระตุ้้�นการเติิบโตของเศรษฐกิิจเมืืองอุุดรได้้อย่่างแน่่นอน
“ในปีี 2569 อุุดรธานีีจะได้้เป็็นเจ้้าภาพงานกีีฬาแห่่ง
ชาติิครั้้�งที่่� 50” รองฉััตรฤดีีกล่่าวด้้วยรอยยิ้้�ม  “และเราก็็ยัังมีี
งานมหกรรมพืืชสวนโลกในปีีเดีียวกััน ซึ่่�งคาดว่่าจะจััดตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2569–14 มีีนาคม 2570 ที่่ห� นองแด รวมเวลา
130 วััน”
สำำ�หรัับมหกรรมพืืชสวนโลกนั้้�น เทศบาลนครอุุดรธานีี
ก็็ เ พิ่่� ง ได้้ ใ ห้้ ก ารต้้ อ นรัั บ และนำำ� เสนอการประมูู ลสิิ ทธิ์์� ต่่ อ
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คณะกรรมการบริิหารสมาคมพืืชสวนโลกระหว่่างประเทศ
(International Association of Horticultural Producers
: AIPH) ไปเมื่่�อวัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ผ่่านมา
นอกจากงานใหญ่่ทั้้�งสองงานที่่�กล่่าวถึึงแล้้ว เทศบาล
นครอุุดรธานีีก็็ยัังมีีแผนในการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวให้้กัับ
จัังหวััดอุุดรธานีีอีีกมากมาย ตามที่่�รองฉััตรฤดีีเล่่า
“เราจะมีีการนำำ�สายไฟลงดิิน ซึ่่�งส่่วนนี้้�เป็็นงบจาก
การไฟฟ้้ า นอกจากนั้้� นก็็ จะมีี การปรัั บทางเท้้ าเพื่่� อให้้ เป็็ น
เมืืองที่่�เดิินได้้ด้้วย”
การปรัับปรุุงทางเท้้าให้้สะดวก ปลอดภััย และสวยงามขึ้้น� นั้้�น
จะเป็็ น รากฐานของโครงการส่่ ง เสริิ ม การท่่ อ งเที่่� ย วอื่่� น ๆ
อีี ก มากมายซึ่่� ง ในขณะนี้้� ก็็ ไ ด้้ มีี ก ารเสนอแนวคิิ ด เรื่่� อ ง
ถนนสายวััฒนธรรมที่่�ถนนนเรศวร สนัับสนุุนและชููกิิจกรรม
การตัักบาตรที่่�วััดบ้้านจิิกให้้เป็็นจุุดเด่่น รวมถึึงแนวคิิดใน
การชููความหลากหลายทางวััฒนธรรมของอุุดรเพื่่อ� สร้้างสถานที่่�
ท่่องเที่่ย� วแห่่งใหม่่ให้้ดึึงดููดนักั ท่่องเที่่ย� วไม่่ว่า่ จะเป็็นไชน่่าทาวน์์
และเวีียดนามทาวน์์อีีกด้้วย 
นอกเหนืือจากเรื่่�องของการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวแล้้ว
งานของฝ่่ายส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวยัังมีีการบริิหารสถานีีขนส่่ง
อุุดรธานีีแห่่งที่่� 1 ซึ่่ง� ปััจจุุบันั นั้้�นมีีสภาพที่่ค่� อ่ นข้้างเก่่าและชั้้น� 2
ของอาคารไม่่ได้้ถููกใช้้งานให้้เกิิดประโยชน์์ ดัังนั้้�นเพื่่�อเป็็น
การเตรีี ยมตััวต้้ อนรัั บนัั กท่่ องเที่่� ย ว เทศบาลอุุ ด รธานีี จึึ งมีี
แผนดำำ�เนิินการปรัับปรุุงสถานีีขนส่่งแห่่งที่่� 1 นี้้�ให้้มีีความ
ทัั น สมัั ยม ากขึ้้� น โดยจะปรัั บ เปลี่่� ย นชั้้� น 2 ที่่� ปัั จ จุุ บัั น อยู่่�
ในสภาพทรุุ ด โทรมและไม่่ ไ ด้้ ใ ช้้ พื้้� น ที่่� ใ ห้้ เ กิิ ด ประโยชน์์
เป็็นบริิเวณจำำ�หน่่ายตั๋๋�ว ที่่นั่่� ง� รอรถโดยสาร รวมถึึงมีีร้า้ นอาหาร
และกิิจกรรมอื่่�น ๆ เช่่นกััน

นายอนุุสรณ์์ กลิ่่�นแก้้วณรงค์์
ที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีี

นายจรููญ ผิิวงาม

ที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีี

และตำำ�แหน่่งเลขานุุการนายกเทศมนตรีี ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้การสนัับสนุุน อำำ�นวยความสะดวก ติิดต่่อประสานงานและ
การนััดหมาย ดำำ�เนิินงานหนัังสืือหรืือเอกสาร จััดเตรีียมเอกสาร และช่่วยเหลืือด้้านต่่าง ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีีนั้้�น ได้้แก่่

นายพููนเกีียรติิ พุุทธรัักษ์์
เลขานุุการนายกเทศมนตรีี

นายเวชยัันต์์ ช้้างรัักษา

เลขานุุการนายกเทศมนตรีี

นายภุุชงค์์ กิิจขยััน

เลขานุุการนายกเทศมนตรีี
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สร้้างบ้้านแปงเมืือง
บููรณาการแผนรัับมืือมวลน้ำำ��ช่่วงหน้้าฝน
	ย้้อนกลัับไปเมื่่�อช่่วงกลางปีีที่ผ่่� า่ นมา หลัังจากที่่ห� น่่วยงานหลัักภาครััฐ ได้้ผนึึกกำำ�ลัังกัันป้้องกัันแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่ว่ มอย่่างจริิงจััง
ประกอบไปด้้วย จัังหวััดอุุดรธานีี เทศบาลนครอุุดรธานีี เทศบาลเมืืองหนองสำำ�โรง เทศบาลตำำ�บลหนองบััว องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
อุุดรธานีี (อบจ.) กรมทางหลวง กรมชลประทาน ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย (ปภ.) และการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมเกี่่�ยวกัับแนวทางป้้องกัันและแก้้ ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วมช่่วงฤดููฝน ในพื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี ตลอดจนพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญของจัังหวััดอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ด้้วยการมุ่่�งเน้้นการสำำ�รวจตรวจสอบ
ทางระบายน้ำำ�� ขุุดลอกคููคลองต่่าง ๆ รอบเมืือง สนัับสนุุนด้้านข้้อมููลคลองระบายน้ำำ�� ข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ในเขื่่�อน ระบบระบาย และอุุปกรณ์์
เครื่่�องจัักรกล พร้้อมกำำ�ลัังพล
            แม้้ว่า่ เดิิมทีพื้้ี น� ที่่� “ห้้วยหมากแข้้ง” และ “ห้้วยมั่่�ง” จะเป็็นแหล่่ง
รัับน้ำำ��ด้้วยลำำ�คลองที่่�มีีลัักษณะเป็็นแนวยาว สามารถรองรัับมวลน้ำำ��ได้้
เป็็นอย่่างดีีมาโดยตลอด แต่่ในปััจจุุบัันเมืืองมีีการขยายตััว ทั้้�งจำำ�นวน
ประชากรและการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยเพิ่่�มขึ้้�น ตลอดจนพฤติิกรรม
การทิ้้�งขยะน้้อยใหญ่่ เศษวััสดุแุ ละกิ่่ง� ไม้้ลงคููคลอง ก็็กลายมาเป็็นต้้นเหตุุ
ที่่� ทำำ� ให้้ ท างระบายน้ำำ�� ถูู ก ปิิ ดกั้้� น เมื่่� อ มีี ฝ นตกหนัั ก ลงมาต่่ อ เนื่่� อ ง
จึึงทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่ว่ มขััง และส่่งผลต่่อพื้้�นที่่ใ� กล้้เคีียงอย่่าง เทศบาลเมืือง
หนองสำำ�โรง เทศบาลตำำ�บลหนองบััว ได้้รับั ผลพวงจากนำำ�ท่ว่ มตามไปด้้วย
     ทั้้�งนี้้� เทศบาลนครอุุดรธานีี ไม่่ได้้นิ่่�งนอนใจ และให้้ความสำำ�คััญ
เป็็นอย่่างมากในการจััดการปััญหาเรื่่�องน้ำำ��ท่่วมแบบเบ็็ดเสร็็จ ภายใต้้
ภารกิิจหลัักในการวางแผนป้้องกัันรัับมืือและแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว
เชิิงบููรณาการ เพื่่อ� ไม่่ให้้เกิิดผลกระทบต่่อประชาชนและพื้้�นที่่เ� ศรษฐกิิจ
ที่่�สำำ�คััญของจัังหวััดอุุดรธานีี
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โดยที่่ผ่� า่ นมา เทศบาลนครอุุดรธานีี และหน่่วยงานต่่าง ๆ
ได้้นำำ�เครื่่�องจัักรกลหนััก เครื่่�องสููบน้ำำ��  รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ลงพื้้�นที่่�
ปฏิิบััติิงานเตรีียมความพร้้อมระบบระบายน้ำำ�� คููคลองทางระบาย
ต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่ทำำ�การขุุดลอกโคลนเลน กำำ�จััดวััชพืืช ผัักตบชวา
ตะกอนดิิน ขยะและสิ่่�งปฏิิกููล  ออกจากคููคลองและทางระบาย
บนเส้้นทางรอบเมืือง ถนนสายอุุดร–หนองบััวลำำ�ภูู โดยเริ่่�มจาก
• ถนนบริิเวณหน้้าโรงแรม 9 ดีี สปอร์์ต  โฮเทล ฝั่่�งห้้วยมั่่�ง
ไปจนถึึงห้้วยหมากแข้้ง
• บริิเวณโชว์์รูม 
ู โตโยต้้า ชิิณณ์์ นนท์์ เป็็นระยะทาง 500 เมตร
• ถนนรอบเมืืองบริิเวณแยกบ้้านจั่่�น 500 เมตร
• คลองขนานทางรถไฟ หลัั ง โรงเรีี ย นบ้้ า นหนองบัั ว
ระยะทาง 300 เมตรโดยประมาณ 
• คลองบริิเวณซอยจิินตาคาม รั้้�วมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
อุุดรธานีี ระยะทาง 200 เมตร พร้้อมทั้้�งตรวจสอบและซ่่อมแซม
ปั๊๊�มน้ำำ�� ระบบควบคุุมสถานีีสููบน้ำำ��
• บริิเวณถนนรอบเมืือง เริ่่�มตั้้�งแต่่สี่่�แยกวิิทยาลััยพละไป
จนถึึงสถานีีสููบน้ำำ��ท้้ายห้้วยหมากแข้้ง ระยะทางประมาณ 5-6 กม.
• คลองขนานทางรถไฟ บริิเวณชุุมชนบ้้านเดื่่�อ เริ่่�มจาก
สถานีีสูบู คลองขนานทางรถไฟบริิเวณถนนรอบเมืืองไปจนถึึงชุุมชน
รถไฟ ระยะทางประมาณ 1.8 กม.
• คลองระบายน้ำำ�� โพศรีี 3 ชุุมชนโพธิ์์สว่
� า่ ง ระยะทาง 670 เมตร
ขณะเดีียวกััน ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย เขต 14 ยััง
ได้้ดำำ�เนิินการติิดตั้้�งเครื่่�องสููบน้ำำ��ขนาด 14 นิ้้�ว 2 จุุด ได้้แก่่ บริิเวณ
สถานีีสููบน้ำำ��ดงวััดและบริิเวณสถานีีสููบน้ำำ��คลองขนานทางรถไฟ
(ข้้างโตโยต้้า ชิิณณ์์ นนท์์) ซึ่่ง� มีีความสามารถในการสููบน้ำำ� � 28,000 ลิิตร/นาทีี
และมอบหมายให้้เจ้้าหน้้าที่่�งานป้้องกัันภััย  เทศบาลนครอุุดรธานีี
เข้้าเวรเฝ้้าประจำำ�จััดตลอด 24 ชั่่�วโมง
ปััจจุุบันั แผนการปฏิิบัติั งิ านของเทศบาลนครอุุดรธานีี ยังั คง
ยึึดมั่่�นและดำำ�เนิินการหมุุนเวีียนไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็นงาน
ตามหน้้าที่่ใ� นเขตเทศบาลฯ หรืือการจัับมืือร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงาน
อย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อให้้การบููรณาการป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมในคราวนี้้�บัังเกิิด
ประสิิทธิิผลอย่่างสููงสุุด  
ในช่่วงของการบููรณาการร่่วมกัันนี้้� องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี ได้้สนัับสนุุนเครื่่�องจัักรขนาดใหญ่่ เพื่่�อดำำ�เนิินการ
ขุุดลอกคลองระบายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ดัังนี้้�
1. งานขุุดลอกทางระบายบริิเวณ ซ.บุุตรสมบััติิ 7 ซ.คุุณารัักษ์์ (แบคโฮแขนสั้้�น 1 คััน)
2. งานขุุดลอกคลองระบายน้ำำ��เส้้นขนานทางรถไฟตััดลำำ�ห้้วยมั่่�งถึึงถนนรอบเมืือง (แบคโฮแขนสั้้�น 1 คััน)
3. งานขุุดลอกทางระบายน้ำำ�ต
� ามแนวถนนรอบเมืืองตััดถนนศรีีสุขุ ถึึงเทสโก้้โลตััสรังั ษณา (แบคโฮแขนสั้้น� 1 คััน รถดั๊๊�มพ์์ 3 คััน)
4. งานขุุดลอกลำำ�ห้้วยหมากแข้้งภายในมหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี (แบคโฮแขนสั้้�น 1 คััน รถดั๊๊�มพ์์ 3 คััน)
5. งานรื้้�อถอนและขนย้้ายผนัังคอนกรีีตชำำ�รุุด ที่่�ห้้วยหมากแข้้ง 2 แห่่ง (แบคโฮแขนสั้้�น 1 คััน)
6. งานขนย้้ายรถแบคโฮแขนยาวเทศบาลอุุดรธานีี (เทรลเลอร์์ชานต่ำำ�� 1 คััน)
7. งานติิดตั้้�งเครื่่�องสููบน้ำำ��ชนิิดลากจููง ขนาด 8” รัับน้ำำ��จาก ซ.พิิบููลย์์ (เครื่่�องสููบน้ำำ�� 8”)
8. งานขุุดลอกคลองระบายน้ำำ�� บริิเวณสะพานดำำ�-ถ.รอบเมืือง โดยได้้รับั การสนัับสนุุนเครื่อ่� งจัักรขนาดใหญ่่ รถแบคโฮแขนยาว
31
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ปฏิิบััติิการขุุดลอกคููคลอง-ท่่อระบายน้ำำ��
บรรเทาความเดืือดร้้อนในเขตเทศบาลฯ
เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี มีีลัักษณะ
เป็็นแอ่่งกระทะ ส่่วนภายในตรอกซอกซอยบางจุุดนั้้น� ไม่่มีีท่อ่ ระบายน้ำำ��
เมื่่�อมีีฝนตกหนัักหรืือพายุุเข้้า จึึงทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่ว่ มขัังฉัับพลััน และ
เกิิดน้ำำ��รอการระบาย สร้้างความเดืือดให้้กัับประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�
เป็็นอย่่างมาก
	นอกจากเทศบาลนครอุุดรธานีี จะร่่วมมืือเชิิงบููรณาการ
ในการป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว ภายในเขต
พื้้�นที่่�ที่่�รัับผิิดชอบ เทศบาลฯ ยัังคงเดิินหน้้าดำำ�เนิินการขุุดลอก
ท่่อระบายน้ำำ�� ลำำ�คลอง ในชุุมชนต่่าง ๆ โดยมีีการวางแนวท่่อระบาย
ตรวจเช็็คซ่่อมแซมระบบระบายน้ำำ�� ให้้ใช้้งานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งดููแลรณรงค์์ด้้านการทิ้้�งขยะที่่�มาจากบ้้านเรืือน ที่่�พัักอาศััย
ร้้านค้้า พร้้อมจััดการเกี่่ย� วกัับซากวััชพืืชในคลอง การดููดโคลนเลน
ที่่�เป็็นสาเหตุุหลัักทำำ�ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการระบายน้ำำ��
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ในทุุก ๆ ปีี เทศบาลฯ จะเตรีียมแผนรัับมืือน้ำำ��ท่ว่ มช่่วงหน้้าฝน
ด้้วยการขุุดลอกท่่อระบายน้ำำ��ในเมืืองที่่�มีีความยาวประมาณ  200
กิิโลเมตร โดยเบื้้�องต้้นทางเทศบาลฯ จะใช้้รถดููดโคลนเลนเป็็น
เครื่่�องมืือสำำ�คััญในการลอกท่่อระบายน้ำำ�� ต่่อเมื่่�อรถดููดโคลนเลน
ทำำ�งานไม่่ทันั  จึึงจะประสานขอความร่่วมมืือไปยัังราชทััณฑ์์ เรืือนจำำ�กลาง
อุุดรธานีี มาช่่วยลอกท่่อระบายน้ำำ��อีกี ทาง นอกจากนี้้� ยังั มีีการจััดตั้้ง�
“ทีีมสู้้�น้ำำ��” ไว้้คอยบริิการประชาชนภายใต้้เป้้าหมาย  15 นาทีี
หลัังจากได้้รัับการร้้องเรีียนเรื่่�องน้ำำ��ท่่วม  เหล่่านี้้� คืือภารกิิจหลััก
ของทางเทศบาลฯ ที่่�ยัังคงมุ่่�งมั่่�นเดิินหน้้าแก้้ไขปััญหาตลอดมา
ในส่่วนที่่เ� ทศบาลฯ ดำำ�เนิินการเองเป็็นหลััก ยัังประกอบไปด้้วย
การจััดการขุุดคลองรอบเมืือง จากสถานีีสููบน้ำำ��ท้้ายห้้วยหมากแข้้ง
ไปจนถึึงสถานีีสูบู น้ำำ��ท้า้ ยห้้วยมั่่�ง การขุุดคลองรอบเมืือง บริิเวณสี่่�แยก
บายพาสขอนแก่่น ฝั่่ง� ชุุมชนดงวััด จากสี่่แ� ยกถึึงสถานีีสูบู น้ำำ��ดงวััด และ
คลองระบายน้ำำ�� หลัังบิ๊๊�กซีี ถนนนิิตโย ท้้ายซอยบุุตรสมบััติิไปจนถึึง
ห้้วยมั่่�ง พร้้อมขุุดลอกคลองห้้วยหมากแข้้ง บริิเวณซอยจิินตคาม
จากสนามบิินถึึงคลองในมหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี การขุุดลอก
คลองและกำำ�จััดวััชพืืช บริิเวณคลองชลประทานบ้้านช้้าง ตลอดจน
ใช้้รถดููดโคลนเลนและลอกท่่อระบายน้ำำ��ตามชุุมชนต่่าง ๆ อาทิิ
ชุุมชนแจ่่มศิริิ ิ (บริิเวณซอยแจ่่มนุสุ รณ์์) ชุุมชนหนองนาเกลืือ (บริิเวณ
วงเวีียนทางเข้้าหนองประจัักษ์์) เป็็นต้้น ซึ่่ง� จะช่่วยแก้้ปัญ
ั หาน้ำำ��ท่ว่ มขััง
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการระบายน้ำำ��ได้้อีีกทาง

และเพื่่�อเป็็นการบููรณาการแก้้ปััญหาน้ำำ��ท่่วมอย่่างยั่่�งยืืน
ภายในเขตพื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีในระยะยาว เทศบาลนครอุุดรธานีี นำำ�โดย ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
และคณะผู้้�บริิหาร ได้้ผลัักดัันแผนโครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบ
ระบายน้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� รัับมืือและแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่ว่ มขัังในพื้้�นที่่�
เทศบาลนครอุุดรธานีี ซึ่่�งได้้มีีการนำำ�เสนอญััตติิต่่อสภาเทศบาล
นครอุุดรธานีี และถืือเป็็นวาระเร่่งด่่วน ในการขออนุุมััติิใช้้เงิินสะสม
เพื่่อ� จ่่ายเป็็นค่่าก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
โดยในช่่วงแรกจะเป็็นการก่่อสร้้างท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพััก
และการขยายผิิวจราจร รวมไปถึึงการก่่อสร้้างถนน (บางจุุด) 30 จุุด 
และทางสภาเทศบาลฯ ได้้มีกี ารอนุุมัติั เิ ป็็นที่่เ� รีียบร้้อย ในการประชุุม
สภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยวิิสามััญ สมััยที่่� 1 ครั้้�งที่่� 1 ประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2564 ที่่ผ่� า่ นมา ก่่อนล่่าสุุดจะมีีการขยายโครงการเพิ่่�มรวมกว่่า
100 จุุด ซึ่่�งจะดำำ�เนิินการต่่อไปในอนาคตในปีีงบประมาณ 2565   
นอกจากนี้้� นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ยัังมอบหมายให้้
คณะผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องลงพื้้�นที่่เ� พื่่อ� ตรวจสอบปััญหา
น้ำำ��ท่่วมขัังในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากฝนตกหนัักอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่ง� ได้้สั่่ง� การให้้ชุดุ ปฏิิบัติั งิ านทำำ�การขุุดร่อ่ งระบายน้ำำ��แล้้วในบางพื้้�นที่่�
ตลอดจนออกสำำ�รวจพื้้�นที่่ที่� มี่� ปัี ญั หาน้ำำ��ท่ว่ มซ้ำำ��ซาก อาทิิ บ้า้ นม่่วง ซอย 7
หมู่่�บ้้านมโนรมย์์ ซอย 2 ชุุมชนบ้้านม่่วง 3 ชุุมชนหนองเหล็็ก วััดป่่า
สามััคคีีหนองแก้้ว ชุุมชนบ้้านเดื่่�อ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อแก้้ไขปััญหาน้ำำ��
รอการระบายหรืือน้ำำ��ท่่วมขััง ให้้กัับประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�
โดยเทศบาลนครอุุดรธานีี จะเร่่งสำำ�รวจพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิม  ออกแบบ
รายละเอีียดและดำำ�เนิินการให้้เป็็นรููปธรรมโดยเร็็วที่่�สุุด
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เมืืองดอกจาน

แล้้วเสร็็จ พร้้อมใช้้งาน

เทศบาลฯ ลุุยสร้้างถนนปลอดภััย

เทศบาลนครอุุดรธานีี ใช้้เทคโนโลยีี PIPE JACKING ในการขุุดอุโุ มงค์์วางท่่อระบายน้ำำ��ใต้้ดินิ ตามแผนโครงการก่่อสร้้าง
ปรัับปรุุงระบบระบายน้ำำ�� ช่่วยป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม

ส่่วนการโยธา สำำ�นัักช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี นำำ�ทีีมวิิศวกรและเจ้้าหน้้าที่่� ดำำ�เนิินงาน “โครงการปรัับปรุุงเส้้นจราจรสััญญาณไฟจราจร และ
เครื่่อ� งหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี” บริิเวณทางแยก รวมกว่่า 52 แห่่ง
อาทิิ ถนนประจัักษ์์ ถนนอุุดรดุษุ ฎีี ถนนทหาร ถนนศรีีชมชื่่น� และถนนอื่่�น ๆ ในเขตเทศบาลฯ
รวมทั้้�งทางม้้าลาย ทางข้้าม เส้้นประ เส้้นแบ่่งช่่องให้้รถเดิิน รถสวนทาง แนวหยุุดรถ
มอเตอร์์ ไซด์์ตามแยกต่่าง ๆ เพื่่อ� ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้รถใช้้ถนนสัังเกตเห็็นเครื่่อ� งหมายจราจรอย่่าง
ชััดเจน มีีความปลอดภััย เป็็นไปตามหลัักสากล และถููกต้้องตามหลัักวิิศวกรรมจราจรร
ซึ่่ง� โครงการปรัับปรุุงเส้้นสััญญานไฟจราจรและเส้้นเครื่่อ� งหมายจราจร ภายในเขต
เทศบาลฯ ได้้มีกี ารนำำ� “สีีโคลล์์พลาสติิก”(Cold Plastic) เป็็นสีีที่ใ่� ช้้ทาพื้้�นถนนเพื่่อ� ป้้องกััน
การลื่่�นไถล มีีคุุณสมบััติิที่่�แห้้งเร็็ว สามารถใช้้งานได้้เลยหลัังจากทาสีีแห้้งแบบสััมผััสได้้
ใช้้เวลาประมาณ 30-40 นาทีี
ิ ดี จางหรืือลบเลืือนได้้ยาก
และสีีเทอร์์โมพลาสติิก (Thermoplastic) เป็็นสีีชนิดซี
มัักติิดแน่่นทนนานจนหมดอายุุการใช้้งาน เหมาะสํําหรัับงาน ตีีเส้้นจราจร เพื่่อ� แบ่่งช่่องทาง
การเดิินรถ และเป็็นช่่องทางจราจรที่่บั� งั คัับ บนพื้้�นผิิวถนนที่่ล� าดยางมะตอย และคอนกรีีต 
มาใช้้ในงานปรัับปรุุงดัังกล่่าว เพื่่�อให้้เหมาะสมตามสภาพและพื้้�นผิิวจราจรแต่่ละจุุด 
สำำ�หรัับทางแยกเทศบาลฯ จะดำำ�เนิินการทาสีีเทอร์์โมพลาสติิก สีีขาว และ
โคลล์์พลาสติิก สีีฟ้า้ โดยสีีโคลล์์พลาสติิก สีีฟ้า้ จะใช้้เป็็นเส้้นทึึบ เส้้นประ ในส่่วนการตีีเส้้น
ทางม้้าลายนั้้�น จะใช้้สีเี ทอร์์โมพลาสติิก พร้้อมโรยลููกแก้้วทัับบนผิิววััสดุุ เพื่่อ� ให้้ผู้้�ใช้้รถใช้้ถนน
มองเห็็นได้้อย่่างชััดเจน โดยเฉพาะในช่่วงเวลากลางคืืน เพื่่�อช่่วยลดอุุบััติิเหตุุ
ล่่าสุุด สืืบเนื่่อ� งจากข่่าวดัังกรณีีอุบัุ ติั เิ หตุุบนทางม้้าลายกลางกรุุงจนนำำ�มาสู่่�การสููญเสีีย
คณะผู้้�บริิหารเทศบาลฯ พร้้อมด้้วยสำำ�นักั ช่่าง และทีีมงานวิิศวกรรมจราจร ได้้ร่ว่ มกัันหารืือ
เป็็นกรณีีเร่่งด่่วน เพื่่�อกำำ�หนดเรื่่�อง ทางม้้าลายปลอดภััยในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
โดยเบื้้�องต้้นเทศบาลฯ ได้้ดำำ�เนิินการไปแล้้วหลายจุุด อาทิิ หน้้าโรงเรีียน โรงพยาบาล ตลาด 
ทั้้�งได้้เน้้นย้ำำ��เรื่่�องเร่่งด่่วนเกี่่�ยวกัับ “ทางม้้าลายปลอดภััย ถนนปลอดภััย” ที่่�จะดำำ�เนิินการ
ให้้เกิิดขึ้น้� ภายในเขตพื้้�นที่่เ� ทศบาลนครอุุดรธานีีโดยเร็็ว เช่่น Over Design การทาสีีตีเี ส้้น
จราจร การทาสีีตีเี ส้้นชะลอความเร็็ว การติิดตั้้ง� สััญญาณไฟคนข้้ามถนน การติิดตั้้ง� ป้้ายจราจร
สััญลัักษณ์์ และการติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิด  CCTV เพิ่่�มเติิม  เพื่่�อความปลอดภััยในชีีวิิต
และทรััพย์์สิินของพี่่�น้้องประชาชนชาวนครอุุดรธานีี  

“อุุโมงค์์ระบายน้ำำ�� 1.80 เมตร” เพื่่�อลดน้ำำ��ท่่วม
ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 23 กรกฎาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา เทศบาลนครอุุดรธานีี จััดให้้มีีพิิธีีเดิินเครื่่�องจัักรขุุดเจาะอุุโมงค์์ระบายน้ำำ�� ถนนนิิตโย บริิเวณ
หน้้าสนามกีีฬาเทศบาลนครอุุดรธานีี (เวสสุุวััณ สเตเดีียม) ระยะทางรวมกว่่า 220 เมตร นำำ�โดย ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นางสาวฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยนายอาทิิตย์์ นามบุุตร ปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี นายดาวเรืือง หากัันได้้ ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั ช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี
เลขานุุการนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี รวมทั้้�งผู้้�ที่่�มีีส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ร่่วมในพิิธีี
พร้้อมทั้้�งทำำ�การย้้ายเครื่่�องสููบน้ำำ��จากบ่่อสููบน้ำำ��เดิิม  ไปยัังบ่่อสููบน้ำำ��ใหม่่ที่่�มีีขนาดเพีียงพอต่่อการรัับน้ำำ��  และเชื่่�อมต่่อระบบท่่อส่่งน้ำำ��จาก
เครื่่�องสููบเข้้าท่่อส่่งน้ำำ�� ทำำ�ให้้สามารถส่่งน้ำำ��ไปยัังสวนสาธารณะฯ วัังมััจฉาหนองบััวได้้เช่่นเดิิม สำำ�หรัับโครงการนี้้�ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทผู้้�รัับจ้้าง คืือ
กิิจการร่่วมค้้า เอส ซีี จีี และ ดีี จีี เอส จำำ�กััด 
สืืบเนื่่�องจากบริิเวณถนนนิิตโย  หน้้าสนามกีีฬาเทศบาลนครอุุดรธานีี เป็็นพื้้�นที่่�ต่ำำ��
มีีลัักษณะเป็็นแอ่่งกระทะ ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาน้ำำ��ท่่วมขััง ขณะเดีียวกััน สถานีีสููบน้ำำ��บริิเวณ
หน้้าตลาดหนองบััวยัังไม่่เพีียงพอต่่อการระบายน้ำำ��ในพื้้�นที่่ดั� งั กล่่าว ทางเทศบาลนครอุุดรธานีี
จึึงได้้จัดทำ
ั ำ�แผนพััฒนาโครงการวางท่่อระบายน้ำำ�� เขตถนนนิิตโยขึ้้น� และเพื่่อ� เป็็นการลดผลกระทบ
จากการก่่อสร้้างโครงการต่่อการสััญจรของประชาชนให้้น้อ้ ยที่่สุ� ด 
ุ ซึ่่ง� ทางสำำ�นักั ช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้ทำำ�การศึึกษาและได้้นำำ�เทคนิิคการขุุดเจาะอุุโมงค์์ที่่�เรีียกว่่า PIPE JACKING
มาใช้้แทนการขุุดเปิิดหน้้าดิินตลอดแนวโครงการ ความพิิเศษของเทคโนโลยีี PIPE JACKING
คืือเป็็นการวางท่่อระบายน้ำำ��แบบดัันท่่อลอด ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 1.80 เมตร ระยะทาง
ประมาณ  220 เมตร โดยจะส่่งท่่อเจาะลงไปที่่�บ่่อตัันก่่อน แล้้วจึึงหย่่อนท่่อคอนกรีีตเหล็็ก
ตามลงไป ท่่อเจาะนี้้�จะถููกควบคุุมด้ว้ ยระบบ GPS เพื่่อ� เคลื่่อ� นตััวไปตามแนวขุุด และจะโผล่่ขึ้น้� มา
บริิเวณท่่อรัับเมื่่�อสิ้้�นสุุดทาง
การใช้้เทคนิิคนี้้�ทำำ�ให้้ไม่่ต้อ้ งขุุดเปิิดหน้้าดิินตลอดแนวของการวางท่่อโครงการ แต่่จะ
ขุุดเฉพาะ 2 จุุด คืือ บริิเวณ บ่่อตััน และ บ่่อรัับ เท่่านั้้�น นัับเป็็นเทคโนโลยีีที่ช่่� ว่ ยอำำ�นวยความสะดวก
ในเรื่่�องการทำำ�งาน ลดความเสีียหายของพื้้�นที่่�ตรงจุุดก่่อสร้้าง และลดปััญหาการจราจร
ของประชาชนในพื้้�นที่่�อีีกด้้วย
ปััจจุุบัันการขุุดเจาะอุุโมงค์์ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จเป็็นที่่�เรีียบร้้อยโดยทางสำำ�นัักช่่าง
เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้ปรัับปรุุงบริิเวณขุุดเจาะและคืืนพื้้�นผิิวจราจรให้้กัับประชาชนได้้ใช้้
สััญจรเป็็นปกติิไปเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�
เมืืองดอกจาน
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ติิดตั้้�งหลอดไฟ LED 1,000 ชุุด
เพิ่่�มแสงสว่่างทั่่�วเมืือง

งานติิดตั้ง้� หลอดไฟ LED เพื่่อ� ส่่องสว่่างทั่่�วเมืืองอุุดรธานีี ถืือเป็็นภารกิิจสำำ�คััญของเทศบาลนครอุุดรธานีี ในการช่่วยอำำ�นวยความสะดวก
นำำ�แสงสว่่างสู่่�ถนนหนทาง สายรองและสายหลััก ในพื้้�นที่่�เทศบาลฯ ซึ่่�งท้้องถนนที่่�มีีไฟส่่องสว่่างไสวจะช่่วยในเรื่่�องการสััญจร ความปลอดภััย
ในชีีวิิตและทรััพย์์สิินของประชาชน ช่่วยลดอุุบััติิเหตุุ ทั้้�งยัังช่่วยลดโอกาสในการเกิิดอาชญากรรมและโจรกรรม ได้้อีีกด้้วย
สำำ�นักั ช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี ถืือเป็็นหน่่วยที่่มี� หี น้้าที่่ห� ลัักและสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในการดำำ�เนิินการเปลี่่ย� นหลอดไฟบนทั้้�งถนนสายรองและถนน
สายหลััก โดยเปลี่่ย� นจากหลอดไฟนีีออนฟลููออเรสเซนต์์ เป็็นหลอดไฟแบบ LED และซ่่อมแซมในส่่วนที่่ชำ� ำ�รุด 
ุ พร้้อมทั้้�งติิดตั้้ง� ไฟส่่องสว่่างเพิ่่�มเติิมในพื้้�นที่่�
จำำ�นวน 1,000 ชุุด ซึ่่�งแต่่เดิิมถนนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีนั้้�น เป็็นไฟส่่องสว่่างจากหลอดนีีออนฟลููออเรสเซนต์์ ที่่�ใช้้พลัังงาน 80 วััตต์์ โดยจะให้้ค่่า
ความสว่่างที่่� 3,600 ลููเมนต่่อหลอด ส่่วนหลอดแบบ LED เป็็นหลอดไฟที่่�ประหยััดพลัังงานมากกว่่าหลอดไฟประเภทอื่่�น ๆ ที่่�มีีอยู่่�ในตลาดทั้้�งหมด เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบในแง่่ของการประหยััดเงิินค่่าไฟฟ้้าจากการใช้้หลอดไฟ LED มีีตั้้�งแต่่ 15-75 เปอร์์เซ็็นต์์ ขณะเดีียวกัันหลอด LED นั้้�นใช้้พลัังงานเพีียง 60
วััตต์์ แต่่ให้้ค่่าความสว่่างมากถึึง 5,000 ลููเมน เมื่่�อเทีียบกัับหลอดไฟนีีออน

ข้้อดีีของหลอดไฟแบบ LED

1. ประหยััดพลัังงาน กิินไฟน้้อยกว่่า ช่่วยลดโลกร้้อน
2. ทนทาน และมีีอายุุการใช้้งานยืืนยาวกว่่า หลอดไฟแบบทั่่�วไป
3. ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการซ่่อมแซม ดููแลรัักษาง่่าย
4. ทนต่่อการสั่่�นสะเทืือน  ลดโอกาสการเสีียของหลอดไฟได้้มากขึ้้�น
5. แสงจากหลอดไฟ LED ไม่่กระพริิบ ไม่่รบกวนสายตา
สำำ�หรัับ ขั้้น� ตอนการทำำ�งานของช่่าง จะเริ่่มตั้้
� ง� แต่่การนำำ�เอาโคมนีีออนเดิิมออก
ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีสภาพเก่่าชำำ�รุุดมาก โดยช่่างจะทำำ�การเปลี่่�ยนชุุดขาและชุุด
โคมไฟใหม่่เข้้าไปแทน ซึ่่�ง 1 โคม ช่่างจะใช้้เวลาทำำ�งานราว 15-30 นาทีีต่่อโคม
ขึ้้น� อยู่่�กัับลัักษณะความยากง่่ายของเสา เทศบาลฯ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าประชาชน
ก็็จะได้้เห็็นความแตกต่่าง สิ่่�งแปลกใหม่่ที่่�ดีีขึ้้�น แสงสว่่างที่่�ดีีขึ้้�น ปลอดภััยขึ้้�น
สััญจรได้้สะดวกขึ้้�น ที่่�สำำ�คััญคืือ การใช้้รถใช้้ถนนต่่าง ๆ ทััศนวิิสััยในการขัับขี่่�
ก็็จะดีีมากขึ้้�นอีีกด้้วย 
โครงการติิดตั้้�งหลอดไฟ LED 1,000 ชุุดนี้้� เพื่่�อเพิ่่�มแสงสว่่างให้้กัับพื้้�นที่่�
ชุุมชน ซึ่่�งเป็็นภารกิิจหลัักของเทศบาลนครอุุดรธานีี ตามแนวปฏิิบััติินโยบาย
เพื่่�อการพััฒนาเมืืองอุุดรให้้น่่าอยู่่� เฉกเช่่นสโลแกน “สร้้าง ใช้้ ซ่่อม” ที่่�นายก
เทศมนตรีีได้้ให้้ไว้้
เมืืองดอกจาน
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โครงการจััดรููปที่่�ดิิน

เพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�ในเขตผัังเมืืองรวมเมืืองอุุดรธานีี
จากการที่่� เทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมกัับ สำำ�นัักงานโยธาธิิการและผัังเมืือง จ.อุุดรธานีี ได้้จััดประชุุมหารืือโครงการจััดรููปที่่ดิ� นิ เพื่่อ� พััฒนา
พื้้�นที่่ใ� นเขตผัังเมืืองรวมเมืืองอุุดรธานีี ช่่วงถนนพรหมประกาย–ถนนนเรศวร โดยโครงการดัังกล่่าวอยู่่�ภายใต้้พระราชบััญญััติิจััดรููปที่่ดิ� นิ เพื่่อ� พััฒนา
พื้้�นที่่� พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 35 (2) ซึ่่�งกำำ�หนดให้้กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง การเคหะแห่่งชาติิ และองค์์กรปกครองท้้องถิ่่�น ดำำ�เนิินการจััดรููปแบบ
ที่่ดิ� นิ ตามแผนแม่่บท และพื้้�นที่่เ� ป้้าหมายได้้แก่่ พื้้�นที่่ใ� นเขตชุุมชนเมืือง ที่่มีี� การวางผัังเมืืองรวมเมืืองอุุดรธานีี เพื่่อ� ใช้้พััฒนาปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้�นฐาน
สภาพแวดล้้อมให้้สอดคล้้องตามผัังเมืือง โดยมีีวััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อแก้้ไขที่่�ดิินตาบอด
2. เพื่่�อพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย สภาพแวดล้้อมให้้มีีความน่่าอยู่่�
3. เพื่่�อพััฒนาระบบสาธารณููปโภคต่่าง ๆ มีีการบููรณาการร่่วมกัันของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. เพื่่�อแก้้ไขที่่�ดิินรููปทรงบิิดเบี้้�ยวจากการเวนคืืนที่่�ดิินเพื่่�อตััดถนน
5. เพื่่�อพััฒนาโครงข่่ายถนนและที่่�ดิินว่่างเปล่่าให้้ได้้ใช้้ประโยชน์์อย่่างคุ้้�มค่่าที่่�สุุด ตลอดจน
เพื่่�อเป็็นการเชื่่�อมโยงระบบโครงข่่ายถนนในเมืืองสู่่�สนามบิินนานาชาติิ จัังหวััดอุุดรธานีี
รายละเอีียดโครงการจััดรููปที่่�ดิินเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�ในเขตผัังเมืืองรวมเมืืองอุุดรธานีี ช่่วงถนน
พรหมประกาย–ถนนนเรศวร ประกอบด้้วย พื้้�นที่่ทั้้� ง� หมด 123.35 ไร่่ แบ่่งเป็็นที่่ดิ� นิ 33 แปลง มีีเจ้้าของ
ที่่�ดิินทั้้�งหมด 67 ราย 
พิิกััดโครงการเริ่่�มจากถนนพรหมประกาย ด้้านเหนืือ ฟากตะวัันออก จดเส้้นขนานระยะ
ทาง 500 เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนโครงการสาย  ค7 ฟากเหนืือไปทางทิิศตะวัันออกตามเส้้น
ขนานระยะ 500 เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนโครงการสาย ค7 ไปจนจดแนวเส้้นขนานระยะ 500
เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนนเรศวร
ด้้านตะวัันออกจากเส้้นขนาน 500 เมตร จากจุุดศูนู ย์์กลางถนนโครงการสาย ค7 ฟากเหนืือ
จดเส้้นขนานระยะ 500 เมตร จากจุุดศูนู ย์์กลางถนนนเรศวร ไปทางทิิศใต้้ ตามแนวขนานระยะ 500
เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนนเรศวร จดถนนกองบิิน 23 กองทััพอากาศ ด้้านใต้้กองบิิน 23 กองทััพ
อากาศ ด้้านตะวัันตกจากกองบิิน 23 กองทััพอากาศไปทางทิิศเหนืือ ตามแนวเขตถนนพรหมประกาย 
ไปจนจดแนวเส้้นขนาน 500 เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนโครงการสาย ค7 ฟากเหนืือ
ปััจจุุบััน สำำ�นัักงานโยธาธิิการและผัังเมืือง จ.อุุดรธานีี ได้้ดำำ�เนิินถึึงขั้้�นตอนเตรีียมการ
โครงการจััดรููปที่่�ดิินเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�ในเขตผัังเมืืองรวมเมืืองอุุดรธานีี จ.อุุดรธานีี ช่่วงถนนพรหม
ประกาย–ถนนนเรศวร โดยได้้มีีการจััดประชุุมเจ้้าของที่่�ดิินเพื่่�อฟัังความคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะพร้้อมพิิจารณาร่่างผัังแปลงที่่�ดิินใหม่่ และโครงข่่าย
คมนาคมในพื้้�นที่่�โครงการ โดย สำำ�นัักงานโยธาธิิการฯ ได้้รวบรวมการเข้้าร่่วมโครงการจากเจ้้าของที่่�ดิิน (จร.1) ได้้แล้้ว จำำ�นวน 26 ราย และอยู่่�ระหว่่าง
ติิดตามใบยิินยอมเข้้าร่่วมโครงการจากเจ้้าของที่่�ดิิน (จร.1) อีีก 7 ราย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อรวบรวมหนัังสืือแสดงความยิินยอมจากเจ้้าของที่่�ดิิน (จร.1) ให้้ได้้ 2
ใน 3 ของเจ้้าของที่่ดิ� นิ ในพื้้�นที่่โ� ครงการทั้้�งหมดที่่อ� ยู่่� 67 ราย ในการดำำ�เนิินการขั้้น� ตอนต่่อไปของโครงการจััดรูปู ที่่ดิ� นิ เพื่่อ� พััฒนาพื้้�นที่่ใ� นเขตผัังเมืืองรวม
เมืืองอุุดรธานีี ภายใต้้พระราชบััญญััติิจััดรููปที่่�ดิินเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่� พ.ศ. 2547

37

เมืืองดอกจาน

นครอุุดรน่่าอยู่่�

โครงการปรัับปรุุงห้้วยหมากแข้้ง :
คลองสวยน้ำำ��ใสที่่�ใกล้้จะเป็็นจริิง

ปรัับปรุุงทางเท้้าถนนโพศรีี :

จุุดเริ่่�มต้้นของการฟื้้�นฟููย่่านเศรษฐกิิจเมืืองอุุดร

อย่่างที่่�หลายคนน่่าจะทราบกัันดีีว่่าเมืือง
ที่่พั� ฒ
ั นาแล้้วนั้้น� มัักเป็็นเมืืองที่่มีีท
� างเท้้ากว้้างขวาง
ปลอดภััย สะดวกสบาย และนั่่น� เป็็นอีีกเสน่่ห์ที่์ ทำ่� ำ�ให้้
หลาย ๆ คนหลงรัักการไปเที่่�ยวต่่างประเทศที่่�ระบบ
ขนส่่งมวลชนเพีียบพร้้อม มีีคุุณภาพ และทางเท้้า
น่่าเดิิน เช่่น ญี่่�ปุ่่�น เป็็นต้้น และหากลองสัังเกตดูู
อีีกนิิดจะพบว่่า ย่่านที่่�นัักท่่องเที่่�ยวพลุุกพล่่าน
เงิินสะพััด เศรษฐกิิจเฟื่่อ� งฟูู และมีีคน “เดิิน” กัันอย่่าง
อุ่่�นหนาฝาคั่่�ง ก็็คืือย่่านที่่�สองข้้างถนน นอกจาก
จะมีีทางเท้้าสวย ๆ และปลอดภััยให้้เดิินแล้้ว ยัังมีี
ร้้านค้้าเรีียงรายให้้เลืือกดููสิินค้้าได้้เพลิิน ๆ ทำำ�ให้้
รู้้�สึึกว่่าสามารถเดิินต่่อไปได้้เรื่่�อย ๆ ซึ่่�งนั่่�นจะนำำ�ไป
สู่่�การจัับจ่่ายใช้้สอย และกระตุ้้�นเศรษฐกิิจให้้เมืือง
ได้้อย่่างมากมาย
อุุ ด รธานีี ก็็ เ ป็็ น อีี ก เมืืองหนึ่่� ง ที่่� มีี ย่่ า น
การค้้าแบบที่่ก� ล่่าวถึึง แต่่สิ่่ง� ที่่ยั� งั ขาดไปส่่วนหนึ่่�ง
คืือ ทางเท้้าที่่เ� ป็็นระเบีียบ ปลอดภััย และเย้้ายวนใจ
ให้้คนอยากจะ “เดิิน”
เมืืองดอกจาน
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ที่่� ผ่่ า นมานั้้� น ทางเท้้ า ในเมืืองอุุ ด ร
ส่่วนใหญ่่มักั จะมีีสภาพเก่่า หลายจุุดชำำ�รุด ทำ
ุ ำ�ให้้
อาจเป็็นอัันตรายได้้ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ จึึงได้้
มีีนโยบายให้้มีีดรีีมทีีมเพื่่�อช่่วยแบ่่งเบาภาระ
งานก่่ อ สร้้ า ง โดยงานแรกของดรีี มทีี มชุุ ดนี้้�
� ทีู่่ ท่� อ่ งเที่่�ยวย่่าน
นั้้�นคืือ “โครงการส่่งเสริิมฟื้้นฟู
เศรษฐกิิจในเมืือง ถนนโพศรีี” ซึ่่ง� เริ่่มดำ
� ำ�เนิินการ
ก่่อสร้้างตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564 ระยะ
ทางจากสี่่�แยกสะพานดำำ�จนถึึงจุุดตััดกัับถนน
มุุขมนตรีี ซึ่่ง� จะมีีความยาวทั้้�งสิ้้น� 2,450 เมตร ใช้้
งบประมาณทั้้�งสิ้้น� 9,308,300 บาท และคาดว่่า
จะแล้้วเสร็็จช่่วงเดืือนเมษายนหรืือพฤษภาคม 
2565 หรืืออาจจะมีีความล่่าช้้าเพราะเป็็นงานที่่�
ต้้องใช้้ความระมััดระวัังเป็็นอย่่างมาก เนื่่อ� งจาก
มีีท่่อประปาและสายไฟบางส่่วนในบริิเวณนั้้�น
ซึ่่�งการก่่อสร้้างอาจก่่อให้้เกิิดการชำำ�รุุดเสีียหาย
ได้้หากไม่่ระมััดระวััง
ขั้้� น ตอนในการดำำ� เนิิ น งานนั้้� น ก็็ เริ่่� ม
ตั้้ง� แต่่การออกหนัังสืือแจ้้งต่่อประชาชนที่่อ� าศััย
ในบริิเวณดัังกล่่าว และลงพื้้�นที่่�ประชาสััมพัันธ์์
เพื่่�อขออภััยในความไม่่สะดวก และเพื่่�อแจ้้ง
ให้้ ป ระชาชนนำำ�สิ่่� ง ของออกจากบริิ เวณที่่� มีี
การก่่อสร้้างเพื่่�อป้้องกัันความเสีียหาย ส่่วนใน
ขั้้�นตอนการก่่อสร้้างนั้้�น เริ่่�มด้้วยการรื้้�อทางเท้้า
เดิิมพร้้อมขนทิ้้�ง การผููกเหล็็กคัันหิิน เทคอนกรีีต
คัันหิิน กดอััดดินิ เทลีีนคอนกรีีต (คอนกรีีตหยาบ)
พื้้�นทางเท้้าเพื่่�อปรัับผิิวหน้้าดิิน ทำำ�ทางลาดให้้
ผู้้�พิิการเพื่่�อให้้เป็็นการปรัับปรุุงที่่�นำำ�เอาหลััก

Universal Design หรืือการออกแบบที่่�
ประชาชนทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้และเป็็นมิิตร
กัับทุุกคนที่่�เข้้ามาใช้้ และปููกระเบื้้�องคอนกรีีต 
ซึ่่�งขั้้�นตอนทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมานั้้�นจะดำำ�เนิินการ
ให้้เสร็็จสมบููรณ์์เป็็นช่่วง ๆ เพื่่�อจำำ�กััดวงความ
เดืือดร้้อนที่่�อาจเกิิดจากการก่่อสร้้างไว้้ให้้น้้อย
ที่่สุ� ด 
ุ โดยคาดว่่าจะดำำ�เนิินการช่่วงละ 250 เมตร
แต่่ละช่่วงจะใช้้เวลาดำำ�เนิินการประมาณ 1 เดืือน
นี่่� เ ป็็ น เพีี ย งโครงการนำำ�ร่่ อ งในการ
ปรัับปรุุงทางเท้้าตามถนนสายอื่่น� ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ถนนนเรศวร ซอยศรีีสุุข 2 หรืือถนนอำำ�เภอ
ซึ่่� ง ล้้ ว นแล้้ ว แต่่ เชื่่� อ มโยงจากจุุ ด ที่่� เ คยเป็็ น
ศููนย์์กลางการค้้าของเมืืองอุุดรอย่่างห้้าแยก
ซึ่่� ง ในปัั จ จุุ บัั น อาจซบเซาลง ให้้ ผู้้� คนได้้ เ ดิิ น
เกิิดการปฏิิสััมพัันธ์์ การจัับจ่่ายใช้้สอย  เพื่่�อที่่�
ห้้ า แยกจะได้้ ก ลัั บ มาคึึกคัั ก เหมืือนก่่ อ นเก่่ า
นอกจากนั้้�น บริิเวณถนนนเรศวร ยัังวางแผนให้้
เป็็นถนนวััฒนธรรม มีีการชููจุดุ เด่่นการตัักบาตร
เช้้าที่่�วััดบ้้านจิิก พััฒนาให้้เป็็นจุุดเช็็กอิิน และ
เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวต่่อไป โดยเริ่่�มจากบริิเวณ
สามแยกโพศรีีตััดถนนนเรศวน สิ้้�นสุุดที่่�หน้้าวััด
บ้้านจิิก ซึ่่ง� ในตอนนี้้�อยู่่�ในระหว่่างการดำำ�เนิินการ
ของบประมาณ 
หากโครงการปรัั บ ปรุุ ง ทางเท้้ า ใน
ถนนสายหลัักที่่�กล่่าวถึึงเสร็็จสิ้้�นทุุกสายแล้้ว
เมืืองอุุดรธานีีก็็จะกลายเป็็นเมืืองที่่�มีีทางเท้้า
น่่าเดิิน ปลอดภััย  และสะดวกสบายสำำ�หรัับ
ประชาชนทุุกคนอย่่างแน่่นอน

น้ำำ��ในลำำ�ห้้วยหมากแข้้งให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมโดยยึึดหลัักการธรรมชาติิบำำ�บัดั
ด้้วยการปลููกพืืชน้ำำ��เลีียนแบบธรรมชาติิ ซึ่่�งก็็
ทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพของน้ำำ��ดีขึ้ี น้� มาบ้้าง แต่่ในภาพรวม
บริิเวณห้้วยหมากแข้้งก็็ยัังคงไม่่เปลี่่�ยนแปลง
มากนััก
จนกระทั่่�งในปีี 2561 ที่่ไ� ด้้มีกี ารประชุุม 
ครม. สััญจร ณ จัังหวััดหนองคาย ซึ่่�งที่่�ประชุุม
ได้้มีีมติิเห็็นชอบในประเด็็นการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาอุุทกภััยในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีนั้้�นมีีทางน้ำำ��ธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญ  อุุดรธานีี โดยได้้มอบหมายให้้กรมโยธาธิิการ
2 สายคืื อ  ห้้ วย หมากแข้้ ง และห้้ วยมั่่� ง  สำำ� หรัั บ และผัังเมืืองทำำ�โครงการก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��
ห้้ วย หมากแข้้ ง นั้้� น เปรีี ย บเสมืื อ นเส้้ น เลืื อ ดใหญ่่ และปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ห้้วยหมากแข้้ง
ที่่�พาดผ่่านเมืืองอุุดรมาตั้้�งแต่่อดีีต  และหลายปีี
ที่่� ผ่่ า นมาเทศบาลนครอุุ ด รธานีี ไ ด้้
มาแล้้ ว ที่่� ห้้ วย หมากแข้้ ง รัั บ บทบาทเป็็ น ทาง มีี ก ารก่่ อ สร้้ า งลำำ� รางคอนกรีี ตรูู ป แบบหนึ่่� ง
ระบายน้ำำ��ธรรมชาติิออกจากตััวเมืือง แต่่เช่่นเดีียว ที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้วยการใช้้เหล็็กเข้้ามาช่่วย
กัับคลองหลาย ๆ แห่่งที่่�เริ่่�มมีีบ้้านเรืือนและชุุมชน (คอนกรีีตเสริิมเหล็็ก) แต่่ก็ยั็ งั ไม่่สามารถรองรัับ
มาอยู่่�อาศััยอย่่างหนาแน่่น คลองหมากแข้้งเริ่่�ม น้ำำ��ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ นอกจากนั้้�นการ
ประสบปััญหาความเสื่่�อมโทรม ต้้องรองรัับน้ำำ��เสีีย จะเปลี่่� ย นห้้ ว ยหมากแข้้ ง ให้้ เ ป็็ น คลองน้ำำ�� ใส
และของเสีียจากแหล่่งกำำ�เนิิดต่่าง ๆ โดยไม่่ ได้้รัับ ยัังต้้องมีีการแยกระบบน้ำำ��ทิ้้�งออกจากระบบ
การบำำ�บัด น้ำ
ั ำ��ที่่เ� คยใสก็็กลายเป็็นน้ำำ��ขุ่น่� คลองที่่เ� คย ระบายน้ำำ�� ฝนด้้วย ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่แล้้วในประเทศไทยนั้้�น
ลำำ�เลีียงน้ำำ��ออกจากตััวเมืืองในฤดููที่่�มีีฝนตกหนััก มัักจะใช้้ท่่อเดีียวกััน ในปีี พ.ศ. 2554 เทศบาล
และเกิิดอุุทกภััยก็็กลายเป็็นคลองที่่�มีีสิ่่�งของหรืือ นครอุุดรธานีีได้้มีีการสร้้างท่่อรวบรวมน้ำำ��เสีีย
โคลนเลนอุุดตัันกีีดขวางจนไม่่สามารถระบายน้ำำ�� ระยะแรก ซึ่่ง� ครอบคลุุมพื้้น� ที่่ร� าว 30 เปอร์์เซ็็นต์์
ได้้ ดีี เ หมืื อ นเก่่ า  ก่่ อ ให้้ เ กิิ ดปัั ญ หาต่่ อ ชุุ ม ชนและ ของพื้้�นที่่� และรัับน้ำำ��เสีียจากครััวเรืือนได้้ถึึง
บ้้านเรืือนที่่�อยู่่�บริิเวณคลอง ทั้้�งมลภาวะทางกลิ่่�น 50 เปอร์์เซ็็นต์์ ปััญหาคืือ การที่่�ยัังมีีครััวเรืือน
จากมลพิิษทางน้ำำ��ซึ่่�งจะเป็็นการสร้้างก๊๊าซมีีเทน เพีียงส่่วนน้้อยเท่่านั้้�นที่่�ต่่อท่่อเข้้าท่่อรวบรวม
ในอนาคต และรวมถึึงปััญหาน้ำำ�� รอการระบายอีีกด้้วย  น้ำำ��เสีีย น้ำำ��เสีียจึึงยัังคงไหลรวมกัับน้ำำ��ฝนลงสู่่�
เมื่่�อหลายปีีก่่อนเทศบาลนครอุุดรธานีี คลองหมากแข้้งเช่่นเดิิม 
ได้้ มีี ก ารจัั ดทำำ� โครงการบำำ�บัั ดน้ำำ�� เสีี ยด้้ ว ยวิิ ธีี
สำำ� หรัั บ “โครงการก่่ อ สร้้ า งระบบ
ธรรมชาติิโดยใช้้บึึงประดิิษฐ์์เพื่่�อฟื้้�นฟููคุุณภาพ ระบายน้ำำ�� และปรัับปรุุงภููมิิทัศน์
ั ห้์ ว้ ยหมากแข้้ง”

ที่่เ� กิิดจากมติิการประชุุม ครม. สััญจรในปีี 2561 นั้้น�
จะมีีการปรัับปรุุงห้้วยหมากแข้้งรวมระยะทาง
ยาว 936 เมตร เริ่่�มจากบริิเวณถนนประจัักษ์์
ศิิลปาคม สิ้้�นสุุดที่่ถ� นนอุุดรดุุษฎีีด้ว้ ยงบประมาณ
150 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นงบผููกพัันปีี 2564-2567
โดยการปรัับปรุุงนั้้�นจะประกอบไปด้้วย การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการระบายน้ำำ��ออกจากเมืืองและ
การปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์
ในวัันที่่� 9 กัันยายน 2564 นายทรงศัักดิ์์�
ทองศรีี รัฐั มนตรีีช่ว่ ยว่่าการกระทรวงมหาดไทย 
ได้้เดิินทางมาตรวจเยี่่ยมพื้้
� น� ที่่โ� ครงการฯ บริิเวณ
สะพานเทศบาล  4 และในปััจจุุบัันโครงการ
ดัังกล่่าวได้้มีีการลงนามในสััญญาจ้้างแล้้วและ
กำำ�ลัังอยู่่�ในระหว่่างการส่่งมอบพื้้�นที่่ก่� อ่ สร้้าง โดย
หวัังว่่าเมื่่�อโครงการแล้้วเสร็็จจะก่่อประโยชน์์
ต่่อการพััฒนาเมืืองและประชาชนในเขตเทศบาล
อุุ ด รธานีี ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ประสิิ ทธิิ ภ าพในการ
ระบายน้ำำ��ขังั ออกจากตััวเมืืองเพื่่อ� ช่่วยลดปััญหา
ด้้านอุุทกภััย  การเพิ่่�มคุุณภาพน้ำำ��  การสร้้าง
ทััศนีียภาพที่่�สวยงามให้้กัับริิมห้้วยหมากแข้้ง
เพื่่�อให้้เป็็นสถานที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจและเป็็น
พื้้�นที่่�สาธารณะในการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
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: นวััตกรรมเพื่่�อเมืืองปลอดภััย ที่่�มีีประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง
การเจริิญก้้าวหน้้าของชุุมชนเมืืองมาพร้้อมกัับความ
หนาแน่่นของประชากรที่่�มีีมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ยิ่่�งเมืืองมีีความเติิบโต
มากเท่่าไหร่่ ก็็ยิ่่�งดึึงดููดคนต่่างถิ่่�นและประชากรจากชนบทเข้้ามา
ในเขตเมืืองมากเท่่านั้้�น
	อุุดรธานีีก็็เป็็นอีีกเมืืองหนึ่่�งที่่�มีีการเติิบโตมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
และมีีประชากรอาศััยอยู่่�มาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีซึ่่�งเป็็นองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นขนาดใหญ่่ มีีพื้้�นที่่�
รัั บ ผิิ ดช อบถึึ ง 47.7 ตารางกิิ โ ลกเมตร และมีีประชากรตาม
ทะเบีียนราษฎรมากกว่่า 130,000 คน รวมไปถึึงประชากรแฝงที่่�
เข้้ามาประกอบอาชีีพในเขตเทศบาลอีีกจำำ�นวนมาก เมื่่�อเมืืองใหญ่่ขึ้น้�
ปััญหาที่่�ตามมาในเมืืองใหญ่่ ก็็คืือปััญหาประชากรแออััด อัันเป็็น
จุุดเริ่่�มต้้นของปััญหาอื่่�น ๆ โดยเฉพาะปััญหาด้้านความปลอดภััย
เช่่น ปััญหาอุุบััติิเหตุุทางท้้องถนน ปััญหาการก่่ออาชญากรรม
การดููแลและสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นให้้ประชาชนในด้้านความปลอดภััย
ของทั้้ง� ชีีวิิตและทรััพย์สิ์ นิ จึึงเป็็นอีีกหน้้าที่่ที่� สำ�่ �ำ คััญของเทศบาลนครอุุดรธานีีรวมถึึงหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�ต้้องบููรณาการร่่วมกััน
ในระยะแรกที่่เ� ริ่่ม� เสริิมความปลอดภััยนั้้น� เทศบาลนครอุุดรธานีี
ได้้ทำำ�งานติิดตั้้�งกล้้อง CCTV ตามทางแยกของถนนสายหลัักและ
ในย่่านธุุรกิิจการค้้า โดยเบื้้�องต้้นนั้้�นมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพีียงเพื่่�อตรวจตรา
สภาพการจราจรตามทางแยกต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นข้้อมููลให้้หน่่วยงาน
ทางวิิศวกรรมจราจรใช้้บริิการจััดการและอำำ�นวยการจราจร เริ่่ม� แรก
ในปีีงบประมาณ 2554-2555 นั้้�น เทศบาลนครอุุดรธานีีได้้ติิดตั้้�ง
กล้้องวงจรปิิดแบบ Speed Dome ซึ่่ง� มีีความสามารถในการหมุุนได้้
360 องศาและระบบควบคุุมการจราจรอััจฉริิยะ (โดยใช้้ระบบ
Sydney Co-ordinated Adaptive Traffic System : SCATS
ซึ่่ง� เป็็นเทคโนโลยีีขั้้�นสููงในการตรวจสอบสััญญาณจราจรและปริิมาณ
เมืืองดอกจาน
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การจราจรแบบเรีียลไทม์์ สามารถตอบสนองต่่อสภาพการจราจรได้้
อย่่างรวดเร็็ว) เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการจราจร 16 ทางแยก ซึ่่�งเชื่่�อมโยง
ด้้วยเครืือข่่าย Fiber Optic มาที่่ศูู� นย์์ควบคุุมกลาง
ต่่อมาในระยะที่่� 2 ในปีีงบประมาณ 2556-2561 ได้้มีีการติิดตั้้ง�
วงจรปิิดและระบบควบคุุมการจราจรอััจฉริยิ ะเพิ่่�มขึ้้น� อีีก 48 ทางแยก
โดยเป็็นไปเพื่่�อแก้้ไขปััญหาการจราจรเช่่นเดิิม โดยในครั้้ง� นี้้�นอกจาก
จะมีีการติิดตั้้�งตามทางแยกถนนสายหลัักแล้้ว ยัังมีีการติิดตั้้�งตาม
ทางแยกในชุุมชนและถนนสายรอง นอกจากนั้้�น ในระยะนี้้�ยัังเป็็น
จุุดที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีเริ่่�มการพััฒนา Mobile Application
ที่่� ชื่่� อว่่ า “@นครอุุ ดรธานีี” เพื่่� อมอบความสะดวกสบายให้้กัับ
ประชาชนที่่�ต้้องการจะแจ้้งเรื่่�องร้้องทุุกข์์ ติิดตามข้้อมููลข่่าวสาร
หรืือตรวจสอบเส้้นทางการจราจร และแอปพลิิเคชัันดัังกล่่าวยัังสามารถ
ดููภาพจากกล้้อง CCTV ของเทศบาลนครอุุดรธานีี โดยการพััฒนา
ระบบ Streaming Server อีีกด้้วย
ในระยะที่่� 3 ซึ่่ง� ก็็คือ ปี
ื งี บประมาณ 2562-2563 ที่่เ� พิ่่�งผ่่านมา
ไม่่นาน หลัังจากที่่ติ� ดิ ตั้้ง� ระบบพื้้�นฐานแล้้ว เทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้
ทำำ�การบููรณาการเพื่่�อเฝ้้าระวัังความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
ของประชาชน โดยการติิดตั้้�งกล้้อง CCTV เสริิมตามทางแยกและ
ชุุมชนอีีกหลายร้้อยจุุด รวมถึึงการติิดตั้้�งชุุดกล้้องพร้้อมระบบตรวจ
จัับความเร็็วที่่�ครอบคลุุมทั้้�งขาเข้้าเมืือง 2 เลน และขาออกเมืือง
อีีก 2 เลน และจุุดเสี่่�ยงเร่่งด่่วนตามคำำ�ขอของตำำ�รวจ นอกจากนั้้�น
ยัังมีีการพััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่�อการบริิหารจััดการงานค้้นหา
ภาพอััจฉริยิ ะและระบบสารสนเทศสำำ�หรัับตรวจจัับป้้ายทะเบีียนรถ
(กล้้อง License Plate) ไม่่เพีียงแต่่ติิดตั้้ง� กล้้อง CCTV ตามท้้องถนน

เท่่านั้้�น ครั้้ง� นี้้�เทศบาลนครอุุดรธานีียัังขยายความปลอดภััยไปที่่ส� ถานที่่�
สาธารณะอย่่างสวนสาธารณะหนองประจัักษ์์ศิิลปาคม ด้้วยการ
ติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดกว่่า 20 ชุุด นอกจากนั้้�นเทศบาลนครอุุดรธานีี
ยัังได้้เริ่่�มศึึกษาและออกแบบเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมเพื่่� อพััฒนา
Software Analytic สำำ�หรัับงานความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์สิ์ นิ
บููรณาการเชื่่�อมโยงโครงข่่ายครอบคลุุมพื้้�นที่่�จุุดติิดตั้้�งกล้้อง CCTV
ทั้้�งหมด และออกแบบและจััดทำำ�ฐานข้้อมููลเมืือง (Big Data) เพื่่�อ
ยกระดัับการบริิการและสนัับสนุุนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิ ตของ
ประชาชน รวมถึึงการพัั ฒ นาและเพิ่่� ม ประสิิ ทธิิ ภ าพ  Mobile
Application “@นครอุุดรธานีี” ให้้สะดวกสบายต่่อประชาชน
มากยิ่่�งขึ้้�น
ในปีี 2564 ได้้มีีโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ขึ้้�น
โดยเป็็นนโยบายจากสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิเพื่่�อพััฒนารููปแบบ
วิิธีีการป้้องกัันอาชญากรรมโดยใช้้นวััตกรรมที่่�ยึึดประชาชนเป็็น
ศููนย์์กลางตามแนวคิิดเมืืองอััจฉริิยะ ซึ่่�งที่่�อุุดรธานีีก็็ได้้มีีการประชุุม
หน่่วยงานต่่าง ๆ ในจัังหวััดอุุดรธานีี  โดยเทศบาลนครอุุดรธานีี
ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งหน่่วยงานที่่�ได้้เข้้าร่่วมการประชุุมเครืือข่่ายป้้องกััน
อาชญากรรมเชิิงรุุกในโครงการดัังกล่่าว 
องค์์ ป ระกอบที่่� สำำ�คัั ญ ของการเพิ่่� ม ความปลอดภัั ย ให้้
ประชาชนตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 นั้้�นเป็็น
องค์์ประกอบที่่�ได้้จากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
ของประชาชน (People Poll) ซึ่่�งประกอบไปด้้วย การบููรณาการ
และติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดเพิ่่�มเติิม การนำำ�นวััตกรรม เช่่น AI มาใช้้
ในการตรวจจัับใบหน้้าและทะเบีียนรถยนต์์ การมีีเทคโนโลยีีที่่เ� อื้้อ� ให้้
ประชาชนสามารถแจ้้งเหตุุด่่วนได้้ทัันทีี  การจััดทำำ�ห้้องปฏิิบััติิการ
เพื่่�อควบคุุมสั่่ง� การได้้ตลอดเวลา การใช้้ application เพื่่�อความรวดเร็็ว
ในการสื่่อ� สาร การปรัับภููมิิทัศั น์์ของพื้้�นที่่เ� สี่่ย� ง เช่่น การทำำ�สัญ
ั ลัักษณ์์
จราจรให้้ชัดั เจน ติิดไฟส่่องสว่่าง และการทำำ�งานร่่วมกัันในทุุกภาคส่่วน
ซึ่่�งล้้วนแล้้วแต่่สอดคล้้องกัับสิ่่�งที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีทำำ�มาตลอด
และยัังคงมุ่่�งมั่่น� พััฒนาเทคโนโลยีีที่่จ� ะช่่วยเสริิมสร้้างความปลอดภััย
ในชีีวิิตให้้ชาวอุุดรต่่อไป 
สำำ�หรัับแผนที่่�อยู่่�ในระหว่่างการดำำ�เนิินการในปีี 2565 นั้้�น
ประกอบไปด้้วย โครงการติิดตั้้�งระบบกล้้องวงจรปิิด พร้้อมระบบ
บริิหารจััดการกวดขัันวิินััยจราจร เช่่น การฝ่่าฝืืนสััญญาณจราจร
การไม่่สวมหมวกนิิรภััย จำำ�นวน 10 จุุดในเขตเมืือง ได้้แก่่ ถนนศรีีสุุข
ตััดถนนอำำ�เภอ ถนนอุุดรดุุษฎีีตัดั ถนนวััฒนานุุวงศ์์ ถนนศรีีสุุขตััดถนน
หมากแข้้ง ถนนศรีีสุุขตััดถนนนเรศวร ถนนศรีีสุุขตััดถนนมุุขมนตรีี 
ถนนโพศรีีตััดถนนหมากแข้้ง ถนนโพศรีีตััดถนนพานพร้้าว ถนนโพศรีี
ตััดถนนเพาะนิิยม ถนนอุุดรดุุษฎีีตััดถนนโพนพิิสััย และถนนโพศรีี
ตััดถนนสุุรการ
นอกจากนั้้� น ยัั ง มีีการขยายการติิ ด ตั้้� ง กล้้ อ งวงจรปิิ ด ใน
ที่่�สาธารณะหลัังจากที่่�มีีการติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดไว้้ที่�่สวนสาธารณะ
หนองประจัักษ์์ศิิลปาคมไปแล้้ว  โดยจะติิดตั้้�งระบบกล้้องวงจรปิิด
ที่่� บ ริิ เวณสวนสาธารณะหนองสิิ ม และสวนสาธารณะหนองบัั ว 
พร้้อมการติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดสำำ�หรัับรัักษาความปลอดภััยและ

ระบบตรวจจัับป้้ายทะเบีียนในโครงการพััฒนาระบบสารสนเทศ
สำำ�หรัับการจััดเก็็บข้้อมููลเพื่่�อการพััฒนาเมืือง (Safety Zone) และ
การติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดเพิ่่�มเติิมในเขตจุุดเสี่่�ยงในชุุมชน
อีีกหนึ่่�งโครงการที่่�อยู่่�ในระหว่่างการศึึกษาออกแบบก็็คืือ
ระบบจราจรอััจฉริิยะ (Intelligent Transport System-ITS)
ซึ่่�งเป็็นการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ และเทคโนโลยีีสื่่�อสารมาช่่วย
ในการบริิหารจััดการในเมืือง เพื่่�อช่่วยในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของระบบบนท้้องถนน เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพความปลอดภััย และช่่วยลด
การติิดขััดของจราจร
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ทุ่่�มงบ 59,509,900 บาท พััฒนาระบบระบายน้ำำ��

แก้้ ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วมขัังอย่่างยั่่�งยืืน
จากการลงพื้้น� ที่่ข� องผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่เ� ทศบาลนครอุุดรธานีี
เพื่่�อสำำ�รวจและรัับทราบปััญหาน้ำำ�� ท่่วมขัังตามชุุมชนต่่าง ๆ พร้้อมหาแนวทาง
แก้้ไขและบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กับั ประชาชนในหลาย ๆ พื้้น� ที่่� ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ชุุมชนหนองบััว 4 ชุุมชนโนนวััฒนา ชุุมชนโนนพิิบููลย์์ ชุุมชนคลองเจริิญ
นอกจากนั้้น� ยัังได้้มีีการนำำ�เครื่่อ� งจัักรกลเข้้าขุดุ ลอกคลอง กำำ�จััดวัชพืืชน้ำ
ั
��ำ
และสิ่่�งปฏิิกููลติิดค้้างเพื่่�อแก้้ ไขปััญหาชั่่�วคราวให้้กัับอีีกหลายพื้้�นที่่� เช่่น
ชุุมชนดอนอุุดม ชุุมชนบ้้านม่่วง ชุุมชนโนนอุุทุมุ พร ชุุมชนหนองขอนกว้้าง 2
	ทำำ�ให้้พบว่่าสาเหตุุหลัักของปััญหาน้ำำ��ท่่วมขัังตามชุุมชนต่่าง ๆ ที่่�
เกิิดขึ้น้� ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีในช่่วงฤดููฝนซึ่่ง� สร้้างความเดืือดร้้อน
ให้้พี่น้่� อ้ งประชาชนนั้้�นก็็คือื การขาดระบบระบายน้ำำ��ที่่ค� รอบคลุุม เนื่่�องจาก
ท่่อระบายน้ำำ�� ของบางพื้้น� ที่่ชำ� �ำ รุุดเสีียหาย และบางพื้้น� ที่่ยั� งั ไม่่มีีท่อ่ ระบายน้ำำ��
การสร้้างท่่อระบายน้ำำ�� บ่่อพัักและการขยายผิิวจราจรรวมถึึงการ
ก่่อสร้้างถนนในบางจุุดจึึงถืือเป็็นภารกิิจที่่�ต้้องดำำ�เนิินการโดยเร่่งด่่วน
ในการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยวิิสามััญ สมััยที่่� 1 ครั้้ง� ที่่  � 1
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
ได้้มีีการเสนอญััตติิ ขออนุุมัติั ใิ ช้้เงิินสะสม จำำ�นวน 59,509,900 บาท เพื่่�อจ่่ายเป็็น
ค่่าก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��ดัังกล่่าว ซึ่่�งสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ก็็ได้้
พิิจารณาและมีีมติิอนุมัุ ติั เิ พื่่�อนำำ�ไปใช้้ปรับั ปรุุงระบบระบายน้ำำ��ในพื้้�นที่่� 30 สาย
ดัังต่่อไปนี้้�
1. ซอยสุุขสัันต์์ แยก 1 ชุุมชนหนองนาเกลืือ โดยการวางท่่อระบายน้ำำ��
พร้้อมบ่่อพัักและขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 354 เมตร จากซอยสุุขสัันต์์
ไปจนถึึงกลางซอย
2. ซอยรวมน้ำำ��ใจ ชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง 2 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ��
พร้้ อ มบ่่อพัั ก และขยายผิิ วจ ราจร ระยะทางรวมประมาณ 272 เมตร
จากซอยพิิทัักษ์์บ่่อแก้้วเมืืองไปจนถึึงท้้ายซอย
3. ซอยบุุญศิิริวัิ ลั ย์์ (สวนฝรั่่ง� ) โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้อ้ มบ่่อพััก
และขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 618 เมตร จากถนนธรรมเจดีีย์์
ไปจนถึึงซอยไพลิิน
4. ซอยสามััคคีี ชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง 1 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ� พร้
� อ้ มบ่่อพััก
และขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 856 เมตร เริ่่ม� จากถนนเลีียบคลอง
ชลประทานไปจนถึึงท้้ายซอย
5. ซอยหลวงพ่่อพิิบููลย์์ 2 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพััก
และขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 260 เมตร เริ่่�มจากซอยพิิบููลย์์
ไปจนถึึงท้้ายซอย
เมืืองดอกจาน
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6. ซอยพิิชััยรัักษ์์ 5 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 131 เมตร เริ่่�มจากซอยพิิชััยรัักษ์์ 4
ไปจนถึึงท้้ายซอย
7. ซอยพิิชััยรัักษ์์ 3 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 131 เมตร เริ่่�มจากถนนทางหลวง
หมายเลข 2423 ไปจนถึึงหมู่่บ้� า้ นลัักษมีี และจะมีีการก่่อสร้้างถนนคอนกรีีต
เสริิมเหล็็ก พื้้�นที่่� 576 ตารางเมตร
8. ซอยสุุขคณา-สละชีีพ  โดยการวางท่่อระบายน้ำำ��  ขนาดเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลาง 0.60 เมตร พร้้อมบ่่อพััก  ระยะทางรวมประมาณ 860 เมตร และ
ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 0.30 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 676 เมตร รวมถึึง
เทถนนคอนกรีีต พื้้�นที่่� 390 ตารางเมตร เริ่่�มจากถนนศรีีสุุข เลี้้�ยวขวา
ถึึงซอยปลอดภััย และเลี้้�ยวซ้้ายไปจนถึึงท้้ายซอย
9. ซอยหนองเหล็็ก 9 ชุุมชนหนองเหล็็ก 2 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ��
พร้้อมบ่่อพััก รวมถึึงก่่อสร้้างถนนคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก พื้้�นที่่ถ� นนไม่่น้้อยกว่่า
4,200 ตารางเมตร ระยะทางรวมประมาณ 1,220 เมตร เริ่่�มจากปากซอย
ถึึงวััดป่่าหนองแก้้ว 
10. ซอยอดุุลยเดช  1 โดยการเปลี่่�ยนฝาบ่่อพัักจากคอนกรีีต
เสริิมเหล็็กเป็็นฝาตะแกรงเหล็็กหล่่อตามแบบ จำำ�นวน 27 ชุุด
11. ซอยอดุุลยเดช  3 โดยการเปลี่่�ยนฝาบ่่อพัักจากคอนกรีีต
เสริิมเหล็็กเป็็นฝาตะแกรงเหล็็กหล่่อตามแบบ จำำ�นวน 44 ชุุด
12. ซอยดงอุุดม 2 ชุุมชนหนองเหล็็ก 2 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� 
พร้้อมบ่่อพัักและขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 490 เมตร
13. ซอยอดุุลยเดช  7 โดยการเปลี่่�ยนฝาบ่่อพัักจากคอนกรีีต
เสริิมเหล็็กเป็็นฝาตะแกรงเหล็็กหล่่อตามแบบ 38 ชุุด
14. ซอยวิิจารณรงค์์ 2 ชุุมชนบ้้านห้้วย 2 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� 
พร้้อมบ่่อพัักและขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 630 เมตร จาก
ปากซอยบรรจบซอยวิิจารณรงค์์ถึึงท้้ายซอย
15. ซอยหนองบััวกอง โดยการวางท่่อระบายน้ำำ� พร้
� ้อมบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 740 เมตร เริ่่ม� จากปากซอยถึึงท้้ายซอย
16. ซอยร่่มเย็็นพััฒนา โดยการวางท่่อระบายน้ำำ� พร้
� ้อมบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 1,750 เมตร เริ่่ม� จากปากซอยถึึงท้้ายซอย
17. ซอยโพนพิิสััย 2 แยก 1 (ลีีลาวดีี) โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� 
พร้้อมบ่่อพัักและขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 350 เมตร จาก
ปากซอยถึึงท้้ายซอย

18. ซอยดงอุุดม 3 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้อ้ มบ่่อพัักและขยาย
ผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 480 เมตร เริ่่�มจากปากซอยถึึงท้้ายซอย
19. ซอยประชาสัันติิ 9 ชุุมชนเก่่าจาน 5 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ��
พร้้อมบ่่อพัักและขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 1,020 เมตร
เริ่่�มจากปากซอยประชาสัันติิถึึงท้้ายซอยเชื่่�อมลำำ�รางห้้วยมั่่�ง
20. ซอยไหลมา โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพัักและขยาย
ผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 656 เมตร เริ่่�มจากซอยสำำ�ราญพััฒนาถึึง
ท้้ายซอยจรดคลองส่่าเหล้้า และก่่อสร้้างผิิวจราจรคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก พื้้�นที่่�
ประมาณ 645 ตารางเมตร
21. ซอยจัันทราทิิพย์์ โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 366 เมตร เริ่่ม� จากต้้นซอยถึึงท้้ายซอย
22. ซอยอาทรพััฒนา โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้อ้ มบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 512 เมตร จากซอยธารเลิิศถึึงท้้าย
ซอยจรดคลองส่่าเหล้้า และก่่อสร้้างผิิวจราจรคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก พื้้�นที่่ร� วม
ประมาณ 138 ตารางเมตร
23. ซอยดงวััด 1/6 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 246 เมตร เริ่่�มจากปากซอยบรรจบ
กัับซอยดงวััดไปจนถึึงท้้ายซอยเชื่่�อมกัับซอยลำำ�ไย
24. ซอยนเรศวร 4 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 308 เมตร เริ่่�มจากปากซอยบรรจบ
กัับถนนนเรศวร
25. ซอยศรีีรััฐกิิจ  2 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 280 เมตร เริ่่�มจากปากซอยบรรจบ
กัับซอยศรีีรััฐกิิจไปจนถึึงท้้ายซอยบรรจบกัับหมู่่�บ้้านสิินชััยธานีี 
26. ซอยบ้้านช้้าง 6 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 2,678 เมตร เริ่่�มจากซอยศรีีสุุดตา
ไปบรรจบกัับถนนช้้างเผืือกต่่อเชื่่�อมลงคลองชลประทาน
27. ซอยศรีีชมชื่่�น 1/4 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้อ้ มบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 290 เมตร เริ่่�มจากปากซอยบรรจบ
กัับซอยศรีีชมชื่่�น 1 ไปจนถึึงท้้ายซอยบรรจบซอยศรีีชมชื่่�น 1/1
28. ซอยศรีีรััฐกิิจ  4 โดยการวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพัักและ
ขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 240 เมตร จากปากซอยตััดกัับ
ถนนศรีีรััฐกิิจไปจนถึึงคลองระบายน้ำำ��ห้้วยหมากแข้้ง และเทคอนกรีีตถนน
คอนกรีีตเสริิมเหล็็กความยาวรวมประมาณ 68 เมตร
29. ซอยหน้้าวััดบ้้านช้้าง แบ่่งเป็็น 2 ส่่วนคืือ ก่่อสร้้างท่่อระบายน้ำำ��
คอนกรีีตเสริิมเหล็็ก ระยะทางรวมประมาณ 1,326 เมตร จากปากซอย
บรรจบกัับหน้้าวััด ไปจนถึึงถนนข้้างรั้้วท่่
� าอากาศยานนานาชาติิอุดุ รธานีี และ
ส่่วนที่่� 2 คืือ  การวางท่่อระบายน้ำำ�� พร้้อมบ่่อพัักและขยายผิิวจราจร ระยะ
ทางรวมประมาณ 673 เมตร พร้้อมเทคอนกรีีตถนนคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
ข้้างรั้้�วท่่าอากาศยานนานาชาติิอุุดรธานีี ความยาวรวมประมาณ 673 เมตร
30. ซอยพลสนิิท  โดยการสร้้างท่่อระบายน้ำำ��คอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
ระยะทางรวมประมาณ 194 เมตร เริ่่ม� จากปากซอยบรรจบกัับถนนพลสนิิท 
ไปจนถึึงท้้ายซอยบรรจบกัับซอยพรหมประกาย 11
ปััจจุบัุ ัน โครงการก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��ทั้้�ง 30 จุุด อยู่่�ระหว่่าง
จััดหาผู้้�รับั จ้้าง ขณะเดีียวกััน คณะผู้้บ� ริิหาร ได้้พิจิ ารณาเพิ่่�มจุุดก่่อสร้้างระบบ
ระบายน้ำำ��ใหม่่ในชุุมชนทั้้�ง 4 เขต อีีก 72 จุุด โดยจะใช้้งบประมาณปีี 2565 นี้้�
อาทิิเช่่น  
โครงการวางท่่อระบายน้ำำ�� เขต 1
• ชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง 2 : ซอยเป้้งคำำ�ภา ซอยก้้อนทอง ซอยเบญจางค์์ 1 แยกที่่� 2
โครงการวางท่่อระบายน้ำำ�� เขต 2
• ชุุมชนหนองเหล็็ก 1 : ซอยหนองเหล็็กใต้้ แยก1 2
• ชุุมชนทุ่่�งสว่่างตะวัันตก : ซอยวััฒนานุุวงศ์์ 2
• ชุุมชนทุ่่�งสว่่างตะวัันออก : ซอยอดุุลยเดช 4
• ชุุมชนบ้้านเหล่่า 2 : ซอยกลางบ้้านเหล่่า 2
• ชุุมชนบ้้านเดื่่�อ 1 : ซอยบ้้านเดื่่�อ 1 ซอย 4 ซอยศาลากลางบ้้าน
• ชุุมชนมธุุรส : ซอยหน้้าโรงแรมปั้้�นหยา

โครงการวางท่่อระบายน้ำำ�� เขต 3
• ชุุมชนเก่่าจาน 3 : ซอยวุุฒิิอนัันต์์ 2
• ชุุมชนเก่่าจาน 4 : ซอยสามััคคีี 17
• ชุุมชนเก่่าจาน 5 : :ซอยประชาสัันติิ 11 ซอยประชาสัันติิ 13-15
• ชุุมชนเก่่าจาน 7 : ซอยขัันติิรัักษ์์ 4
• ชุุมชนเก่่าจาน 8 : ซอยธรรมเสนา
• ชุุมชนเมืืองทอง : ซอยจัันทราทิิพย์์ 1 2 3 4 5
• ชุุมชนสร้้างแก้้ว 3 : ซอยสมิิตตะโยธิิน 3
• ชุุมชนหนองบััว 5 : ซอยสำำ�ราญพััฒนา 2 แยก 3 (ซอยบ้้านมั่่�นคง)
• ชุุมชนบ้้านม่่วง 1 : ซอยบ้้านม่่วง 2
• ชุุมชนบ้้านม่่วง 2 : ซอยบ้้านม่่วง 5
• ชุุมชนหนองตุุ : ซอยวรรณขาม
• ชุุมชนหนองตุุ 2 : ซอยคุุณารัักษ์์
• ชุุมชนหนองขอนกว้้าง : ซอยโรงเรีียนทรงธรรม เชื่่�อมต่่อซอยจิิตรเจริิญ
ท้้ายซอย
โครงการวางท่่อระบายน้ำำ�� เขต 4
• ชุุมชนดอนอุุดม 1 : ซอยจิินตคาม ซอยจิินตคาม 9
• ชุุมชนดอนอุุดม 4 : ซอยวัันธงชััย
• ชุุมชนดงวััด : ซอยไสวอุุทิิศ
• ชุุมชนบ้้านช้้าง 2 : ซอยทหารอากาศ 3
• ชุุมชนบ้้านจิิก : ถนนอััศวมิิตร
• ชุุมชนศรีีชมชื่่�น 1 : ซอยศรีีชมชื่่�น 3 ซอยแยกซอยสุุรทัักษ์์ 6
• ชุุมชนศรีีชมชื่่�น 2 : ซอยศรีีชมชื่่�น 2
• ชุุมชนศรีีชมชื่่�น 3 : ซอยศรีีรััฐกิิจ
• ชุุมชนผาสุุก : ซอยสุุวรรณ
และนี่่�ก็็คืือแผนการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบระบายน้ำำ��ของเทศบาล
นครอุุดรธานีี เพื่่�อแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วมขัังตามชุุมชนต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ชาวนครอุุดรธานีีทุุกพื้้�นที่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีไปพร้้อมกััน
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สภาพลเมืือง

: เมืืองในฝัันที่่�ทุุกคนร่่วมออกแบบ
	อีีกหนึ่่�งนโยบายของ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุ ดร ธานีี ที่่� ถูู ก กล่่ า วถึึ ง มากและถืื อ เป็็ น เรื่่� อ งใหม่่ สำำ� หรัั บ
เมืืองอุุดรฯ ก็็คืือ นโยบายเรื่่�อง “สภาพลเมืือง”
จริิง ๆ แล้้ว สภาพลเมืืองนั้้�นไม่่ใช่่เรื่่�องแปลกใหม่่ ถ้้าจะนัับ
จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น ในประเทศไทย จัั ง หวัั ด เชีียงใหม่่ ก็็ ไ ด้้ รัั บ เอาแนวคิิ ด
สภาพลเมืื อ งมาใช้้ เ มื่่� อ หลายปีีก่่อน หากจะพููดถึึงประวััติิ ข อง
แนวคิิดสภาพลเมืืองจริิง ๆ ก็็ต้้องย้้อนไปถึึงสมััยกรีีกโบราณ
ซึ่่�งหลาย ๆ คนก็็คงรู้้�ว่่าเป็็นจุุดกำำ�เนิิดของรากฐานการปกครอง
แบบประชาธิิปไตย
ในสมััยของกรีีกโบราณนั้้�นจะมีีการประชุุมเมืือง ซึ่่ง� พลเมืือง
ของกรีีกจะได้้ มีีส่่ว นร่่วมในการกำำ� หนดนโยบายและแนวทาง
การปกครองต่่าง ๆ ในสมััยต่่อมาเมื่่�อสัังคมมีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น จึึงเกิิด
ระบบตััวแทน โดยให้้พลเมืืองเป็็นผู้้เ� ลืือกตััวแทนเข้้าไป ข้้อเสีียที่่ต� ามมา
ก็็คืือในหลายต่่อหลายครั้้�งนั้้�นตััวแทนก็็ไม่่ได้้เป็็นกระบอกเสีียง
เพื่่�อประชาชนที่่แ� ท้้จริงิ  ทำำ�ให้้ประชาชนไม่่มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนด
แนวทางและนโยบายการบริิหารบ้้านเมืือง แต่่ระบบตััวแทนนั้้�น
ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�นิิยมกัันมาอย่่างยาวนาน ต่่อมาช่่วงต้้นศตวรรษที่่� 20
การประชุุม New England town meeting ได้้เริ่่ม� รููปแบบการประชุุม
แบบปรึึกษาหารืือ (Deliberative Practices) ก่่อนจะหยุุดไปในช่่วง
สงครามโลกครั้้ง� ที่่� 2 แต่่นั่่�นก็็ถือื เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของประชาธิิปไตยแบบ
การเสวนาหาทางออก (Deliberative Democracy)
จนกระทั่่ง� ช่่วงทศวรรษ 1970 สหรััฐอเมริิกาจึึงได้้มีี “สภาพลเมืือง”
(Civil Juries หรืือ  Citizen Juries) โดยการคััดเลืือกลููกขุุนจาก
ตััวแทนกลุ่่�มผลประโยชน์์ต่่าง ๆ เพื่่�อฟัังการอภิิปรายหรืือการชี้้�แจง
รวมถึึงซัักถามเหตุุผลของแต่่ละฝ่่าย ในหััวข้อ้ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับนโยบาย
เมืืองดอกจาน
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สาธารณะที่่ต้� อ้ งร่่วมกัันตััดสิินใจโดยหลัักของการมีีฉัันทามติิร่่วมกััน
แทนการโหวตหาผู้้�ชนะ โดยการตััดสิินใจนั้้�นก็็มาจากการไตร่่ตรอง
รอบด้้านจากพื้้�นฐานข้้อมููล ความรู้้�  และข้้อเท็็จจริิง เพื่่�อให้้ได้้
ผลลััพธ์ที่์ น่่่� าเชื่่อถื่่
� อ� และเป็็นการกระทำำ�ที่่เ� ปิิดเผยและเป็็นสาธารณะ
ที่่�ประชาชนทุุกคนสามารถรัับรู้้�ด้้วยได้้
อุุดรธานีีนั้้�นเป็็นเมืืองที่่�เติิบโตขึ้้�นเรื่่�อย ๆ เมื่่�อก่่อนนั้้�นหาก
ต้้องการรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน ก็็จะมองผ่่านมิิติขิ องชุุมชน
กล่่าวคืือ อาจมีีการลงพื้้�นที่่�เพื่่�อรัับฟัังความเห็็นของประชาชน
ที่่อ� าศััยอยู่่�ในชุุมชนต่่าง ๆ หรืือมีีประธานชุุมชนเป็็นสื่่อ� กลางเพื่่�อส่่งต่่อ
ความต้้องการของประชาชนให้้กัับเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้รัับรู้้� 
แต่่เมื่่อ� เมืืองขยายใหญ่่ขึ้้�น การมองเมืืองผ่่านมิิติชุิ มุ ชนเพีียงอย่่างเดีียว
อาจไม่่เพีียงพอ เพราะนอกจากจะมีีประชากรที่่�อาศััยในชุุมชนแล้้ว 
ยัังมีีประชากรแฝงซึ่่ง� อาจเป็็นผู้้ค� นจากที่่อื่่� น� ๆ ที่่ย้� า้ ยเข้้ามาประกอบ
อาชีีพในเมืืองอุุดรและประชากรที่่อยู่่
� กั� นั แบบสัังคมคนเมืืองซึ่่ง� ไม่่ได้้
มีีปฏิิสััมพัันธ์์เท่่ากัับคนในชุุมชน
สภาพลเมืืองที่่กำ� ำ�ลังั จะเกิิดขึ้้น� ในอุุดรธานีี จึึงจะเป็็นแนวคิิด
ที่่�มาอุุดช่่องว่่างในมิิติิประชากรแฝง ชุุมชนเสมืือน และชุุมชนเมืือง
ดัังกล่่าว และเป็็นการสร้้างพื้้�นที่่ใ� ห้้คนเข้้ามาร่่วมบริิหารเมืืองด้้วยกััน
โครงสร้้างสภาพลเมืืองของเทศบาลนครอุุดรธานีีคืือ  เทศบาลนครอุุดรธานีีนั้้�นแบ่่งออกเป็็น 4 เขตด้้วยกััน ซึ่่�งแต่่ละเขตก็็ย่่อยออกมา
เป็็นชุุมชน รวมทั้้�ง 4 เขตแล้้วจะได้้ 105 ชุุมชน ซึ่่ง� ได้้รวมกลุ่่�มชุุมชน
ที่่อยู่่
� ใ� กล้้กันั มาเป็็นสภาชุุมชน รวมทั้้�งสิ้้น� 19 กลุ่่ม� ชุุมชน  ซึ่่ง� สมาชิิก
ในสภาก็็จะประกอบไปด้้วย สมาชิิกโดยตำำ�แหน่่ง เช่่น ประธานชุุมชน
ประธาน อสม. ประธานชมรมผู้้�สููงอายุุ และจะมีีสมาชิิกที่่�มาจาก

เกณฑ์์ผู้�ท้ รงคุุณวุุฒิซึ่ิ ง่� เป็็นผู้้เ� ชี่่ย� วชาญในด้้านต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่ม� า ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�อาวุุโส
หรืือเยาวชน โดยไม่่จำำ�กััดเพศหรืือวััย   
จากสภาชุุมชนก็็จะกลายเป็็นสภาเขต 4 สภาเขต ซึ่่ง� ก็็จะเพิ่่�มผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
เข้้ามา เพราะใน 1 เขตนั้้�นมีีองค์์กรหรืือหน่่วยงานอื่่�น ๆ นอกเหนืือจากชุุมชน
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในสภาเขต จึึงอาจหมายถึึงตััวแทนขององค์์กรต่่าง ๆ เช่่น บุุคลากร
จากมหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี มหาวิิทยาลััยการกีีฬา ฯลฯ ซึ่่�งจะเข้้ามาโดย
ตำำ�แหน่่ง ส่่วนตััวแทนจากชุุมชนนั้้�นให้้สภาชุุมชนเลืือกตััวแทนเข้้ามา 1 ท่่าน
นั่่�นหมายถึึงว่่าในสภาเขตนั้้�นจะประกอบไปด้้วย ตััวแทนจากฝ่่ายชุุมชน 1 ท่่าน
และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากหน่่วยงานอื่่�น ๆ
จากนั้้�นจึึงเป็็นสภาใหญ่่ที่่ค� รึ่่ง� หนึ่่ง� จะประกอบไปด้้วย สมาชิิกโดยตำำ�แหน่่ง
ซึ่่�งเป็็นตััวแทนจากองค์์กรระดัับจัังหวััด เช่่น ประธานหอการค้้า ประธานสภา
อุุตสาหกรรม ประธานธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว ประธานส่่งเสริิมพ่่อค้้าจีีน ประธานชุุมชน
ชาวเวีียดนาม สถาบัันการศึึกษา ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในวิิชาชีีพต่่าง ๆ เครืือข่่ายต่่าง ๆ
และมีีตััวแทนจากสภาเขตขึ้้�นมาด้้วย
วัันที่่� 13 มกราคม 2565 ที่่ผ่่� านมานัับเป็็นครั้้ง� แรกที่่มีี� การประชุุมนโยบาย
เร่่งด่่วน “การจััดตั้้�งสภาพลเมืืองอุุดรธานีี” ในระดัับเมืือง ซึ่่�งนอกจากจะได้้
มีีตััวแทนจากสภาชุุมชน และตััวแทนจากภาคส่่วนต่่าง ๆ ในระดัับเมืืองตามที่่�ได้้
กล่่าวไปเข้้าร่่วมประชุุมแล้้ว ยังั ได้้รับั เกีียรติิจาก รศ.ดร. สถาพร เริิงธรรม อาจารย์์
สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น และ ร.ศ. บััวพันั ธ์์ พรมพัักพิิง
อาจารย์์ ป ระจำำ� สาขาสัั ง คมศาสตร์์ คณะมนุุ ษ ยศาสตร์์ แ ละสัั ง คมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น หััวหน้้ากลุ่่ม� วิิจัยั ความอยู่่�ดีีมีีสุขุ และการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
เข้้าร่่วมในการประชุุมเพื่่�อร่่วมเสนอความคิิดเห็็นและกำำ�หนดแนวทางการจััดตั้้�ง
สภาพลเมืืองอุุดรธานีีเช่่นกััน ซึ่่�งในการประชุุมสภาพลเมืืองนั้้�นก็็ได้้มีีการหยิิบยก
ประเด็็นต่่าง ๆ ขึ้้น� มาพููด เช่่น ทิิศทางในการส่่งเสริิมการท่่องเที่่ย� วของจัังหวััดอุุดรธานีี
โดยการสร้้างถนนวััฒนธรรมและฟื้้�นฟููย่่านเศรษฐกิิจอุุดร การนำำ�เอาอััตลัักษณ์์
ด้้านเมืืองที่่มีี� วััฒนธรรมหลากหลายขึ้้น� มาเป็็นจุุดเด่่นเพื่่�อสร้้างจุุดแลนด์์มาร์์กใหม่่
ในการดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว เป็็นต้้น
สภาพลเมืือง จึึงเป็็นเสมืือนวงสนทนาที่่�รัับฟัังความเห็็นจากประชาชน
ทุุกคนไม่่ว่่าจะในมิิติิชุุมชน มิิติิเมืือง หรืือมิิติชุิ ุมชนเสมืือน เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ประชาชน
ได้้มาออกแบบเมืืองในฝัันร่่วมกััน ซึ่่�งจะเป็็นไปอย่่างโปร่่งใสและตอบสนอง
ความต้้องการของประชาชนอย่่างแท้้จริิง

แผนผัังสภาพลเมืือง
สภาพลเมืือง

ตััวแทนองค์์กรระดัับจัังหวััด + ตััวแทนสภาเขต

สภาเขต 4 สภา

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ + ตััวแทนสภาชุุมชน

สภาชุุมชน ประมาณ 30 สภา

ตััวแทนจากชุุมชนที่่�ใกล้้เคีียงกััน 4-5 ชุุมชนต่่อ 1 สภา
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เทศบาลฯ ใส่่ใจสุุขภาพ

คืืบหน้้ากว่่า 90%

ศููนย์์ออกกำำ�ลัังกายฯ เพื่่�อผู้้�สููงอายุุ ที่่�หนองประจัักษ์์
เมื่่�อพิิธีียกเสาเอกเสร็็จสิ้้�น คืือ การส่่งสััญญาณอย่่าง
เป็็นทางการของการเปิิด “โครงการก่่อสร้้างศููนย์์ออกกำำ�ลัังกาย
และนัันทนาการผู้้�สููงอายุุ” หลัังจากที่่�ทางเทศบาลนครอุุดรธานีี
มีีความตั้้� ง ใจแน่่ ว แน่่ ที่่� จ ะจัั ด หาสถานที่่� เ พื่่� อ เป็็ น แหล่่ ง พบปะ
ทำำ�กิิจกรรมกัันของเหล่่าผู้้�สููงอายุุโดยเลืือกบริิเวณที่่�เคยเป็็นที่่�ตั้้�ง
ของเรืือนฉัั ต รไพฑูู รย์์ ศาลาอเนกประสงค์์ ซึ่่� ง อยู่่�ใกล้้ กัั บ ลาน
สเก็็ตบอร์์ด ณ สวนสาธารณะหนองประจัักษ์์ศิลิ ปาคม เป็็นสถานที่่�
เพื่่�อก่่อสร้้างโครงการในครั้้�งนี้้�
ก่่อนจะกลายมาเป็็นโครงการดัังกล่่าว ทางเทศบาลนครอุุดรธานีี
ได้้ รัั บ ข้้ อ เสนอแนะความคิิ ด ในการออกแบบทั้้� ง จากประชาชน
อาสาสมััครสาธารณสุุข (อสม.) แกนนำำ�ชุุมชนเขต  1–เขต  4 และ
ชมรมผู้้�สููงอายุุเทศบาลนครอุุดรธานีี  เพื่่�อให้้สามารถตอบโจทย์์การ
ใช้้งานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิภิ าพและสอดคล้้องกัับความต้้องการของ
กลุ่่ม� ผู้้�สููงวััย ตามหลัักการ Universal Design ที่่ส� ามารถใช้้สอยอาคาร
ได้้อย่่างเหมาะสมตามกลุ่่�มเป้้าหมายโดยให้้ความสำำ�คััญกัับ
- Fairness ความเสมอภาคในการใช้้งาน ทุุกคนในสัังคม
เมืืองดอกจาน
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สามารถใช้้งานได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่มีีการแบ่่งแยกและเลืือกปฏิิบัติั ิ
- flexibility มีีความยืืดหยุ่่�นในการใช้้งานของพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ
- Simplicity มีีความเรีียบง่่ายและเข้้าใจได้้ดีี  เช่่น มีีภาพ
หรืือคำำ�อธิิบาย ที่่�เรีียบง่่ายสำำ�หรัับคนทุุกประเภท  ไม่่ว่่าจะมีีความรู้้�
ระดัับไหนอ่่านหนัังสืือออกหรืือไม่่ อ่่านภาษาต่่างประเทศได้้หรืือไม่่ 
หรืืออาจใช้้รููปภาพเป็็นสััญลัักษณ์์สากล สื่่�อสารให้้เข้้าใจได้้ง่่าย ฯลฯ
- Understanding มีีข้้อมููลเพีียงพอสำำ�หรัับการใช้้งาน
- Safety มีีความทนทานต่่อการใช้้งานที่่ผิ� ดิ พลาด เช่่น ระบบ
ป้้องกัันอัันตรายหากมีีการใช้้ผิิดพลาด รวมทั้้�งใช้้เสีียหายโดยง่่าย
- Energy conservation ทุ่่�นแรง เช่่น ใช้้ก๊อ๊ กแบบยกขึ้้น� –กดลง
แทนการใช้้มืือขัันก๊๊อกแบบเป็็นเกลีียวเป็็นต้้น
- Space มีีขนาดและสถานที่่� ที่่�เหมาะสมสามารถใช้้งาน
เพื่่�อคนร่่างกายใหญ่่โต  คนที่่�เคลื่่�อนไหวร่่างกายยาก เช่่น คนพิิการ
ที่่�มีีรถเข็็นคัันใหญ่่ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับหมุุนรถกลัับไปมาในบริิเวณ
ห้้องน้ำำ��

“ศููนย์์ออกกำำ�ลังั กายและนัันทนาการผู้้�สููงอายุุ” ถููกออกแบบ
ให้้เป็็นอาคารคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก 2 ชั้้�น และเชื่่�อมทางเดิินเข้้ากัับ
อาคารฉััตรไพฑููรย์์ โดยจะมีีพื้้�นที่่�ใช้้สอยภายในอาคารประมาณ
2,000 ตารางเมตร แบ่่งการปรัับปรุุงออกเป็็นสองส่่วนคืือ อาคาร
ฉััตรไพฑููรย์์ และอาคารก่่อสร้้างใหม่่ 
สำำ�หรัับการปรัับปรุุง “อาคารฉััตรไพฑููรย์์” ประกอบด้้วย พื้้�นที่่�
ภายนอกอาคาร ซึ่่�งจะออกแบบให้้มีีลานกิิจกรรม ทางลาด พร้้อม
หลัังคาคลุุม ซุ้้�มทางเดิินเข้้าสู่่�อาคาร และอาคารทางลาดเชื่่�อม
กัับอาคารใหม่่ ส่่วนพื้้�นที่่�ภายในจะถููกแบ่่งเป็็นโถงพัักคอย พื้้�นที่่�
ประชาสััมพัันธ์์ ห้้องสมุุด ที่่�นั่่�งอ่่านหนัังสืือ มุุมตรวจสุุขภาพ  และ
มุุม Internet
ในส่่วนของอาคารใหม่่สููง 2 ชั้้น� นั้้�น ชั้้�นที่่� 1 จะประกอบไปด้้วย
ลานกิิจกรรม ห้้องออกกำำ�ลัังกาย ห้้องน้ำำ��ชาย-หญิิง ห้้องน้ำำ��ผู้้�พิิการ
และห้้องวารีีบำำ�บััด ซึ่่�งเป็็นห้้องที่่�จะช่่วยดููแลสุุขภาพ ร่่างกายของ
ผู้้�สููงวััยในเชิิงลึึกด้้วยการใช้้น้ำำ��เป็็นหลััก อีีกทั้้�ง ด้้วยทำำ�เลของโครงการ
นี้้�ยังั ตั้้ง� อยู่่�ภายในสวนสาธารณะหนองประจัักษ์์ นอกจากจะได้้สัมั ผััส
บรรยากาศอัันร่่มรื่่น� ของธรรมชาติิจากต้้นไม้้นานาพรรณที่่ร� ายล้้อมแล้้ว
ยัังพร้้อมด้้วยลานจอดรถ และลู่่-� เลนสำำ�หรัับผู้้ที่� ่�ชื่่น� ชอบปั่่�นจัักรยาน
วิ่่ง� หรืือเดิินออกกำำ�ลังั กาย เพื่่�อเติิมออกซิิเจนได้้แบบเต็็มปอดอีีกด้้วย
เหล่่านี้้�เป็็นการเตรีียมความพร้้อมของเทศบาลนครอุุดรธานีีสู่่�การ
เป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุในภายหน้้า

สำำ�หรัับความคืืบหน้้าของการก่่อสร้้างโครงการฯ ปััจจุุบััน
งานโครงสร้้าง ก้้าวหน้้าไปแล้้วกว่่า 90% โดยเฉพาะงานสถาปััตย์นั้้์ น�
กำำ�ลัังเดิินหน้้า ในส่่วนของการมุุงหลัังคา งานฉาบ ปููพื้้�นกระเบื้้�อง
เป็็นต้้น
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น้้อมนำำ� 3 โครงการตามแนวทางพระราชดำำ�ริิด้้านสาธารณสุุข

สู่่�หลัักปฏิิบััติิเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
เรื่่� อ งสุุ ข ภาพร่่ า งกายนั้้� น เป็็ น เรื่่� อ งสำำ� คัั ญ บ่่ ง บอกถึึ ง
คุุณภาพชีีวิิตของประชาชนในพื้้น� ที่่�ได้้ ทั้้�งนี้้� เทศบาลนครอุุดรธานีี
ได้้มอบความห่่วงใยต่่อสุุขภาพประชาชน ด้้วยการมุ่่�งเน้้นใส่่ใจเรื่่อ� ง
สาธารณสุุขในทุุก ๆ ด้้าน เช่่น เรื่่อ� งควบคุุมและป้้องกัันโรคภััยไข้้เจ็็บ
การอบรมพื้้�นฐานการดููแลสุุขภาพสำำ�หรัับประชาชนทุุกช่่วงวััย
ซึ่่�งเริ่่�มตั้้�งแต่่ทารกที่่�อยู่่�ในครรภ์์ ไปจนถึึงผู้้�สููงอายุุ ผ่่านโครงการ
ต่่าง ๆ นอกจากนี้้� เทศบาลนครอุุดรธานีี ยัังน้้อมนำำ�โครงการตาม
แนวทางพระราชดำำ�ริิด้้านสาธารณสุุขทั้้�ง 3 โครงการ มาส่่งเสริิม
ให้้ประชาชนทุุกช่่วงวััยในพื้้�นที่่�ได้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
โดยสำำ�นักั สาธารณสุุขและสิ่่ง� แวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี 
ได้้น้อ้ มนำำ�แนวทางปฏิิบัติั ิ ภายใต้้โครงการแรกตามแนวพระราชดำำ�ริิ
คืือ  “โครงการส่่งเสริิมโภชนาการและสุุขภาพอนามััยแม่่และเด็็ก”
ของ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี  ในการให้้ความรู้้�แก่่เจ้้าหน้้าที่่�อาสา
สมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น (อสม.) ในชุุมชนเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อเป็็นการเฝ้้าระวัังภาวะโภชนาการ พััฒนาการ สุุขภาพ
อนามััยแม่่และเด็็กได้้อย่่างถููกต้้อง สร้้างเสริิมสุุขภาพเด็็กตั้้�งแต่่
ในครรภ์์มารดาไปจนถึึงวััยเรีียน ให้้มีีพััฒนาการที่่�ดีี  เจริิญเติิบโต
ได้้สมบููรณ์์ตามช่่วงอายุุวัยั  ผ่่านกิิจกรรมและโครงการต่่าง ๆ มากมาย
อาทิิ โครงการเยี่่ย� มคุุณแม่่มืือใหม่่หลัังคลอด ตามชุุมชนต่่าง ๆ ในเขต
เทศบาล ส่่งเสริิมให้้เด็็กในวััยแรกเกิิดได้้รัับน้ำำ��นมจากมารดาตลอด
เมืืองดอกจาน
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6 เดืือน หลัังคลอดควบคู่่�กัับอาหารเสริิมตามวััยจนกระทั่่�งอายุุ 2 ปีี
หรืือนานกว่่านั้้�น ตามหลัักขององค์์การอนามััยโลก (WHO) ทั้้�งยััง
จััดให้้มีีการคััดเลืือก “หนููน้้อยนมแม่่” จากมารดา-ทารกหลัังคลอดที่่�
เลี้้ย� งลููกด้้วยนมมาอย่่างเดีียวอย่่างน้้อย 6 เดืือน จาก 105 ชุุมชน ในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี  และมอบเกีียรติิบัตั รให้้กับั “หนููน้้อยนมแม่่”
ที่่�ได้้รัับคััดเลืือก เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังใจให้้คุุณแม่่มืือใหม่่

แนวทางพระราชดำำ�ริิด้้านสาธารณสุุขต่่อมา คืือ “โครงการ
ควบคุุมโรคขาดสารไอโอดีีน” ของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้ากรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี โครงการนี้้�
จััดตั้้ง� ขึ้้น� ด้้วยวััตถุปุ ระสงค์์ให้้เด็็กในวััยเจริิญเติิบโตได้้รับั สารไอโอดีีน
ที่่�เพีียงพอต่่อความต้้องการของร่่างกายในหญิิงตั้้�งครรภ์์และหญิิง
หลัังคลอดบุุตร 6 เดืือน ป้้องกัันความพิิการทางสมองที่่�เกิิดกัับเด็็ก
ผ่่านการรณรงค์์ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการอาหาร รวมไปถึึงครััวเรืือน
ร้้านอาหาร โรงเรีียน โรงพยาบาลใช้้เกลืือเสริิมไอโอดีีนในการปรุุง
อาหาร รวมถึึงการแจกจ่่ายยาเม็็ดเสริิมไอโอดีีน เหล็็กและกรดโฟลิิก
ให้้แก่่หญิิงตั้้�งครรภ์์จนถึึง 6 เดืือนหลัังการคลอด และการเสริิม
ไอโอดีีนในน้ำำ��ดื่่�มตามสถานที่่�ต่่าง ๆ  อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าการรณรงค์์นั้้�นสำำ�เร็็จลุุล่่วง จึึงมีีวิิธีีการติิดตามผลพร้้อมสุ่่�มตรวจ
คุุณภาพเกลืือบริิโภคในครััวเรืือนโดยใช้้มาตรฐานคุุณภาพเกลืือจาก
แหล่่งผลิิต แหล่่งจำำ�หน่่าย และความครอบคลุุมในการใช้้เกลืือเสริิม
ไอโอดีีนที่่�มีีคุุณภาพในระดัับครััวเรืือน ตลอดจนการตรวจปริิมาณ
ไอโอดีีนในปััสสาวะของหญิิงตั้้�งครรภ์์ เป็็นต้้น
สำำ�หรัับ “โครงการสืืบสานพระราชปณิิธานสมเด็็จย่่า ต้้านภััย
มะเร็็งเต้้านม” ภายใต้้ มููลนิิธิถัิ นั ยรัักษ์์ ในพระราชููปถััมภ์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี ด้้วยทรงมีีพระราชดำำ�ริช่่ว
ิ ยเหลืือหญิิงไทย
ให้้พ้้นภััยจากมะเร็็งเต้้านม เป็็นโครงการที่่�สามซึ่่�งทางเทศบาล
นครอุุดรธานีี  ได้้ให้้ความสำำ�คััญพร้้อมรณรงค์์ให้้ประชากรหญิิง
ที่่�มีีอายุุระหว่่าง 30-70 ปีี สามารถตรวจเต้้านมด้้วยตนเองได้้
โดยจะเริ่่�มจาก พััฒนาศัักยภาพของ อสม. ให้้มีีความรู้้�และทัักษะ
ในการตรวจเต้้านมด้้วยตนเองก่่อน
ทั้้�งนี้้� โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ยัังได้้เปิิดรองรัับ
ในการให้้บริิการขั้้น� พื้้�นฐานในการตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านม พร้้อม
อบรมให้้ความรู้้� อสม. เพื่่�อให้้เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการประชาสััมพัันธ์์
ให้้ความรู้้ใ� นวิิธีีการตรวจมะเร็็งเต้้านมด้้วยตนเองไปยัังชุุมชน และจััด
ให้้มีีการติิดตามผลระยะยาวเพื่่�อนำำ�ข้อมูู
้ ลที่่ไ� ด้้มาเป็็นแนวทางในการ
ป้้องกัันมะเร็็งเต้้านมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป 
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สำำ�หรัับ ข้้อมููลภาพรวมยอดการฉีีดวััคซีีนในจัังหวััดอุุดรธานีี 
จากสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี บนเพจ “อุุดรปลอดภััย”
ได้้อััปเดตสถานการณ์์ COVID-19 ในจัังหวััดอุุดรธานีี  และเปิิดเผย
รายงานสััดส่่วนการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 จ.อุุดรธานีี ณ วัันที่่� 31 มกราคม
2565 ระบุุว่่า จากการดำำ�เนิินการจััดการวััคซีีนในเชิิงรุุก และได้้ทำำ�การ
ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ให้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมายซึ่่�งรวมวััคซีีนที่่�ได้้รัับ
และได้้ทำำ�การฉีีดไปแล้้ว ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 เมษายน 2564-31 มกราคม
2565 รวมทั้้�งสิ้้�น 2,065,879 โดส แบ่่งออกเป็็น

• เข็็ม 1 จำำ�นวน 958,240 โดส คิิดเป็็น 67.05%
• เข็็ม 2 จำำ�นวน 892,082 โดส คิิดเป็็น 62.42%
• เข็ม 3 จ�ำนวน 200,341 โดส คิดเป็น 14.02%
• เข็ม 4 จ�ำนวน 15,216 โดส คิดเป็น 1.06%

เร่่งฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19
สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�

ภารกิิจหลัักในการให้้บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน COVID-19
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาด และส่่งเสริิมให้้ประชาชนได้้เข้้าถึงึ วััคซีีน
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 นั้้�น เทศบาลนครอุุดรธานีี
ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2564 เพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวน
ผู้้�ที่่�ได้้รับั การฉีีดวััคซีีนให้้มากขึ้้น� เป็็นไปตามเป้้าหมายและนโยบาย
ในการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่� โดยดำำ�เนิินการภายใต้้โรงพยาบาล
เทศบาลนครอุุดรธานีี
ในช่่วงปีีที่ผ่่่� านมา สำำ�หรัับวััคซีีนที่่โ� รงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้นำำ�มาให้้บริิการแก่่ประชาชน พร้้อมเปิิดลงทะเบีียน
ผ่่านแอปพลิิเคชััน Line Officials แก่่ผู้้ที่� อ่� าศััยและทำำ�งานอยู่่�ในพื้้�นที่่�
เทศบาลฯ ได้้เลืือกฉีีดวััคซีีนตามความประสงค์์นั้้น�  จะประกอบไปด้้วย
ซิิโนแวค (Sinovac) แอสตร้้าเซนเนก้้า (AstraZeneca) และซิิโนฟาร์์ม
(Sinopharm) ซึ่่�งเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้รัับการจััดสรรครั้้�งแรก
ในช่่วงเดืือนสิิงหาคม 2564 จำำ�นวน 5,600 คน หรืือ 11,200 โดส
ตามเกณฑ์์ ร าชวิิ ท ยาลัั ย จุุ ฬ าภรณ์์ กำำ� หนด และได้้ ดำำ� เนิิ น การ
อย่่างต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด ทั้้�งยัังได้้เปิิดศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด 2019 ของ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี 
ขึ้้�นบริิเวณชั้้�น 4 ชองศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา อุุดรธานีี  เพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกในการให้้บริิการสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความประสงค์์
ในการฉีีดวััคซีีน
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากยัังมีีกลุ่่�มประชาชนบางส่่วนเข้้ามา
รัับบริิการเป็็นจำำ�นวนน้้อยกว่่าที่่�คาดการณ์์ โดยเฉพาะกลุ่่�ม 608
ประกอบไปด้้วย
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• กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป 
• กลุ่่ม� ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคประจำำ�ตัว ั 7 โรค คืือ โรคทางเดิินหายใจเรื้้อรั
� งั
โรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคไตวายเรื้้�อรััง โรคหลอดเลืือดสมอง
โรคอ้้วน โรคมะเร็็ง และโรคเบาหวาน
• กลุ่่�มหญิิงตั้้�งครรภ์์ อายุุครรภ์์ 12 สััปดาห์์ขึ้้�นไป 
สำำ� หรัั บ ประชาชนในกลุ่่� ม เสี่่� ย งนี้้� ยัั ง มีีจำำ� นวนผู้้� เข้้ า มารัั บ
บริิการฉีีดวััคซีีนจำำ�นวนไม่่มาก เนื่่�องด้้วยปััจจััยหลาย ๆ อย่่าง และ
ความไม่่สะดวกในการเดิิ น ทางในกลุ่่� ม ผู้้�ป่่ ว ยติิ ด เตีียง ผู้้�พิิ ก าร
ด้้วยความห่่วงใยทางเทศบาลนครอุุดรธานีี จึึงได้้มอบหมายหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องจััดสรรวััคซีีนให้้ทั่่�วถึึงโดยเร่่งด่่วน
ทั้้�งนี้้� ทางเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้กำำ�หนดแผนการจััดการ
ฉีีดวััคซีีนเชิิงรุุกให้้กัับประชาชน 3 รููปแบบ ได้้แก่่  การให้้บริิการ
ที่่ศูู� นย์์บริิการสาธารณสุุขของเทศบาล การให้้บริิการที่่ศ� าลากลางบ้้าน
ของแต่่ละชุุมชน สำำ�หรัับกลุ่่ม� 608 ที่่ยั� งั สามารถเดิินทางในระยะใกล้้ได้้
ส่่วนผู้้�พิกิ าร ผู้้�ป่ว่ ยติิดเตีียง ผู้้ที่� มีี่� โรคเรื้้อรั
� งั  ทางเทศบาลนครอุุดรธานีี
จะจััดเจ้้าหน้้าที่่เ� ข้้าฉีีดวััคซีีนเชิิงรุุกบริิการให้้ถึึงบ้้าน ผู้้�มีีความประสงค์์
ที่่�จะขอรัับวััคซีีนสามารถติิดต่่อขอลงทะเบีียนได้้กัับศููนย์์บริิการ
สาธารณสุุขของเทศบาลนครอุุดรธานีี หรืือ อสม. ที่่�อยู่่�ใกล้้บ้้าน

โดยกลุ่่ม� นัักเรีียน อายุุ 12-18 ปีี ฉีีดเข็็ม 1 ไปแล้้ว 93,138 คน
คิิดเป็็น 92.6% และฉีีดเข็็ม 2 ไปแล้้ว  88,342 คน คิิดเป็็น 87.9%
ซึ่่�งกลุ่่�มเป้้าหมายใหม่่ที่่�จะทำำ�การฉีีดวััคซีีนต่่อไป คืือ  เด็็กที่่�มีีอายุุ
ระหว่่าง 5-11 ขวบ และเป็็นกลุ่่�มโรคเสี่่�ยง 7 กลุ่่�มโรค ได้้แก่่ โรคอ้้วน
โรคทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง โรคหอบหืืดที่่�มีีอาการปานกลาง/รุุนแรง
โรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคหลอดเลืือดสมอง โรคไตวายเรื้้�อรััง
โรคมะเร็็งและภาวะภููมิิคุ้้�มกัันต่ำำ�� โรคเบาหวาน โรคพัันธุุกรรมรวมทั้้�ง
กลุ่่ม� อาการดาวน์์ เด็็กที่่มีี� ภาวะบกพร่่องทางระบบประสาทอย่่างรุุนแรง
มีีพััฒนาการช้้า
ล่่าสุุด โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้เปิิดให้้บริิการแบบ
Walk-In วััคซีีนซิิโนแวค ซิิโนฟาร์์ม แอสตร้้าเซนเนก้้า และไฟเซอร์์
พร้้อมให้้บริิการฉีีดวััคซีีนเข็็ม 3 และ 4 เป็็นที่่�เรีียบร้้อย รวมถึึงเด็็ก
อายุุ 5 ปีีขึ้้�นไป ที่่�เคยรัับวััคซีีน ซิิโนฟาร์์ม เข็็ม 1 หรืือ รัับซิิโนฟาร์์ม
เข็็ม 1 และ 2 ไปแล้้ว ผู้้�ปกครองสามารถนำำ�บุตุ รหลานมารัับบริิการเข็็ม
2 และ 3 ได้้ด้ว้ ยเช่่นกััน โดยสามารถเข้้ามารัับบริิการได้้ที่โ่� รงพยาบาล
เทศบาลนครอุุดรธานีี ทุุกวัันจัันทร์์-ศุุกร์์ เว้้นวัันหยุุดราชการและ
วัันนัักขััตฤกษ์์ เวลา 09.00-15.30 น. (งดให้้บริิการในเวลา 12.00-13.00 น.)
หากมีีข้้อสงสััยเพิ่่�มเติิมสามารถสอบได้้ที่่� โทร. 0 4224 2647
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เทศบาลฯ รัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

แหล่่งเรีียนรู้้�สวนป่่า เทศบาล 8
ป่่าร่่มรื่่�นที่่�อุุดมไปด้้วยสมุุนไพร
ใจกลางเมืืองอุุดรธานีี

ในขณะที่่�เมืืองยัังคงพััฒนาไปเรื่่�อย ๆ ก็็มีีสิ่่�งปลููกสร้้างและ
ตึึกรามบ้้านช่่องผุุดมามากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ แทนพื้้�นที่่�สีีเขีียว ตามเมืือง
ใหญ่่ต่่าง ๆ จึึงมัักจะมีีปััญหาการขาดแคลนพื้้�นที่่�สีีเขีียว ซึ่่�งเมื่่�อนาน
วัันไป ก็็จะทำำ�ให้้เกิิดปััญหาอื่่�น ๆ ตามมา เช่่น ปััญหาทางมลภาวะ
อากาศร้้อน ส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของประชากรในพื้้�นที่่นั้้� น� ๆ
ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีเองก็็ประสบปััญหาพื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�ลดลง
ในขณะที่่�เมืืองโตขึ้้�น เทศบาลนครอุุดรธานีีจึึงต้้องเร่่งแก้้ไขปััญหา
ด้้วยการพยายามเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว  ไม่่ว่่าจะเป็็นการปลููกต้้นไม้้เพิ่่�ม
ในสวนสาธารณะ หรืือการปลููกต้้นไม้้ตามทางเท้้า และการรัักษา
พื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�มีีอยู่่�ในอดีีตให้้ยัังคงไม่่ถููกรุุกล้ำำ�� 
พื้้น� ที่่สีี� เขีียวขนาดใหญ่่อีีกแห่่งหนึ่่ง� ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
ที่่�ยัังคงแน่่นขนััดไปด้้วยไม้้นานาพรรณ ยืืดหยััดให้้ร่่มเงาและความ
ร่่มรื่่�นใจกลางเมืืองอุุดรธานีีนั่่�นก็็คือ 
ื แหล่่งเรีียนรู้้�สวนป่่า เทศบาล 8
ย้้อนกลัับไปกว่่า 60 ปีีก่่อน ก่่อนพ.ศ. 2500 สวนป่่าแห่่งนี้้�คือื
ป่่าช้้าด้้านตะวัันตกวััดบ้้านจิิก (วััดทิิพยรััฐนิิมิติ ร) ซึ่่ง� มีีพื้้�นที่่ค� รอบคลุุม
ไปถึึงวิิทยาลััยพละ ป่่าแห่่งนี้้�เป็็นป่่าไม้้เต็็งรัังที่่�สมบููรณ์์ไปด้้วยไม้้
นานาพรรณและเป็็นพื้้�นที่่ส� าธารณะที่่ไ� ม่่มีีเจ้้าของจัับจอง จนกระทั่่�ง
เมืืองดอกจาน
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ในปีีพ.ศ. 2500–2506 จึึงเริ่่�มมีีผู้้�คนเข้้ามาจัับจองมากขึ้้�น และมีี
คณะบุุคคลเข้้ามาพััฒนาปรัับปรุุงพื้้�นที่่�เป็็นสนามแข่่งม้้าซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�
กว่่า 160 ไร่่ ในปีี พ.ศ. 2508 ประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�บริิเวณนั้้�นจึึงขอ
สงวนพื้้�นที่่�ไว้้ 12 ไร่่ โดยวางแผนที่่จ� ะทำำ�เป็็นสวนสััตว์์
ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2509 เทศบาลเมืืองอุุดรธานีี (ณ ขณะนั้้�น
ยัังไม่่เป็็นเทศบาลนครอุุดรธานีี) ได้้มีีการขยายขอบเขตออกมา คณะ
ผู้้�บริิหารจึึงได้้สร้้างศููนย์์อนามััยเทศบาล 8 และโรงเรีียนเทศบาล 8
(ไทยรััฐวิิทยา 72) ทำำ�ให้้สวนป่่าแห่่งนี้้�เหลืือพื้้�นที่่�ประมาณ 6.7 ไร่่ 
ซึ่่ง� ได้้รับั การดููแลและปรัับปรุุงโดยชุุมชนที่่อ� าศััยอยู่่�บริิเวณรอบสวนป่่า
โดยได้้มีีการปลููกสมุุนไพรเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในสวนป่่าแห่่งนี้้�
ในปีี พ.ศ. 2549 นั้้�น สวนป่่าแห่่งนี้้�ก็็ได้้รัับความร่่วมมืือจาก
ชุุมชนรอบ ๆ ได้้แก่่ ชุุมชนศรีีชมชื่่�น 1 ชุุมชนศรีีชมชื่่�น 2 ชุุมชน
ศรีีชมชื่่�น 3 ชุุมชนบ้้านจิิก ชุุมชนผาสุุก ชุุมชนศรีีสุุข ชุุมชนโพธิ์์�ทอง
ชุุมชนหนองเตาเหล็็ก ชุุมชนพลบดีีศรีีอุุดร ชุุมชนพิิชััยรัักษ์์ ชุุมชน
หนองหิิน ชุุมชนบ้้านช้้าง จนมีีสมุุนไพรปลููกอยู่่�ในพื้้�นที่่�สวนป่่ากว่่า
108 ชนิิด

แม้้จะมีีสมุุนไพรกว่่า 108 ชนิิด แต่่ปััญหาหลัักก็็คือ 
ื การขาด
การดููแล ซึ่่ง� เมื่่�อก่่อนจะมีีชุุมชนกัับผู้้�สููงอายุุเข้้าไปทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
แต่่ไม่่มีีเจ้้าหน้้าที่่ดูู� แล ไม่่มีีงบประมาณมาเสริิมต่่อ ในตอนนี้้�จึึงนัับได้้
ว่่าหััวใจหลัักของสวนป่่าเทศบาล 8 คืือความร่่วมมืือของชาวบ้้าน
ที่่�พอมีีต้้นไม้้อะไรก็็เอามาแลกเปลี่่�ยนกััน ส่่วนไม้้เต็็งรัังที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
ก็็ปล่่อยให้้เติิบโตตามธรรมชาติิ แต่่เมื่่�อต้้นไม้้เยอะขึ้้�น คนจะเข้้าไป
เรีียนรู้้�ก็็เข้้าไปใช้้ประโยชน์์ได้้น้้อย เพราะมีีปััญหาที่่ต� ามมาคืือ ยุุงที่่�
เยอะตามไปด้้วย เจ้้าหน้้าที่่�เลยต้้องทำำ�ให้้ป่่าโปร่่งและไม่่รก เด็็ก ๆ
จะได้้เข้้าไปทำำ�กิิจกรรมตรงนั้้�นได้้บ่่อยขึ้้�น
เทศบาลนครอุุ ด รธานีีจึึงได้้ มีี นโยบาลพัั ฒ นาสวนป่่ า
เทศบาล 8 ให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�  โดยร่่วมมืือกัับชุุมชนและสำำ�นััก
บริิหารพื้้�นที่่� อนุุรัักษ์์ที่่� 10 อุุดรธานีี  และศููนย์์อนุุรัักษ์์ พัันธุ์์�พืืช 
อ.สัังคม จ.หนองคาย รวมไปถึึงโรงเรีียนเทศบาล 8 และศููนย์์บริิการ
สาธารณสุุขเทศบาล 8 ในการพััฒนาพื้้�นที่่ต� รงนี้้� โดยวางแผนไว้้ว่่าจะ
มีีการจััดฐานการเรีียนรู้้�ในสวนป่่าเทศบาล 8 ทั้้�งหมด 5 ฐาน
ฐานแรกคืือ  ฐานการเรีียนรู้้�นวดแผนไทย โดยจะมีีผู้้�สููงอายุุ
มาแบ่่งปัันความรู้้�  เนื่่�องจากเมื่่�อก่่อนศููนย์์นวดแผนไทยก็็อยู่่�ในนั้้�น
ส่่วนฐานการเรีียนรู้้�ที่่� 2 คืือ  ฐานการเรีียนรู้้�เรืือนเพาะชำำ� ตรงเรืือน
เพาะชำำ�แต่่เดิิมไม่่มีีเจ้้าหน้้าที่่�ดููแล ตอนนี้้�ก็็ให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�เข้้าไปดููแล
2 คน โดยให้้ปลููก บำำ�รุุงรัักษาต้้นไม้้ พืชื สมุุนไพร ซึ่่�งบางทีีชาวบ้้าน
ก็็จะเอาต้้นไม้้มาปลููกหรืือมาแลกเปลี่่ย� น เทศบาลนครอุุดรธานีีจึึงทำำ�
ธนาคารต้้นไม้้ขึ้้น� ด้้วย เช่่น ถ้้ามีีต้้นหนานเฉาเหว่่ยอยู่่�ในนั้้�น บ้้านไหน
อยากได้้ก็็เอาสมุุนไพรที่่�เขามีีมาแลกไว้้ที่่�เรืือนเพาะชำำ�
ฐานที่่� 3 คืือ ฐานการเรีียนรู้้�ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ โดยได้้มีีการทำำ�เสวีียน
ใต้้ต้น้ ไม้้ คือื การสานไม้้ไผ่่เป็็นวงกลม แล้้วเอาไปล้้อมรอบโคนต้้นไม้้
มีีประโยชน์์ใช้้สอยคืือ ทำำ�ให้้ใบไม้้ที่ร่่ว
่� งลงมาไม่่กระจััดกระจาย พอ
ทัับถมกัันเข้้าก็็จะกลายเป็็นปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ในฐานการเรีียนรู้้� 
ฐานการเรีียนรู้้�ที่่� 4 คืือ  ฐานการเรีียนรู้้�  QR Code ต้้นไม้้
มีีการติิดชื่่�อไว้้ที่่�ต้้นไม้้แต่่ละชนิิดว่่าเป็็นต้้นอะไร อย่่างต้้นรััง ก็็จะมีี
ชื่่�อทั่่�วไป ชื่่�อวิทิ ยาศาสตร์์ ว่่าอยู่่�ในแฟมมิิลีีไหน ประโยชน์์คืืออะไร
ซึ่่�งประชาชนก็็จะสามารถเอาโทรศััพท์์แสกนอ่่านดููได้้ ซึ่่�งเป็็นส่่วน
ที่่�ได้้ลงมืือทำำ�ไว้้นานแล้้ว  แต่่เนื่่�องจากตอนนั้้�นยัังไม่่มีีเจ้้าหน้้าที่่�ดููแล
บางป้้ายเลยหลุุดหาย เมื่่อมีี
� เจ้้าหน้้าที่่ดูู� แลแล้้ว จึึงมีีการติิดตั้้ง� ป้้ายใหม่่
ให้้สมบููรณ์์เพื่่�อให้้เป็็นสถานที่่�ที่่�น่่าเข้้าไปเรีียนรู้้�
ฐานสุุดท้้ายคืือ ฐานการเรีียนรู้้�ศาลารวมใจ รัักษ์์ป่่าในเมืือง
ศาลานี้้�จะตั้้�งอยู่่�กลางสวน มีีการติิดประวััติิความเป็็นมาของสวนป่่า
เทศบาล 8 และพรรณไม้้ต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในบริิเวณนั้้�น รวมถึึงประโยชน์์
ของต้้นไม้้ และประโยชน์์ของสมุุนไพร ซึ่่�งมััคคุุเทศก์์น้้อยก็็จะพาไป
เรีียนรู้้�ตามฐานต่่าง ๆ แล้้วมาสรุุปความรู้้�ที่่�ศาลารวมใจ
สำำ�หรัับมััคคุุเทศก์์น้้อยนั้้�น โรงเรีียนเทศบาล 8 กำำ�ลัังฝึึก
นัักเรีียนให้้เป็็นมััคคุุเทศก์์น้้อย เป็็นไกด์์พาชมสวนป่่าเทศบาล 8
เพราะเด็็ก ๆ ก็็เหมืือนเป็็นเจ้้าถิ่่�น จึึงมีีโครงการอบรมเด็็ก ๆ ให้้พููด
ได้้ทั้้�งสองภาษา เพื่่�อเป็็นมััคคุุเทศก์์คอยให้้ความรู้้�กัับคนอื่่�น ๆ ที่่�มา
เข้้าชม

ในส่่วนของการปรัับปรุุงนั้้�น เมื่่�อปีีที่่�แล้้วมีีการปลููกหญ้้า
มาเลเซีีย ให้้พื้้น� เป็็นสีีเขีียวสวยงาม และมีีการจััดระเบีียบต้้นสมุุนไพร
ให้้เป็็นกลุ่่ม� โดยการจััดหมวดหมู่่พ� รรณไม้้นั้้น� ก็็มีีทั้้ง� กลุ่่ม� พืืชสมุุนไพร
กลุ่่�มพืืชโภชนาการ กลุ่่�มต้้นไม้้ในวรรณคดีี  กลุ่่�มไม้้ดอกไม้้ประดัับ
กลุ่่�มไม้้เศรษฐกิิจ กลุ่่�มไม้้มงคล
ล่่าสุุดเมื่่�อวัันที่่� 12 สิิงหาคม 2564 เทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้
จััดกิิจกรรม “กิิจกรรมมีีและใช้้พืืชสมุุนไพรไทย” โดยมีี  ดร.ธนดร
พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีีเป็็นประธานในพิิธีี  และ
มีีคณะผู้้�บริิหาร สมาชิิกสภาเทศบาล และเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี รวมถึึงประชาชนร่่วมกัันปลููกต้้นฟ้้าทะลายโจรเพื่่�อเป็็นการ
เฉลิิมพระเกีียรติิแก่่สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง และสำำ�นัักช่่างยัังได้้เตรีียมเพาะพัันธุ์์�
ฟ้้าทะลายโจร 1,000 ต้้น เพื่่�อแจกจ่่ายให้้กัับประชาชนได้้นำำ�กลัับ
ไปปลููกไว้้เป็็นสมุุนไพรประจำำ�บ้้าน
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รัักษ์์โลกให้้
ลกให้้มีีรายได้้

ในตลาดซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิต
	ปััญหาโลกร้้อนอัันทำำ�ให้้เกิิดวิิกฤติิการเปลี่่�ยนแปลงของ
ภูู มิิ อ ากาศและภัั ย พิิบัั ติิ ทา งธรรมชาติิ นั้้� น เป็็ น ปัั ญ หาที่่� เ กิิ ดขึ้้� น
อย่่างยาวนาน และถืือเป็็นความท้้าทายของทุุก ๆ ชาติิในการ
ร่่วมมืือกัันแก้้ไขวิิกฤติิดังั กล่่าว ที่่ผ่� า่ นมาประชาคมโลกได้้พยายาม
หาทางออกด้้ ว ยกรอบอนุุ สัั ญ ญาสหประชาชาติิ ว่่ าด้้ ว ยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change–UNFCCC) ในปีี ค.ศ. 1992
และพิิธีีสารเกีียวโต (Kyoto Protocol–KP) ในปีี ค.ศ. 1997
ซึ่่�งเป็็นการกำำ�หนดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�สามารถ
ปล่่ อ ยได้้ จ ากประเทศพัั ฒ นาแล้้ ว จำำ� นวนหนึ่่� ง แต่่ ห ลัั ง จากนั้้� น
ก็็ มีี หลายประเทศประกาศถอนตัั ว ไปเพราะในขณะนั้้� น ยัั ง คง
เป็็นเรื่่�องยากในการปรัับตััว ทำำ�ให้้ ไม่่สามารถทำำ�ตามสััญญาได้้
อุุ ณ หภููมิิ โ ลกที่่� สูู งขึ้้� น เรื่่� อ ย ๆ นั้้� น เป็็ น เหมืื อ นแรงกดดัั น
ที่่�กำำ�ลัังบอกเหล่่าผู้้�นำำ�โลกว่่าถึึงเวลาที่่�ต้้องทำำ�อะไรสัักอย่่าง ดัังนั้้�น
ระหว่่างการประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญาฯ สมััยที่่� 21 (COP21)
ซึ่่ง� จััดขึ้้น� ระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน–ธัันวาคม ปีี ค.ศ. 2015 ที่่ก� รุุงปารีีส
ประเทศฝรั่่�งเศส สมาชิิกองค์์การสหประชาชาติิ 196 ประเทศ
จึึงได้้บรรลุุ “ความตกลงปารีีส” โดยมีีเป้้าหมายหลัักคืือการป้้องกััน
ไม่่ให้้อุณ
ุ หภููมิิโลกสููงขึ้้น� เกิิน 2 องศาเซลเซีียสเหนืืออุุณหภููมิิช่่วงก่่อน
พััฒนา ซึ่่�งจะถืือว่่าเป็็นอุุณหภููมิิที่สูู่� งเกิิดกว่่าจะฟื้้�นฟููได้้
หลัั ง จากนั้้� น ในปีี ค.ศ. 2559 ในการประชุุ ม สมัั ชช า
สหประชาชาติิสมััยสามััญ ครั้้�งที่่� 71 ที่่�นครนิิวยอร์์ก สหรััฐอเมริิกา
ไทยก็็ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม High-level Event on the Ratification
เมืืองดอกจาน
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of the Paris Agreement และได้้มอบสััตยาบัันสารเข้้าเป็็น
ภาคีีความตกลงปารีีสของไทยให้้ กัั บ นายบัั น  คีีมููน เลขาธิิ ก าร
สหประชาชาติิ โดยรััฐบาลไทยได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกลงให้้ได้้ร้้อยละ 20–25 ภายในปีี ค.ศ. 2030 โดยมีี
นโยบายให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งรััฐและเอกชนช่่วยกัันลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกลง และมีีองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
คอยเป็็นองค์์กรมหาชนที่่�กำำ�กัับตรวจสอบว่่าแต่่ละหน่่วยงานนั้้�น
ลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้จริิงหรืือไม่่ 
เทศบาลนครอุุดรธานีีเองก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งหน่่วยงานที่่� ร่่วม
ขานรัับนโยบายลดก๊๊าซเรืือนกระจกของรััฐบาล โดยได้้เข้้าร่่วมใน
“โครงการลดก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกภาคสมัั ค รใจตามมาตรฐาน
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction
Program: T-VER) ซึ่่�งเป็็นโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�องค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) พััฒนาขึ้้�นเพื่่�อ
ส่่งเสริิม และสนัับสนุุนทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมในการลดก๊๊าซเรืือน
กระจกในประเทศ โดยความสมััครใจ  และสามารถนำำ�ปริิมาณการ
ลด การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ที่่เ� รีียกว่่าคาร์์บอนเครดิิตไปซื้้�อขายได้้
“เดิิมในกระบวนการการจััดการขยะชุุมชนปลายทาง เราใช้้
การฝัังกลบ ที่่เ� รีียกว่่า Landfill มัันจะปล่่อยคาร์์บอนออกมาจำำ�นวนนึึง
สมมติิปล่่อยออกมา 100 หน่่วย พอเราเปลี่่�ยนกระบวนการใหม่่ 
เอาไปเข้้าโรงงานคััดแยกแทนการฝัังกลบ โดยเอาขยะเข้้าไป ระบบ
ก็็จะคััดแยกขยะออกมาแต่่ละชนิิด ขยะอิินทรีีย์์ รีีไซเคิิล โลหะ
พลาสติิก และขยะที่่�ใช้้อะไรไม่่ได้้อัันนี้้�เราจะเอาไปฝััง”

นายอรรณพ วัังศานุุวััตร หรืือ ผอ.อู๋๋� ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนช่่าง
สุุขาภิิบาล เล่่าให้้เราฟัังถึึงโครงการการเปลี่่ย� นวิิธีีการจััดการขยะชุุมชน
ปลายทางที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีทำำ�เพื่่�อลดก๊๊าซเรืือนกระจก โดย
แต่่เดิิมนั้้�นเทศบาลฯ มีีการจััดการขยะแบบการฝัังกลบ (landfill)
ซึ่่ง� เมื่่อ� ขยะเกิิดการทัับถมหมัักหมมกัันในบ่่อฝัังกลบนั้้น�  ก็็จะทำำ�ให้้ปล่่อย
ก๊๊าซมีีเทนออกมาเยอะมาก รองลงมาเป็็นก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
และก๊๊าซอื่่�น ๆ ที่่�ต่่างก็็เป็็นก๊๊าซเรืือนกระจก เทศบาลนครอุุดรธานีี
จึึงเปลี่่�ยนเป็็นการคััดแยกขยะแทน
หากเปรีียบให้้เข้้าใจง่่าย ๆ เดิิมที่่ใ� ช้้การจััดการขยะแบบฝัังกลบ
จะมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกออกมา 100 เปอร์์เซ็็นต์์ แต่่เมื่่�อ
เปลี่่�ยนไปใช้้การจััดการขยะแบบคััดแยก ก็็สามารถลดก๊๊าซมีีเทนได้้
50 เปอร์์เซ็็นต์์ ซึ่ง่� ส่่วนที่่ล� ดไปได้้นั่่น� เองที่่เ� รีียกว่่า “คาร์์บอนเครดิิต”
ด้้วยเป้้าหมายการลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกทำำ�ให้้มีีการ
กำำ�หนดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อปีีที่่�สามารถปล่่อยออกมาได้้กัับ
หลาย ๆ หน่่วยงาน หากหน่่วยงานใดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกออกมา
เกิินกว่่าปริิมาณที่่กำ� ำ�หนด ก็็จะต้้องซื้้อ� คาร์์บอนเครดิิตจากหน่่วยงาน
ที่่�ลดได้้
“ตอนนี้้�หน่่วยงานชั้้น� นำำ�ในประเทศไทยก็็ซื้้อ� คาร์์บอนเครดิิต
กัันอยู่่� เพราะหน่่วยงานต่่าง ๆ ในประเทศเองก็็กำำ�หนดนโยบายใน
การมีีส่่วนร่่วมในการลดคาร์์บอน หน่่วยงานที่่อยู่่
� ใ� นตลาดหลัักทรััพย์์
มีีเงื่่�อนไขเลยว่่าคุุณปล่่อยคาร์์บอนต่่อปีีเท่่าไหร่่ ต้้องลดเท่่านั้้�น เช่่น
มีีธนาคารหนึ่่�ง เขาปล่่อยปีีละพัันตััน เขาก็็ต้้องลดให้้ได้้พัันตััน แต่่
ถามว่่าเค้้าลดจริิงได้้ไหม ก็็ไม่่ได้้ เขาเลยต้้องซื้้�อเครดิิตจากเราไป
พัันตััน ก็็ถืือว่่าเขาลดไปแล้้วพัันตััน” ผอ.อู๋๋� อธิิบายเพิ่่�มเติิม
สำำ� หรัั บ การประเมิิ น ปริิ ม าณคาร์์ บ อนเครดิิ ตนั้้� น จะมีี
ผู้้�ประเมิินอิิสระที่่ขึ้้� น� ทะเบีียนกัับองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
และมีีใบวิิชาชีีพประกอบมาประเมิินจำำ�นวนคาร์์บอนเครดิิตให้้

เทศบาลนครอุุดรธานีี มีีคาร์์บอนเครดิิตที่่�ได้้รัับการขึ้้�น
ทะเบีียนไปในครั้้�งแรกถึึง 37,783 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ ซึ่่�งถืือว่่า
เป็็นปริิมาณที่่สูู� งมากในบรรดาหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่มีี� การขายคาร์์บอน
เครดิิตในประเทศไทย และเนื่่�องจากเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้เข้้าร่่วม
กัับทาง T-VER ซึ่่ง� มีีมููลนิิธิจิ ากทางเยอรมัันร่่วมสนัับสนุุนการลดก๊๊าซ
เรืือนกระจกในประเทศไทย และเสนอจะรัับซื้้อ� คาร์์บอนเครดิิตจาก
หน่่วยงานที่่�เข้้าร่่วมกัับ T-VER ในราคาที่่สูู� งกว่่าตลาดทั่่�วไป นั่่�นคืือ
ตัันละ 8 ยููโร โดยมีีเงื่่�อนไข 3 ประการในการบริิการจััดการเงิินที่่�ได้้
จากการซื้้�อขาย ได้้แก่่ 
1. นำำ�ไปใช้้ในการต่่อยอดโครงการเดิิม แต่่ห้้ามเกิิน 25%
ของมููลค่่าโครงการ
2. นำำ�ไปทำำ�โครงการใหม่่ที่่�สามารถลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้
3. นำำ�ไปใช้้ในการประชาสััมพัันธ์์และให้้ความรู้้�ประชาชน
เรื่่�องการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
ซึ่่�งในตอนนี้้�เทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้มีีการวางแผนการ
ใช้้เงิินที่่�ได้้จากการขายคาร์์บอนเครดิิตในหลาย ๆ โครงการแล้้ว 
ได้้แก่่  โครงการติิดตั้้�งระบบโซลาร์์เซลล์์ภายในโรงเรีียนในสัังกััด
เทศบาล 4 แห่่งคืือ  โรงเรีียนเทศบาล 1 โพศรีี โรงเรีียนเทศบาล 2
มุุขมนตรีี โรงเรีียนเทศบาล 3 บ้้านเหล่่า และโรงเรีียนมััธยมเทศบาล
6 นครอุุดรธานีี  โครงการจััดซื้้�อเครื่่�องย่่อยขยะอิินทรีีย์์ โครงการ
ระบบติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์ไฟฟ้้าส่่องสว่่างสนามกีีฬาเทศบาลนครอุุดรธานีี  (สนามกีีฬาเวสสุุวััณ) และโครงการปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��
หนองเตาเหล็็ก

นายอรรณพ วัังศานุุวััตร

ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนช่่างสุุขาภิิบาล
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Inside my school

ห้้องเรีียนบัันดาลใจ : Chinese Program
ศิิลป์์ภาษาเพื่่�อธุุรกิิจ 4.0
โรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 อุุดรธานีี

การยกระดัับพััฒนาการศึึกษาและบููรณาการความร่่วมมืือเพื่่�อเพิ่่�มโอกาสให้้กัับ
เยาวชนนัับเป็็นอีีกหนึ่่�งภารกิิจสำำ�คััญของเทศบาลนครอุุดรธานีี เช่่นเดีียวกัับหลัักสููตร
Chinese Program ศิิลป์์ภาษาเพื่่�อธุุรกิิจ 4.0 ของโรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 อุุดรธานีี
โดยครููวารีีนาถ คามพิินิิจ (ครููแอน) ที่่�กำำ�ลัังสร้้างทั้้�งแรงบัันดาลใจ และโอกาสให้้กัับเด็็ก ๆ
ผ่่านภาษาที่่�สาม
ครููวารีีนาถ จบการศึึกษาจากสำำ�นักั วิิชาจีีนวิิทยา หลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชา
การสอนภาษาจีีนจากมหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง ถึึงแม้้ว่่าในระดัับมััธยมปลายเธอจะ
ศึึกษาในแผนการเรีียนวิิทย์์-คณิิต
โดยความสนใจในวิิชาภาษาจีีน เริ่่ม� ต้้นจากการที่่โ� รงเรีียนของเธอได้้ทำำ�บันั ทึึก
ความเข้้าใจ  (MOU) ร่่วมกัับสถาบัันขงจื่่�อ ทำำ�ให้้เธอมีีโอกาสได้้เรีียนภาษาจีีน
ในช่่วงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 แม้้จะเป็็นคาบเรีียนที่่ใ� ช้้เวลาเพีียง 1 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์
แต่่การได้้เรีียนกัับเหล่่าซืือชาวจีีนที่่แ� นะนำำ�ให้้เห็็นเส้้นทางการศึึกษาด้้วยการ
สอบวััดระดัับความสามารถภาษาจีีน (HSK) เพื่่�อสมััครเข้้าเรีียนต่่อในระดัับ
มหาวิิทยาลััยก็็เป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญของครููวารีีนาถ
โอกาสที่่เ� ปลี่่ย� นชีีวิติ ในครั้้ง� นั้้น�  ทำำ�ให้้ครููแวนตั้้ง� ใจว่่า จะต้้องส่่งต่่อแรงบัันดาลใจนี้้�
ให้้กัับเด็็ก ๆ รุ่่�นหลััง เพราะการที่่�หลายคนไม่่ได้้เรีียนต่่อในสายภาษานั้้�น
ไม่่ใช่่เพราะไม่่ชอบ แต่่เพราะไม่่มีีโอกาสได้้ทดลองสััมผััสการเรีียนภาษาที่่�สาม
รวมทั้้�งการได้้รัับข้้อมููลที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการตััดสิินใจถึึงอนาคตที่่�มีีความเป็็นไปได้้
ในทางอาชีีพหลากหลาย การได้้บรรจุุเป็็นข้้าราชการในโรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 อุุดรธานีี
จึึงเป็็นโอกาสอัันดีีของครููแวนในการทำำ�ความฝัันของตััวเองให้้เป็็นจริิงด้้วยห้้องเรีียน
Chinese Program ที่่�จะเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งให้้กัับเด็็ก ๆ ได้้ลองค้้นหาตััวเอง
เมืืองดอกจาน
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ครููแวนเล่่าว่่า แต่่เดิิมโรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 อุุดรธานีี มีีการ
เปิิดห้้องเรีียนภาษาจีีน แต่่ก็็ต้้องพบกัับอุุปสรรคสำำ�คััญคืือ  การที่่�โรงเรีียน
มีีเพีียงครููอััตราจ้้างในการสอนภาษาจีีนเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�ของเด็็ก
เกิิดความชะงัักไม่่ต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งมีีส่่วนทำำ�ให้้นัักเรีียนรู้้�สึึกเบื่่�อ  เมื่่�อมีีครููประจำำ�
ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม ผู้้�บริิหารจึึงสนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�ในการดำำ�เนิินการ
ห้้องเรีียน Chinese Program เพื่่�อส่่งเสริิมศัักยภาพทางภาษาอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ซึ่่�งครููแวนจะช่่วยวางรากฐานทั้้�งในด้้าน
ภาษา และการเตรีียมตััวเพื่่�อศึึกษาต่่อ ซึ่่ง� การให้้ข้อมูู
้ ลถึึงความเป็็นไปได้้ต่่าง ๆ
ในอนาคตทำำ� ให้้ เ ด็็ ก รู้้�สึึ กกระตืื อรืื อร้้ น ที่่� จ ะเรีียนรู้้� แ ละขวนขวายที่่� จ ะ
สอบวััดระดัับเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการยื่่�นขอรัับทุุนในระดัับมหาวิิทยาลััยต่่อไป 
สำำ�หรัับห้้องเรีียน Chinese Program นั้้�น ครููวารีีนาถ วางรููปแบบ
การสอนให้้สอดคล้้องกัับการใช้้ภาษาในชีีวิิตจริิงมากที่่�สุุด เพราะเชื่่�อว่่า
การเรีียนตามตำำ�ราแต่่ใช้้ไม่่ได้้จริิง จะทำำ�ให้้เด็็กรู้้�สึึกเคว้้งคว้้างและเลิิกสนใจ
ที่่จ� ะเรีียนรู้้� รวมทั้้�งมีีการปรัับมุุมมองให้้เด็็กใหม่่ว่่า การเรีียนนั้้�น ไม่่ใช่่มีีไว้้เพื่่�อ
การสอบให้้ผ่่าน หรืือแข่่งขัันกัับใคร แต่่คืือการพััฒนาตััวเองให้้ดีีขึ้้น� ตามลำำ�ดับั
โดยครููวารีีนาถ จะเน้้นการนำำ�เอาชุุดความรู้้ใ� นข้้อสอบวััดระดัับความสามารถ
ภาษาจีีน (HSK) มาย่่อยเป็็นบทเรีียนให้้เด็็ก เพราะข้้อสอบดัังกล่่าวนั้้�น เป็็นการ
รวบรวมคำำ�ศััพท์์ที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันไว้้โดยครบทุุกมิิติิ ทั้้�งฟัังพููดอ่่านเขีียน
ซึ่่ง� หากเด็็กคนไหนสนใจที่่จ� ะสอบและเรีียนต่่อ ก็็ถือื เป็็นการฝึึนฝนที่่ส� อดแทรก
อยู่่�ในคาบเรีียนทุุกวััน โดยไม่่ต้้องเน้้นติิวเฉพาะในช่่วงสอบเท่่านั้้�น
ครููแวน เล่่าว่่า แต่่เดิิมห้้องเรีียนภาษาจะถููกมองว่่า เป็็นห้้องเรีียน
สำำ�หรัับคนที่่�ไม่่ชอบเรีียนหนัังสืือ มีีไว้้ให้้คนที่่�คะแนนน้้อย เรีียนสายอื่่�นไม่่ได้้
มาลงเรีียน แต่่ด้้วยความมุ่่ง� มั่่น� ในการสร้้างศัักยภาพที่่แ� ท้้จริงิ ให้้นักั เรีียนทำำ�ให้้
ทั้้�งผู้้�บริิหารและครููเลืือกที่่�จะพููดคุุยเพื่่�อปรัับความเข้้าใจกัับเด็็ก ๆ ก่่อนการ
เข้้าเรีียนใน Chinese Program ซึ่่ง� ครููแวนบอกว่่า การเรีียนภาษาจีีนในปััจจุบัุ นั
ก็็เริ่่�มเปลี่่�ยนไป  เพราะเด็็ก ๆ มีีความตั้้�งใจแต่่ต้้นในการเรีียนต่่อ  โดยได้้รัับ
แรงบัันดาลใจจากวััฒนธรรมต่่าง ๆ ของจีีน เช่่น ละครซีีรีีส์์ เป็็นต้้น
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Chinese Program เน้้นการเรีียนรู้้ภ� าษาจีีนในชีีวิิตประจำำ�วััน
ดัังนั้้�นกิิจกรรมเสริิมต่่าง ๆ จึึงเป็็นส่่วนสำำ�คััญ โดยครููแวนตั้้�งใจที่่�จะ
สร้้างการเรีียนรู้้�นอกตำำ�ราให้้เด็็กได้้มากที่่�สุุด เพื่่�อให้้กรอบความคิิด
ของนัักเรีียนขยายออกอย่่างไม่่สิ้้�นสุุด เช่่น การจััดให้้มีีค่่ายภาษาจีีน
ร่่วมกัับคณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
อุุดรธานีี และครููแวนกำำ�ลัังประสานกัับสถาบัันขงจื่่�อ  มหาวิิทยาลััย
ขอนแก่่น เพื่่�อทำำ�ความร่่วมมืือในการจััดค่่ายภาษาจีีนที่่�จำำ�ลอง
บรรยากาศของประเทศจีีนไว้้ให้้เด็็ก ๆ ได้้เข้้าร่่วมต่่อไป ซึ่่�งครููแวน
บอกว่่า กิิจกรรมต่่าง ๆ นั้้�น ไม่่เพีียงแต่่เป็็นการกระตุ้้�นการเรีียนรู้้ข� อง
นัักเรีียน แต่่ยัังสามารถเก็็บเป็็นผลงาน ประสบการณ์์เพื่่�อประกอบ
การสมััครเรีียนต่่อในระดัับมหาวิิทยาลััยอีีกด้้วย
ปััจจุบัุ นั ห้้องเรีียน Chinese Program ได้้บููรณาการหลัักสููตร
ร่่วมกัับสถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์์ เพื่่�อให้้การเรีียนภาษาจีีน
มีีความเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น เช่่น ภาษาจีีนเพื่่�อธุุรกิิจ  ภาษาจีีนเพื่่�อ
การท่่องเที่่�ยว  ภาษาจีีนเพื่่�อสายการบิิน ซึ่่�งความร่่วมมืือในครั้้�งนี้้�
จะช่่วยยกระดัับคุุณภาพการศึึกษา อีีกทั้้�งยัังเป็็นการเปิิดโอกาส
ให้้นัักเรีียนได้้รัับทุุนศึึกษาต่่อในระดัับมหาวิิทยาลััย และช่่องทาง
การประกอบอาชีีพในอนาคต ซึ่่ง� นอกจากโอกาสที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ของเด็็กแล้้ว
ครููแวนบอกว่่า ความร่่วมมืือในครั้้�งนี้้�ก็็ทำำ�ให้้ครููได้้พััฒนาต่่อยอด
ตััวเองจากการเข้้าอบรมและร่่วมแลกเปลี่่ย� นกัับเพื่่�อนครููจากสถาบััน
ต่่าง ๆ และยัังทำำ�ให้้ทราบความต้้องการของตลาดแรงงานที่่ส� ามารถ
นำำ�มาปรัับใช้้กัับการออกแบบหลัักสููตรเพื่่�อผู้้�เรีียนให้้ตอบโจทย์์
มากยิ่่�งขึ้้�น
ครููแวนยืืนยัันว่่า “แรงบัันดาลใจ” เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั  จึึงพยายาม
ออกแบบห้้องเรีียน โดยมีีแรงบัันดาลใจเป็็นพื้้�นฐาน สำำ�หรัับผู้้�เรีียน
การมีีแรงบัันดาลใจจะทำำ�ให้้พวกเขาสามารถดึึงศัักยภาพของตนเอง
มาใช้้ได้้อย่่างเต็็มที่่� สำำ�หรัับผู้้�ปกครอง หากเห็็นเป้้าหมายชััดเจน
ถึึงปลายทางของสิ่่�งที่่�บุุตรหลานกำำ�ลัังทำำ�อยู่่�ก็็จะออกแรงสนัับสนุุน
ส่่งเสริิม และสำำ�หรัับตััวครููเอง ก็็จะทำำ�ให้้ไม่่หมดไฟที่่�จะค้้นคว้้า
หาความรู้้�และประสบการณ์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อพััฒนาและส่่งต่่อห้้องเรีียน
บัันดาลใจนี้้�ไปจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
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หลัักสููตรความเป็็นเลิิศ ห้้องเรีียน IEP :

ต้้นกล้้าที่่�รอวัันเติิบโตอย่่างงดงาม
	ปััจจุุบััน ภาษาอัังกฤษ นัับเป็็นทัักษะสำำ�คััญที่่�จะช่่วยเปิิด
ประสบการณ์์และเพิ่่ม� โอกาสใหม่่ ๆ ให้้กับั ชีีวิิต เทศบาลนครอุุดรธานีี
โดยโรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 อุุดรธานีี เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญ
ในเรื่่อ� งนี้้� และได้้จัดตั้้
ั ง� หลัักสููตรความเป็็นเลิิศ ห้้องเรีียน Intensive
English Program (IEP) เพื่่�อเป็็นทางเลืือกใหม่่ให้้กัับลููกหลาน
ชาวนครอุุดรธานีี Inside My School ฉบัับนี้้� ชวนพููดคุยุ ถึึงต้้นกล้้า
ที่่กำ� ำ�ลัังเติิบโตในบริิบทแวดล้้อมที่่เ� ปี่่�ยมคุุณภาพและความเอาใจใส่่
กัับอาจารย์์จัันทร์์จิิรา โสภา หััวหน้้ากลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษา
ต่่างประเทศ โรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 อุุดรธานีี
อาจารย์์จัันทร์์จิิรา เล่่าว่่า หลัักสููตร IEP เพิ่่�งเริ่่�มต้้นขึ้้�น
ในปีีการศึึกษา 2563 ภาคการศึึกษาที่่� 2 นัับถึึงปััจจุบัุ นั ก็็ดำ�ำ เนิินการ
มาได้้สามภาคการศึึกษาซึ่่�งที่่�มาของห้้องเรีียน IEP นั้้�น เกิิดจากการ
ผลัักดัันในเชิิงนโยบายของกระทรวงศึึกษาธิิการที่่ต้� อ้ งการให้้โรงเรีียน
มีีการสอนภาษาอัังกฤษแบบเข้้มข้้นเพื่่�อความเป็็นเลิิศตามความ
พร้้อมของสถานศึึกษา โดยกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ
โรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 อุุดรธานีี พิิจารณาแล้้วว่่ามีีความพร้้อม
ในการดำำ�เนิินการจึึงได้้เข้้าร่่วมเป็็นหนึ่่�งในโรงเรีียนนำำ�ร่่อง
แม้้จะเพิ่่�งจััดให้้มีีการเรีียนการสอนภายใต้้หลัักสููตร IEP
อย่่างเป็็นทางการ แต่่ที่่�ผ่่านมาผลงานการพััฒนาทัักษะผู้้�เรีียน
ทางด้้านภาษาอัังกฤษของโรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 อุุดรธานีี ก็็นับั ว่่า
มีีความโดดเด่่นเป็็นที่่ป� ระจัักษ์์ การัันตีีด้้วยรางวััลต่่าง ๆ มากมาย เช่่น
รางวััลชนะเลิิศการประกวดโครงงาน ภาษาอัังกฤษ ระดัับชั้้�น ม.ต้้น
ในมหกรรมการจััดการศึึกษาท้้องถิ่่น� ระดัับภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ประจำำ�ปีี 2562 รางวััลการประกวดโครงงานภาษาอัังกฤษระดัับภาค
ครั้้�งที่่� 17 พ.ศ. 2562 ระดัับชมเชย จากมููลนิิธิิเปรม ติิณสููลานนท์์
จ.นครราชสีีมา รางวััลชนะเลิิศ อัันดัับ 2 นัักเรีียนคนเก่่งในโรงเรีียน

ท้้องถิ่่�นระดัับประเทศ ระดัับชั้้�น ม.5 วิิชาภาษาอัังกฤษ จากกรม
ส่่งเสริิมการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น จากประสบการณ์์ที่่�
สั่่ง� สมมาอย่่างยาวนานอาจารย์์ก็ไ็ ด้้นำำ�เอาบทเรีียนเหล่่านี้้�มาปรัับใช้้
กัับหลัักสููตร IEP โดยมุ่่�งเน้้นให้้นัักเรีียนสามารถสื่่�อสารพููดคุุย
ในชีีวิตป
ิ ระจำำ�วัันได้้อย่่างคล่่องแคล่่ว เรีียนรู้�พั้ ฒ
ั นาทัักษะจากสิ่่ง� รอบตััว
อย่่างเป็็ น มิิ ต รและมีีความชำำ� นาญในการใช้้ ภ าษาอัั ง กฤษอย่่าง
เป็็นธรรมชาติิ ซึ่่�งแตกต่่างจากหลัักสููตรภาษาอัังกฤษทั่่�วไปที่่�เน้้น
เรื่่�องหลัักภาษาและการเรีียนเพื่่�อสอบวััดประเมิินผล ซึ่่�งในอนาคต
ผู้้บ� ริิหารของทางโรงเรีียนมีีความตั้้ง� ใจที่่จ� ะพััฒนาบุุคลากรทั้้ง� โรงเรีียน
ให้้มีีความเชี่่�ยวชาญทางด้้านภาษาอัังกฤษ โดยจะจััดให้้มีีการอบรม
และสอบวััดประเมิินผลทางภาษา เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีโอกาสศึึกษา
ทุุกรายวิิชาเป็็นภาษาอัังกฤษอย่่างเต็็มรููปแบบ
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ไม่่เพีียงแต่่จุุดมุ่่�งหมายที่่�มีีความเฉพาะเจาะจงและเข้้มข้้น
มากยิ่่�งขึ้้�นกว่่าหลัักสููตรภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน วิิธีีการจััดการเรีียน
การสอนของห้้องเรีียน IEP ก็็ยังั ถููกปรัับให้้เข้้ากัับการเรีียนรู้ข�้ องยุุคสมััย
กล่่าวคืือ อาจารย์์ได้้ออกแบบห้้องเรีียนให้้นัักเรีียนมีีพื้้�นที่่�ในการ
แสดงออกเพื่่�อกระตุ้้�นการมีีส่่วนร่่วม เช่่น การมอบหมายให้้นักั เรีียน
ค้้นคว้้าข้้อมููลตามหััวข้อ้ ที่่กำ� ำ�หนด และจััดทำำ�คลิิปวิดีีิ โอเพื่่�อบรรยาย
ในหััวข้อนั้้
้ น� ๆ จากนั้้�น อาจารย์์ผู้ส�้ อนก็็จะนำำ�มาเผยแพร่่ผ่่านแฟนเพจ
เฟซบุ๊๊�ก IEP Matthayom Tessaban 6 school ซึ่่ง� ช่่องทางออนไลน์์
นัับว่่าเป็็นสื่่�อที่่�เชื่่�อมโยงและสอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตของคนยุุคใหม่่ 
ส่่งผลให้้นักั เรีียนเกิิดความสนใจและกระตืือรือร้
ื น้ ที่่จ� ะพััฒนาทัักษะ
ภาษาอัังกฤษของตััวเองให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� จากการได้้ลงมืือปฏิบัิ ติั ิ นอกจากนี้้�
ทางโรงเรีียนยัังพยายามสร้้างประสบการณ์์นอกห้้องเรีียนให้้กัับ
นัักเรีียนในหลัักสููตร โดยการพานัักเรีียนเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อ
เสริิมสร้้างความมั่่�นใจ และฝึึกความกล้้าแสดงออก เช่่น การออกบููธ
นำำ�เสนอหลัักสููตรในกิิจกรรม TO BE NUMBER ONE สััญจร ที่่�
พิิพิิธภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีี 
ล่่าสุุด แม้้จะผ่่านการดำำ�เนิินการหลัักสููตรความเป็็นเลิิศ
ห้้องเรีียน Intensive English Program (IEP) มาเพีียงสามภาค
การศึึกษา แต่่น้้อง ๆ นัักเรีียนก็็ได้้รับั มอบหมายภารกิิจสำำ�คัญ
ั  นั่่�นก็็คือื
การเข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการจััดงานรัับรองต้้อนรัับคณะกรรมการ
สมาคมพืืชสวนระหว่่างประเทศ (AIPH) ที่่เ� ดิินทางมาสำำ�รวจพื้้�นที่่จั� ดั
งานมหกรรมพืืชสวนโลก ปีี พ.ศ. 2569 ที่่จั� ดั ขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์
2565 ณ พิิพิิธภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีี ร่่วมกัับ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
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นายกเทศมนตรีีนครอุุ ด รธานีี  และคณะทำำ� งานด้้ า นเศรษฐกิิ จ
การจััดนิิทรรศการ และสิิทธิิประโยชน์์ ด้้านมวลชน ประชาสััมพัันธ์์
และการรัับรู้้�  และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โครงสร้้างพื้้�นฐานและบริิหาร
จััดการพื้้�นที่่�ภายหลัังการจััดงาน โดยตััวแทนน้้อง ๆ จากห้้องเรีียน
Intensive English Program (IEP) 5 คน ได้้แก่่ ด.ช.ธนิิน ทานิินนท์์
(น้้องปลื้้�ม)  ม.1/1 นายฐิิติโิ ชติิ ชินิ ธุุวงศ์์ (น้้องหยก) ม.4/2 นายปวรปรััชญ์์
เกาะสููงเนิิน (น้้องต้้นข้้าว) ม.4/2 นางสาวคุุณััญญา ทุุมพะลา
(น้้องเพลง) ม.4/1 และ ด.ญ.ชุุติิกาญจน์์ มาอุ่่�น (น้้องปููนิ่่�ม) ม.1/2
รัับหน้้าที่่นั� ักเรีียนมััคคุุเทศก์์น้้อย นำำ�คณะกรรมการสมาคมพืืชสวน
ระหว่่างประเทศชมพิิพิิธภััณฑ์์เยี่่�ยมชมพิิพิิธภััณฑ์์ โดยการบรรยาย
ให้้ข้้อมููลถึึงที่่�มาและความสำำ�คััญของแต่่ละห้้องจััดแสดง  

ด.ช.ธนิิน ทานิินนท์์ หรืือ น้้องปลื้้�ม ตััวแทนนัักเรีียน
หลัักสููตร IEP พููดถึึงความประทัับใจและประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับ
จากการเรีียนในห้้องเรีียน และการได้้รัับเกีียรติิให้้ทำำ�หน้้าที่่�
สำำ�คััญในการต้้อนรัับคณะกรรมการสมาคมพืืชสวนระหว่่าง
ประเทศ (AIPH) ในครั้้�งนี้้�ว่่า การเรีียนภาษาอัังกฤษในห้้องเรีียน
IEP นั้้�นมีีมาตรฐานในระดัับนานาชาติิ เนื่่�องจากน้้องปลื้้�มเอง
ได้้ศึึกษาในระดัับประถมศึึกษามาจากสหรััฐอเมริิกาเมื่่�อเดิินทาง
กลัับมาศึึกษาต่่อในระดัับมััธยมศึึกษาในประเทศไทย บรรยากาศ
การเรีียนในห้้องเรีียน IEP ทำำ�ให้้น้้องปลื้้�มไม่่ต้้องปรัับตััวมากนััก
ซึ่่�งหลัักสููตร IEP ของโรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 นครอุุดรธานีีนั้้�น
แตกต่่างจากหลัักสููตรภาษาอัังกฤษทั่่�วไป  โดยห้้องเรีียน IEP
มุ่่ง� เน้้นให้้นักั เรีียนสามารถสื่่อ� สารภาษาอัังกฤษได้้อย่่างคล่่องแคล่่ว
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�น เอาใจใส่่ และให้้ความเป็็นกัันเองของครููผู้้�สอน
ทำำ�ให้้น้้องปลื้้�มและเพื่่�อนสามารถต่่อยอดทัักษะความสามารถ
ภาษาอัังกฤษที่่ดีีอยู่่
� แ� ล้้วให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� อีีก ส่่วนประสบการณ์์ต้อ้ นรัับ
คณะกรรมการสมาคมพืืชสวนระหว่่างประเทศ (AIPH) น้้องปลื้้�ม
บอกว่่า ทุุกคนภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในภารกิิจสำำ�คััญครั้้�งนี้้�
ซึ่่�งการเป็็นมััคคุุเทศก์์น้้อย ทำำ�ให้้น้้อง ๆ ได้้เรีียนรู้้�ประวััติิศาสตร์์
ของเมืืองอุุดรธานีีในหลากหลายมิิติิผ่่านการให้้ข้้อมููลของผู้้�ดููแล
พิิพิธิ ภััณฑ์์ และการนำำ�เยี่่ย� มชมเป็็นภาษาอัังกฤษก็็ทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้�
คำำ�ศััพท์์ที่่�แปลกใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น โดยทั้้�งครููผู้้�สอนและนัักเรีียนก็็จะ
นำำ�ประสบการณ์์ครั้้�งนี้้�ไปใช้้ต่่อยอดพััฒนาหลัักสููตรให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
น้้องปลื้้�มฝากถึึงพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองที่่ส� นใจสร้้างทัักษะภาษาอัังกฤษ
ให้้บุุตรหลานว่่า หลัักสููตรความเป็็นเลิิศ ห้้องเรีียน Intensive
English Program (IEP) เป็็นหลัักสููตรที่่ตอ
� บโจทย์์ความต้้องการ
ได้้เป็็นอย่่างดีี 
แม้้วันั นี้้� หลัักสููตร IEP จะเป็็นเพีียงต้้นกล้้าที่่เ� พิ่่�งเพาะใหม่่
แต่่ด้้วยความมุ่่ง� มั่่น� ดููแลเอาใจใส่่อย่่างร่่วมมืือร่่วมใจของผู้้บ� ริิหาร
และคณาจารย์์ของโรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 อุุดรธานีี เราก็็เชื่่อมั่่
� น�
ได้้ว่่า ต้้นกล้้าต้้นนี้้�จะเติิบใหญ่่ได้้อย่่างงดงาม และเป็็นทางเลืือก
คุุณภาพจากผลผลิิตที่่�น่่าภููมิิใจอีีกทางเลืือกหนึ่่�งของเทศบาล
นครอุุดรธานีี 
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กฎหมายใกล้้ตััว

โรงงาน 2019
เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2562 ที่่ผ่� า่ นมา พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบัับที่่� 2) ปีี พ.ศ. 2562 มีีผลบัังคัับใช้้ โดยวััตถุุประสงค์์
ในการปรัับปรุุงแก้้ไขนั้้�น ผู้้�ร่่างอ้้างว่่ามีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดความสะดวกและคล่่องตััวในการประกอบกิิจการ
โรงงาน
	ซึ่่�งตามกฎหมายฉบัับเดิิม การกำำ�หนดว่่าการประกอบการอย่่างใดจึึงจะถืือว่่าเป็็น “โรงงาน” นั้้�น กำำ�หนด
ตามกำำ�ลัังเครื่่�องจัักรขนาด 5 แรงม้้า หรืือมีีคนงาน 7 คน แต่่ในกฎหมายฉบัับใหม่่นี้้� กำำ�หนดว่่า “โรงงาน” ต้้องมีี
เครื่่�องจัักรที่่�มีีกำำ�ลัังมากกว่่า 50 แรงม้้าหรืือคนงานมากกว่่า 50 คนขึ้้�นไป ดัังนั้้�น หากมีีเครื่่�องจัักรที่่�มีีแรงม้้าน้้อย
กว่่า 50 แรงม้้า หรืือจำำ�นวนคนน้้อยกว่่า 50 คน ก็็จะไม่่ถืือว่่าเป็็นโรงงานตามความหมายของกฎหมายนี้้�อีีกต่่อไป
	ส่่วนคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “โรงงาน” ตามกฎหมายนั้้�น หมายถึึง อาคาร สถานที่่� หรืือยานพาหนะที่่�ใช้้
เครื่่�องจัักรกำำ�ลัังรวมตั้้�งแต่่ 50 แรงม้้าขึ้้�นไป หรืือใช้้คนงาน 50 คนขึ้้�นไป เพื่่�อกระทำำ�การผลิิต ประกอบ บรรจุุ ซ่่อม
ทดสอบ ปรัับปรุุง แปรสภาพ ลำำ�เลีียง เก็็บรัักษาหรืือทำำ�ลายสิ่่�งใด ๆ ฯลฯ
	ส่่วนการแบ่่งประเภทของโรงงานนั้้�น แบ่่งตามขนาดแรงม้้าของเครื่่อ� งจัักร จำำ�นวนคนงาน และชนิิดของโรงงาน
ซึ่่�งปััจจุุบัันกรมแรงงานอุุตสาหกรรม ได้้ประกาศใช้้กฎกระทรวงเรื่่�อง กำำ�หนดประเภท ชนิิด และขนาดของโรงงาน
พ.ศ. 2563 ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อ 3 กรกฎาคม 2563 ซึ่่�งอยากจะขอแยกให้้เห็็นและเข้้าใจง่่าย ๆ ดัังนี้้�
โรงงานจำำ�พวกที่่� 1 ไม่่ถืือตามเครื่่�องจัักรหรืือจำำ�นวนคนงาน แต่่ถืือตามประเภทของงาน เช่่น โรงงานซ่่อม
เครื่่�องไฟฟ้้า ซ่่อมนาฬิิกา เครื่่�องประดัับ ลงรัักปิิดทอง ประดัับตกแต่่งด้้วยแก้้ว มุุก กระจก ทองหรืืออััญมณีี ซ่่อม
ร้้องเท้้าหรืือเครื่่�องหนัังทุุกชนิิด ทำำ�น้ำำ��ตาลจากมะพร้้าว การฟัักไข่่โดยใช้้ตู้้�อบล้้างรถยนต์์ ฯลฯ
โรงงานจำำ�พวกที่่� 2 คืือ โรงงานที่่�มีีเครื่่�องจัักรขนาด 50 แรงม้้า แต่่ไม่่เกิิน 75 แรงม้้า หรืือคนงานมากกว่่า
50 คน แต่่ไม่่เกิิน 75 คน
โรงงานจำำ�พวกที่่� 3 คืือโรงงานที่่�มีีเครื่่�องจัักรมากกว่่า 75 แรงม้้า หรืือคนงานมากกว่่า 75 คน
	ผู้้�ประกอบธุุรกิิจโรงงานที่่�มีีเครื่่�องจัักรไม่่ถึึง 50 แรงม้้า หรืือคนงาน 50 คนไม่่ต้้อง
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ขอใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงงาน

ในเรื่่�องการขออนุุญาตนั้้�น โรงงานที่่�ต้้องทำำ�การแจ้้งขออนุุญาตประกอบกิิจการโรงงาน คืือ โรงงานที่่�มีี
เครื่่�องจัักรขนาดตั้้�ง 50 แรงม้้า หรืือหรืือคนงาน 50 คน ขึ้้�นไป ซึ่่�งจะต้้องดำำ�เนิินตามขั้้�นตอนและเงื่่�อนไขที่่�กรม
โรงงานอุุตสาหกรรมกำำ�หนดไว้้
โรงงานจำำ�พวกที่่� 2 ก่่อนดำำ�เนิินการยัังไม่่ต้้องขออนุุญาต แต่่ต้้องแจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบทราบ
เสีียก่่อน เข้้าใจง่่าย ๆ ก็็คืือ ผู้้�ประสงค์์จะดำำ�เนิินการจะสามารถซื้้�อที่่�ดิิน เข้้าก่่อสร้้างอาคารเพื่่�อประกอบการได้้
โดยไม่่ต้้องขออนุุญาตก่่อน จะยื่่�นขออนุุญาตก็็ต่่อเมื่่�อจะทำำ�การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรในโรงงานนั้้�น
แต่่โรงงานจำำ�พวกที่่� 3 จะต้้องดำำ�เนิินการขออนุุญาตประกอบกิิจการโรงงานเสีียก่่อน จึึงจะดำำ�เนิินการได้้
หมายความว่่าต้้องขออนุุญาตก่่อนที่่�จะเริ่่�มดำำ�เนิินการใด ๆ ซึ่่�งจะแตกต่่างจากจำำ�พวกที่่� 2 ที่่�กล่่าวแล้้วข้้างต้้น
ตามกฎหมายใหม่่ใบอนุุญาตที่่�ออกให้้นั้้�นจะไม่่มีีวัันหมดอายุุ จึึงไม่่ต้้องมีีการต่่ออายุุใบอนุุญาตอีีกต่่อไป
แต่่ต้้องมีีการจ่่ายค่่าธรรมเนีียมโรงงานเป็็นรายปีี
	ดัังนั้้�น โรงงานจำำ�พวกที่่� 2 และจำำ�พวกที่่� 3 ก่่อนจะเริ่่�มดำำ�เนิินการ ง่่าย ๆ แนะนำำ�ให้้ท่่านติิดต่่อกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรมตามแต่่ละเขตจัังหวััดที่่�โรงงานของท่่านตั้้�งอยู่่� เพื่่�อตระเตรีียมความพร้้อมในการขอจดทะเบีียน
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงงาน ซึ่่�งการพิิจารณาอนุุญาตนั้้�น ปกติิจะใช้้เวลาประมาณ 30 วััน นอกจากจะมีี
เหตุุขััดข้้องประการอื่่�น
(ส่่วนค่่าธรรมเนีียมการประกอบกิิจการโรงงาน และใบอนุุญาตตรวจสอบหรืือรัับรอง สามารถเข้้าไปดูู
ได้้ที่่� https://www.diw.go.th/hawk/law/free/T_0015.pdf ส่่วนค่่าธรรมเนีียมรายปีีสำำ�หรัับผู้้�ประกอบกิิจการ
โรงงานจำำ�พวกที่่� 2 และโรงงานจำำ�พวกที่่� 3 นั้้�น ท่่านสามารถเข้้าไปดููได้้ที่่� https://www.diw.go.th/hawk/law/
free/T_0021.pdf
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ชุุมชนคนเมืือง

สะพานร่่วมใจ ชุุมชนทุ่่�งสว่่างตะวัันออก 1

ชุุมชนจััดการตนเอง :

พลัังพลเมืือง พลัังขัับเคลื่่�อนเมืืองอย่่างแท้้จริิง

หนึ่่�งในแนวนโยบายสำำ�คััญในการบริิหารจััดการเมืืองของ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี คืือ
การเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการขัับเคลื่่�อนนครอุุดรธานีีของเรา เพื่่�อให้้เมืืองตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�อยู่่�อาศััย
อย่่างสููงสุุด นอกจาก “สภาพลเมืือง” ที่่เ� ราได้้เห็็นการเริ่่ม� ต้้นดำำ�เนิินการแล้้ว แต่่ละชุุมชนก็็ ได้้นำำ�เอาแนวคิิดของการมีีพื้้น� ที่่ก� ลาง
เพื่่�อให้้ทุุกคนได้้ร่่วมแสดงความคิิดเห็็น และกำำ�หนดทิิศทางในการพััฒนาชุุมชนของตนไปใช้้อย่่างเป็็นรููปธรรม

สัักการะหลวงพ่่อพระงาม ชมอุุโมงค์์ต้้นไม้้ที่่�ชุุมชนดงวััด
ชุุ ม ชนดงวัั ด เป็็ น อีีกหนึ่่� ง ชุุ ม ชนที่่� มีี การ
จััดการตนเองอย่่างเข้้มแข็็ง โดยชุุมชนได้้มีีมติิ
ร่่วมกัันว่่าต้้องการพััฒนาบริิเวณซอยหลวงพ่่อ
พระงามให้้เป็็นสถานที่่ท่่อ
� งเที่่ย� วในชุุมชน เนื่่อ� งจาก
พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวเป็็นที่่�ประดิิษฐานหลวงพ่่อพระงาม
พระพุุทธรููปที่่�ชาวชุุมชนให้้ความเคารพนัับถืือ
และเป็็ น ที่่� ยึึ ดเหนี่่� ย วจิิ ต ใจมาอย่่างยาวนาน
หลายชั่่วอ
� ายุุคน รวมทั้้ง� มีีพระธาตุุโบราณอยู่่�ในบริิเวณ
เดีียวกััน นอกจากนี้้� ความร่่มรื่่�นของอุุโมงค์์ต้้นไม้้
ที่่ทอ
� ดยาวไปตามถนนในซอยที่่ช� าวชุุมชนช่่วยกััน
ดููแลด้้วยจิิตอาสาก็็สวยงามน่่าดึึงดููดให้้นักั ท่่องเที่่ย� ว
ทั้้�งในและนอกพื้้�นที่่จั� งั หวััดอุุดรธานีี เข้้ามาเที่่ย� วชม
และเก็็บภาพเป็็นที่่�ระลึึก
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นัั บ เป็็ น ความใส่่ใจและเสีียสละของ
ชาวชุุมชนทุ่่�งสว่่างตะวัันออก 1 (ซอยอดุุลยเดช 3)
ที่่� มีี ความคิิ ด ริิ เริ่่� ม ที่่� จ ะปรัั บ ปรุุ ง สะพานทุ่่� ง มั่่� ง
ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�อัับและทรุุดโทรมลงตามกาลเวลา
ให้้กลัับมามีีชีีวิติ ชีีวาอีีกครั้้ง�  ซึ่่ง� เทศบาลนครอุุดรธานีี
โดยสำำ�นักั ช่่าง ส่่วนการโยธา ฝ่่ายวิิศวกรรมจราจร
ได้้ร่่วมมืือกัับชุุมชนในการปรัับปรุุงสภาพพื้้�นผิิว
ของสะพาน ซ่่อมแซมจุุดที่่ชำ� ำ�รุดุ และทาสีีสะพาน
ใหม่่  เพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�ที่่�สััญจรไปมา
การทาสีีครั้้�งนี้้� ชาวชุุมชนทุ่่�งสว่่างตะวัันออก 1
เป็็นผู้้ม� อบสีีที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับการทาสะพานใหม่่ให้้กับั
เทศบาลนครอุุดรธานีี โดยเลืือกใช้้สีีแสด ซึ่่�งเป็็น
สีีประจำำ�จังั หวััดอุุดรธานีี และหลัังจากนี้้� ชาวชุุมชน
ก็็ ตั้้� ง ใจที่่� จ ะพัั ฒ นาสิ่่� ง แวดล้้ อ มของชุุ ม ชน
ให้้สวยงามยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่�อให้้เป็็นอีีกหนึ่่ง� แลนด์์มาร์์ก
ของเมืืองต่่อไป

ดื่่�มด่ำำ��ธรรมชาติิ ออกกำำ�ลัังกายใกล้้บ้้านที่่�สวนสุุขภาพชุุมชนนาดีี
หนองน้ำำ��กลางบ้้านที่่�คนในชุุมชนเห็็น
มาหลายสิิบปีี ในอดีีตเคยเป็็นบ่่อน้ำำ��กิินน้ำำ��ใช้้
ที่่�เทีียวตัักกัันในชุุมชน แต่่เมื่่�อผ่่านวัันเวลามา
บริิ เวณโดยรอบก็็ เริ่่� ม กลายเป็็ น พื้้� น ที่่� ร กร้้ า ง
จนกระทั่่�งเมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมา ชุุมชนมีีความเห็็นว่่า
พื้้�นที่่�ตรงนี้้�สามารถพััฒนาให้้เป็็นประโยชน์์กัับ
สาธารณะได้้ จึึงประสานกัับเทศบาลนครอุุดรธานีี
ให้้ช่่วยดำำ�เนิินการแผ้้วถางทาง เกรดเกลี่่ย� หน้้าดิิน
รอบ ๆ หนองน้ำำ�� จนกลายเป็็นพื้้�นที่่ที่� ค�่ นในชุุมชน
ทุุกวััยได้้ใช้้ออกกำำ�ลัังกายทุุกเช้้าเย็็น ภายใต้้
บรรยากาศที่่�โอบล้้อมด้้วยธรรมชาติิ ซึ่่�งล่่าสุุด
เทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้นำำ�ต้้นไม้้ที่่�มีีผู้้�บริิจาค
มาปลููกไว้้ ข้้ า ง ๆ หนองน้ำำ��  และหลัั ง จากนี้้�
ชุุมชนก็็ตั้้�งใจจะพััฒนาพื้้�นที่่�แห่่งนี้้� ให้้กลายเป็็น
สวนสุุ ข ภาพชุุ ม ชนอย่่างเต็็ ม รููปแบบเพื่่� อ ให้้
ชาวชุุมชนนาดีี  และชุุมชนรอบข้้างได้้มีีพื้้�นที่่�
หย่่อนใจใกล้้บ้้าน
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ถนนวััฒนธรรมริิมคลองสะพานเหลืือง

: วััฒนธรรมสร้้างรายได้้ สู่่�ความสุุขมวลรวมท้้องถิ่่�น
แดดร่่ ม ลมตกบริิเวณลานกิิ จ กรรมศาลาชุุ ม ชน
คลองเจริิญ 2 ที่่�โดยปกติิก็็นัับว่่าเป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะกลางเมืือง
ที่่ป� ระกอบด้้วย ชีีวิิตชีีวา ด้้วยภููมิทัิ ศั น์์สวยงามริิมคลอง ลู่่�วิ่ง�่ ภายใต้้
ความร่่มรื่่�นของธรรมชาติิ แปลงผัักที่่�ชาวชุุมชนโดยรอบร่่วม
กัันดููแลลานกิิจกรรมกว้้างขวางที่่�แต่่ละวัันรองรัับ บาสโลบ การ
ออกกำำ�ลัังกายที่่ม� าพร้้อมความสนุุก ทำำ�ให้้คลองเจริิญยามเย็็นนั้้น�
เป็็นทั้้�งสถานที่่ห� ย่่อนใจ และสร้้างสีีสัันของคนในชุุมชนทุุกช่่วงวััย
ด้้วยความพร้้อมทั้้�งในด้้านสถานที่่�ที่่�เหมาะสม ทุุนทาง
วััฒนธรรมที่่�หลากหลาย และการจััดการกัันเองอย่่างเข้้มแข็็ง
ของชุุมชนโดยรอบ “ชุุมชนคลองเจริิญ” จึึงได้้รับั การคััดเลืือกให้้เป็็น
หนึ่่�งในพื้้�นที่่�จััดทำำ�แผนพััฒนาและขัับเคลื่่�อนงานด้้านวััฒนธรรม
ภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่น� โดยความร่่วมมืือของเทศบาลนครอุุดรธานีี และ
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร ใน “โครงการพััฒนาพื้้�นที่่ภููมิ
� วัิ ฒ
ั นธรรมด้้วย
ทุุนทางวััฒนธรรมเมืืองอุุดรธานีี”
14 ธัันวาคม 2564 เทศบาลนครอุุดรธานีี นำำ�โดยนายเรืืองยุุทธ
ประสาทสวััสดิ์์ศิ� ริิ ิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้เปิิดประชาคม
รัับฟัังความคิิดเห็็นต่่อ “โครงการพััฒนาพื้้�นที่่ภููมิ
� วัิ ฒ
ั นธรรมด้้วยทุุน
ทางวััฒนธรรมเมืืองอุุดรธานีี” โดยมีี ดร.ธนภณ วััฒนกุุล นัักวิิจัยั หลััก
ได้้ร่่วมชี้้�แจงถึึงรายละเอีียดโครงการวิิจััย ให้้กัับประธานชุุมชน
ตััวแทนประชาชนในพื้้�นที่่� และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้ทราบถึึง
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ความเป็็นมาและแนวทางการดำำ�เนิินงานของโครงการที่่มีี� เป้้าหมาย
ในการนำำ�ทุนุ ทางวััฒนธรรมมาเปลี่่ย� นเป็็นรายได้้ให้้กับั คนในพื้้�นที่่�
ด้้วยการเปิิดตลาดสิินค้้าและผลิิตภัณ
ั ฑ์์วัฒ
ั นธรรมชุุมชนเพื่่�อก้า้ วสู่่�
การสร้้างความสุุขมวลรวมท้้องถิ่่น�  ซึ่่ง� ตััวแทนชุุมชนในพื้้�นที่่ไ� ด้้ลงมติิ
ให้้มีีกิิจกรรมการจััดโครงการดัังกล่่าวขึ้้�น

ถนนวััฒนธรรมริิมคลองสะพานเหลืือง ภายใต้้กิิจกรรม
พััฒนาพื้้�นที่่�ภููมิิวััฒนธรรมเมืืองอุุดรธานีี  เปิิดตััวอย่่างเป็็นทางการ
เมื่่�อวัันที่่� 16  มกราคม 2565 โดยนายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานเปิิดงาน พร้้อมด้้วย
นายอริิยะ แต้้สุวุ รรณ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี สมาชิิกสภา
เทศบาลนครอุุดรธานีี  และหััวหน้้าส่่วนงานต่่าง ๆ ร่่วมเป็็นเกีียรติิ
ในพิิธีีเปิิด นายเรืืองยุุทธ กล่่าวถึึงกิิจกรรมถนนวััฒนธรรมริิมคลอง
สะพานเหลืืองว่่าเป็็นความร่่วมมืือระหว่่างเทศบาลนครอุุดรธานีี และ
มหาวิิทยาลััยศิิลปากรที่่ต้� อ้ งการขัับเคลื่่อ� นพััฒนาทุุนทางวััฒนธรรม
ชุุมชน ผ่่านกลไกองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และประชาสัังคม
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพและพััฒนาเศรษฐกิิจชุมุ ชนในพื้้�นที่่� สร้้างชุุมชนเข้้มแข็็ง
และยกระดัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชน เชื่่�อมโยงกัับการ
ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว รวมทั้้�งการสร้้างอาชีีพและรายได้้แก่่ชุุมชน

กิิจกรรมถนนวััฒนธรรมเป็็นการนำำ�เอาวิิถีีชีีวิิต  วััฒนธรรม
ภููมิิปััญญาและความคิิดสร้้างสรรค์์ของคนในชุุมชน ซึ่่�งเป็็นทุุน
ที่่มีี� เสน่่ห์์และอััตลักั ษณ์์ มาดึึงดููดให้้นักั ท่่องเที่่ย� วเดิินทางมาเยี่่ย� มเยืือน
และเกิิดการกระจายรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชน การจััดกิิจกรรม
ประกอบด้้วย การจำำ�หน่่ายอาหารและผลิิตภัณ
ั ฑ์์วิสิ าหกิิจชุมุ ชน และ
การแสดงศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่น� โดยมีีการจััดกิิจกรรมขึ้้น� ทุุกวัันอาทิิตย์์
เวลา 16.00 - 21.00 น. ซึ่่ง� บริิเวณริิมคลองสะพานเหลืือง (ชุุมชนคลองเจริิญ 2)
เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีความพร้้อม ทั้้�งในด้้านสถานที่่�และความเข้้มแข็็งของ
คนในชุุมชนจึึงได้้รับั การพิิจารณาให้้เป็็นพื้้�นที่่นำ� ำ�ร่่อง โดยในอนาคต 
เทศบาลนครอุุดรธานีี ตั้้�งใจที่่�จะขยายกิิจกรรมดัังกล่่าวสู่่�พื้้�นที่่�อื่่�น ๆ
ที่่� มีี ความเหมาะสม เพื่่� อ สร้้ า งสีีสัั น ความเข็็ ม แข็็ ง และรายได้้
ในระดัับเมืือง เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ความสุุขมวลรวมท้้องถิ่่�นต่่อไป
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คุุยเรื่่�องเมืืองเรา

สััมผััสโบราณสถานกลางใจเมืือง

“เจดีีย์์วััดหนองบััวร้้าง” เก่่าแก่่กว่่าสองร้้อยปีี

สำำ� หรัั บ สภาพองค์์ เจดีีย์์ ห ลัั ง จากการขุุ ด ตรวจ-ขุุ ด แต่่ง โดย
กรมศิิลปากรเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ พบว่่า องค์์เจดีีย์์ มีีขนาดสููง 4.30 เมตร
รููปทรงขององค์์เจดีีย์์เป็็นรููปสี่่เ� หลี่่ย� มจััตุรัุ สั กว้้าง-ยาว ด้้านละ 3.70 เมตร
สร้้างด้้วยอิิฐฉาบด้้วยปููนขาว เทิินอยู่่�บนดิินอััดแน่่นซึ่่ง� มีีลัักษณะต่่างจาก
ที่่อื่่� น� ที่่มั� กั ใช้้ทรายแม่่น้ำำ��รอง มีีกำำ�แพงด้้านละ 4.80 เมตร หน้้า 30 เซนติิเมตร
สููง 50 เซนติิเมตร และยัังพบฐานโบสถ์์อีีก 1 หลััง ก่่อและปููฐานด้้วย
อิิฐ กว้้าง 3.80 เมตร ยาว 5.30 เมตร มีีใบเสมาทำำ�ด้ว้ ยหิินทรายสีีแดง
ข้้างละ 3 ใบ กว้้าง 20 เซนติิเมตร สููง 37 เซนติิเมตร และหนา 10 เซนติิเมตร
มีีบัันไดทางขึ้้�น 3 ขั้้�น ด้้านหลัังมีีแท่่น 1 แท่่น คาดว่่าเป็็นแท่่นของ
พระประธานโบสถ์์ และมีีใบเสมาทำำ�ด้้วยหิินสีีขาวพิิงอยู่่� หลัังขุุดตรวจ 
ขุุดแต่่งเสร็็จแล้้ว จึึงได้้กลบไว้้ในสภาพเดิิม พร้้อมทำำ�แนวป้้องกัันคนเข้้า
ภายในบริิเวณเจดีีย์์
ปััจจุบัุ นั เจดีีย์์ดังั กล่่าว ยัังไม่่มีีการขึ้้น� ทะเบีียนให้้เป็็นโบราณสถาน
ตามกฎหมาย แต่่ได้้รัับการคุ้้�มครอง หากจะปรัับปรุุง พััฒนา รื้้�อถอน
จะต้้องได้้รับั การอนุุญาตเสีียก่่อน อย่่างไรก็็ตาม อ้้างอิิงรายงานข่่าวล่่าสุุด
จากเว็็บไซต์์ UDON TODAY ระบุุว่่า ก่่อนหน้้านี้้�มีีการประชุุมคณะทำำ�งาน
ร่่วมการบููรณะและอนุุรักั ษ์์เจดีีย์์วัดั หนองบััวร้า้ ง เบื้้�องต้้นจะถููกแบ่่งออก
เป็็น 3 ระยะ โดยระยะแรก กรมศิิลปากรจะประกาศเป็็นเขตโบราณสถาน
แล้้วเข้้าทำำ�การบููรณะองค์์เจดีีย์์ ตั้้�งแต่่ฐานรากที่่ฝั� ังอยู่่�ในดิิน ขึ้้�นไปจนถึึง
ส่่วนยอด และปรัับภููมิิทััศน์์ ในระยะสอง จะเป็็นการทำำ�ความเข้้าใจกัับ
ผู้้เ� ช่่าพื้้�นที่่ข� องกรมการศาสนา สุุดท้้ายระยะที่่ส� าม คืือ การเข้้าดำำ�เนิินการ
ให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� แหล่่งท่่องเที่่ย� วเชิิงประวััติศิ าสตร์์ของจัังหวััดอุุดรธานีี
แห่่งใหม่่ต่่อไป

โบราณสถานในชุุมชนเมืือง คืือ เสน่่ห์์อย่่างหนึ่่�งของอุุดรธานีี
เมืืองที่่�ก่่อตั้้�งมาเป็็นเวลาอัันยาวนานถึึง 129 ปีี หลัักฐานที่่�ปรากฏ
เด่่นชััด คืือ “ตึึกราชิินููทิิศ” อาคารสููงสองชั้้�น ทรงโคโลเนีียล ซึ่่�งถููก
ก่่อสร้้างขึ้้�นในสมััยรััชกาลที่่� 6 ตั้้�งตระหง่่านอยู่่�ริิมถนนโพศรีี โดยมีี
หนองประจัั ก ษ์์ เ ป็็ น ฉากหลัั ง นั้้� น ช่่ า งงดงามและตราตรึึงใจสำำ� หรัั บ
ผู้้�มาเยืือนครั้้ง� แล้้วครั้้ง� เล่่า คืือ ตััวอย่่างแรกที่่ชา
� วเมืืองอุุดรประจัักษ์์ว่า่
ชุุมชนเมืืองที่่�เราอยู่่�นั้้�น อาจมีีโบราณสถานอื่่�นซ่่อนตััวอยู่่�
กระทั่่�งเมื่่�อเดืือนเมษายน 2537 อ้้างอิิงข้้อมููลจากเว็็บไซต์์ของ
สำำ�นักั งานวััฒนธรรมจัังหวััดอุุดรธานีี ระบุุว่่า ได้้มีีการค้้นพบโบราณสถาน
“เจดีีย์์วัดั หนองบััวร้า้ ง (วััดร้้าง)” ซึ่่ง� ตั้้ง� อยู่่�บริิเวณหน้้าโรงงานน้ำำ��แข็็งอุุดรกิิตติิ
(ตรงข้้ามตลาดหนองบััว) ถนนนิิตโย ตำำ�บลหมากแข้้ง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
อุุดรธานีี บนพื้้�นที่่ข� นาด 1 ไร่่เศษ โดยมีีร่่องรอยของโบราณสถานในปััจจุบัุ นั
ให้้เห็็นอยู่่�เพีียง 1 องค์์
แม้้ว่่าประวััติิโบราณสถานแห่่งนี้้�จะไม่่มีีหลัักฐานเอกสารใด ๆ ที่่�
กล่่าวถึึงการก่่อสร้้าง การศึึกษาและกำำ�หนดอายุุสมััยจึึงต้้องอาศััยหลัักฐาน
ทางโบราณคดีีเปรีียบเทีียบกัับโบราณสถานแห่่งอื่่น� ๆ ที่่อยู่่
� ใ� กล้้เคีียง และ
ข้้อมููลทางโบราณคดีีประวััติิศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวพัันกัับดิินแดนในแถบนี้้�เป็็น
สำำ�คัญ
ั โดยสัันนิิษฐานว่่า เจดีีย์์แห่่งนี้้�ถููกสร้้างขึ้้น� ในสมััยอยุุธยาตอนปลาย
หรืือ  กรุุงรััตนโกสิินทร์์ตอนต้้น อายุุราว 200-300 ปีี เป็็นโบราณสถาน
แห่่งเดีียวในชุุมชนเมืือง ที่่บ่่� งบอกว่่าก่่อนจะเป็็นเมืืองอุุดรธานีีนั้้�นมีีชุุมชน
มาอาศััยอยู่่�ก่่อนแล้้ว  
เมืืองดอกจาน
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เศรษฐกิิจเมืืองอุุดร

ก้้าวไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืน :

โอกาสทางเศรษฐกิิจที่่� ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง
ในสายตา พงศ์์ สุุระวรรณวิิจิิตร

ข้้อมููลบางส่่วนจากเว็็บไซต์์ “UDON TODAY” ได้้เล่่าเหตุุการณ์์ในแต่่ละช่่วง เมื่่�อเกิิดความเคลื่่�อนไหวเกี่่�ยวกัับ
“เจดีีย์์ร้้างวััดหนองบััว” ซึ่่�งรวบรวมไว้้ โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่อดีีตผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี ต่่างให้้ความสนใจเพื่่�อทำำ�การบููรณะ
ไม่่ว่่าจะเป็็น นายจารึึก ปริิญญาพล นายชยาวุุธ จัันทร และนายนิิรััตน์์ พงษ์์สิิทธิิถาวร
เมื่่�อปีี 2563 หนึ่่�งในผู้้�ร่่วมอนุุรัักษ์์และผลัักดัันให้้มีีการบููรณะ นางฉายา ตยางคนนท์์ เจ้้าของโรงน้ำำ��แข็็งอุุดรกิิตติิ
เคยเล่่าผ่่านเว็็บไซต์์ UDON TODAY ถึึงการเรีียกขานเจดีีย์์แห่่งนี้้�ของชาวบ้้านว่่าเป็็น “เจดีีย์์หลวงปู่่�ธาตุุ วััดหนองบััวร้้าง”
เพราะเชื่่�อว่่าเจดีีย์์นี้้�ถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่�อถวายแด่่พระผู้้�ใหญ่่ที่่�อยู่่�ในวััด
ล่่าสุุด เมื่่อ� วัันที่่� 19 มกราคม 2565  พระครููพิิพัฒ
ั น์์วิทิ ยาคม (หลวงพ่่อเจริิญ ฐานยุุตฺโฺ ต) วััดโนนสว่่าง ตำำ�บลหมากหญ้้า
อำำ�เภอหนองวััวซอ จัังหวััดอุุดรธานีี ผู้้�ซึ่่�งเคยนิิมิิตถึึงเจดีีย์์วััดหนองบััวร้้าง ได้้นััดหมายศิิษยานุุศิิษย์์และผู้้�เลื่่�อมใสศรััทธาพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง เข้้าร่่วมในการประกอบพิิธีีบวงสรวงด้้วยผลไม้้นานาชนิิด และไข่่ต้้ม โดยมีีคณะกลองกิ่่ง� และกลองยาว คณะวััดโนนสว่่าง
เข้้าร่่วมในพิิธีีในครั้้�งนี้้� เพื่่�อบอกกล่่าวสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ของเจดีีย์์วััดหนองบััวร้้าง ในการเริ่่�มต้้นการอนุุรัักษ์์ และปรัับปรุุง ให้้เป็็น
ที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ และเป็็นที่่พึ่� ่�งประชาชนตลอดไป  
ขอขอบคุุณข้้อมููล: https://udontoday.co/
สำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดอุุดรธานีี

เมืืองดอกจาน

70

	ท่่ า มกลางความท้้ าทา ยมากมายที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ในปัั จ จุุ บัั น
ความร่่วมมืือกัันอย่่างเข้้มแข็็ง ยัังเป็็นโอกาสในการเติิบโตไปด้้วยกััน
อย่่ า งยั่่� ง ยืื น คอลัั ม น์์ เศรษฐกิิ จ เมืื อ งอุุ ดร ฉบัั บ นี้้� ชวนคุุ ย ถึึ ง
ความเป็็ น ไปได้้ ใ หม่่ ใ นสายตานัั ก ธุุ รกิิ จ หนุ่่�มไฟแรง คุุ ณพ งศ์์
สุุระวรรณวิิจิิตร กรรมการผู้้�อำำ�นวยการเซฟมาร์์ท ซููเปอร์์สโตร์์
และบริิษััทในเครืืออึ้้�งเซ้้งเฮง กรุ๊๊�ป และประธานกิิตติิมศัักดิ์์� ชมรม
ทายาทห้้างค้้าปลีีก-ค้้าส่่งแห่่งประเทศไทย หรืือ YTS
ชมรมทายาทห้้างค้้าปลีีก-ค้้าส่่งแห่่งประเทศไทย (YTS)
เริ่่ม� ต้้นขึ้้น� เมื่่อ 
� 8 ปีีก่่อน โดยความตั้้ง� ใจของคุุณพงศ์์ที่ม่� องเห็็นช่่องว่่าง
ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจค้้าปลีีก-ค้้าส่่ง ไม่่ว่่าจะเป็็นภาครััฐ คู่่�ค้้า
หรืือห้้างค้้าปลีีก-ค้้าส่่งทั่่�วประเทศเอง ที่่�ยัังขาดพื้้�นที่่�ในการพููดคุุย
แลกเปลี่่ย� น ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการยัังไม่่สอดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกััน
คุุณพงศ์์จึึงเริ่่�มเชิิญชวนทายาทห้้างท้้องถิ่่�นทั่่�วประเทศมาพบปะ
สัังสรรค์์ ซึ่่�งในตอนต้้นบรรยากาศของการพููดคุุยนั้้�นเป็็นไปอย่่าง
เรีียบง่่ายเป็็นกัันเอง เพื่่�อสร้้างความสนิิทสนมคุ้้�นเคย โดยคุุณพงศ์์
เล่่าว่่า แต่่เดิิมกลุ่่�มคนเหล่่านี้้�ก็็ได้้พบเจอกัันในการประชุุมที่่�เจ้้าของ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่เ่� ป็็นคู่่�ค้า้ จััดขึ้้น� อยู่่�บ้า้ ง แต่่ก็็ไม่่ได้้มีีปฏิิสัมั พัันธ์์ที่ต่่อ
่� เนื่่�อง
ทำำ�ให้้เขาเห็็นว่่า การรวมตััวกัันอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อแบ่่งปัันแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลความเห็็นจนเกิิดเป็็นเป้้าหมายร่่วมกััน ก็็จะเป็็นพลัังสำำ�คััญ
ที่่�จะขัับเคลื่่�อนห้้างค้้าปลีีก-ค้้าส่่งทั่่�วประเทศให้้มีีความเข้้มแข็็ง
มากยิ่่�งขึ้้�น

ปััจจุุบัันชมรมทายาทห้้างค้้าปลีีก-ค้้าส่่งแห่่งประเทศไทย
ที่่�คุุณพงศ์์ก่่อตั้้�งขึ้้�น มีีห้้างท้้องถิ่่�นเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก 65 แห่่ง
ทั่่�วประเทศ โดยได้้รวมตััวกันั สร้้างมิิติใิ หม่่ ๆ ให้้กับั ห้้างค้้าปลีีก-ค้้าส่่ง
ด้้วยการจัับมืือกับั หน่่วยงานภาครััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น กระทรวงพาณิิชย์์
กรมการค้้าภายใน กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า เพื่่�อร่่วมแลกเปลี่่ย� นข้้อมููล
ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ในการขัับเคลื่่อ� นยกระดัับห้้างท้้องถิ่่น� เช่่น การปรัับ
ภาพลัักษณ์์ของร้้านค้้าให้้ทันั สมััย การบริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบ
ด้้วย POS รวมทั้้�งการเจรจากัับซััพพลายเออร์์ต่่าง ๆ เพื่่�อจัดั กิิจกรรม
ส่่งเสริิมการขายเป็็นพิิเศษเฉพาะห้้างค้้าปลีีก-ค้้าส่่งที่่�ทำำ�ร่่วมกััน
ทั้้�งประเทศ โดยในส่่วนของห้้างท้้องถิ่่�นเองก็็ต้้องออกแบบพื้้�นที่่�
71

เมืืองดอกจาน

Udon Lifestyle

จััดจำำ�หน่่ายให้้สวยงามดึึงดููดเพื่่�อช่่วยกระตุ้้�นยอดขาย ซึ่่�งนัับเป็็น
การร่่วมมืือกันั อย่่างเข้้มแข็็ง ตอบโจทย์์และเกิิดประโยชน์์กับั ทุุกฝ่่าย
ภาครััฐสามารถใช้้งบประมาณแก้้ปััญหาได้้อย่่างตรงจุุด บริิษััทคู่่�ค้้า
เจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ ธุุรกิิจค้้าปลีีก-ค้้าส่่งและร้้านค้้าย่่อยในเครืือข่่าย
ขายสิินค้้าได้้มากขึ้้�น รวมไปถึึงการเข้้าถึึงสิินค้้าคุุณภาพในราคา
ที่่�ถููกลงของประชาชน
เช่่นเดีียวกัับธุุรกิิจอื่่น� ๆ  ห้้างค้้าปลีีก-ค้้าส่่งก็็หนีีไม่่พ้้นที่่จ� ะต้้อง
เผชิิญกัับความท้้าทายของยุุคสมััย นั่่�นก็็คืือ ผลกระทบจากการ
แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 โดยคุุณพงศ์์บอกว่่า จากสถานการณ์์
ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ยอดขายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี  ลดลง 3-5%
อย่่างไรก็็ตาม เขาและสมาชิิกในชมรมต่่างก็็ต้้องปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
สถานการณ์์ เช่่น การให้้บริิการแบบไดร์์ฟทรูู  (Drive Thru) หรืือ
การจััดส่่งสิินค้้าถึึงบ้้าน เพื่่�อลดการสััมผััสตามวิิถีีใหม่่ (New Normal)
นอกจากนี้้ ยั� งั เป็็นโอกาสสำำ�คัญั ของการขายสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์
ในส่่วนตััวของคุุณพงศ์์ ได้้เปิิดเว็็บไซต์์ www.savemartplus.com
และร่่วมกัับแพลตฟอร์์มอื่่�น เช่่น Shopee Lazada ซึ่่�งมีีจุุดเด่่น คืือ
การมีีสิินค้้าให้้เลืือกหลากหลายครบถ้้วน รวมทั้้�งการจััดโปรโมชั่่�น
ส่่งเสริิมการขายอยู่่�ตลอดทำำ�ให้้ผู้�ซื้้้ �อสามารถเข้้าถึึงสิินค้้าในราคาถููก
โดยพบว่่า ยอดขายสููงสุุดเกิิดขึ้้น� จากกลุ่่ม� ผู้้�ซื้้อ� ในพื้้น� ที่่ก� รุุงเทพมหานคร
ที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาดค่่อนข้้างรุุนแรงกว่่าพื้้�นที่่�อื่่�น และอีีก
หนึ่่�งปััจจััยที่่�ช่่วยกระตุ้้�นยอดขายในช่่วงวิิกฤตของไวรััสโควิิด-19
ที่่ผ่่� านมา ก็็คือื โครงการต่่าง ๆ ของรััฐ เช่่น โครงการคนละครึ่่ง� โครงการ
บััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ เป็็นต้้น
สำำ� หรัั บ โอกาสหลัั ง วิิ ก ฤตในยุุ ค วิิ ถีี ใหม่่ของเมืื อ งอุุ ด รนั้้� น
คุุณพงศ์์เห็็นว่่า บริิบทสภาพแวดล้้อมของเมืือง มีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ที่่จ� ะสร้้าง
ชีีวิิตชีีวาให้้ผู้ค้� นและความครึึกครื้้น� ให้้กับั การค้้าขาย ยกตััวอย่่างเช่่น
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แนวนโยบายที่่� น ายกเทศมนตรีีกำำ�ลัั ง เร่่งดำำ� เนิิ น การอยู่่�  คืื อ
การทำำ�ฟุุตพาทในเขตเทศบาลให้้เป็็นมิิตรกัับคนทุุกวััย ซึ่่�งคุุณพงศ์์
ได้้ เ ล่่าความทรงจำำ� ที่่� เ ติิ บ โตมาพร้้ อ มกัั บ ห้้ า งค้้ า ปลีีก-ค้้ า ส่่งของ
ครอบครััวบนถนนโพศรีีที่่�แต่่เดิิมบรรยากาศในย่่านนั้้�นเป็็นไปอย่่าง
มีีสีีสััน ผู้้�คนสามารถเดิินเท้้าจัับจ่่ายซื้้�อสิินค้้าในร้้านค้้าต่่าง ๆ ที่่�มีี
ความหลากหลายซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั ซบเซาลงกว่่าแต่่ก่่อน คุุณพงศ์์จึึงอยากให้้มีี
การสนัับสนุุนในเชิิงนโยบายที่่�เป็็นรููปธรรมและบููรณาการร่่วมกััน
ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนเพื่่�อกระตุ้้�นส่่งเสริิมให้้คนในพื้้�นที่่�
อุุดหนุุนร้้านค้้าท้้องถิ่่น�  อย่่างเช่่น กิิจกรรม Black Friday ในต่่างประเทศ
ที่่�สามารถดึึงดููดให้้เกิิดการจัับจ่่ายใช้้สอยอย่่างมหาศาล
ไม่่เพีียงแต่่แวดวงของธุุรกิิจค้า้ ปลีีก-ค้้าส่่งเท่่านั้้�น แต่่คุุณพงศ์์
เชื่่�อว่่า ความร่่วมมืือในการคิิดและทำำ�อย่่างมุ่่�งมั่่�นต่่อเนื่่�องด้้วยการ
ยึึดเอาประโยชน์์ ส่่ว นรวมเป็็ น ที่่� ตั้้� ง จะช่่วยขัั บ เคลื่่� อ นยกระดัั บ
คุุณภาพชีีวิิตของคนและเมืืองให้้เติิบโตไปด้้วยกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน
โดยไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง

ปอป้้อ

ทรััพย์์สิิรีี แต้้รััตนชััย

กัับฝัันที่่�เป็็นจริิง

บัันทึึกเมืืองอุุดร

แต้้ว สุุดาพร สีีสอนดีี
กัับความฝัันอัันสููงสุุดของนัักกีีฬา
5 สิิงหาคม 2564 ชาวไทยหลายคนคงเกาะขอบจอโทรทััศน์์
ตาไม่่กะพริิบ ในขณะที่่�มืือกำำ�หมััดแน่่นและชกลม ปากก็็คงร้้องตะโกน
ส่่งเสีียงเชีียร์์ดัังลั่่�น และภาพในจอโทรทััศน์์ของทุุกคนนั้้�นคืือ ภาพของ
นัักชกหญิิง 2 คน คนหนึ่่�งในมุุมแดงคืือ เคลลี่่� แฮร์์ริิงตััน นัักชกหญิิง
จากไอร์์แลนด์์ ดีีกรีีอดีีตแชมป์์โลก ปีี ค.ศ. 2018 ส่่วนอีีกคนในมุุมน้ำำ��เงิิน
คืือ แต้้ว สุุดาพร สีีสอนดีี นัักชกหญิิงชาวไทย
	ทั้้�ง สองกำำ�ลััง แข่่งขัันกัันเพื่่�อชิิงตั๋๋�วเข้้ าร อบชิิงชนะเลิิศ กีีฬา
โอลิิมปิิกเกมส์์ 2020 มวยสากลหญิิง รุ่่�นไลท์์เวท 60 กิิโลกรััม หากผ่่าน
แฮร์์ ริิ งตัั น ไปได้้ แต้้ ว จะกลายเป็็ น นัั ก ชกหญิิ ง คนแรกของไทยที่่� ไ ด้้
เข้้ าร อบชิิ ง ชนะเลิิ ศ ในการแข่่ ง ขัั น โอลิิ ม ปิิ ก เกมส์์ และหากเธอคว้้ า
เหรีียญทองมาได้้ เหรีียญทองเหรีียญนั้้�นจะถืือว่่าเป็็นเหรีียญที่่�ยิ่่�งใหญ่่
ที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์วงการมวยสากลหญิิงในประเทศไทย ในระหว่่าง
การชก ทั้้�งสองสู้้�กัันได้้อย่่างสููสีี แต่่แล้้วประเทศไทยก็็พบกัับความผิิดหวััง
เมื่่�อมืือที่่�ถููกกรรมการยกชููขึ้้�นเพื่่�อประกาศชััยชนะ เป็็นมืือที่่�สวมนวม
สีีแดงของเคลลี่่� แฮร์์ริิงตัันซึ่่�งเอาชนะแต้้วไปได้้เพีียงฉิิวเฉีียดที่่� 3 ต่่อ 2
อย่่างไรก็็ตาม แต้้วก็็ยัังเป็็นชััยชนะและความภาคภููมิิใจ ทั้้�ง
ของตััวเธอเองและของชาวไทยทั้้�งประเทศ เพราะอย่่างน้้อยเธอก็็คว้้า
เหรีียญทองแดงมาได้้ มัันถืือเป็็นเหรีียญแรกในประวััติิศาสตร์์ที่่�นัักกีีฬา
มวยสากลหญิิงไทยคว้้ามาได้้จากโอลิิมปิิกเกมส์์
แน่่นอนว่่าทั่่� วทั้้� งประเทศนั้้� น จัั งหวัั ด ที่่� ดููจะตื่่� นเต้้ นดีีใจและ
ร่่วมลุ้้�นตััวโก่่งไปกัับแต้้วมากที่่สุ� ดุ คงหนีีไม่่พ้้น อุุดรธานีี บ้้านเกิิดของแต้้ว 
แต้้วเกิิดที่่�อำำ�เภอไชยวาน จัังหวััดอุุดรธานีี  ในวััยเด็็กเธอเริ่่�ม
ชกมวยไทยเลี้้�ยงชีีพเพื่่�อหาเงิินช่่วยเหลืือครอบครััว  โดยผู้้�สนัับสนุุนหลััก
ของแต้้วก็็คืือ คุุณพ่่อยอดนคร สีีสอนดีี  เริ่่�มจากใช้้พื้้�นที่่�ในบริิเวณบ้้าน
เปิิดค่่ายมวย “สุุดยอดการช่่าง” ให้้แต้้วฝึึกซ้้อมมวยไทย แม้้อุุปกรณ์์
จะไม่่พร้้อม
เธอสอบคััดเลืือกเข้้าโรงเรีียนกีีฬาขอนแก่่น ในตอนนั้้�นแต้้ว
มองว่่ามวยไทยนั้้�นมีีการแข่่งขัันที่่�สููงในสนามสอบ จึึงทำำ�ให้้แต้้วเบนเข็็ม
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มาสมััครมวยสากลที่่มีี� โอกาสติิดมากกว่่า แล้้วแต้้วก็็สอบติิดตามที่่�หวััง
อายุุ 16 ปีี แต้้วติิดทีีมชาติิไทยมวยสากลสมััครเล่่น และในที่่สุ� ุด
ความพยายามก็็มอบโอกาสให้้กับั เธอเมื่่อ� แต้้วติดิ รายชื่่อนั
� กั กีีฬาในซีีเกมส์์
ครั้้�งที่่� 26 ที่่�จััดขึ้้�นในประเทศอิินโดนีีเซีีย ในปีี ค.ศ. 2011 และสามารถ
คว้้าเหรีียญทองซีีเกมส์์มาครองได้้สำ�ำ เร็็จ ก่่อนจะคว้้าเหรีียญเงิิน ซีีเกมส์์
ปีี ค.ศ. 2013
จากนั้้�น แต้้วก็็ได้้เหรีียญทองแดงมาจากเวทีีมวยสากลหญิิง
แชมป์์โลก ปีี ค.ศ. 2014 ที่่�เกาหลีีใต้้ และก็็สามารถคว้้าเหรีียญเงิิน
จากกีีฬาเอเชีียนเกมส์์ ปีี ค.ศ. 2018 ที่่�จััดขึ้้�นในอิินโดนีีเซีียในประเภท
ไลท์์เวทหญิิงได้้ เธอเข้้าแข่่งขัันรายการชิิงแชมป์์โลกที่่นิ� วิ เดลีี ประเทศอิินเดีีย
แต้้วโชว์์ฝีมืี อื ที่่โ� ดดเด่่น เธอเอาชนะคู่่�ต่่อสู้แ้� ละกรุุยทางเข้้ารอบชิิงชนะเลิิศ
ได้้ แต่่ก็็แพ้้ให้้กัับเคลลี่่� แฮร์์ริิงตััน และคว้้าเหรีียญเงิินมาแทน ในซีีเกมส์์
ปีี 2019 เธอคว้้าเหรีียญทองมาได้้อีีกรอบ
แม้้จะประสบความสำำ�เร็็จมากมาย แต่่ความใฝ่่ฝัันสููงสุุดของ
นัั กกีีฬาแทบทุุ กคน ก็็ คืือการพิิ ชิิตเหรีียญทองโอลิิ มปิิ กให้้ ได้้สัักครั้้� ง
โอลิิมปิิกเกมส์์ 2020 ที่่�กรุุงโตเกีียว เกมแรกเธอขึ้้�นชกกัับนัักชกหญิิงจาก
เอกวาดอร์์ และในรอบต่่อมาชกกัับนัักชกอิินเดีียซึ่่�งผลคะแนนออกมา
ให้้แต้้วชนะอย่่างเป็็นเอกฉัันท์์ทั้้�งสองรอบ
ความท้้าทายเริ่่�มปรากฏเมื่่�อแต้้วผ่่านเข้้ารอบ 8 ทีีมสุุดท้้าย และ
คู่่ช� กของเธอคืือ คาโรไลน์์ ดููบัวส์
ั  นั
์ กั ชกดาวรุ่่�ง ดีีกรีีแชมป์์เยาวชนโอลิิมปิิก
แชมป์์เยาวชนโลก และแชมป์์เยาวชนยุุโรปถึึง 4 สมััย แต่่แต้้วก็็ยัังผ่่าน
เข้้ารอบมาได้้ นั่่�นทำำ�ให้้เธอเป็็นนัักมวยหญิิงคนแรกของไทยที่่�สามารถ
คว้้าเหรีียญในรายการโอลิิมปิิกเกมส์์มาได้้
แม้้จะพลาดเหรีียญทองไป แต่่ผลงานในครั้้�งนี้้�ก็็ทำำ�ให้้ตััวเธอเอง
ได้้ภาคภููมิิใจ และทำำ�ให้้คนไทยทั้้�งประเทศยิ้้�มได้้
แม้้ไม่่รู้้�ว่่าอนาคตข้้างหน้้าจะเป็็นอย่่างไร แต่่เชื่่อว่่
� าคนไทยทุุกคน
โดยเฉพาะชาวอุุดรก็็ยังั หวัังที่่จ� ะได้้เห็็นแต้้วอีีกครั้้ง� ในโอลิิมปิิกเกมส์์ 2024

“เรารอตำำ�แหน่่งแชมป์์โลกนี้้�มา 14 ปีีแล้้ว ตั้้�งแต่่ที่่�เราเริ่่�มเล่่น
แบดมิินตัันอาชีีพ เป็็นความฝัันสููงสุุดของปอป้้อที่่�จะคว้้าแชมป์์โลก”
นี่่�คืือสิ่่�งที่่�ปอป้้อให้้สััมภาษณ์์หลัังจากคว้้าชััยชนะร่่วมกัับบาส เดชาพล
พััววรานุุเคราะห์์ เหนืือยููตะ วาตานาเบะ และ อะลิิสะ ฮิิกะชิิโนะ ในการแข่่งขััน
แบดมิินตัันคู่่�ผสม ศึึกชิิงแชมป์์โลก 2021 ที่่�เมืืองอููเอลบา ประเทศสเปน
ความสำำ�เร็็จในครั้้�งนี้้�สร้้างอีีกหนึ่่�งประวััติิศาสตร์์ให้้ประเทศไทย เพราะ
นัับเป็็นนัักแบดมิินตัันไทยคู่่�แรกที่่�สามารถคว้้าแชมป์์โลกได้้สำำ�เร็็จ และ
ในปีีเดีียวกัันนั้้�น ทั้้�งคู่่�ก็็ทะยานขึ้้�นมืือ 1 ของโลกในประเภทคู่่�ผสมจาก
การจััดอันั ดัับของสหพัันธ์์แบดมิินตัันโลก (BWUF) ทำำ�คะแนนแซงเจิ้้ง� ซิิ เว่่ย
และ หวง หย่่า เฉีียง คู่่�ผสมชาวจีีนได้้สำำ�เร็็จ ด้้วยผลงาน 11 รายการ
ลงแข่่งทั้้�งสิ้้�น 51 แมตช์์ ชนะ 45 และแพ้้ไปเพีียง 6 แมตช์์เท่่านั้้�น
ปอป้้อ ทรัพย์
ั สิ์ รีี 
ิ แต้้รัตั นชััย คืือความภููมิิใจของชาวไทย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งชาวอุุดรในฐานะอีีกหนึ่่�งลููกหลานชาวอุุดรที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
ระดัับโลก และแน่่นอนว่่ากว่่าจะประสบความสำำ�เร็็จจนสามารถบัันทึึก
เรื่่�องราวของตััวเองลงบนหนึ่่�งหน้้าประวััติิศาสตร์์วงการกีีฬาของไทยได้้
และมีีฝีีมืืออัันเป็็นที่่�ยอมรัับไปทั่่�วโลก เส้้นทางของความสำำ�เร็็จก็็ไม่่เคย
เป็็นเรื่่�องง่่าย
ปอป้้อเริ่่�มเล่่นแบดมิินตัันเพราะติิดตามพ่่อกัับแม่่ที่่�เป็็นอดีีต
นัักแบดมิินตัันของมหาวิิทยาลััยไปออกกำำ�ลังั กายที่่ส� นามแบดมิินตัันตรีีเลิิศ
และเริ่่�มฉายแววเป็็นนัักแบดฝีีมืือฉกาจตั้้�งแต่่ 14 ปีี ที่่�สามารถคว้้าแชมป์์
ข้้ามรุ่่�นในรุ่่�นอายุุ 15 ปีีได้้ และในตอนที่่อ� ายุุ 15 ปีี ก็็ยัังสามารุุคว้้าแชมป์์
ข้้ามรุ่่�นในรุ่่�นอายุุ 18 ปีีได้้ ผลงานที่่ป� ระจัักษ์์นี้้�เองที่่�ทำำ�ให้้เธอติิดทีีมชาติิ
และถููกเรีียกเข้้าโครงการ SCG Badminton Academy ซึ่่�งปอป้้อก็็ทำำ�
ผลงานได้้ดีีทั้้�ง 3 ประเภท ไม่่ว่่าจะเป็็นหญิิงเดี่่�ยว หญิิงคู่่� และคู่่�ผสม
ปอป้้อเคยจัับคู่่�กัับนัักแบดมิินตััน 4 คนซึ่่�งก็็สร้้างผลงานได้้
ค่่อนข้้างดีี ก่่อนที่่�จะมาจัับคู่่�กัับบาส เดชาพลจากคำำ�ขอของฝ่่ายหลัังใน
ปีี 2558 ก่่อนคว้้าแชมป์์ด้ว้ ยกัันเป็็นครั้้�งแรกได้้สำำ�เร็็จ ในรายการ Yonex
Swiss Open 2017  ในปีี 2560 และเหรีีญทองกีีฬาซีีเกมส์์ ครั้้�งที่่� 29

ที่่ม� าเลเซีียรวมถึึงแชมป์์ PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters
2017, Singapore Open 2017, Asia 2017
อุุปสรรคมัักจะเข้้ามาในชีีวิิตเราเพื่่�อเป็็นเครื่่�องทดสอบจิิตใจ
ที่่มุ่่� ง� มั่่�น ในขณะที่่ก� ารจัับคู่่กั� บั บาสกำำ�ลังั ไปได้้สวย ปอป้้อกลัับได้้รับั บาดเจ็็บ
จากเอ็็นไขว้้หน้้าขาดระหว่่างลงเล่่นในรายการหญิิงคู่่ ซีี
� เกมส์์ นั่่น� ทำำ�ให้้เธอ
ต้้องเข้้ารัับการผ่่าตััดและหยุุดเล่่นไปถึึง 3-4 เดืือน พร้้อมทั้้ง� ทำำ�กายภาพบำำ�บัดั
ต่่อเนื่่�องทัันทีี ก่่อนที่่�จะคืืนคอร์์ทได้้อีีกครั้้�งในปีี 2561 เพื่่�อคว้้าแชมป์์
จนเก็็บสะสมคะแนนเข้้าไปเล่่นใน World Tour Finals 2018 และ
ผ่่านเข้้าไปจนถึึงรอบรองชนะเลิิศ ซึ่่ง� นั่่�นก็็เป็็นสิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในปีีถัดั มาเช่่นกััน
ทั้้�งคู่่�สามารถไปถึึงรอบรองชนะเลิิศได้้ แต่่ก็็ยัังไม่่ได้้แชมป์์ที่่�ใฝ่่ฝััน
ในปีี 2563 ทั้้ง� คู่่ค� ว้้ารองแชมป์์ All England Open 2020 ก่่อนจะต้้อง
หยุุดไปถึึง 9 เดืือน เพราะสถานการณ์์การแพร่่ระบาดชอง COVID-19
และเริ่่ม� ต้้นปีี 2564 ด้้วยการคว้้า “Triple Champ” หรืือกวาด 3 แชมป์์ระดัับ
World Tour ติิดกััน 3 สััปดาห์์ 3 แชมป์์ เรีียกได้้ว่่าเป็็นนัักกีีฬาคู่่�ผสม
คู่่�แรกในประวััติิศาสตร์์ที่่�สร้้างปรากฏการณ์์นี้้�ได้้ และส่่งท้้ายปีีด้้วยการ
เป็็นแชมป์์ต่่อเนื่่อ� งกัันถึึง 3 รายการ ก่่อนที่่ฝั� นั ของทั้้ง� คู่่จ� ะเป็็นจริิง เมื่่อส่่
� งท้้ายปีี
ด้้วยของขวััญอัันแสนพิิเศษให้้กับั ทั้้�งตััวเองและคนไทยทั้้�งประเทศด้้วยการ
คว้้าแชมป์์ World Tour Finals 2021 แชมป์์โลกที่่�ทั้้�งคู่่�ใฝ่่ฝัันถึึงมาเสมอ
ได้้สำำ�เร็็จในที่่สุ� ุด เรีียกได้้ว่่าในปีีที่ผ่่่� านมา ปอป้้อและบาสคว้้าแชมป์์ได้้ถึึง
7 รายการ 3 รายการติิดต่่อกัันในต้้นปีี และ 4 รายการซึ่่�งรวมรายการ
ใหญ่่ที่่สุ� ดุ อย่่างแชมป์์โลกมาได้้ ระเบิิดฟอร์์มอย่่างดุุเดืือด จนไต่่อัันดัับจาก
มืือวางอัันดัับ 2 เป็็นมืือวางอัันดัับ 1 ของโลกได้้สำ�ำ เร็็จ 
สำำ�หรัับเป้้าหมายต่่อไปของปอป้้อ ก็คื็ อื การเป็็นแชมป์์รายการ All
England Open ซึ่่�งถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งรายการใหญ่่ให้้สำำ�เร็็จหลัังจากอกหััก
ไปเมื่่�อ 4 ปีีที่่�แล้้ว ซึ่่�งเชื่่�อว่่าด้้วยหััวใจที่่�แข็็งแกร่่ง ด้้วยฝีีมืือที่่�เป็็นเลิิศ ด้้วย
ทีีมเวิิร์ก์ ที่่ย� อดเยี่่ย� มและด้้วยแรงเชีียร์์จากชาวไทย จะทำำ�ให้้ปอป้อ้ และบาส
ได้้ทุุกแชมป์์ตามที่่�หวััง
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แม่่เทวีี ฟ้้าฮ่่วน

ตำำ�นานหมอลำำ�กลอนเสีียงก้้องราว “ฟ้้าฮ่่วน” ที่่�ยัังมีีชีีวิิต
“แม่่เป็็นคนบ้้านโศกม่่วง บ้้านฝาง ขอนแก่่น ที่่�ได้้ไปอยู่่�อุุดร
เมื่่� อ พูู ด ถึึ ง ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมทางภาคอีี ส าน โดยเฉพาะ
ด้้ า นความบัั น เทิิ ง แน่่ น อนว่่ า ภาพของหมอลำำ�ต้้ อ งผุุ ด ขึ้้� น มา เพราะสมััยนั้้�นขอนแก่่นแห้้งแล้้ง ทำำ�นาข้้าวก็็ได้้ ทำำ�ไหปอ ปอก็็ราคาตก
เป็็ นภ าพแรก ๆ เสมอ หมอลำำ� เป็็ นสิ่่� ง ที่่� อ ยู่่�กัั บ ภาคอีี ส านมา พ่่อเลยอพยพไปอยู่่�อุดุ รเพราะฝนดีี ก็็เลยได้้ไปตั้้�งรกรากที่่นั่่� น�  พอจบ
อย่่ า งยาวนาน เป็็ นศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมอัั น เป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ ที่่� มีี ป.4 ครููบาอาจารย์์เห็็นเป็็นคนหััวดีีเลยชัักชวนไปเรีียนต่่อจัังหวััด
การพััฒนา ประยุุกต์์ เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ แต่่แม้้จะมีีหมอลำำ� ขอนแก่่น ก็็สอบได้้ แต่่พ่่อก็็มาป่่วย ส่่วนแม่่ก็็ท้้องแก่่  เลยไม่่มีีใคร
หลากหลายประเภทเกิิดขึ้้น� มามากมาย ก็็ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่า่ หมอลำำ�กลอน พามาเรีียน เงิินก็็ต้้องเอาไปรัักษาพ่่อ”
และเส้้นทางการเป็็นหมอลำำ�ของแม่่เทวีี จึึงเริ่่ม� ขึ้้น� หลัังจากที่่�
นั้้�นคืือ สิ่่�งที่่�อยู่่�คู่่�อีีสานมาอย่่างยาวนานที่่�สุุด
จัังหวััดอุุดรธานีีเองก็็ได้้มีีสมาคมหมอลำำ�จัังหวััดอุุดรธานีี พ่่อหายป่่วย
“พ่่อเป็็นหมอลำำ�อยู่่�แล้้ว พออาการดีีขึ้้�นเลยปลอบใจว่่าไม่่
ขึ้้�นเพื่่�อผนึึกกำำ�ลัังในการอนุุรัักษ์์หมอลำำ�ให้้อยู่่�คู่่�เมืืองอุุดรสืืบไป
โดยในตอนนี้้�สมาคมหมอลำำ�จังั หวััดอุุดรธานีีนั้้นมี
� ปี ระธานสมาคม ได้้เรีียนหนัังสืือก็็ไม่่เป็็นไรหรอกลููก ไปเรีียนลำำ�ก็็ได้้เงิินเหมืือนกััน
คืือ “แม่่เทวีี บุุตรตั้้ว� ” หมอลำำ�กลอนชื่่อ� ดัังที่่ยั� งั คงยืืนหยััดในวิิถีที างเดิิม ตอนแรกแม่่ก็็น้อ้ ยใจ แต่่ก็็เรีียนตามที่่พ่่อ
� แนะนำำ� เพราะเป็็นคนอารมณ์์ดีี
ท่่ามกลางหมอลำำ�ประเภทใหม่่ ๆ ที่่�ได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�น
อยู่่�แล้้ว ได้้ยิินเสีียงแคน เสีียงพิิณเป็็นไม่่ได้้ ต้้องลุุกมาฟ้้อน”
แม่่เทวีีเริ่่�มเรีียนลำำ�จากการที่่�พ่่อเอากลอนที่่�ประพัันธ์์เอง
แม่่เทวีี บุุตรตั้้ว � หรืือที่่รู้� �จั้ กั ในบรรดาคอหมอลำำ�ในชื่่อ 
� “เทวีี ฟ้า้ ฮ่่วน”
ซึ่่�ง “ฟ้้าฮ่่วน” นั้้�นเป็็นฉายาที่่�มาจากเสีียงอัันไพเราะ ก้้องกัังวาน ให้้ท่่อง ก่่อนจะไปฝากกัับหมอลำำ�หลวยซึ่่�งเป็็นหมอลำำ�ที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ราวเสีียงฟ้้าร้้อง ที่่ช� าวอีีสานเรีียกว่่า “ฟ้้าฮ่่องฮวน” เป็็นชาวอำำ�เภอฝาง ในสมััยนั้้�น นั่่�นทำำ�ให้้แม่่เทวีีได้้เห็็นคนมาจ้้างงาน เห็็นคนศรััทธาใน
จัังหวััดขอนแก่่น แม้้พื้้น� เพจะเป็็นชาวขอนแก่่น แต่่แม่่เทวีีก็็ได้้มาตั้้ง� ตััว อาชีีพหมอลำำ� จึึงเริ่่�มรู้้�สึึกว่่าหมอลำำ�นั้้�นแท้้จริิงเป็็นอาชีีพอัันมีีเกีียรติิ
อยู่่�ที่่�อุุดรธานีี จนได้้รัับปริิญญาศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� มีีศัักดิ์์ศ� รีี พร้้อมกัับคิิดได้้ว่่าการเป็็นหมอลำำ�นั้้น� จะได้้เงิินมาช่่วยเหลืือ
สาขานาฏศิิลป์์และการละคร จากมหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี เมื่่อปี
� ี พ่่อแม่่ จึึงเริ่่�มตั้้�งใจเลืือกเส้้นทางนี้้�อย่่างจริิงจััง และได้้รัับงานแรก
� ายุุ 15 ปีี
พ.ศ. 2550 และในขณะเดีียวกัันก็็ได้้สร้้างผลงานไว้้มากมาย จนได้้รับั ในตอนที่่มีีอ
การเชิิดชููเกีียรติิจากมหาวิิทยาลััยขอนแก่่นให้้เป็็นศิิลปิินมรดกอีีสาน
ประจำำ�ปีีพ.ศ. 2554
เมืืองดอกจาน
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“แม่่ทำำ�โครงการส่่งเสริิมและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมพื้้�นบ้้าน
อีีสานจัังหวััดอุุดรธานีี  มาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2544 ตอนนั้้�นเสนอผู้้�ว่่า
ขอเอาความรู้้� ห มอลำำ� ไปถ่่ายทอดตามสถานศึึกษาโดยไม่่ขอ
ค่่าตอบแทนเลย ท่่านก็็อนุมัุ ติั ิ และก็็ให้้ศููนย์์ศึึกษาไปสำำ�รวจว่่าโรงเรีียน
ในเขตจัังหวััดอุุดรมีีใครอยากเข้้าร่่วมโครงการ ก็็มีีถึึง 30 โรงเรีียน
ที่่อำ� �ำ เภอเมืือง 10 โรงเรีียน หนองหาน 10 โรงเรีียน กุุมภวาปีีอีีก 10 โรงเรีียน
แม่่เทวีีไปสอน 30 โรงเรีียน โดยไม่่คิิดค่่าตอบแทนเลยแม้้แต่่บาทเดีียว
เพราะจากที่่�แม่่เป็็นหมอลำำ�มา คนมัักจะดููถููกว่่าเราเต้้นกิินรำำ�กิิน
เราหาเงิินได้้ แต่่กลัับถููกมอง ว่่าด้้อยในศัักดิ์์�ศรีี ตอนแม่่ไปอบรม
วััฒนธรรม เขาก็็บอกให้้อนุุรัักษ์์เรื่่�องมััดหมี่่� อนุุรัักษ์์การจัักสาน
อนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรมเก่่า ๆ แม่่เลยมาคิิดว่่าแม่่เป็็นหมอลำำ� ก็ต้็ อ้ งอนุุรักั ษ์์
หมอลำำ� พอไปสอนแล้้ว นักั เรีียนก็็แสดงได้้ ร้อ้ งได้้จริงิ บางคนก็็สืบื ต่่อ 
ปััจจุบัุ นั แม่่ก็็ไปอบรมตามสถานศึึกษา โรงเรีียนไหนต้้องการวิิทยากร
แม่่ก็็ไปเป็็นให้้ เดี๋๋ย� วนี้้�มีีหน่่วยงานที่่ใ� ห้้งบประมาณ บางทีีก็็จากพััฒนา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ท่่านก็็ให้้งบประมาณไปจััดอบรม
ตามสถานศึึกษา ทางหมอลำำ�เราก็็มีีสมาคมหมอลำำ�ภาคอีีสาน และ
กรมส่่งเสริิมทางวััฒนธรรม ส่่งเงิินเข้้ามาช่่วยที่่�สมาคม สมาคม
ก็็แจกไปทุุกจัังหวััด ให้้มีีงบประมาณไปถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ให้้เด็็ก
และเยาวชน”
ถึึงอย่่างนั้้�น แม่่เทวีีก็็ยอมรัับว่่าหมอลำำ�กลอนในปััจจุุบัันนั้้�น
มีีงานน้้อยลง เพราะมีีสื่่อบั
� นั เทิิงมากขึ้้น� และมีีประเภทใหม่่ ๆ ของหมอลำำ�
ผุุดขึ้้�นมาเยอะขึ้้�น
“ช่่วงนึึงหมอลำำ�เพลิินขึ้้�นมา หมอลำำ�กลอนก็็งานน้้อยลง
เลยปรัับให้้เป็็นหมอลำำ�ซิ่่�ง คืือ  เอาดนตรีีอีีสานบ้้านเรามาใส่่ผสมกัับ
สากล ลำำ�ซิ่่ง� ในสมััยนั้้�นคืือ ใช้้กลอนใส่่จัังหวะ แต่่เราก็็เอาไม่่อยู่่� ตอนนั้้�น
หมอลำำ� กลอนไม่่ได้้ ลำำ� เลย ก็็ เ ลยปรัั บ ดนตรีีใหม่่  หมอลำำ� กลอน

ก็็ไม่่ลำำ�ใส่่แคนแล้้ว ตอนนี้้�ปรัับเป็็นลำำ�กลอนประยุุกต์์ แต่่ลำำ�กลอน
แบบย้้ อ นยุุ ค ก็็ มีี  เราไม่่ได้้ ทิ้้� ง  พอปรัั บ ตัั ว ได้้ ก็็ มีี งานเพิ่่� ม ขึ้้� น
ทุุกอย่่างต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อเข้้ากัับยุุคสมััย เราจะนิ่่�งเฉยไม่่ได้้
ต้้องเป็็นไปตามยุุคและกาลเวลา ถ้้ามีีผู้้�สููงอายุุจ้้างเราไปลำำ�กลอน
แต่่ลููกหลานเป็็นคนหนุ่่�มสาว  เราก็็ต้้องปรัับตััวเข้้าหาเขา ให้้เขามา
ฟัังเราด้้วย บางครั้้�งก็็ต้้องด้้นสดไปตามสถานการณ์์ บางงานวััยรุ่่�น
เริ่่ม� วุ่่น� วาย เราลำำ�นิทิ านอยู่่�ก็ต้็ อ้ งเปลี่่ย� นไปลำำ�คำำ�สอนเรื่่อ� งการเติิบโต
เป็็นผู้้ใ� หญ่่ที่่ดีี 
� เป็็นลููกที่่ดีี ถ้
� า้ มีีครอบครััวจะต้้องดููแลครอบครััวตัวั เอง
ยัังไง เขาก็็ชะงัักฟััง เราก็็ดีีใจ”
แม่่เทวีีทิ้้� ง ท้้ า ยถึึงหลัั ก การทำำ� งานว่่าต้้ อ งมีีความซื่่� อสัั ตย์์
ต่่อตนเองและกัับผู้้�จ้้าง มีีวิินััยในการทำำ�งาน และเตรีียมพร้้อม
อยู่่�เสมอ ส่่วนในเรื่่อ� งที่่ยุ� คุ สมััยนี้้�หมอลำำ�ได้้รับั ความนิิยมน้้อยลง ทำำ�ให้้
แม้้มีีเยาวชนที่่�สนใจในหมอลำำ�  แต่่ก็็ไม่่กล้้าที่่�จะเลืือกทางเดิินสายนี้้�
แม่่เทวีีฝากไว้้ว่่าหากสนใจ  ให้้ศึึกษาเลย หากกลััวไม่่มีีเวทีีแสดง
แม่่เทวีีก็็มีีการของบประมาณเพื่่�อมาจััดงานประกวดอยู่่�เสมอ 
“ให้้กำ�ลั
ำ งั ใจว่่าใครอยากศึึกษาก็็ศึึกษา อย่่าน้้อยใจ อย่่าปล่่อยทิ้้ง�
เราพยายามบอกเด็็ก ๆ ว่่าอีีสานเราสิ่่ง� ที่่ข� าดไม่่ได้้คือ 
ื หมอลำำ� หมอแคน
เวลาเราไปร่่วมประชุุมระดัับประเทศ 4 ภาค จะมีีการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� ภาคอื่่น� ก็็ขึ้้น� โชว์์ไป พออีีสานเราขึ้้น� เรายัังไม่่ทัันร้้อง แค่่ได้้ยินิ
เสีียงแคนคนก็็ขยัับตััวยุกุ ยิิกแล้้ว พอเราลำำ�ขึ้้น� มา มีีหรืือที่่ใ� ครจะอดใจ
ไม่่ตบมืือไหว มีีหรืือจะอดใจไม่่เต้้นไหว เราก็็ให้้ลููกศิิษย์สั์ งั เกตสิ่่�งนี้้�ไว้้
เวลาจะแสดง ก็็ไม่่มีีใครถอยหรืือถอดใจ”
เรีียบเรีียงบทสััมภาษณ์์จากวิิดีีโอ “เทวีี บุุตรตั้้ว� –ฐานข้้อมููล ศิิลปิิน
มรดกอีีสาน” โดย ศููนย์์วััฒนธรรม มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
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เลาะเลี้้�ยวเที่่�ยวชม

สัมผัสอุดรธานี

ผ่่านเส้้นทาง 3 ธรรม

อุุดรธานีี แม้้สถานะจะเป็็นเมืืองรองแต่่ก็็ ไม่่เป็็นสองรองใคร เหมืือน
ที่่� ใ ครเขาชอบพูู ด  ด้้ ว ยเพราะเป็็ น จุุ ด หมายของนัั ก เดิิ น ทางในลำำ�ดัั บ ต้้ น ๆ
มีี ท่่ า อากาศยานนานาชาติิ  ซึ่่� ง ครองแชมป์์ ส นามบิิ น ท้้ อ งถิ่่� น ที่่� มีี ผู้้� ใช้้ บ ริิ ก าร
มากที่่�สุุดอย่่างต่่อเนื่่�อง ที่่�นี่่�เรายัังมีี 3 เสน่่ห์์ 3 ธรรม ไว้้มััดใจผู้้�มาเยืือนได้้อย่่าง
ตื่่�นตาตื่่�นใจ โดยเฉพาะเมื่่�อเปิิดโปรแกรมเส้้นทางท่่องเที่่�ยว สามธรรมอุุดรธานีี
โปรแกรมที่่�เคยคว้้ารางวััลกิินรีี การประกวดอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวไทย มาครองได้้
เป็็นที่่�สำำ�เร็็จ เลาะเลี้้�ยวเที่่�ยวชมฉบัับนี้้� จะพาท่่านผู้้�อ่่านไปรู้้�จััก  และสััมผััสกลิ่่�นอาย
ของอุุดรธานีี ผ่่านเส้้นทาง 3 ธรรม อัันได้้แก่่ ธรรมชาติิ วััฒนธรรม และธรรมะ

ธรรมชาติิ : ภููพระบาท-ภููฝอยลม-ทะเลบััวแดง-บ้้านคีีรีีวงกต
หลังจากที่อุดอู้อยู่กับที่มานาน การได้ออกมาท่องเที่ยวผจญภัยอีกครั้ง กลับไปพบเจอภูเขา น�้ำตก สายน�้ำ ท้องฟ้า และทะเลอีกหน
ภาพจ�ำของเราอาจเปลี่ยนไป เพราะผลพวงที่เกิดจากวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ เรื่องดีหนึ่งอย่าง คือ ธรรมชาติได้มีเวลาผ่อนคลาย ซ่อมแซม
ตัวเอง พักฟื้นอย่างเต็มที่ และตอนนี้ก็พร้อมแล้วกับการเปิดเพื่อท้าทายความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

ภููพระบาท

ชาวบ้้านต่่างเรีียกขานอย่่างคุ้้�นชิินว่่า “พระพุุทธบาทบััวบก” โดยชื่่�อ
ทางการก็็คือ 
ื อุุทยานประวััติศิ าสตร์์ภููพระบาท ตั้้�งอยู่่�ที่บ้่� า้ นติ้้ว ตำ
� ำ�บลเมืืองพาน
อำำ�เภอบ้้านผืือ  ภายในเขตอุุทยานแห่่งนี้้� นอกจากจะมีีรอยพระพุุทธบาท
ที่่ป� ระดิิษฐานอยู่่�แล้้วยังั ประกอบด้้วย ประติิมากรรมหิินตามธรรมชาติิอันั สวยงาม
แปลกตา มองดููราวกัับว่่าก้้อนหิินเหล่่านี้้�ถููกยกขึ้้น� มาวางโดยมนุุษย์์ กระจายตััว
อยู่่�ทั่่�วไป จนชาวบ้้านในท้้องถิ่่�นได้้นำำ�เอานิิทานพื้้�นบ้้านเรื่่�อง “อุุสา-บารส”
มาตั้้�งชื่่�อโบราณสถานที่่�ต่่าง ๆ บนภููพระบาท เสาหิินและเพิิงหิินที่่พ� บเหล่่านี้้�
เป็็นหิินทราย มีีอายุุอยู่่�ในสมััยครีีเทเชีียส ราว 130 ปีี  ทั้้�งยัังพบภาพเขีียนสีี
สมััยก่่อนประวััติิศาสตร์์หลายแห่่ง โดยกรมศิิลปากรได้้ประกาศขึ้้�นทะเบีียน
เป็็นเขตโบราณสถานมาตั้้�งแต่่ปีี 2524  

ภููฝอยลม

หมอกจ๋๋า...พี่่�มาแล้้ว  ลมหนาวมาทีีไรมัักเป็็นตััวเลืือกลำำ�ดัับต้้น ๆ ของ
ชาวอุุดรที่่จ� ะพาเหรดครอบครััวและผองเพื่่�อนไปกางเต็็นท์์ ชมธรรมชาติิ สัมั ผััส
อากาศบริิสุทธิ์์
ุ กั� นั ที่่� “อุุทยานล้้านปีี ภููฝอยลม” ซึ่่ง� ตั้้ง� อยู่่�ในเขตป่่าสงวนแห่่งชาติิ
พัันดอน-ปะโค อำำ�เภอหนองแสง ด้้วยพื้้�นที่่�เป็็นภููเขา มีีป่่าไม้้อุุดมสมบููรณ์์
อากาศจึึงเย็็นสบายตลอดปีี และยัังมีีศููนย์์ศึึกษาธรรมชาติิ แปลงปลููกสาธิิต 
สวนพฤกษศาสตร์์ พิพิิ ธิ ภััณฑ์์แสดงซากสััตว์ดึึ์ กดำำ�บรรพ์์ จุดุ ชมวิิว บ้า้ นพััก และ
พื้้�นที่่�สำ�ำ หรัับกางเต็็นท์์ ตั้้�งแคมป์์พัักแรมอีีกด้้วย   

ทะเลบััวแดง

เมืืองรอง ต้้องลอง อุุดรธานีี

ปีีที่่�แล้้วหลายจัังหวััดได้้เปิิดเมืืองต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวอย่่างเป็็นทางการ
ไปหลายแห่่ง ทั้้�งประชาชนเองต่่างก็็เตรีียมพร้้อมร่่างกายเพื่่อ� ป้้องกัันโรคโควิิด-19
ด้้วยการฉีีดวััคซีีนกัันเป็็นส่่วนใหญ่่ ปีีขาลนี้้�การท่่องเที่่�ยวอีีสานเลยจะพาไป
เปิิดประสบการณ์์เปลี่่�ยนจากแคตตาล็็อกท่่องเที่่�ยวเป็็นเมนููเสิิร์์ฟประสบการณ์์
ท่่องเที่่�ยวให้้นักั ผจญภััยทั้้�งหลายได้้กลับั มาค้้นหาด้้วยเส้้นทางแรกกัับธรรมที่่�หนึ่่�ง
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สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวแห่่งใหม่่ของ อำำ�เภอหนองหาน ที่่�ได้้รัับความนิิยม
เป็็นอย่่างมากในยุุคสมััยนี้้� ซึ่่�งเกิิดจากไลฟ์์สไตล์์การถ่่ายภาพเพื่่�อแบ่่งปัันกััน
ในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ภาพบััวแดงที่่�บานสะพรั่่�ง อยู่่�บนผิิวน้ำำ�� จึึ งดึึงดููดให้้
นัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางมายัังอุุดรธานีี  นอกจากความสวยงามของบััวแดงที่่�
จะบานอย่่างเต็็มที่่ใ� นช่่วงปลายปีีถึึงต้้นปีี เป็็นระยะเวลาประมาณสามเดืือนแล้้ว
ความสมบููรณ์์ของระบบนิิเวศ ที่่�นี่่�ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้หลายคนอยากมาเยืือน
ทะเลบััวแดงสัักครั้้�ง

หมู่่�บ้้านคีีรีีวงกต

ดำำ�ดิ่่�ง สู่่�วิิถีี ชีีวิิตแบบเรีียบง่่าย สโลว์์ไลฟ์์กัับ บ้้านคีีรีีวงกต ตั้้�ง อยู่่�ที่่�
ตำำ�บลนาแค อำำ�เภอนายููง แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ ที่่�โอบล้้อมด้้วยทิิวเขา
ของอุุทยานแห่่งชาติิน้ำำ��โสม-นายููง มีีบริิการที่่�พัักในแบบโฮมสเตย์์ กางเต็็นท์์
แถมยัังมีีบริิการนำำ�เที่่ย� ว นั่่�งรถอีีแต๊๊กล่่องแก่่ง ชมความงามของน้ำำ�ต
� กห้้วยช้้างพราย
นาข้้าว สวนยางพารา  
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วััฒนธรรม : คำำ�ชะโนด-บ้้านเชีียงมรดกโลก-ตลาดผ้้านาข่่า

ธรรมะ : หลวงตามหาบััว-หลวงพ่่ออิินทร์์ถวาย-หลวงปู่่�จัันทร์์เรีียน

ธรรมที่่�สอง “วััฒนธรรม” มัักเกี่่�ยวข้้องกัับวิิถีีชีีวิิต มีีทั้้�งที่่�เป็็นในแบบรููปธรรมส่่งผ่่านทางวััตถุุ ข้้าวของเครื่่�องใช้้ และแบบนามธรรมที่่�เป็็น
ทั้้�งความเชื่่�อ ปรััชญา และสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ซึ่่�งบางครั้้�งก็็ยากจะเห็็นได้้ในทัันทีี อาจแฝงตััวได้้อย่่างแนบเนีียนไปกัับทั้้�งธรรมชาติิกัับธรรมะได้้เช่่น

ธรรมที่่�สาม “ธรรมะ” อีีสานถืือเป็็นสถานที่่�ก่่อเกิิดพระอริิยสงฆ์์และสุุดยอด
พระเกจิิซึ่ง่� เป็็นที่่เ� คารพศรััทธาของชาวไทย ทั้้�งยัังเป็็นที่่ตั้้� ง� ของวััดวาอารามรวมถึึง
สถานปฏิิบัติั ธิ รรมจำำ�นวนมาก ในแต่่ละปีีจึึงมีีประชาชนและนัักท่่องเที่่ย� วให้้ความ
สนใจเดิินทางมาเพื่่�อกราบสัักการะพระบรมสารีีริิกธาตุุ พระพุุทธรููปคู่่�บ้า้ นคู่่เ� มืือง
ตลอดจนอััฐิิธาตุุของพระอริิยสงฆ์์ที่น่่่� าเลื่่�อมใส

	วััดศิิริิสุุทโธ (คำำ�ชะโนด)

สายมููต้้องมา เพราะที่่นี่� ไ่� ด้้ชื่่อว่่
� าเป็็น “วัังนาคิินทร์์” แหล่่งพำำ�นักั
ของพญานาค มีีต้้ น ชะโนดขึ้้� น รายล้้ อ มเต็็ ม ไปหมด ตั้้� ง อยู่่� ที่่�
ตำำ�บลวัังทอง อำำ�เภอบ้้านดุุง เป็็นดิินแดนลี้้ลั� บั ด้้วยตำำ�นานผีีจ้้างหนััง
และเรื่่�องราวความเชื่่�อที่่�ว่่าเกาะคำำ�ชะโนดไม่่เคยจมน้ำำ��  เพราะ
มีีพญานาคคอยปกปัักรัักษา ผู้้�ที่่�มีีความศรััทธามัักจะหลั่่�งไหล
เข้้ามากราบสัักการะของพร “พ่่อปู่่�ศรีีสุุทโธ และแม่่ย่่าศรีีปทุุมมา”
ผู้้�เป็็นองค์์ประธานและสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�สููงสุุดของคำำ�ชะโนด ที่่�นี่่�ยัังมีี
ต้้นมะเดื่่�อยัักษ์์ อายุุนัับร้้อยปีีและบ่่อน้ำำ��ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�เชื่่�อกัันว่่า
เป็็นทางเข้้า-ออกระหว่่างเมืืองบาดาลและโลกมนุุษย์์ของเหล่่า
พญานาค

	บ้้านเชีียง

สััมผััสวิิถีีชีีวิิต กลิ่่น� อาย วััฒนธรรมไทยพวน แหล่่งโบราณคดีี
มรดกโลกบ้้านเชีียง ถููกประกาศขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกโลก เมื่่�อปีี
พ.ศ. 2535 จากการประชุุมคณะกรรมการมรดกโลก สมััยสามััญ
ครั้้ง� ที่่� 16 โดยแหล่่งโบราณคดีีบ้้านเชีียง ตั้้�งอยู่่�ที่ อำ
่� ำ�เภอหนองหาน
ซึ่่�งเป็็นการค้้นพบร่่องรอยของมนุุษย์์ในสมััยก่่อนประวััติิศาสตร์์
อัันจะทำำ�ให้้ผู้ม้� าเยี่่ย� มชมได้้สัมั ผััสถึึงภููมิิปัญ
ั ญาและพััฒนาการของ
มนุุษย์ที่์ สื่� บื ต่่อกัันมาเป็็นเวลาหลายพัันปีี ลายไหบ้้านเชียี ง เป็็นอีีก
หนึ่่�งสิ่่�งที่่�คนอุุดรยกให้้เป็็นวััฒนธรรมคู่่�เมืืองอุุดรธานีี

	ตลาดผ้้านาข่่า

ตั้้�งอยู่่�ริิมถนนมิิตรภาพ  สายอุุดร-หนองคาย อำำ�เภอเมืือง
อุุดรธานีี เป็็นตลาดผ้้าพื้้�นเมืืองของชาวอีีสานขนาดใหญ่่ซึ่่ง� เกิิดจาก
การรวมตััวกัันของกลุ่่�มทอผ้้าบ้้านนาข่่า และหมู่่�บ้้านใกล้้เคีียง
ที่่�ได้้นำำ�เอาผ้้าหมี่่�ขิิดหรืือผ้้าไหมลายขิิดมาจำำ�หน่่าย ซึ่่�งแต่่ละผืืน
ผ่่านการทอด้้วยมืืออย่่างประณีีต ลวดลายคงความเป็็นอััตลัักษณ์์
เก่่าแก่่ที่่�บรรพบุุรุุษได้้มอบมรดกตกทอดทางวััฒนธรรมบนผืืนผ้้า
ไว้้ให้้สืืบสานมาจนถึึงรุ่่�นหลััง

หลวงตามหาบััว วััดป่่าบ้้านตาด

พระธรรมวิิสุทธิ
ุ มิ งคล (บััว ญาณสมฺฺปนฺโฺ น) หรืือที่่นิ� ยิ มเรีียกกัันว่่า หลวงตามหาบััว 
หรืือ  หลวงตาบััว  เป็็นพระภิิกษุุนิกิ ายเถรวาท  คณะธรรมยุุติกิ นิิกาย ฝ่่ายอรััญวาสีี
วิิปัสั สนาธุุระ ชาวอุุดรธานีี และเป็็นเจ้้าอาวาสวััดป่่าบ้้านตาด (วััดเกษรศีีลคุุณ) องค์์แรก
ท่่านเป็็นหนึ่่�งในศิิษย์์ของพระครููวิินััยธร (มั่่�น ภููริิทตฺฺโต) ซึ่่�งมีีโอกาสอุุปััฏฐากรัับใช้้
หลวงปู่่�มั่่น� ในช่่วงปััจฉิมิ วััย หลวงตามหาบััวเป็็นที่่รู้� �จั้ กั ในฐานะพระนัักปฏิิบัติั วิิ ปัิ สั สนา
กรรมฐาน หลัังจากที่่ท่่� านละสัังขาร ได้้มีีการก่่อสร้้างพิิพิธิ ภััณฑ์์ธรรมเจดีีย์์พระธรรม
วิิสุทธิ
ุ มิ งคลไว้้บนบริิเวณเดีียวกัันกัับที่่ดิ� นิ วััดเพื่่�อเป็็นอนุุสรณ์์สถานที่่บ� รรจุุอัฐิั ธิ าตุุของ
หลวงตาบััว  และเพื่่�อเผยแพร่่ธรรมะ คำำ�สั่่ง� สอน รวมถึึงเครื่่อ� งอััฐบริิขารของท่่านไว้้
เพื่่�อเตืือนใจแก่่ชนรุ่่น� หลัังทั้้�งสงฆ์์และฆราวาสได้้รำ�ลึึ
ำ กถึึง

หลวงพ่่ออิินทร์์ถวาย วััดป่่านาคำำ�น้้อย

พระราชภาวนาวชิิรากร (อิินทร์์ถวาย สัันตุุสสโก) เจ้้าอาวาสวััดป่่านาคำำ�น้อ้ ย
ต.บ้้านก้้อง อ.นายููง จ.อุุดรธานีี วัดั แห่่งนี้้�เริ่่ม� ก่่อตั้้�งในปีี พ.ศ. 2523 หลัังจากที่่ท่่� าน
ได้้ธุุดงค์์มาปัักกลด ณ บริิเวณต้้นกระท้้อน ริิมห้้วยราง (ตรงบริิเวณที่่�เป็็นโรงครััว
ในปััจจุุบััน) แล้้วเห็็นว่่าเป็็นสถานที่่สั� ัปปายะ เหมาะสมกัับการปฏิิบััติิสมณธรรม
จึึงได้้นำำ�คณะศรััทธาญาติิโยมพุุทธบริิษัท ร่่ว
ั มกัันก่่อสร้้างเป็็นสำำ�นักั ปฏิิบัติั กิ รรมฐาน
หลวงพ่่ออิินทร์์ถวาย สัันตุุสสโก ท่่านเป็็นพระสายกััมมััฏฐานที่่�ชาวไทยทั้้�งในและ
ต่่างประเทศเคารพเลื่่�อมใสศรััทธา เป็็นศิิษย์์เอกขององค์์ท่่านหลวงตามหาบััว
และเป็็นพระอริิยสงฆ์์ผู้�ดูู้ แลก่่อสร้้างเจดีีย์์อนุุสรณ์์หลวงตามหาบััว

หลวงปู่่�จันั ทร์์เรีียน วััดถ้ำำ��สหายธรรมจัันทร์์นิมิิ ติ

หลวงปู่่�จัันทร์์เรีียน คุุณวโร เป็็นพระภิิกษุุฝ่า่ ยวิิปัสั สนาธุุระ สัังกััดคณะสงฆ์์
ธรรมยุุติิกนิิกาย เจ้้าอาวาสวััดถ้ำำ��สหาย (วััดถ้ำำ��สหายธรรมจัันทร์์นิิมิิต) ต.ทัับกุุง
อ.หนองแสง จ.อุุดรธานีี หลัังจากอุุปสมบทแล้้ว ท่่านได้้เดิินทางมาศึึกษาพระกรรรมฐาน
กัับหลวงปู่่�ชอบ ฐานสโม ศิิษย์์องค์์สำำ�คััญอีีกองค์์หนึ่่�งของหลวงปู่่�มั่่�น ภููริิทััตโต
ต่่อมาในปีี 2526 หลวงปู่่�ได้้ออกจาริิกธุุดงค์์มาจนพบถ้ำำ��สหาย ซึ่่�งสมััยก่่อน
เป็็นที่่�อยู่่�ของพวกสหายคอมมููนิิสต์์จึึงตั้้�งชื่่�อว่่าวััดถ้ำำ��สหายจัันทร์์นิิมิิต  โดยคำำ�ว่่า
“จัันทร์์นิิมิิต” มาจากหลวงปู่่�เป็็นผู้้�นิิมิิตเห็็นนั่่�นเอง จึึงเป็็นที่่�มาของ “วััดถ้ำำ�� สหาย
ธรรมจัันทร์์นิิมิติ ” จนถึึงปััจจุุบัันนี้้�  
ถ้้าการได้้ออกไปเที่่�ยว คืือ ของขวััญที่่�ทุุกคนรอคอย ตอนนี้้�ก็็ถืือว่่าพร้้อมแล้้วสำำ�หรัับการตััดริิบบิ้้�น แกะกล่่องรอให้้เราไปเปิิดเพื่่�อเติิมเต็็ม
จิิตวิิญญาณแห่่งการผจญภััย ปลดปล่่อยทุุกความคิิดถึึงแบบตััวโต ๆ  
อีีสานตอนนี้้�เช้้าเย็็นเป็็นใจ เดิินทางได้้ พกหมอพร้้อม ไม่่ถููกกัักตััวแน่่ เพีียงแค่่แสดงหลัักฐานการฉีีดวััคซีีนครบโดสเรีียบร้้อยแล้้ว แต่่เน้้นย้ำำ��
ให้้ ใส่่หน้้ากากอนามััยในพื้้�นที่่�สาธารณะนั้้�นยัังจำำ�เป็็นอยู่่� รัักษาระยะห่่างเมื่่�อไปท่่องเที่่�ยวเจอคนหมู่่�มาก พกพา ATK เช็็คร่่างกายตััวเองเป็็นระยะ
ใช้้บริิการจากผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับมาตรฐาน SHA เพื่่�อให้้รู้้�สึึกว่่าเที่่�ยวได้้อย่่างปลอดภััย    

…แล้้วการเที่่�ยวเมืืองไทยจะ Amazing ยิ่่�งกว่่าเดิิม แน่่นอนจ้้า

ขอบคุุณข้้อมููล : ททท. สำำ�นัักงานอุุดรธานีี, www.finearts.go.th, thai.tourismthailand.org, เพจพิิพิิธภััณฑ์์ธรรมเจดีีย์์ฯ, เพจวััดป่่านาคำำ�น้้อยฯ,
เพจวััดถ้ำำ��สหายธรรมจัันทร์์นิิมิิต 
เมืืองดอกจาน
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ของดีีเมืืองอุุดร

Lazy Cafe by Hammily Minnie Minnie

จิิบกาแฟดีี

คาเฟ่่เจ็็บจี๊๊�ดของมนุุษย์์ขี้้�เกีียจ

	ร้้านคาเฟ่่เล็็ก ๆ เคีียงข้้างโรงแรมเก่่าแก่่ของเมืืองอุุดรอย่่าง
“มาลาศรีีแสงเด่่น” (www.facebook.com/MALASRISANGDEN
HOTELudon) บนถนนประจัักษ์์ศิลิ ปาคม ตรงข้้าม ห้้างสรรพสิินค้้า
เซ็็นทรััลพลาซา อุุดรธานีี สีีสัันฉููดฉาดที่่ทาทั
� บั บนผนัังหน้้าร้า้ นนั้้�น
ดึึงดููดใจให้้ผู้้�ที่ผ่่� า่ นไปมาต้้องเหลีียวมอง ไม่่เว้้นแม้้กระทั่่�งเราที่่อ� ยาก
เอาตััวเข้้าไปทำำ�ความรู้้�จััก
แว็็ บ แรกที่่� เ ห็็ น เรีี ย กว่่ า เตะตา แต่่ อ าจหาทางเข้้ า ไม่่ เ จอ
เพราะเจ้้าของร้้าน “น้้องแฮม” ไม่่ได้้สร้้างไว้้จ๊๊ะ อ๊๊ะ อ๊๊ะอย่่าเพิ่่�งงง
น้้องแฮมมองว่่าอยากให้้เหมืือนร้้านลัับ ๆ ต้้องหาทางเข้้า เพราะ
จริิง ๆ แล้้วทางเข้้าก็็เป็็นช่่องทางเดีียวกัับโรงแรมมาลาศรีีแสงเด่่น
ซึ่่�งเป็็นของคุุณแม่่นั่่�นเอง
Lazy Cafe by Hammily Minnie Minnie คืือชื่่อ� ร้้านเต็็ม ๆ
พร้้ อ มอธิิ บ ายตัั ว ตนเจ้้ า ของร้้ า นผ่่ า นอัั กษ รภาษาอัั ง กฤษว่่ า
Lazy Cafe อาจแลดููเหมืือนคาเฟ่่อารมณ์์เกีียจคร้้าน ปล่่อยวาง
ว่่ า งแล้้ ว ค่่ อ ยทำำ�  แต่่ ใ นอีี กมุุ ม ก็็ ส ามารถมองและนิิ ย ามได้้ ถึึ ง
ความสบายอกสบายใจในการทำำ�สิ่่ง� ใด ๆ ยามที่่�เราอยากทำำ� เรีียกว่่า
คาเฟ่่ เ สรีี นิิ ย ม ก็็ ไ ม่่ ผิิ ด ผสมผสานกัั บ ความชอบมิิ น นี่่� เม้้ า ส์์
เป็็นทุุนเดิิมของน้้องแฮม ชื่่�อร้้านและโลโก้้จึึงออกมาอย่่างที่่�เราเห็็น    
การตกแต่่งร้้านทำำ�ให้้ย้้อนนึึกไปถึึงแฟชั่่�นยุุค 60s ถึึง 80s
ที่่�เน้้นสีีสันั สดใส แซ่่บ ๆ แบบนั้้�นเลย ภายในร้้านให้้ความรู้้�สึึกเหมืือน
หลุุดเข้้าไปในโลกคาบาเร่่ต์์ หรืือหลัังเวทีีการแสดง มีีกระจกส่่องหน้้า
พร้้อมดวงไฟล้้อมรอบ มีีแสงจากไฟนีีออนเรืืองรองหลากหลายสีี
เมืืองดอกจาน
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เป็็นเพื่่�อน มีีโซฟาเก้้าอี้้�นั่่�งทรงคลาสสิิกให้้เข้้ากัับบรรยากาศ มีีมุุม
ชั้้�นบัันไดไว้้วางแว่่นตาทรงเก๋๋สีีเจ็็บ ๆ แขกไปใครมาอยากได้้รููปปััง ๆ
ก็็หยิิบขึ้้�นมาประกอบได้้แบบเนีียน ๆ เอาเป็็นว่่าไปแล้้วไม่่ยกกล้้อง
เซลฟีีนี่่�พลาดมากจ๊๊ะแม่่
มิินนี่่� เม้้าส์์ คู่่�หมั้้�นของมิิกกี้้� เม้้าส์์ เป็็นตััวแทนของความ
เป็็นผู้้�หญิิง ฉากในการ์์ตููนส่่วนใหญ่่ของมิินนี่่� เรามัักจะได้้เห็็นเธอ
อยู่่�ในห้้องครััวทำำ�เค้้กบ่่อย ๆ มองกลัับมาที่่�น้้องแฮมแล้้วก็็เหมืือน
จะคล้้าย ๆ กัันตรงมุุมเข้้าครััวเพราะก่่อนที่่�จะมาลงหลัักปัักฐาน
อยู่่�ช่่วยงานโรงแรมพร้้อมเปิิดร้้านคาเฟ่่ที่่บ้� า้ นเกิิด เจ้้าตััวก็็ ได้้สั่่ง� สม
ไอเดีียด้้วยการตามหาร้้านกาแฟน่่านั่่�งเพื่่อ� ดื่่�มด่ำำ��กับั เค้้กและสััมผััส
บรรยากาศร้้านหวัังนำำ�มาต่่อยอดแนวความคิิดในอนาคต พร้้อม
ลงเรีียนเพิ่่ม� เติิมที่่�สถาบัันสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์์ดอง เบลอ
(Le Cordon Bleu) อย่่างจริิงจััง

ชีี ส หน้้ า ไหม้้ ที่่� นุ่่� มละมุุ น แครอทเค้้ ก สำำ� หรัั บ
คนรัักสุุขภาพ คืือ ผลงานการอบปรุุงแต่่งของ เจ้้าตััว
ที่่� เ ราไปชิิ ม มาแล้้ ว และต้้ อ งยกนิ้้� ว ให้้  ด้้ ว ยวัั ตถุุ ดิิ บ
คุุณภาพที่่�ใช้้ รสชาติิที่่�ไม่่หวานมาก จึึงเข้้ากัันได้้ดีีกัับ
กาแฟสดและโกโก้้เย็็นที่่�แม้้ว่่าเจ้้าของร้้านจะไม่่ได้้ ไป
ร่ำำ��เรีียนมาแต่่ได้้ที่่�ปรึึกษาระดัับคอกาแฟตััวยงอย่่าง
คุุณแม่่เพราะต้้องจิิบทุุกเช้้าไม่่เว้้นวััน มาช่่วยแนะนำำ�
ก็็ทำำ�ให้้ LazyCafe แห่่งนี้้�ก้า้ วข้้ามความเป็็น CoffeeShop
มาได้้ อ ย่่ า งราบรื่่� น และน่่ า ไปใช้้ เ วลายามว่่ า งด้้ ว ย
นอกจากนี้้�ที่่�นี่่�ยัังมีี คอนเฟลกฮัันนี่่�ผสมธััญพืืช คุุกกี้้�
ทาร์์ตจิ๋๋�ว และเค้้กแบบอื่่�นให้้เราได้้ลิ้้�มรส ลองทัักทาย
เจ้้าของร้้านสั่่�งพรีีออเดอร์์กัันได้้ที่่�เพจ Facebook
ของทางร้้าน หรืือช่่องทาง Grab Food เขาก็็มีีให้้สะกิิด
แล้้วนะ เอาเป็็นว่่าถ้้าจะแวะเวีียนมาที่่� Lazy Cafe by
Hammily Minnie Minnie ก็็อย่่าลืืมพกพาความขี้้เ� กีียจ
มาปลดปล่่อยกัันด้้วยนะทุุกคน
พิิกััด :

ร้้านตั้้�งอยู่่�ตรงข้้าม Central Plaza Udonthani
ถนนประจัักษ์์ศิิลปาคม อ.เมืืองอุุดรธานีี
โทร. 08 4123 8645
www.facebook.com/lazycafebyhammilyminnieminnie

กิินเบเกอรี่่� ใต้้ร่่มไม้้

t8 Cafe

ไม่่บ่่อยนัักที่่�เราจะได้้เห็็นคาเฟ่่ในสไตล์์ in the jungle แน่่นอน
ว่่ามัันต้้องดููใหญ่่กว่่า garden อลัังการกว่่าพื้้�นที่่�สวนธรรมดา เพราะ
ที่่�นี่่คื� อื  ร้้านกาแฟ ท.8 หรืือ t8 Cafe นอกจากที่่�จะตั้้�งอยู่่ใ� กล้้กับั โรงเรีียน
เทศบาล 8 ไทยรััฐวิิทยา 72 แล้้วคาเฟ่่แห่่งนี้้�ยัังอยู่่�ภายในอาณาเขต
ของสวนป่่าเบญจพรรณ ไม้้เต็็งรััง และพืืชสมุุนไพรนานาชนิิดอีีกด้้วย
พื้้�นที่่�ราวหนึ่่�ง ไร่่รวมตััวอาคารของคาเฟ่่ แ ห่่ งนี้้� เรีี ยกได้้ ว่่ า
ทำำ�เลดีีอยู่่�ติิดถนน ร่่มรื่่�นเย็็นสบายสู้้�แดด เพราะได้้ต้้นไม้้ ใหญ่่ของ
สวนป่่าคอยเป็็นหลัังคาธรรมชาติิกางบัังแสงตะวัันยามสายเที่่�ยงบ่่าย
ได้้ ไม่่ย่่อหย่่อน เป็็นโซนที่่�ลมพััดเย็็นได้้โดยไม่่ต้้องอาศััยแอร์์ คนที่่�รััก
ความเขีียวเป็็นชาวรัักษ์์โลกไม่่ควรพลาด เพราะเอาแค่่ได้้ ไปเห็็นสวนป่่า
แห่่งนี้้�กลางเมืืองอุุดรก็็ถืือว่่าคุ้้�มทีีเดีียว     
ตััวอาคารของ t8 Cafe นั้้�นถููกออกแบบให้้ล้้อไปตามพื้้�นที่่�ตั้้�ง
ที่่�มีีสวนป่่าเป็็นเพื่่�อนซึ่่�งกว้้างราว 6-7 ไร่่ อารมณ์์ ไม้้ๆ สีีเอิิร์์ธโทน
ไม้้ดอกไม้้ประดัับ ไม้้พุ่่�มเล็็ก จึึงมีีให้้เห็็นที่่�คาเฟ่่แห่่งนี้้� ซึ่่�งได้้จััดสรร
มุุมที่่�นั่่�งต่่าง ๆ ออกเป็็นแบบ indoor มีีแอร์์ และ outdoor บนระเบีียง
หลัังร้้าน วิิวสวนป่่า ไล่่ไปถึึงกลางสวนลานหญ้้าเขีียว โดยมีีต้น้ ไม้้ ใหญ่่
ให้้ ร่่ ม เงา แถมที่่� นี่่� ยัั ง มีี ห้้ อ งสำำ� หรัั บ คนที่่� ม องหาแหล่่ ง ประชุุ ม นอก
สถานที่่� ข นาดเล็็ ก  t8 Cafe ก็็ พร้้ อ มรอจัั ด โต๊๊ ะ เก้้ า อี้้� ไ ว้้ ร อเสิิ ร์์ ฟ
เช่่นเดีียวกััน
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All Around The World
ขยัับมาที่่�ทีเี ด็็ดด้้านเครื่่อ� งดื่่�ม เบเกอรีี และอาหาร อัันนี้้�ต้อ้ ง
wow หนััก ๆ เพราะเมนููหลากหลายเปลี่่�ยนไปตามเทศกาลโดยเฉพาะ
เบเกอรีี  ขนมเค้้ กต่่ า ง ๆ พาเหรดกัั น ออกมายั่่� ว ยวนเป็็ น ระยะ
ไม่่ว่า่ จะเป็็น Lemon tart แสนอร่่อยหน้้าตาจุ๋๋�มจิ๋๋ม� Berry choc fudge
cake เค้้กช็อ็ กโกแลตหน้้านิ่่�ม กระตุ้้�นความสดชื่่น� หรืือถ้้าอยากทาน
เบเกอรีีแต่่ไม่่ชอบหวานไป ต้้องลอง Green tea choc ขมอมหวาน
เพราะเป็็นการผสมผสานระหว่่างชาเขีียวและช็็อกโกแลต ขอเบรก
การยกตััวอย่่างไว้้ก่่อนเพราะเยอะมากจริิง ๆ ลองไปชิิมไปดููที่่�ร้้าน
ได้้เลยฟิินกว่่าเล่่าแยะ ขอบอก   
ส่่ ว นเมนููประจำำ�ร้้ า นของที่่� นี่่� ต้้ อ งยกให้้ “อเมริิ โ คโค่่ ”
ช็็ อ ตกาแฟ  เทลงบนน้ำำ�� มะพร้้ า ว 100% ไม่่ ต้้ อ งเติิ ม หวาน
เพราะหวานธรรมชาติินั่่�นเอง สำำ�หรัับคอกาแฟย่่อมไม่่ผิิดหวััง
เช่่นเดีียวกััน เพราะมีีให้้เลืือกทั้้�งแบบตามมาตรฐานคาเฟ่่ที่่�ต้้องมีี
คาปููชิิ โ น่่ มอคค่่ า  ลาเต้้ เอสเปรสโซ  ฯลฯ หรืือหากชอบแบบ
สร้้างสรรค์์ใหม่่ ก็จ็ ะมีีมาให้้เห็็นเรื่่อ� ย ๆ  ยกตััวอย่่างเช่่น เมนูู Sunshine
เป็็นการรวมตััวกัันของ เอสเปรสโซ น้ำำ��ส้้ม และโซดา ถ้้านึึกรสชาติิ
ไม่่ออกก็็ต้อ้ งตามไปชิิมล่่ะงานนี้้� และลููกค้้าท่่านใดที่่�ชอบใจในรสชาติิ
กาแฟของทางร้้านที่่�นี่่ก็� มี็ เี มล็็ดกาแฟบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างดีีจำำ�หน่่าย
ซึ่่�งมีีให้้เลืือกทั้้�ง บราซิิล เอธิิโอเปีีย เชีียงราย โคลอมเบีีย
เล่่ามาถึึงตรงนี้้�แล้้ว หากอยากสััมผััสกัับสวนป่่าแห่่งเดีียว
ในเขตเมืือง พร้้อมรสชาติิกาแฟชั้้�นดีี ที่่�มีีเบเกอรีีหอม ๆ คอยท่่าอยู่่�
แวะไปรัับความสดชื่่�น รัับอากาศบริิสุุทธิ์์�กัันได้้เลยที่่� t8 Cafe
เปิิดให้้บริิการตั้้�งแต่่วัันจัันทร์์-วัันศุุกร์์ เวลา 8 โมงเช้้าถึึง 5 โมงเย็็น
ส่่วนวัันเสาร์์ เปิิด 9 โมงเช้้า และหยุุดวัันอาทิิตย์์
พิิกััด :
ร้้านตั้้�งอยู่่�บนถนนอััศวมิิตรไปทางสนามบิินนานาชาติิอุุดรธานีี
บ้้านเลขที่่� 93/189 ต.หมากแข้้ง อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี
โทร. 09 3519 9521

www.facebook.com/t8cafeudon

เมืืองดอกจาน

84

In the Other News
อุุบััติิเหตุุสุุดสะเทืือนใจในกองถ่่ายเรื่่�อง Rust
22 ตุุลาคมที่่�ผ่่านมาเกิิดเหตุุน่่าสลดใจ  เมื่่�ออเล็็กซ์์ บััลด์์วิิน นัักแสดงฮอลลีีวููดชื่่�อดัังวััย 63 ปีี ได้้ยิิงปืืนประกอบฉากในกองถ่่าย
ภาพยนตร์์เรื่่�อง Rust ที่่�ถ่่ายทำำ�ในนิิวเม็็กซิิโก สหรััฐอเมริิกา แต่่กลัับเป็็นเหตุุให้้ฮาลีีน่่า ฮััทชิินส์์ ผู้้�กำำ�กัับภาพหญิิงวััย 42 ปีี บาดเจ็็บสาหััส
และเสีียชีีวิิตในเวลาต่่อมา และทำำ�ให้้โจเอล ซููซ่่า ผู้้�กำำ�กัับวััย 48 ปีี บาดเจ็็บสาหััส
โดยปกติิแล้้วในกองถ่่ายภาพยนตร์์จะมีีการใช้้กระสุุนที่่�ปราศจากหััวกระสุุน แต่่ล่่าสุุด
มีีการสืืบพบว่่า ในปืืนประกอบฉากที่่�บััลด์์วิินยิิงนั้้�น มีีลููกกระสุุนจริิงที่่�ยัังใช้้งานได้้หลุุดมาอยู่่�ใน
รัังปืืน โดยในตอนนี้้�นักั สืืบโจเอล คาโน่่ จากสำำ�นักั งานนายอำำ�เภอซานตาเฟ กล่่าวว่่าจากการสืืบค้้น
พบว่่าผู้้�ช่่วยผู้้�กำำ�กัับเป็็นคนหยิิบปืืนให้้กัับบััลด์์วิิน และยืืนยัันกัับเขาว่่าปืืนนั้้�นไม่่เป็็นอัันตราย แต่่
เมื่่อบั
� ลั ด์์วินิ ยิิงปืืนออกไปตามบทบาท กลัับมีีลููกกระสุุนแฝงอยู่่�และเป็็นเหตุุให้้ผู้้�กำำ�กับั ภาพเสีียชีีวิิต 
ในขณะที่่�ผู้�กำ้ ำ�กัับได้้รัับบาดเจ็็บสาหััส
ทางด้้านบััลด์์วิินนั้้�นหลัังเกิิดเหตุุอยู่่�ในอาการเศร้้าเสีียใจและปฏิิเสธที่่�จะให้้สััมภาษณ์์สื่่�อ 
อย่่างไรก็็ตาม เขาได้้ให้้ความร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานนายอำำ�เภอซานตาเฟเป็็นอย่่างดีี  และได้้แถลง
ว่่า “ไม่่มีีอะไรที่่จ� ะลบเลืือนความตกใจและเสีียใจของผมต่่อโศกนาฏกรรมที่่เ� พิ่่�งเกิิดขึ้้น� ซึ่่ง� เอาชีีวิิต
ของฮาลีีน่่า ฮััทชิินส์์ ผู้้�เป็็นภรรยา แม่่ และเพื่่�อนที่่�เราเคารพรัักอย่่างถึึงที่่�สุุด ผมให้้ความร่่วมมืือ
กัับตำำ�รวจในการเล่่าว่่าเหตุุการณ์์น่่าสลดครั้้�งนี้้�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร ผมติิดต่่อกัับสามีีของเธอและ
คอยสนัับสนุุนเขาและครอบครััวของเขา หััวใจของผมแตกสลายให้้กัับสามีีของเธอ ลููกชายของ
ทั้้�งคู่่� และทุุกคนที่่รู้� ้�จัักและรัักฮาลีีน่่า”
ในตอนนี้้�ยัังไม่่มีีการตั้้�งข้้อหากัับอเล็็กซ์์ บััลด์์วิิน โดยการสืืบสวนนั้้�นได้้ทำำ�การพุ่่�งเป้้าไปที่่�
ผู้้�เตรีียมอุุปกรณ์์ประกอบฉาก รวมถึึงผู้้�ช่่วยผู้้�กำำ�กัับที่่�เป็็นคนยื่่�นปืืนให้้บััลด์์วิิน

อัังกฤษยืืนยััน ฟอสซิิลไดโนเสาร์์ที่่�ค้้นพบกว่่าครึ่่�งศตวรรษที่่�แล้้ว
คืือไดโนเสาร์์กิินเนื้้�อที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดในสหราชอาณาจัักร
นัักวิิจััยจากพิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสตร์์ทางธรรมชาติิ ยืืนยัันว่่า เพนเดรก มิิลเนอแร (Pendraig milneraw) คืือ  ไดโนเสาร์์กิินเนื้้�อที่่�
เก่่าแก่่ที่่สุ� ดุ ที่่เ� คยค้้นพบในสหราชอาณาจัักร โดยไดโนเสาร์์พันั ธุ์์�นี้้เ� คยมีีชีีวิิตอยู่่เ� มื่่อ 
� 200 ล้้านปีีก่่อน และคาดว่่ามัันเป็็นผู้้�ล่่าสููงสุุดในระบบนิิเวศ
ของมััน
อย่่างไรก็็ตาม สััตว์ผู้์ �ล่่้ านี้้�กลัับไม่่ใช่่ไดโนเสาร์์ตัวสูู
ั งใหญ่่ ดร. สตีีเฟน สเปกแมน
จากพิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสตร์์ทางธรรมชาติิ กล่่าวว่่า “มัันก็็คือ 
ื เทโรพอดทั่่�ว  ๆ ไป 
เป็็นไดโนเสาร์์กิินเนื้้�อที่่�เดิินสองขา เหมืือนพวกทีีเร็็กซ์์กัับเวโลซิิแรปเตอร์์ที่่�พวกคุุณ
เคยเห็็นในหนััง แต่่มัันมีีชีีวิิตอยู่่�มาก่่อนหน้้านั้้�นนานทีีเดีียว”
เพนเดรกนั้้�นถููกขุุดค้้นพบในรููปแบบกระดููก 4 ส่่วน ประกอบไปด้้วย กระดููก
สัันหลััง และส่่วนอื่่�น ๆ นั้้�นมาจากกระดููกเชิิงกรานและโคนขา ถููกพบที่่�เหมืืองหิินปููน
ใกล้้กัับโควบริิดจ์์ในเซาท์์เวลส์์ในทศวรรษ 1950 แต่่แล้้วก็็สููญหายไปกัับบรรดาของ
ต่่าง ๆ ที่่อยู่่
� ใ� นพิิพิธิ ภััณฑ์์เนื่่�องจากเกิิดข้้อผิดิ พลาดในการจััดเก็็บทำำ�ให้้มันั ถููกเก็็บรวม
อยู่่�กัับชิ้้�นส่่วนของจระเข้้และเพิ่่�งหาพบไม่่นานมานี้้�
เพนเดรกนั้้�นเป็็นไดโนเสาร์์ที่เ่� ก่่าแก่่มาก มัันน่่าจะมีีชีีวิิตอยู่่ใ� นยุุคไทรแอสซิิก
ตอนปลาย ซึ่่�งนั่่�นหมายความว่่ามัันเคยมีีชีีวิิตอยู่่�เมื่่�อ  214 ล้้านปีีก่่อน หรืือเป็็นช่่วง
แรก ๆ ที่่ไ� ดโนเสาร์์ถือกำ
ื ำ�เนิิดขึ้้น� ในขณะที่่ทีี� เร็็กซ์์ที่ค่� นส่่วนใหญ่่รู้้�จักั กัันนั้้�น กำำ�เนิิดขึ้้น� มา
เมื่่�อ 66 ล้้านปีีก่่อนเท่่านั้้�น
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สมเด็็จพระราชิินีีนาถเอลิิซาเบธที่่� 2 ทรงปฏิิเสธรางวััล
“ผู้้�สููงอายุุแห่่งปีี”
แม้้จะมีีพระชนมายุุถึึง 95 พรรษาแล้้ว  แต่่สมเด็็จพระราชิินีีนาถเอลิิซาเบธที่่� 2 แห่่งสหราชอาณาจัักรก็็ยัังเชื่่�อว่่าพระองค์์ยัังมีี
พระหทััยที่่�เยาว์์วััยเกิินกว่่าจะรัับรางวััล “ผู้้�สููงอายุุแห่่งปีี”
พระราชิินีีเอลิิซาเบธทรงเชื่่อว่่
� า “เรามีีอายุุเท่่าที่่เ� รารู้้�สึึก” พระองค์์จึึงคิิดว่่าพระองค์์
ไม่่เข้้าเกณฑ์์ของรางวััลดัังกล่่าว  และขอปฏิิเสธการรัับรางวััล อย่่างไรก็็ตาม ในพระราชหััตถเลขาถึึงผู้้�จััดรางวััล พระองค์์ยัังส่่งความปรารถนาดีีอัันสููงสุุดไปให้้ และยัังทรงอวย
พระพรให้้ผู้�จั้ ักหาคนที่่�เหมาะสมกว่่าพระองค์์มารัับรางวััลให้้ได้้
ประธานการมอบรางวััลอย่่าง กิิลส์์ แบรด์์เรธ ได้้ส่่งจดหมายถึึงเลขานุุการส่่วน
พระองค์์อย่่างเซอร์์เอ็็ดเวิิร์์ด ยััง เพื่่�อแจ้้งให้้พระองค์์ทราบว่่าทรงได้้รัับรางวััลดัังกล่่าว แต่่
ในจดหมายที่่ตีีพิ
� มิ พ์์ในวารสาร Oldie เดืือนพฤศจิิกายนนั้้�น ผู้้�ช่่วยเลขานุุการส่่วนพระองค์์
อย่่างทอม เลงเบเกอร์์ได้้ตอบกลัับว่่า “สมเด็็จพระราชิินีีทรงเชื่่อว่่
� าคุุณมีีอายุุเท่่าที่่ตั� วคุ
ั ณ
ุ เอง
รู้้�สึึก ด้้วยเหตุุนั้้�น พระองค์์จึึงไม่่เชื่่�อว่่าพระองค์์เข้้าเกณฑ์์อัันสำำ�คััญในการได้้รัับรางวััล และ
หวัังว่่าคุุณจะหาผู้้�ที่่�เหมาะสมกว่่ามาได้้”
เมื่่�อ  10 ปีีก่่อน เจ้้าชายฟิิลิป พ
ิ ระราชสวามีีของพระองค์์ที่่�เพิ่่�งสิ้้�นพระชนม์์ไปใน
เดืือนเมษายนที่่ผ่่� านมา ก็็ได้้รับั รางวััลนี้้�เช่่นกััน แต่่พระองค์์ไม่่ได้้ไปรัับรางวััลด้้วยตััวเอง โดย
พระองค์์ได้้กล่่าวว่่า “ข้้าพเจ้้ารู้้�สึึกเสีียใจที่่ไ� ม่่สามารถไปรัับรางวััลด้้วยตััวเองได้้ แต่่ข้้าพเจ้้า
ไม่่สะดวกที่่จ� ะเดิินทางไปลอนดอน ณ เวลานี้้�”
โดยรางวััล Oldie of the Year หรืือผู้้�สููงอายุุแห่่งปีีนั้้�น ได้้มอบให้้กัับบุุคคลสำำ�คััญ
จากหลากหลายวงการ ไม่่ว่่าจะเป็็นนัักแสดงผู้้�ชนะรางวััลออสการ์์ หรืือผู้้�ชนะรางวััลโนเบล
จากบ้้านพัักคนชรา จนถึึงนัักกีีฬาที่่ว� างมืือจากวงการไปแล้้ว 

พบดาบนัักรบครููเสดอายุุกว่่า 900 ปีีก้น้ ทะเลเมดิิเตอร์์เรเนีียน
นัักประดาน้ำำ��มือื สมััครเล่่นค้้นพบดาบขนาดใหญ่่ที่่มีีอ
� ายุุกว่่า 900 ปีี ซึ่ง่� เป็็นอาวุุธ
ในสมััยสงครามครููเสดที่่ก้� ้นทะเลเมดิิเตอร์์เรเนีียนเมื่่�อสััปดาห์์ที่่�แล้้ว 
นัักประดาน้ำำ��ที่่�ชื่่�อว่่าชโลมีี คััตซิิน จากอิิสราเอล พบอาวุุธดัังกล่่าวพร้้อมกัับ
เครื่่อ� งมืืออื่่น� ๆ ก้้นทะเลเมดิิเตอร์์เรเนีียน เช่่น สมอเรืือโบราณที่่ทำ� ำ�จากหิิน สมอเรืืออื่่น� ๆ
ที่่ทำ� ำ�จากเหล็็ก และเศษเครื่่อ� งปั้้�นดิินเผา จากการบอกเล่่าของหน่่วยงานด้้านโบราณวััตถุุ
อิิสราเอล ดาบที่่ถูู� กพบนั้้�นมีีความยาวกว่่า 39 นิ้้�ว และด้้ามจัับที่่�ยาวกว่่า 12 นิ้้�ว และเชื่่�อ
กัันว่่ามัันเคยเป็็นของอััศวิินในสงครามครููเสด
คััตซิินนำำ�ดาบขึ้้�นมาบนฝั่่�งด้้วยกลััวว่่ามัันจะถููกกลบด้้วยทรายที่่�โดนน้ำำ��ทะเล
พััดพาอีีกหน จากนั้้�นเขาจึึงแจ้้งการค้้นพบนี้้�ไปที่่�หน่่วยงานด้้านโบราณวััตถุุอิิสราเอล
และทำำ�ให้้เขาได้้รัับเกีียรติิบัตั รพลเมืืองดีีจากการแจ้้งเรื่่�องดัังกล่่าวไป 
“ดาบซึ่่ง� ยัังคงอยู่่�ในสภาพที่่ส� มบููรณ์์แบบเป็็นการค้้นพบที่่ง� ดงามและหาได้้ยากมาก
ซึ่่�งจากหลัักฐานแล้้วมัันเคยเป็็นของอััศวิินครููเสด มัันถููกพบท่่ามกลางสิ่่�งมีีชีีวิิตทางทะเล
แต่่มัันถููกสร้้างขึ้้�นด้้วยเหล็็ก เป็็นอะไรที่่�น่่าตื่่�นเต้้นมากที่่�ได้้เห็็นของใช้้ส่่วนตััวที่่�พาคุุณ
ย้้อนไปถึึง 900 ปีีก่่อน ในยุุคสมััยที่่�ต่่างออกไป ยุุคที่่�มีีอััศวิิน ชุุดเกราะ และดาบ”
เนอร์์ ดาเทลเฟลด์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากหน่่วยงานด้้านโบราณวััตถุุอิิสราเอลกล่่าว 
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Everyday Tips

วิิธีีการดููแลตััวเอง เมื่่�อสููงอายุุ

รัับมืือไหว เมื่่�อถึึงวััยเกษีียณ
หลายคนคงรู้้�แล้้ ว ว่่ า ทุุ กวัั น นี้้� เ ราได้้ ก้้ า วเข้้ า สู่่�สัั ง คมโลก
ผู้้�สููงอายุุอย่่างเต็็มตััว ด้้วยอาหารการกิิน การบริิการทางการ
แพทย์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสามารถยืืดอายุุของเราให้้ยืืนยาวมากขึ้้�น
กว่่าเก่่าก่่อน ส่่งผลให้้จำำ�นวนผู้้�สููงอายุุเพิ่่ม� มากขึ้้�นเรื่่อ� ย ๆ  สำำ�หรัับไทย
ตอนนี้้�รััฐบาลได้้กำำ�หนด “วาระผู้้�สููงอายุุ” เป็็น “วาระแห่่งชาติิ”
เรีียบร้้อย พร้้อมเตรีียมแผนรัับมืืออย่่างเต็็มที่่�
ทั้้� ง นี้้�  อ้้ า งอิิ ง ตามรายงานเกี่่� ย วกัั บ การ คาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ คาดว่่าจะมีีประชากรไทยเพิ่่�มขึ้้�นจาก 
66.5 ล้้านคน เป็็น 67.2 ล้้านคนในปีี 2571 หลัังจากนั้้�นจะลดลง
ซึ่่�งในปีี 2583 คาดว่่าจะมีีประชากรทั้้�งสิ้้�น 65.4 ล้้านคน ขณะที่่�
สััดส่่วนประชากรผู้้�สููงอายุุ (60 ปีีขึ้้�นไปจะเพิ่่�มเป็็น 20.42 ล้้านคน)
การรัับมืือก่่อนวััยสููงอายุุมาเยืือน จึึงเป็็นเรื่่�องที่่� ไม่่ควร
มองข้้ามอีีกต่่อไป   

แผนส่่งเสริิมเน้้นเรื่่�องการออม
การออม เป็็นเรื่่�องเร่่งด่่วนที่่�ควรหัันมาใส่่ใจเป็็นอัันดัับแรก
เพื่่�อให้้ชีีวิิตในวััยเกษีียณไม่่ลำำ�บาก นอกจากการทำำ�งาน หลัังเกษีียณ
แล้้ว ยัังมีีวิิธีีสร้้างรายได้้ให้้งอกเงยขึ้้�นได้้อีีก อย่่างเช่่น การลงทุุน
ในสิินทรััพย์์ที่่�สามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น อสัังหาริิมทรััพย์์
ทอง เพชร หุ้้�น การลงทุุ น ในกองทุุ น รวมอสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์
ลงทุุนในกองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว  รวมไปถึึงการทำำ�ประกัันชีีวิิต
หรืือประกัันสุุขภาพ ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งวิิธีีการออมที่่�ได้้รัับความสนใจ
เป็็นอย่่างมากเช่่นเดีียวกััน
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การไม่่มองผู้้�สููงอายุุเป็็นภาระ
ปััจจุุบัันเริ่่�มมีีหลายฝ่่ายผลัักดัันให้้มีีการรัักษาพนัักงานใน
กลุ่่�มอายุุ 50-60 ปีีไว้้ พร้้อมปรัับทัักษะให้้ดีีขึ้้�น ด้้วยวิิธีีการนี้้�จะทำำ�
ให้้เศรษฐกิิจชะลอตััวลดลง และทำำ�ให้้สถานการณ์์ในตลาดแรงงาน
ดีีขึ้้�นอีีกด้้วย ยกตััวอย่่างเช่่น สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการ
พลเรืือน (ก.พ.) มีีแผนขยายเวลาเกษีียณอายุุข้า้ ราชการจากเดิิม 60 ปีี
เป็็น 63 ปีี ในปีี พ.ศ. 2567 ขณะที่่�ภาคเอกชนเริ่่�มมีีนโยบายจ้้างงาน
ผู้้�สููงวััย โดยรััฐบาลได้้ออกกฎหมายสนัับสนุุนให้้บริิษัทั ที่่จ้� า้ งแรงงาน
ในกลุ่่ม� คนอายุุ 60 ปีี ขึ้้น� ไป สามารถใช้้สิทธิ
ิ ยิ กเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คล
ได้้ 100%

เรื่่�องของการดููแลตััวเองเมื่่�อร่่างกายเริ่่�มอ่่อนล้้าไปตามวััย หลััก ๆ
ก็็ต้้องเริ่่�มที่่�ตััวเราเอง เน้้นการออกกำำ�ลัังกาย การบริิโภคอาหารที่่�ดีีต่่อร่่างกาย
บริิหารอารมณ์์ให้้แจ่่มใส เพราะเราคงไม่่อยากให้้เงิินออมในวััยเกษีียณต้้อง
หมดไปกัับการรัักษาโรคยอดฮิิตของผู้้�สููงอายุุในยุุคนี้้�อย่่าง โรคหััวใจ  โรคมะเร็็ง
โรคความดัันโลหิิตสููง ซึ่่ง� มีีค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่ย� 1.5 ล้้านบาทต่่อคน และต่่อโรค เลยทีีเดีียว
แม้้ว่่าล่่าสุุดรััฐบาลได้้บรรจุุ “โรคมะเร็็ง” เข้้านโยบาย 30 บาทรัักษาทุุกที่่�แล้้ว
อย่่างไรเสีีย การไม่่มีีโรคย่่อมเป็็นลาภอัันประเสริิฐ  
อีีกหนึ่่� ง เคล็็ ด ลัั บ ที่่� ผู้�สูู้ งอายุุ ค วรทำำ� และอยากแนะนำำ� เลยก็็ คืื อ
“การลัับสมอง” อยู่่�เสมอ อย่่างการทำำ�กิจิ กรรมจรรโลงสมองและจิิตใจกัับเพื่่�อน ๆ
ในวััยเดีียวกััน เช่่น การเข้้าไปเป็็นสมาชิิกชมรมผู้้�สููงอายุุเพื่่�อหาเพื่่�อนและ
หากิิจกรรมทำำ�ยามว่่าง รวมทั้้�งอย่่าลืืมขยัันแนะนำำ�เรื่่�องที่่�ตนเองเชี่่�ยวชาญ
ให้้กัับลููกหลานได้้ฟััง ที่่�สำำ�คััญหลีีกเลี่่�ยงการติิดดููทีีวีีหรืือเล่่นสื่่�อโซเชีียลจนเกิิน
พอดีี การบริิหารสมองอยู่่�เรื่่อ� ย ๆ จะช่่วยลดความเสี่่ย� งต่่อการเป็็นโรคอััลไซเมอร์์
ได้้ถึึง 2.5 เท่่าทีีเดีียว      

การปรัับสิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้องกัับสภาพผู้้�สูงู อายุุ
ด้้วยแนวโน้้มของผู้้�สููงอายุุที่�่อาจจะต้้องใช้้ชีีวิิตอยู่่�เพีียงลำำ�พัังมากขึ้้�น
การเตรีียมความพร้้อมด้้านที่่�อยู่่�อาศััยในวััยชราก็็เป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่ควรมองข้้าม
จากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�บริิโภค (อายุุตั้้�งแต่่  22-70ปีี) ต่่อสภาพ 
ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (DDproperty Consumer Sentiment Survey) ล่่าสุุด
พบว่่า คนวััยเกษีียณจะชอบการอยู่่�บ้้านเดี่่�ยวมากที่่�สุุด ตามมาด้้วยที่่�พัักอาศััย
สำำ�หรัับผู้้�สููงวััย
ในส่่วนของที่่พั� กั อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงวััย หรืือ บ้า้ นพัักคนชรา ตอนนี้้�นอกจาก
สถานที่่�ที่่�ทางรััฐจััดให้้แล้้ว ฝั่่�งเอกชนก็็เปิิดตััวอยู่่�หลายแห่่งซึ่่�งมีีความพร้้อมใน
เรื่่�องของสถานที่่�และเจ้้าหน้้าที่่� ทั้้�งยัังตอบโจทย์์สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่มีีลููกหลานดููแล
ที่่�เหลืือก็็เป็็นเรื่่�องของค่่าใช้้จ่่ายรายเดืือนรายปีีที่่�เราจะต้้องเตรีียมไว้้เพื่่�อจ่่าย
นั่่�นเอง   
แต่่ในฟากฝั่่�งของกลุ่่�มผู้้�สููงวััยที่่�อาศััยอยู่่�กัับลููกหลาน อยู่่�บ้้านของตนเอง
ก็็ต้อ้ งเตรีียมพื้้�นที่่ใ� ช้้สอยสำำ�หรัับวััยเกษีียณเช่่นเดีียวกัันโดยเริ่่ม� ปรัับปรุุงในพื้้�นที่่ที่� ่�
ใช้้เป็็นประจำำ�อย่่าง ห้้องนอน ห้้องน้ำำ�� ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นเรื่่�องของอุุปกรณ์์และ
วััสดุุที่ต้่� ้องเปลี่่�ยนใหม่่ให้้เข้้ากัับร่่างกายในวััยชรา เช่่น ราวจัับ วััสดุุปููพื้้�นแบบลด
แรงกระแทก เพิ่่�มไฟส่่องสว่่าง หากเป็็นในห้้องน้ำำ��ก็็เพิ่่�มเก้้าอี้้�นั่่�งอาบน้ำำ��  รวมถึึง
เปลี่่�ยนก๊๊อกน้ำำ��และสุุขภััณฑ์์ให้้เหมาะสม
ขอบคุุณข้้อมููลและภาพประกอบ
www.bangkokbiznews.com
www.ddproperty.com
www.aia.co.th
www.thaihealth.or.th
Facebook : ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Universal Design Center
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รัักษ์์โลก

“หมดก็็เติิม”

แนวคิิดลดขยะสไตล์์ Refill Station
ร้้านเติิมได้้เติิมดีีของคนรัักษ์์โลก

	วัั น เก็็ บ ขยะชายหาดสากล (International Coastal
Cleanup Day) ที่่�ถููกจััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เป็็นกิิจกรรมที่่�ช่่วย
รณรงค์์ในเรื่่อ� งของการจััดการปััญหาขยะทะเลซึ่่ง� ในประเทศไทยเอง
ก็็ ได้้ ให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหาดัังกล่่าวไม่่แพ้้เรื่่�องอื่่�น ดููได้้จาก
ในปีี ที่่� ผ่่ า นมาไทยสามารถลดอัั น ดัั บ ประเทศที่่� มีี ขยะพลาสติิ ก
ในทะเลมากที่่�สุุดจากลำำ�ดัับที่่� 6 เป็็นลำำ�ดัับที่่� 10
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ในขณะที่่� ไทยยัังประสบความสำำ�เร็็จกัับการลดปริิมาณ
ถุุงพลาสติิกได้้มากถึึง 25,284 ล้้านใบ หรืือราว 228,820 ตััน
ซึ่่� ง เป็็ น ผลมาจากความร่่ ว มมืื อ ร่่ ว มใจกัั น ของประชาชนและ
ภาคเอกชน ห้้างร้้านต่่าง ๆ กว่่า 90 ราย ที่่�ได้้งดแจกถุุงพลาสติิก
ให้้กัับลููกค้้าที่่�มารัับบริิการ
เหล่่านี้้�เป็็นผลพวงที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากทางสหภาพยุุโรป
ได้้มีีมติิยกเลิิกการผลิิตพลาสติิกแบบใช้้แล้้วทิ้้�งให้้หมดไปเพื่่�อหนุุน
การลดปริิมาณขยะในท้้องทะเล เนื่่�องจากปััจจุุบันั พลาสติิกประเภท
ที่่�ไม่่สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้นั้้น� ลงไปอยู่่�ในท้้องทะเลมากกว่่า 91%
ส่่งผลกระทบต่่อความสวยงามของหาดทราย ปะการััง และสััตว์์
ตััวเล็็กตััวน้้อยที่่�อาศััยอยู่่�ในทะเล
ทั้้�งนี้้� หลายฝ่่ายยัังได้้หัันมาให้้ความสำำ�คััญกัับบรรจุุภััณฑ์์
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น หนึ่่�งในตััวอย่่าง และเป็็นวิิธีีที่่�
ผู้้�คนให้้ความสนใจอย่่างแพร่่หลายจนเกิิดการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์
ขึ้้�นมารองรัับสิินค้้าอุุปโภคของตน ภายใต้้แนวคิิดที่่�ว่่า การเลืือกซื้้�อ
อะไรที่่�เติิมได้้ ก็็จะช่่วยลดขยะจากบรรจุุภััณฑ์์ เพีียงปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมการซื้้�อของอุุปโภค จำำ�พวกน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม น้ำำ��ยาซัักผ้้า
น้ำำ�� ยาล้้ า งจาน ยาสระผม สบู่่� เ หลว  ครีีมบำำ�รุุ ง ผิิ ว  ครีีมอาบน้ำำ�� 
ก็็จะช่่วยให้้โลกมีีทางรอด   

การเติิมของใหม่่เข้้าไปยัังบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เดิิม หรืือที่่มั� กั เรีียกกัันว่่า
“รีีฟิิล” (Refill) จึึงเป็็นอีีกหนึ่่�งวิิธีีที่่�ถููกนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ให้้เข้้ากัับ
แนวทางการรัักษ์์โลก เดิิมทีีเราอาจจะเห็็นรููปแบบการรีีฟิิลใช้้คู่่�กัับ
แวดวงอาหารอย่่างการรีีฟิิลน้ำำ��แข็็ง น้ำำ��อัดั ลม แต่่ปััจจุบัุ นั ไอเดีียนี้้�ถููกนำำ�
มาดััดแปลงให้้เข้้ากัับสิินค้้าประเภทของใช้้ประจำำ�วััน อาทิิ ในเยอรมััน
ผลิิตภััณฑ์์แบรนด์์ NIVEA ผุุดตู้้�รีีฟิิลเติิมสบู่่�ขึ้้�นโดยจััดโปรโมชั่่�นใช้้
ครบ 3 ครั้้�ง ส่่งคืืนร้้านไปรีีไซเคิิลได้้พร้้อมรัับขวดใหม่่เพื่่�อเติิมฟรีี  1
ครั้้�ง หรืือในสวิิสเซอร์์แลนด์์ Nestle ได้้ทดลองติิดตั้้�งตู้้�รีีฟิิลกาแฟ น้ำำ�� 
อาหารสััตว์์ขึ้้�น เพีียงนำำ�ภาชนะส่่วนตััวมาเติิม ส่่วนในไทยเรานั้้�นก็็มีี
แบรนด์์สินิ ค้้าของ ไลอ้้อน (ประเทศไทย) ที่่ไ� ด้้นำำ�ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ LION REFILL
อย่่างน้ำำ��ยาซัักผ้้า น้ำำ��ยาล้้างจาน มาบรรจุุลงในเครื่่อ� งเพื่่�อให้้ผู้�ซื้้้ อนำ
� ำ�เอา
ขวดรีีฟิิลแบบพัับเก็็บได้้มาเติิม นอกจากจะช่่วยธุุรกิิจในการลดต้้นทุุน
การผลิิตแล้้ว ก็ยั็ ังสามารถช่่วยดููแลโลกของเราไปในตััวได้้ด้้วย   
กระแสความคิิด “รีีฟิิลรัักษ์์โลก” จึึงได้้รับั การตอบรัับเป็็นอย่่างดีี 
โดยจะเห็็นได้้ว่่าเริ่่�มมีีการวางขายสิินค้้าที่่�ใช้้บรรจุุภััณฑ์์แบบรีีฟิิล
ซึ่่�งส่่วนมากจะเป็็นถุุงพลาสติิกแบบซองตั้้�ง ขวดเปล่่าขนาดต่่าง ๆ
ที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ได้้เรื่่�อยๆ ไม่่เพิ่่�มขยะแบบใช้้แล้้วทิ้้�ง และขวด
เหล่่านั้้�นก็็ยัังสามารถนำำ�มารีีไซเคิิลได้้อีีกด้้วยหากหมดวาระแล้้ว ดูู  ๆ
ไปก็็เป็็นไอเดีียที่่�คล้้าย ๆ กัับการลดการใช้้ถุุงพลาสติิกในร้้านสะดวก
ซื้้�อแล้้วส่่งเสริิมให้้ใช้้ถุุงผ้้าแทน

ปััจจุุบััน “รีีฟิิลรัักษ์์โลก” เป็็นรููปธรรมที่่�ขยายใหญ่่ 
มากขึ้้น� หากนัับจากก้้าวแรกที่่เ� ป็็นเพีียงผลิิตภัณ
ั ฑ์์บอกรัักษ์์โลก
ตามชั้้�นวางสิินค้้าในห้้างร้้านเหมืือนตััวประกอบ ตอนนี้้�เริ่่�ม
ขยัับมารัับบทนำำ�สู่่�การรวมตััวกัันของกลุ่่�มสิินค้้ารีีฟิิลรัักษ์์โลก
ในรููปแบบ Refill Station เพื่่�อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกแก่่
คนที่่อ� ยากดำำ�เนิินชีีวิิตบนเส้้นทาง Zero Waste ขยะเหลืือศููนย์์
โดยอาศััยพื้้�นที่่�ที่่�ใกล้้กัับชุุมชน หอพััก สถานศึึกษาต่่าง ๆ
เป็็นทำำ�เลยุุทธศาสตร์์ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะมีีให้้เห็็นกระจายกัันไป
ตามหััวเมืืองสำำ�คััญ ๆ เช่่น กรุุงเทพฯ ก็็มีีไม่่ต่ำำ��กว่่า 14 ร้้าน
ไม่่ว่่าจะเป็็น BAD HABIT ย่่านลาดพร้้าว, Grasstonomy ที่่�
ศาลาแดง ซอย 3, Get Well Zone โซนเอกมััย, ร้้านเติิมเต็็ม
REFILL SHOPPE ม.ธรรมศาสตร์์ รังั สิิต รวมไปถึึงในต่่างจัังหวััด
อย่่างที่่�ภููเก็็ต จะมีีร้้าน Zero Waste Shop Phuket หรืือ 
Peace of Mind By Chiangmai Cotton ที่่�เชีียงใหม่่ เป็็นต้้น
อ้้างอิิงจากเว็็บไซต์์ Greenery.org เผยว่่าหากเราเปลี่่ย� น
มาใช้้ เ ครื่่� อ งอุุ ป โภคในรููปแบบรีีฟิิ ล หรืื อ ลดการซื้้� อ ของใน
บรรจุุภััณฑ์์ใหม่่จะสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายในบ้้านลงได้้มากกว่่า
30 เปอร์์เซ็็นต์์ ทั้้�งยัังช่่วยลดมลภาวะที่่�เกิิดจากกระบวนการ
ผลิิต  Packaging หรืือ  บรรจุุภััณฑ์์ในโรงงานได้้ด้้วย แม้้ความ
เป็็นจริิงการทำำ�ให้้ “ขยะเหลืือศููนย์์” นั้้�นเป็็นไปได้้ยาก แต่่เราก็็
สามารถเลืือกที่่จ� ะลดผลกระทบจากการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิก
ได้้โดยเริ่่�มที่่�ตััวเราเองเป็็นอัันดัับแรก
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รอบรู้้�เทคโนโลยีี

3. Trojan

หากใครเคยได้้ยิินเรื่่�องสงครามกรุุงทรอยก็็คงคุ้้�นเคยกัับ
ม้้าไม้้โทรจััน ซึ่่�งในเรื่่�องสงครามกรุุงทรอยนั้้�น ทหารกรีีกที่่�รบกัับ
กรุุงทรอยมาถึึง 10 ปีี ออกอุุบายแสร้้งทำำ�เป็็นล่่าถอย แต่่แท้้จริงิ แล้้ว
แอบเข้้าไปหลบในม้้าไม้้ขนาดใหญ่่ที่่ส� ร้้างไว้้หน้้ากรุุงทรอย ชาวทรอย
คิิดว่่าม้้าไม้้เป็็นเพีียงประติิมากรรมที่่�ทหารกรีีกสร้้างมาบููชาเทพเจ้้า
ก่่อนล่่าถอยจึึงลากเข้้าไปในเมืืองที่่�กำำ�ลัังจััดงานเฉลิิมฉลองชััยชนะ
ทำำ�ให้้ทหารกรีีกสามารถเผาและปล้้นเมืืองทรอยได้้สำำ�เร็็จ 
มััลแวร์์ตััวนี้้�จึึงตั้้�งชื่่�อว่่าโทรจััน เพราะมีีความคล้้ายคลึึงกัับ
อุุบายอัันแยบยลของทหารกรีีกในเรื่่�องสงครามกรุุงทรอย เพราะ
โทรจัันจะแฝงตััวมาในรููปของโปรแกรมที่่ดููมีีป
� ระโยชน์์ แต่่เมื่่อ� เข้้ามา
อยู่่�ในระบบแล้้ว โทรจัันก็็จะเข้้าจู่่�โจมเครื่่�อง ซึ่่�งทำำ�ให้้คนอื่่�นสามารถ
เข้้าถึึงคอมพิิวเตอร์์ของคุุณได้้โดยที่่คุ� ณ
ุ ไม่่รู้้�ตัว 
ั หรืือโทรจัันอาจจะลบ
ไฟล์์อื่่�น ๆ ของคุุณ และติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์ตััวร้้ายอื่่�น ๆ ให้้คุุณอีีกด้้วย

4. AdWare

รู้้�จัักกัับ มััลแวร์์ร้้าย ทำำ�ลายเครื่่�อง
ผู้้ที่� ใ่� ช้้งานคอมพิิวเตอร์์ท่่องโลกอิินเทอร์์เน็็ตบ่่อย ๆ โดยเฉพาะ
ผู้้�ใช้้ระบบแอนดรอยด์์คงต้้องเคยประสบปััญหา “ไวรััส” ลงเครื่่�อง
ซึ่่�งบางครั้้�งก็็ทำำ�ให้้ข้้อมููลหาย หรืือบางครั้้�งก็็ลุุกลามไปจนต้้องซื้้�อ
คอมพิิวเตอร์์หรืือมืือถืือเครื่่�องใหม่่ ซึ่่�ง “ไวรััส” ที่่�ว่่านี้้�จริิง ๆ แล้้ว
มีีชื่่�อเรีียกรวม ๆ อย่่างถููกต้้องว่่า Malware ย่่อมาก malicious
software หรืือแปลไทยได้้ว่่าซอฟต์์แวร์์ที่่�เป็็นอัันตราย ซึ่่�งมััลแวร์์
ก็็มีีอยู่่�หลายประเภท  และไวรััสก็็เป็็นอีีกประเภทหนึ่่�งของมััลแวร์์
นั้้�นเอง สำำ�หรัับคอลััมน์์นี้้� จะพาทุุกท่่านไปรู้้�จัักกัับมััลแวร์์ยอดฮิิตที่่�
เรามัักประสบพบเจอกัันอยู่่�บ่่อย ๆ

1. Virus

ไวรัั ส เป็็ น อีีกประเภทหนึ่่� ง ของมัั ล แวร์์  ซึ่่� ง คนส่่วนใหญ่่
ก็็มัักจะเรีียกมััลแวร์์ว่่า “ไวรััส” จึึงทำำ�ให้้เกิิดความสัับสนได้้ ไวรััส
นั้้� น เป็็ น มัั ล แวร์์ ที่่� เข้้ า สู่่� ร ะบบผ่่านไฟล์์ ที่่� ติิ ด เชื้้� อจ ากอีีเมลหรืื อ
แฟลชไดรฟ์์ ซึ่่�งก็็เป็็นวิิธีีทั่่�ว  ๆ ไปที่่�มััลแวร์์ส่่วนใหญ่่เข้้ามาในระบบ
แต่่ปััจจััยที่่�แตกต่่างจากมััลแวร์์ตััวอื่่�น ๆ สำำ�หรัับไวรััสก็็คืือ มัันจะ
พ่่วงมากัับโปรแกรมอื่่�น ๆ และทำำ�การผลิิตตััวเองซ้ำำ��  ๆ ด้้วยการ
แอบเข้้าไปแทรกแซงโปรแกรมอื่่�น ๆ ไวรััสตััวแรกนั้้�นเกิิดขึ้้�นในช่่วง
ปีี 1980 และเริ่่�มเป็็นที่่�คุ้้�นเคยกัันในช่่วง 1990–2000 จนเสื่่�อม
ความนิิยมไปในปััจจุุบััน
เมืืองดอกจาน
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2. Worms

เวิิร์ม์ นั้้�นก็็คล้้าย ๆ กัับไวรััส ข้้อแตกต่่างก็็คือ 
ื เวิิร์ม์ จะกระจาย
ตััวไปเองโดยไม่่ต้้องแอบแทรกแซงไปในโปรแกรมอื่่�น บางครั้้�ง
เวิิร์์มก็็มาผ่่านทางเน็็ตเวิิร์์ค (เน็็ตเวิิร์์คคืือ  กลุ่่�มคอมพิิวเตอร์์หรืือ
อุุปกรณ์์สื่่�อสารที่่�เชื่่�อมกัันเพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้เครืือข่่ายสามารถติิดต่่อสื่่�อสาร
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลร่่วมกัันได้้ในเครืือข่่าย เช่่น เครืือข่่ายโทรศััพท์์
ดาวเทีียม) โดยใช้้ประโยชน์์จากความอ่่อนแอของระบบเน็็ตเวิิร์ค์ เพื่่�อ
กระจายจากเครื่่อ� งหนึ่่ง� ไปอีีกเครื่่อ� งหนึ่่ง� เมื่่อ� กระจายตััวไปได้้มากขึ้้น�
เวิิร์ม์ ก็็จะทำำ�ให้้อุปุ กรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ที่เ่� ราใช้้ติดิ เชื้้อ� ได้้เร็็วขึ้้น� เท่่านั้้�น
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เน็็ตเวิิร์์คของเราเสีียแบนด์์วิิธไปเพีียงเล็็กน้้อย แต่่เวิิร์์มที่่�
มีีประสิิทธิิภาพสููงก็็อาจจะทำำ�ให้้เกิิดปััญหากัับเน็็ตเวิิร์์คทั้้�งเครืือข่่าย

สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ชอบดููบอล หนััง หรืือเข้้าเว็็บไซต์์ที่�่มีีการละเมิิด
ลิิขสิิทธิ์์ข� องสื่่อต่่
� าง ๆ ก็็มักั จะได้้พบเจอกัับโฆษณาที่่ขึ้้� น� มาเต็็มหน้้าเว็็บ
หรืือแอปพลิิเคชัันฟรีีบนมืือถืือเอง ก็็มัักจะขั้้�นด้้วยโฆษณาในขนาด
ที่่ใ� ช้้งาน สิ่่�งที่่ก� ล่่าวมาก็็คือ 
ื แอดแวร์์นั่่น� เอง ซึ่่ง� ถ้้าอยู่่�แต่่เพีียงหน้้าเว็็บ
ที่่�เราคลิิกเข้้าไป  หรืืออยู่่�ในแอปพลิิเคชัันคงไม่่มีีปััญหา แต่่บางครั้้�ง
แอดแวร์์ก็็มัักจะเข้้ามาเปลี่่�ยนหน้้าเว็็บของเราให้้กลายเป็็นเว็็บช่่วย
ค้้นหาคล้้ายกููเกิิล ที่่�เมื่่�อค้้นหาก็็กลัับพาเราไปหน้้าเว็็บโฆษณาอื่่�น ๆ
ที่่�จะทำำ�ให้้คนควบคุุมมััลแวร์์ตััวนี้้�ได้้รัับเงิินมากกว่่าเดิิม บางครั้้�ง
ก็็อุกุ อาจถึึงขั้้น� มาติิดตั้้ง� โฆษณาในคอมของเราและมัักจะเด้้งหน้้าต่่าง
โฆษณาที่่ปิ� ิดยากขึ้้�นมาให้้เราด้้วย

6. Ransomware

ตั้้� ง แต่่ปีี 2016 เป็็ น ต้้ น มา ผู้้� ใช้้ ค อมพิิ ว เตอร์์ ก็็ มัั ก จะ
ปะสบพบเจอมััลแวร์์ที่เ่� รีียกว่่า แรนซััมแวร์์อยู่่บ่่อ
� ยขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ แรนซััมแวร์์
นั้้�นเป็็นมััลแวร์์ที่ห่� ากเข้้ามาในระบบของเราได้้จะทำำ�การเข้้ารหััสไฟล์์
ต่่าง ๆ บนคอมพิิวเตอร์์ของเรา และไม่่ให้้เราเข้้าใช้้งานคอมพิิวเตอร์์
ของเราเอง จนกว่่าเราจะจ่่ายเงิินให้้กับั แฮกเกอร์์ ซึ่ง่� ก็็มักั จะให้้เราทำำ�
ผ่่านช่่องทางที่่�ไม่่สามารถสืืบหาปลายทางได้้ เช่่น การใช้้บิิตคอยน์์
ทางที่่ดีี� ที่่สุ� ดุ ที่่จ� ะป้้องกัันแรนซััมแวร์์ได้้ก็คื็ อ ต้
ื อ้ งหมั่่น� สำำ�รองไฟล์์
ของคุุณไว้้ในคอมพิิวเตอร์์เครื่่�องอื่่�นหรืือในฮาร์์ดดิิสอื่่�น ๆ เพราะ
ไม่่มีีใครรัับประกัันได้้เลยว่่าหากคุุณเจอแรนซััมแวร์์และโอนเงิินให้้
แฮกเกอร์์แล้้ว แฮกเกอร์์จะทำำ�ตามข้้อตกลง
และนี่่�ก็็คืือส่่วนหนึ่่�งของมััลแวร์์ยอดฮิิตที่่�ผู้้�ใช้้คอมพิิวเตอร์์
มัักจะเจออยู่่�บ่่อย ๆ การที่่�สามารถแยกประเภทของมััลแวร์์ได้้
อย่่างน้้อยที่่สุ� ดุ ก็็จะทำำ�ให้้เรารัับมืือได้้ถููกวิิธีี และไม่่ต้้องตื่่น� ตููมจนเกิินไป
เมื่่�อเจอปััญหามััลแวร์์ลงเครื่่�อง

5. Spyware

สปายแวร์์ก็เ็ ป็็นอีีกประเภทของมััลแวร์์ที่ม่� าในหลายรููปแบบ
มัั นคืื อ  โปรแกรมที่่� จะประมวลการใช้้ งานคอมพิิวเตอร์์ ของคุุ ณ
เพื่่�อจุดุ ประสงค์์บางอย่่าง และส่่งรายงานกลัับไปให้้แฮกเกอร์์ ซึ่ง่� จริิง ๆ
แล้้วโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมก็็มีีการสำำ�รวจการใช้้งานของ
เราเพื่่�อรายงานกลัับไปที่่�นัักพััฒนาเพื่่�อใช้้ในการพััฒนาโปรแกรม
แต่่สปายแวร์์นั้้�นถููกจััดอยู่่�ในหมวดมััลแวร์์เพราะในขณะที่่�โปรแกรม
อื่่�น ๆ ที่่�เชื่่�อถืือได้้นั้้�นจะขออนุุญาตจากผู้้�ใช้้งานก่่อน สปายแวร์์จะ
แอบเก็็บข้้อมููลของเราเงีียบ ๆ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ก็็มีีจุุดประสงค์์เป็็นไป
เพื่่�อการโฆษณา แต่่สปายแวร์์ที่ร้่� า้ ยกว่่านั้้�นก็็สามารถเก็็บข้้อมููลส่่วนตััว
ของเราเพื่่�อจุุดประสงค์์ในการกระทำำ�ผิิดกฎหมายได้้ เช่่น แอบเก็็บ
ข้้อมููลล็็อกอิินเว็็บไซต์์ต่่าง ๆ ของเราไม่่ว่่าจะเป็็น username หรืือรหััส
เพื่่�อใช้้ในการก่่ออาชญากรรมอื่่�นได้้
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The whole village gathered together. The old man was asked: What happened to you?
คนทั้้�งหมู่่�บ้้านมารวมตััวกััน ชายแก่่ถููกถามว่่าเกิิดอะไรขึ้้�นกัับคุุณ
“Nothing special. Eighty years I’ve been chasing happiness, and it was useless. And then I decided to
live without happiness and just enjoy life. That’s why I’m happy now.”, said the old man.
“ไม่่ได้้มีีอะไรเป็็นพิิเศษ ฉัันไขว่่คว้้าหาความสุุขมา 80 ปีี และมัันก็็ ไร้้ประโยชน์์ แต่่แล้้วฉัันก็็ตััดสิินใจว่่าจะใช้้ชีีวิิตอย่่างไม่่
ต้้องมีีความสุุขก็็ ได้้ แค่่เพลิิดเพลิินไปกัับชีีวิิต และนั่่�นแหละเหตุุผลที่่�ตอนนี้้�ฉัันมีีความสุุข” ชายแก่่ตอบ

การเรีียนภาษาอัังกฤษนั้้�นทำำ�ได้้หลายทาง ไม่่ว่่าจะท่่องจำำ�ไวยากรณ์์และโครงสร้้าง ท่่องคำำ�ศััพท์์ แต่่หลายครั้้�งก็็มััก
จะได้้แค่่ประโยคพื้้�นฐานจนทำำ�ให้้ ไม่่สามารถแปลเนื้้�อหาของหนััง เพลง และหนัังสืือที่่�ดูู ฟััง และอ่่านได้้ จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องหาสื่่�อ
อื่่�นมาประกอบการเรีียนด้้วย ซึ่่ง� สื่่�อที่่เ� หมาะที่่สุ� ดุ สำำ�หรัับการหััดเรีียนและถืือว่่าได้้เป็็นการทดลองความสามารถในการเข้้าใจ
ภาษาอัังกฤษของเราได้้ก็็คืือ เรื่่�องสั้้�น
เรื่่�องสั้้�นที่่�เป็็นนิิทานสอนใจนั้้�นมัักจะมีีเนื้้�อหาที่่�ไม่่สลัับซัับซ้้อน และใช้้ศััพท์์ง่่าย เพราะมัักจะแต่่งมาให้้เด็็ก  ๆ ได้้อ่่าน
ทั้้�งคำำ�ศััพท์์และรููปประโยคก็็ง่่าย แต่่ก็็เป็็นประโยคที่่�ใช้้ ได้้จริิง และมัักจะมีีสำำ�นวนที่่�ไม่่ได้้เห็็นในตำำ�ราเรีียนแต่่ก็็ ไม่่ยากจนเกิินไป
ผ่่านตามาให้้ ได้้เรีียนรู้้�ด้้วย เมืืองดอกจานฉบัับนี้้� จึึงนำำ�เรื่่�องสั้้�นง่่าย ๆ ที่่�ได้้ข้้อคิิดเตืือนใจมาเป็็นสื่่�อในการเรีียนภาษาอัังกฤษ 
กัับเรื่่�องสั้้�นอย่่าง “ชายแก่่จอมหงุุดหงิิด”

	ภาษาอัังกฤษน่่ารู้้�จากเรื่่�องนี้้�
จากย่่อหน้้าแรกจะเห็็นประโยค The whole village was tired of him ซึ่่�งสำำ�นวน to be tired of something เป็็น
สำำ�นวนที่่�หลายคนมัักจะเข้้าใจผิิด เพราะภาษาอัังกฤษในห้้องเรีียนนั้้�นมัักจะสอนเราว่่า tired แปลว่่าเหนื่่�อยเพีียงอย่่างเดีียว
แต่่จริิง ๆ แล้้วประโยคที่่�เป็็น verb to be (ได้้แก่่ is, am, are, was, were) + tired of + คำำ�นามหรืือนามวลีี จะมีีความหมาย
ว่่าเบื่่�อหน่่ายในสิ่่�งนั้้�น ๆ เช่่น I am tired of my job ก็็แปลได้้ว่่าฉัันเบื่่�องานที่่�ทำำ�อยู่่� 

The longer he lived, the more bile he was becoming and the more poisonous were his words. People
avoided him, because his misfortune became contagious. It was even unnatural and insulting to be happy
next to him. He created the feeling of unhappiness in others.

ย่่อหน้้าที่่� 2 เราจะเจอประโยค The longer he lived, the more bile he was becoming ซึ่่�งเป็็นการใช้้ comparative
adjective (คำำ�คุุณศััพท์์ขั้้�นกว่่า) เพื่่�อบอกว่่า “ยิ่่�ง... ก็็ยิ่่�ง...” โดยมีีโครงสร้้างคืือ the + คำำ�คุุณศััพท์์ขั้้�นกว่่า + ประโยค, the +
คำำ�คุุณศััพท์์ขั้้�นกว่่า + ประโยค อย่่างประโยคที่่�ยกตััวอย่่างนั้้�น ส่่วนแรกคืือ the longer he lived ซึ่่�ง longer คืือคำำ�คุุณศััพท์์
ขั้้�นกว่่าของ long ที่่�แปลว่่านาน ส่่วนแรกจึึงแปลได้้ว่่า ยิ่่�งเขาอยู่่�มานานเท่่าไหร่่ ส่่วนที่่� 2 คืือ the more bile he was becoming ซึ่่�ง more bile คืือคำำ�คุุณศััพท์์ขั้้�นกว่่าของ bile ที่่�แปลว่่าอารมณ์์ร้้าย ส่่วนที่่� 2 จึึงแปลได้้ว่่า เขาก็็ยิ่่�งอารมณ์์ร้้ายมากขึ้้�น
เท่่านั้้�น
และอีีกส่ว่ นที่่�หน้้าสนใจของย่่อหน้้าที่่� 2 ก็็คือื คำำ�ศัพท์
ั อ์ ย่่าง contagious ซึ่่ง� เหมาะกัับสถานการณ์์ในช่่วง COVID-19 มาก
เพราะคำำ�นี้้�แปลว่่า ที่่�สามารถติิดต่่อได้้ จากในเรื่่�องนี้้� มีีประโยคที่่�ว่่า his misfortune became contagious ซึ่่�งหมายความว่่า
ใครอยู่่ใ� กล้้ชายแก่่ก็ติ็ ดิ ความอารมณ์์ร้า้ ยมาหมด ดัังนั้้�นคำำ�นี้้จึ� งึ สามารถใช้้ ได้้ทั้้ง� ในแง่่การพููดถึึงโรคติิดต่่อ และใช้้ ในสถานการณ์์
อื่่�นได้้เช่่นกััน เช่่น your smile is contagious ก็็ ไม่่ได้้แปลว่่ารอยยิ้้�มเธอเป็็นโรคติิดต่่อ แต่่แปลว่่าใครเห็็นเธอยิ้้�มก็็ต้้องยิ้้�มตาม
นั่่�นเอง

ยิ่่�งเขาอยู่่�มานานเท่่าไหร่่ ก็็ยิ่่�งอารมณ์์ร้้ายมากขึ้้�นและพููดจาเป็็นพิิษเป็็นภััยมากขึ้้�นเท่่านั้้�น ผู้้�คนต่่างหนีีห่่างเขาเพราะ
ความโชคร้้ายของเขาเป็็นเหมืือนโรคติิดต่่อจนถึึงขั้้น� ที่่�การมีีความสุุขเมื่่�ออยู่่ข้� า้ ง ๆ เขานั้้�นเป็็นเรื่่อ� งไม่่ปกติิและการสบประมาท
เขาทำำ�ให้้คนอื่่�น ๆ ไม่่มีีความสุุขไปด้้วย

ย่่อหน้้าที่่� 3 นั้้�นมีีส่่วนที่่�น่่าสนใจคืือประโยคที่่�ว่่า his face is freshen up ซึ่่�ง freshen up ในบริิบทของเรื่่�องนี้้�แปลว่่า
สดใสขึ้้�น เพราะเรากำำ�ลังั พููดถึึงหน้้าตาของชายแก่่ แต่่คำำ�ว่า่ freshen up นั้้�นส่่วนใหญ่่มักั จะใช้้ ในบริิบทเพื่่อ� บอกว่่าจะไปอาบน้ำำ��
ล้้างตััว เช่่น กำำ�ลัังจะอาบน้ำำ��แต่่เพื่่�อนโทรมาตาม ก็็บอกเพื่่�อนได้้ว่่า let me freshen up (ให้้ฉัันไปอาบน้ำำ��ก่่อนนะ)   

But one day, when he turned eighty years old, an incredible thing happened. Instantly everyone started
hearing the rumour: “An Old Man is happy today, he doesn’t complain about anything, smiles, and even his
face is freshen up.”

ย่่อหน้้าที่่� 4 ประโยคที่่�น่า่ สนใจคืือ The old man was asked ซึ่่ง� เป็็นโครงสร้้างประโยคแบบ passive voice (กรรมวาจก)
คืือ ประโยคที่่�เน้้นว่่าประธานเป็็นผู้้�ถููกกระทำำ� ซึ่่�งโครงสร้้างประโยคคืือ ประธาน (ผู้้�ถููกกระทำำ�) + verb to be + verb ช่่องที่่� 3
(past participle)  อย่่างประโยคในเรื่่�องนั้้�นชายแก่่เป็็นผู้้�ถููกถาม ประธานก็็เลยเป็็น the old man (ชายแก่่) + was ซึ่่�งเป็็น verb
to be ของ past tense + asked ซึ่่�งเป็็น past participle ของ ask นั่่�นเอง ซึ่่�งก็็จะแปลได้้ว่่า “ชายแก่่ถููกถาม” แต่่ถ้้าจะเปลี่่�ยน
เป็็น active voice หรืือประโยคที่่�ประธานเป็็นผู้้�ถููกกระทำำ� อย่่างบริิบทในเรื่่อ� งก็็กลับั มาเป็็น the villagers asked the old man
ซึ่่�งจะแปลได้้ว่่า ชาวบ้้านถามชายแก่่  นั่่�นเอง

An old man lived in the village. He was one of the most unfortunate people in the world. The whole
village was tired of him; he was always gloomy,ฟ he constantly complained and was always in a bad mood.
ชายแก่่คนหนึ่่�งอาศััยในหมู่่�บ้้าน เขาเป็็นหนึ่่�งในคนที่่�โชคร้้ายที่่�สุุดในโลก คนทั้้�งหมู่่�บ้้านต่่างเบื่่�อหน่่ายในตััวเขา เขาเป็็น
คนมืืดมนอยู่่�เสมอ เอาแต่่พร่ำำ��บ่่น และอารมณ์์เสีียตลอดเวลา

แต่่แล้้ววัันหนึ่่�ง เมื่่�อเขาอายุุครบ 80 ปีี เรื่่�องมหััศจรรย์์ก็็เกิิดขึ้้�น จู่่�  ๆ ทุุกคนก็็เริ่่�มได้้ยิินข่่าวลืือว่่า “วัันนี้้�ชายแก่่คนนั้้�น
มีีความสุุข เขาไม่่ได้้บ่่นเรื่่�องอะไรเลย ยิ้้�ม และหน้้าตาสดใสด้้วย!”
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สายธรรมนำำ�ชีีวิิต

ผู้้�ใดที่่�

“สนใจใฝ่่ธรรม”

คืือคนที่่�มีีบุุญวาสนากัับพระพุุทธเจ้้า
เทศนาธรรม โดย พระอาจารย์์สุชุ าติิ อภิิชาโต

ยิินดีีที่่�ทุุกคนมีีความสนใจใฝ่่ธรรม เพราะไม่่มีีอะไรมีีคุุณค่่าเป็็นประโยชน์์ กัับชีีวิิตจิิตใจ ยิ่่�งกว่่าธรรมะคำำ�สอน
ของพระพุุทธเจ้้า เพราะมีีธรรมะเท่่านั้้�นที่่�ทำำ�ให้้พวกเราได้้หลุุดพ้้นจากความทุุกข์์ และพบความสุุขอย่่างแท้้จริิงและถาวร
ที่่�วิิธีีดัับทุุกข์์และสร้้างความสุุขต่่าง ๆ ของโลกทำำ�ไม่่ได้้ เช่่นการสร้้างความสุุขจากรููป เสีียง กลิ่่�น รส  โผฏฐััพพะจากลาภยศ
สรรเสริิญ ที่่ใ� ห้้ความสุุขในขณะที่่ไ� ด้้สัมั ผััส และจางหายไปเหมืือนควัันไฟ เหลืือแต่่ความอ้้างว้้างเปล่่าเปลี่่ย� ว ความหิิว ความอยาก
ความทุุกข์์ต่่าง ๆ ที่่ทำ� ำ�ให้้ต้อ้ งหาความสุุขใหม่่ แต่่ไม่่มีีอะไรในโลกนี้้�ที่จ่� ะดัับความทุุกข์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� ได้้ นอกจากพระธรรมคำำ�สอน
ของพระพุุทธเจ้้าเท่่านั้้�น
การใฝ่่ธรรมยิินดีีในธรรม จึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่ถูู� กต้้อง เป็็นคุุณประโยชน์์จากชีีวิิตจิติ ใจอย่่างแท้้จริงิ  อย่่าให้้ความยิินดีีในธรรม
หายไปจากใจด้้วยการศึึกษาธรรมะ ฟัังเทศน์์ฟัังธรรมอยู่่�เรื่่�อย ๆ เวลาว่่างจากภารกิิจการงานอื่่�นๆ แทนที่่�จะดููหนัังฟัังเพลง
ที่่ใ� ห้้ความสุุขชั่่ว� คราว แต่่ไม่่เป็็นคุุณเป็็นประโยชน์์กับั จิิตใจเลย ถ้้าได้้ฟังั เทศน์์ฟังั ธรรมแล้้ว จะเข้้าใจธรรมะ จะสามารถปฏิิบัติั ิ
ธรรมได้้อย่่างถููกต้้อง และบรรลุุผลได้้อย่่างแน่่นอน เหตุุและผลเป็็นของคู่่กั� นั เหตุุทำำ�ให้้เกิิดผล ถ้้าเจริิญเหตุุที่ถูู่� กก็็จะได้้ผลที่่ถูู� ก
ถ้้าเจริิญเหตุุที่่�ผิิดก็็จะได้้ผลที่่�ผิิด การศึึกษาธรรมะจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ เป็็นอัันดัับแรก ทรงสอนปริิยััติิ ปฏิิบััติิ ปฏิิเวธ คืือ
การศึึกษาปฏิิบััติิบรรลุุผล ในเบื้้�องต้้นต้้องศึึกษาจากผู้้�รู้้�เช่่น พระพุุทธเจ้้า
ครั้้ง� แรกที่่พ� ระพุุทธเจ้้า ทรงประกาศพระธรรมคำำ�สอน มีีนัักศึึกษาอยู่่� 5 รููป คืือ พระปััญจวััคคีีย์์ ทรงแสดงพระธััมมจัักกััปปวััตนสููตร พระอริิยสััจ  4 ไตรลัักษณ์์ หลัังจากที่่�ทรงแสดงเสร็็จ  หนึ่่�งในผู้้�ฟััง คืือ พระอััญญาโกณฑััญญะ ก็็ได้้บรรลุุซึ่่�ง
เกิิดจากการได้้ยิิน ได้้ฟััง ได้้ปฏิบัิ ัติิในขณะนั้้�นเลย ได้้บรรลุุเป็็นพระโสดาบัันด้้วย ปริิยััติิ ปฏิบัิ ัติิ ปฏิิเวธ ที่่�เกิิดขึ้้�นตามลำำ�ดัับ
ขณะที่่�ทรงแสดงผู้้�ฟัังก็็พิิจารณาตาม พอเข้้าใจแล้้วก็็ปล่่อยวางความเห็็นผิิด ความยึึดมั่่�นถืือมั่่�นในสิ่่�งที่่�ไม่่ควรยึึดมั่่�นถืือมั่่�น
เพราะเป็็นความทุุกข์์นั่่�นเอง ไปยึึดในสิ่่�งที่่�ไม่่ควรยึึดก็็จะสร้้างความทุุกข์์ในใจขึ้้�นมา ทรงสอนว่่าความทุุกข์์อยู่่�ที่่�ร่่างกาย
ที่่เ� กิิดขึ้้น� มาแล้้ว ต้อ้ งเกิิด ต้้องแก่่ ต้้องเจ็็บ ต้้องตายเป็็นธรรมดา ถ้้าไปยึึดไปติิดร่่างกาย ไม่่อยากให้้ร่่างกายไม่่แก่่ ไม่่เจ็็บไม่่ตาย
พอร่่างกายแก่่เจ็็บตาย ใจก็็จะทุุกข์์ ถ้้าจะดัับความทุุกข์์ก็็ต้้องปล่่อยวาง ตััดอุุปาทาน ความยึึดมั่่�นถืือมั่่�นในร่่างกายได้้
ใจก็็จะหลุุดพ้้นจาก ความทุุกข์์ ความแก่่ ความเจ็็บ ความตาย ก็็จะไม่่เป็็นปััญหาต่่อผู้้ที่� เ่� ห็็นด้้วยปััญญา แล้้วว่่าไม่่เที่่ย� ง เป็็นทุุกข์์
เป็็นอนััตตา มีีการเกิิดขึ้้�นตั้้�งอยู่่�แล้้วดัับไป 
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พระอััญญาโกณฑััญญะ หลัังจากได้้ฟััง พระอริิยสััจ  4 คืือ ทุุกข์์ สมุุทััย นิิโรธ มรรค ก็็ปรากฏมีีดวงตาเห็็นธรรม
ขึ้้�นว่่า ความทุุกข์์เกิิดจากความอยากในสิ่่�งที่่�เป็็นไปไม่่ได้้ ถ้้าไม่่อยากทุุกข์์ ก็็ตััดความอยากด้้วยการยอมรัับว่่า ธรรมอัันใด
ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นธรรมดา ย่่อมมีีการดัับไปเป็็นธรรมดา พอยอมรัับแล้้ว ก็จ็ ะไม่่ทุุกข์์ กัับสิ่่�งที่่�มีีการดัับเป็็นธรรมดา จะไม่่ยึึดติิด
อีีกต่่อไป  ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้าวของเงิินทอง ยศถาบรรดาศัักดิ์์� คำำ�สรรเสริิญเยิินยอ  ยกย่่อง และความสุุขจากรููปเสีียงกลิ่่�นรส
โผฏฐััพพะ สิ่่�งเหล่่านี้้�มีีความเจริิญและเสื่่�อมเป็็นธรรมดา ผู้้�ที่่�มีีปััญญาเข้้าใจหลัักของไตรลัักษณ์์ เข้้าใจหลัักของอนิิจจััง
ของการเกิิดและการดัับ ก็็จะไม่่ยึึดติิดกัับสิ่่�งต่่าง ๆ ถ้้ายัังต้้องพึ่่�งพาอาศััยก็็อาศััยไปเท่่าที่่�จะอาศััยได้้ แต่่พร้้อมที่่�จะสููญเสีีย
ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างไป เพราะในที่่�สุุดก็็ต้อ้ งเป็็นอย่่างนั้้�น นี่่�คืือคุุณประโยชน์์ของธรรมะ ของคำำ�สอนของพระพุุทธเจ้้า
พวกเราจึึงควรเห็็นความสำำ�คัญ
ั ทางศาสนา คืือ เจริิญสติิ เดิินจงกรม นั่่�งสมาธิิ พิจิ ารณาอนิิจจังั  ทุุกขััง อนััตตา  รัักษาศีีล
ทำำ�บุุญให้้ทาน เป็็นงานที่่�จะปลดเปลื้้�องความทุุกข์์ให้้หมดไปจากใจ  สร้้างความสุุขให้้กัับใจไปตลอด ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุด งานที่่�
พระพุุทธเจ้้าได้้ทำำ�มาแล้้ว  และมอบหมายให้้พวกเราทำำ�กััน เพราะทรงเห็็นว่่าพวกเรายัังไม่่รู้้�จัักความจริิงนี้้� ถ้้าไม่่สอนก็็จะ
ไม่่รู้้�ได้้ด้ว้ ยตนเอง จึึงทรงสละเวลาถึึง 45 ปีีด้้วยกััน สั่่�งสอน ญาติิโยม พระ เณร เทวดา ทุุกวััน
พระพุุทธกิิจ 5 ประการ คืือ 1) ตอนบ่่าย ทรงสั่่�งสอนฆราวาส 2) ตอนค่ำำ�� ทรงสั่่�งสอนพระภิิกษุุสามเณร 3) ตอนดึึก
ทรงสั่่ง� สอนเทวดา 4) ตอนเช้้า ก่่อนทรงออกบิิณฑบาตทรงเล็็งญาณดููว่่าจะไปโปรดสอนใครก่่อนดีี ดููคนที่่พร้
� อ้ มจะรัับคำำ�สอน
พร้้อมที่่จ� ะบรรลุุธรรม ก็็จะทรงไปโปรดคนนั้้�นก่่อน 5) แล้้วก็ท็ รงออกบิิณฑบาตโปรดสััตว์ นี่
์ คื่� อกิ
ื จิ ที่่ท� รงปฏิิบัติั มิ า 45 พรรษา
ทรงมุ่่ง� ไปที่่ก� ารเผยแผ่่ธรรม สั่่�งสอนธรรม เพราะเป็็นสิ่่ง� ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ค่่าที่่สุ� ดุ ในโลกนี้้� ไม่่มีีอะไรมีีคุุณค่่ามากกว่่าพระธรรม คำำ�สอน
ของพระพุุทธเจ้้าเลย พวกเราจึึงถืือว่่ามีีโชคมีีวาสนาที่่�ได้้มาพบพระธรรมคำำ�สอน
พระจุุลนายก (สุุชาติิ อภิิชาโต) อดีีตผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดญาณสัังวรารามวรมหาวิิหาร ในพระบรมราชููปถััมภ์์
จัังหวััดชลบุุรีี เป็็นพระภิิกษุุฝ่า่ ยวิิปัสั สนาธุุระ สัังกััดคณะสงฆ์์ธรรมยุุติกิ นิิกาย ศิิษย์์ของพระธรรมวิิสุทธิ
ุ มิ งคล (บััว ญาณ
สมฺฺปนฺฺโน) แห่่งวััดป่่าบ้้านตาด จัังหวััดอุุดรธานีี เป็็นพระกรรมฐานตามปฏิิปทาครููบาอาจารย์์มั่่�น ภููริทัิ ัตโต
ขอบคุุณข้้อมููลและภาพประกอบ
www.youtube.com: ธรรมะ ข้้ามฝั่่�งมาฟัังธรรมะ
Facebook: วััดญาณสัังวรารามวรมหาวิิหาร ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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ส่่งท้้ายเมืืองดอกจาน
วารสาร “เมืืองดอกจาน” เป็็นวารสาร
ที่่่� เ ทศบาลนครอุุ ด รธานีีใช้้ เ ป็็ น สื่่� อ ในการ
ประสานความสััมพัันธ์์และการมีีส่่วนร่่วม
ระหว่่างประชาชนกัับเทศบาลนครอุุดรธานีี
จึึงได้้ จัั ด ทำำ�ว ารสารฯ ฉบัั บ นี้้� ขึ้้� น มา เพื่่� อ
เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร ความรู้้� ตลอดจน
เรื่่�องราวที่่่�น่่าสนใจในแง่่มุุมต่่าง ๆ รวมทั้้�ง
ความเคลื่่�อนไหว  แผนงาน หรืือกิิจกรรม
ของเทศบาลนครอุุดรธานีีสู่่�พี่่�น้้องประชาชน
ขณะเดีียวกัันวารสารฯ ฉบัับนี้้�ก็ยั็ งั ทำำ�หน้้าที่่่�
เป็็นกระบอกเสีียงหรืือสื่่อ� กลาง ในการสะท้้อน
ความคิิด ทััศนคติิ และชีีวิิตความเป็็นอยู่่�
ของพี่่่น้� อ้ งประชาชนกลัับมายัังคณะผู้้บ� ริิหาร
เทศบาลนครอุุ ด รธานีี  เพราะวารสาร
“เมืืองดอกจาน” นั้้�นเป็็นวารสารของเรา
พี่่่�น้้องประชาชนชาวนครอุุดรธานีีทุุกคน
ท่่านสามารถร่่วมแสดงความคิิดเห็็น นำำ�เสนอเรื่่�องราว ข้้อแนะนำำ� คำำ�ติิชม หรืือ
ตัักเตืือน ร้้องเรีียน เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการพััฒนาเมืืองอุุดรของเรา โดยติิดต่่อเทศบาล
นครอุุดรธานีีด้้วยตััวท่่านเอง ติิดต่่อนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และรองนายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี ได้้ทาง
• สำำ�นักั งานเทศบาลนครอุุดรธานีี โทร. 0 4232 5176-85 หรืือสายด่่วนร้้องทุุกข์์ 1132
• เว็็บไซต์์: www.udoncity.go.th
• Email: udoncity@hotmail.com,
• Facebook: เทศบาลนครอุุดรธานีี, ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ เทศบาลนครอุุดรธานีี 
และเครืือข่่าย
• ID Line: @udoncity
• Application: @นครอุุดรธานีี
ทุุกความคิิดเห็็นล้้วนเป็็นประโยชน์์และมีีคุุณค่่าต่่อการพััฒนาบ้้านเมืืองของเรา

สื่่�อประชาสััมพัันธ์์

• รายการที่่ออ
� กอากาศผ่่านช่่องทาง Facebook เทศบาลนครอุุดรธานีี เครืือข่่าย
ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์เทศบาลนครอุุดรธานีี และ YouTube เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้แก่่ 
		
• ชุุมชนคนอุุดร
		
• นครอุุดร Movement
		
• UDON รุุก
		
• เปิิดบ้้านงานเมืือง
		
• The Echo เสีียงเปลี่่�ยนเมืือง
		
• Talk to Town (ออกอากาศทางช่่อง Home Cable ช่่อง 1 อาทิิตย์์ที่่� 2 และ
ที่่� 4 ของเดืือน ทุุกวัันศุุกร์์ เวลาหลััง 18.00 น.และเทปออกอากาศเช้้าวัันเสาร์์
เวลาหลััง 09.00 น.)
• วารสารเมืืองดอกจาน รายสี่่�เดืือน
• YouTube เทศบาลนครอุุดรธานีี
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