จากการลงพื้้�นที่่�สำรวจจุุดน้้ำท่่วมซ้้ำซาก บริิเวณ
ปากซอยพรหมประกายซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ต่่ำ และอยู่่�ห่่างจาก
สถานีีเครื่่�องสููบน้้ำราว 500-600 เมตร จึึงได้้ประสาน
ปภ. เขต 14 อุุดรธานีี ขอสนัับสนุุนเครื่่�องสููบน้้ำแรงดััน
ระยะไกลที่่�สามารถสููบน้้ำได้้ถึึงระยะ 3 กิิโลเมตร เพื่่�อ
ช่่วยบรรเทาและเร่่งการระบายน้้ำให้้มากยิ่่�งขึ้้�น โดยในปีีนี้้�
ทางจัังหวััดอุุดรธานีี และเทศบาลนครอุุดรธานีี จะพยายาม
อย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อให้้น้้ำท่่วมขัังน้้อยที่่�สุุด
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สารจากนายกฯ
พี่่�น้้องชาวนครอุุดรธานีีที่่�รัักทุุกท่่านครัับ
เป็็นระยะเวลา 1 ปีีเต็็มแล้้ว สำำ�หรัับโอกาสที่่�ท่่านมอบให้้ผมได้้เข้้ามารัับใช้้ดููแลในฐานะ
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ก่่อนอื่่�นผมต้้องขอเรีียนให้้ทุุกท่่านทราบว่่า การบริิหารงานในภาวะ
การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 นั้้�น มีีข้้อจำำ�กัดั อยู่่�มาก และเราจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่จ� ะต้้องทุ่่�มสรรพกำำ�ลังั
เพื่่อ� ป้้องกัันเมืืองของเราไว้้ โดยเฉพาะในช่่วงเวลาของการเปลี่่ย� นผ่่านเข้้าสู่่�ชีีวิิตวิถีิ ใี หม่่ (New Normal)
แม้้ระยะเวลาที่่ผ่� า่ นมา กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่เ� ป็็นสีีสัันและชีีวิิตชีีวาของเมืืองอาจจะต้้องถููกลดทอน
ลงบ้้างและไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้เต็็มรููปแบบ แต่่ขณะเดีียวกััน ระยะเวลานี้้�ก็เ็ ปรีียบเสมืือนการพัักฟื้้น�
อุุดรธานีีให้้เราได้้สำำ�รวจหลายสิ่่ง� หลายอย่่างที่่อ� าจถููกละเลยไปในวัันเวลาที่่เ� ร่่งรีีบ และกลัับมาปรัับปรุุง
แก้้ ไขให้้ดีีขึ้น้� อีีกครั้้ง� นโยบายสำำ�คัญ
ั ที่่ผ� มเร่่งเดิินหน้้าตลอดหนึ่่ง� ปีีที่ผ่่� า่ นมา คืือการวางโครงสร้้างเมืือง
และสาธารณููปโภคพื้้�นฐานซึ่่�งเป็็นรากฐานสำำ�คััญของเมืือง โดยเฉพาะเมืืองในปีี 2569 เพื่่�อรองรัับ
สองงานสำำ�คััญนั่่�นคืือ การเป็็นเจ้้าภาพมหกรรมพืืชสวนโลก และกีีฬาแห่่งชาติิ 
ผิิวจราจร ถนน ทางเท้้า เป็็นสิ่่�งที่่�เราได้้เข้้าไปปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�น รวมทั้้�งยัังสำำ�รวจและวางแผน
ขยายเส้้นทางการจราจรที่่�จะเชื่่�อมสนามบิินเข้้าสู่่�เมืืองเพื่่�อลดการแออััด  สำำ�หรัับทางเท้้า ผมเชื่่�อว่่า
เมื่่อ� ทางเท้้าดีีก็็จะจููงใจให้้ทั้้ง� ชาวอุุดรและนัักท่่องเที่่ย� วหัันมาเดิินเท้้ามากขึ้้น� ซึ่่ง� จะเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ที่่จ� ะช่่วย
ลดมลภาวะและนำำ�อุุดรสู่่� Green City นอกจากนี้้� เรายัังมีีโครงการทำำ�อุุดรให้้เป็็น Walkable City
ด้้วยการทำำ�ผิิวทางเท้้าให้้เรีียบและมีีเครื่่�องหมายจราจรที่่�ชััดเจนเพื่่�อความปลอดภััยในการเดิิน
ภายใต้้แนวคิิด Universal Design ที่่�เอื้้�อต่่อคนทุุกวััย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในย่่านเศรษฐกิิจเก่่าแก่่
ที่่�มีีการนำำ�สายไฟฟ้้าลงใต้้ดิินแล้้ว ที่่�เราจะทำำ�งานควบคู่่�ไปกัับการฟื้้�นฟููย่่านการค้้า และวััฒนธรรม
ด้้วยการชููอััตลัักษณ์์ที่่�เป็็นจุุดเด่่นของแต่่ละพื้้�นที่่� และนำำ�เอาเสน่่ห์์เหล่่านั้้�นมาส่่งเสริิมและดึึงดููด
ให้้นัักเที่่�ยวเดิินทางเข้้ามาสััมผััสวิิถีีชีีวิิตท้้องถิ่่�นด้้วยตนเอง
สำำ�คัญ
ั ที่่สุ� ด 
ุ ผมต้้องขอขอบพระคุุณทุุกคำำ�แนะนำำ�จากทุุกท่่านที่่มีี� เข้้ามาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทั้้�งจาก
กลไกของสภาพลเมืือง และในพื้้�นที่่�สาธารณะต่่าง ๆ ผมเชื่่�อเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ด้้วยมุุมมองที่่�แตกต่่าง
หลากหลาย แต่่ตั้้ง� อยู่่�บนจุุดมุ่่�งหมายเดีียวกัันคืือการพััฒนาบ้้านเมืือง อุุดรธานีีของเราจะต้้องเติิบโต
ขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดดและมั่่�นคง ตรงตามสิ่่�งที่่�ผมตั้้�งใจไว้้ตั้้�งแต่่ต้้นในการเข้้ามาทำำ�งานให้้กัับทุุกท่่าน
นั่่�นก็็คืือ การสร้้างอุุดรธานีีให้้เป็็นเมืืองแห่่งโอกาสสำำ�หรัับทุุกคนครัับ

ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์

นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
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เรื่่�องน่่ารู้้� เมืืองอุุดร

ปีีแห่่งท้้าวเวสสุุวััณ
: ปกป้้องคุ้้�มภััย

บัันดาลประทานทรััพย์์

ความศรัั ท ธาต่่ อ สิ่่� ง ศัั ก ดิ์์� สิิ ทธิ์์� เ ป็็ น สิ่่� ง ที่่� อยู่่�คู่่� ค นไทย
มาอย่่างช้้านาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงไม่่กี่่�ปีีมานี้้� ความเชื่่�อ
ในการกราบไหว้้บููชาสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�เพื่่�อให้้สมปรารถนาก็็ ได้้รัับ
ความนิิยมเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างชััดเจน หนึ่่�งในสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�มีีกระแส
ความนิิยมเป็็นอย่่างมากก็็คืือ ท้้าวเวสสุุวััณ
	ท้้าวเวสสุุวััณ ท้้าวเวสสุุวรรณ หรืือท้้าวกุุเวร หนึ่่�งใน
ท้้าวจตุุโลกบาลทั้้�งสี่่� เทพเจ้้าผู้้�ดููแลประจำทิิศเหนืือ หรืือทิิศอุุดร
ในทางหนึ่่�ง ท้้าวเวสสุุวัณ
ั เป็็นเทพเจ้้าแห่่งอสููรยัักษ์์ ผู้้�คุุมภูตู ผีีปีศี าจ
ทรงอิิทธิิฤทธิ์์�และมีีอานุุภาพมาก ในบทสวดอาฏานาฏิิยปริิตร
(พระพุุทธมนต์์ที่่เ� ชื่่อกั
� นั ว่่าสามารถป้้องกัันอุุปัทั วัันตรายทั้้�งปวงได้้)
ระบุุว่า่ ท้้าวเวสสุุวัณ
ั นำเทวดาในสวรรค์์ชั้้น� จาตุุมหาราชิิกาเข้้าเฝ้้า
พระพุุทธเจ้้าเพื่่�อถวายสััตย์์จะดููแลพระพุุทธเจ้้าและเหล่่าสาวก
ไม่่ให้้ยัักษ์์หรืือบริิวารอื่่�น ๆ ของท้้าวจตุุโลกบาลไปรัังควาน จึึงเชื่่�อกัันว่่าการกราบไหว้้ท้้าวเวสสุุวััณ จะสามารถปััดเป่่าสิ่่�งชั่่�วร้้าย
และความอััปมงคลทั้้�งหลายได้้ ดัังที่่�จะเห็็นว่่าในสมััยโบราณ คนไทยนิิยมนำผ้้ายัันต์์รููปท้้าวเวสสุุวััณผููกไว้้ที่่�หััวเตีียงเด็็กเพื่่�อป้้องกััน
การรบกวนของภููตผีีปีีศาจ
ไม่่เพีียงแต่่การปกป้้องคุ้้�มภััย ตำนานทางพระพุุทธศาสนาเชื่่�อว่่า ในอดีีตท้้าวเวสสุุวััณเป็็นเศรษฐีี ผู้้�เปิิดโรงงานค้้าขายหีีบอ้้อย
จนมีีฐานะมั่่�งคั่่�งร่่ำรวย และเป็็นพราหมณ์์ใจบุุญที่่�มัักบริิจาคเงิินทองแก่่ผู้้�ยากไร้้ ด้้วยกุุศลที่่�บำเพ็็ญมาพระพรหมและพระอิิศวรจึึงให้้พร
ในความเป็็นอมตะและครองทรััพย์์สมบััติิทั่่�วปฐพีี ส่่วนอีีกตำนาน เชื่่�อว่่าท่่านเป็็นกษััตริิย์์ครองกรุุงราชคฤห์์ พระนามว่่า พระเจ้้าพิิมพิิสาร
ซึ่่ง� เป็็นสหายของเจ้้าชายสิิทธััตถะ และเมื่่อ� เจ้้าชายสิิทธััตถะตรััสรู้้เ� ป็็นพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า ก็็เสด็็จมาโปรดพระเจ้้าพิิมพิสิ ารจนบรรลุุโสดาบััน
และได้้ถวายพระเวฬุุวัันมหาวิิหารให้้พระพุุทธเจ้้าเข้้าประทัับ ด้้วยอานิิสงส์์นี้้� เมื่่�ออยู่่�บนสวรรค์์จึึงได้้วิิมานอัันสวยงาม  รวมถึึงทิิพยสมบััติิ
มากมาย ดัังนั้้�นผู้้�คนจึึงนิิยมบููชาท้้าวเวสสุุวััณเพื่่�ออธิิษฐานขอความมั่่�งคั่่�งร่่ำรวย ด้้วยเชื่่�อว่่า ท้้าวเวสสุุวััณคืือ เทพเจ้้าแห่่งขุุมทรััพย์์ผู้้�บัันดาล
โชคลาภเงิินทอง เช่่นเดีียวกัับเทพเจ้้าไฉ่่ซิิงเอี้้�ยของชาวจีีน
เมืืองดอกจาน
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สำหรัับชาวอุุดรธานีี นับั ว่่าความผููกพัันต่่อท้้าวเวสสุุวััณ
นั้้�นมีีมากเป็็นพิิเศษ เนื่่�องจากตราสััญลัักษณ์์ประจำจัังหวััด
อุุดรธานีีที่่�ออกแบบโดยกรมศิิลปากร เมื่่�อ พ.ศ. 2483 เป็็น
รููปท้้าวเวสสุุวััณ เทพยดาผู้้�คุ้้�มครองรัักษาประจำทิิศอุุดร
ยืืนถืือกระบองเฝ้้ารัักษาเมืือง เราจึึงได้้เห็็นท้้าวเวสสุุวััณ
ปรากฏอยู่่�ทั่่ว� เมืืองอุุดรธานีี ทั้้ง� ตราสััญลัักษณ์์ประจำเทศบาล
นครอุุดรธานีี รวมไปถึึงโรงเรีียนในสัังกััดเทศบาลนครอุุดรธานีี
ที่่�บางโรงเรีียนจะมีีท้้าวเวสสุุวััณประดิิษฐานอยู่่�หน้้าป้้าย
โรงเรีียน เช่่น โรงเรีียนเทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีี ที่่มี� ท้้ี าวเวสสุุวััณ
ในรููปแบบที่่�ลดทอนรายละเอีียดลง เป็็นท้้าวเวสสุุวััณที่่�มีี
บุุคลิิกลัักษณะน่่ารัักเหมาะกัับโรงเรีียนในระดัับชั้้�นปฐมวััย
หรืือที่่� โรงเรีียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์์ที่่�เพิ่่�งบููรณะ
ท้้าวเวสสุุวััณที่่�ผ่่านกาลเวลามายาวนานขึ้้�นใหม่่ โดยยึึดตาม
แบบท้้าวเวสสุุวััณที่่�ประดิิษฐานหน้้าศาลหลัักเมืืองอุุดรธานีี
ส่่วนในแวดวงกีีฬา ทีีมฟุุตบอล Udonthani FC หรืือ ยัักษ์์แสด
ก็็ได้้ใช้้ท้้าวเวสสุุวััณเป็็นตราสััญลัักษณ์์ประจำทีีม
สำหรัับท้้าวเวสสุุวััณองค์์สำคััญของจัังหวััดอุุดรธานีี
ที่่� ช าวอุุดรและนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วนิิ ย มมากราบไหว้้บููชานั้้� น
ประดิิษฐานอยู่่�หน้้าศาลหลัักเมืืองจัังหวััดอุุดรธานีี เคีียงคู่่�
พระพุุทธโพธิ์์�ทอง พระพุุทธรููปที่่�เป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจของ
ชาวอุุดร เรีียกได้้ว่่า การไหว้้สัักการะบริิเวณนี้้� ก็็จะทำให้้
ผู้้�มาเยืือนได้้รัับความเป็็นสิิริิมงคล จากสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�คู่่�บ้้าน
คู่่�เมืืองอุุดรถึึงสามสิ่่�งพร้้อมกััน และที่่�สำคััญ องค์์ท้้าวเวสสุุวััณ
ที่่�ประดิิษฐานหน้้าศาลหลัักเมืืองนี้้� มีีพระครููโสภิิตวิิริิยาภรณ์์
(อิิฏฐ์์ อมรรััตนบดีี) เจ้้าอาวาสวััดจุุฬามณีี จ.สมุุทรสงคราม 
ร่่วมสร้้างขึ้้�นอีีกด้้วย

ขอขอบคุุณภาพจาก Udonthani FC [UDFC] Fanclub

ตั้้�งนะโม 3 จบ
ระลึึงถึึงคุุณพระพุุทธ พระธรรม พระสงฆ์์ บิิดา มารดา ครููบาอาจารย์์
ปุุตตะ กาโม ละเภปุุตตััง ธะนะกาโมละเภธะนััง อััตถิิกาเย กายะยายะ เทวานััง ปิิยะตััง สุุตวา
อิิติิปิิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้้าวเวสสุุวรรณโณ มรณัังสุุขััง อะหัังสุุคะโต นะโมพุุทธายะ
ท้้าวเวสสุุวรรณโณ จตุุมหาราชาชิิกา ยัักขะพัันตาภััทภููริิโต เวสสะ พุุสะ พุุทธััง อรหัังพุุทโธ
ท้้าวเวสสุุวรรณโณ นะโม พุุทธายะ
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นครอุุดร Movement
กองสวััสดิิการสัังคม มอบสิ่่�งของอุุปโภค-บริิโภค ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบอััคคีีภััย
เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2565
ที่่�ชุุมชนหนองตุุ  3 เขตพื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย
นางสมุุทร ฤกษาภิิรมย์์ ผอ.กองสวััสดิิการสัังคม
และเจ้้าหน้้าที่่�งานสัังคมสงเคราะห์์ ฝ่่าย
สัั ง คมสงเคราะห์์ กองสวัั ส ดิิ ก ารสัั ง คม 
เทศบาลนครอุุดรธานีี ลงพื้้� น ที่่� เ ยี่่� ย ม
ให้้กำลัังใจ และมอบสิ่่ง� ของอุุปโภค-บริิโภค 
ให้้กัับผู้้�ประสบอััคคีีภััย ชุุมชนหนองตุุ

	มีีภััย มีีเรา 199 นครอุุดรธานีี

เมื่่อ� วัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ฝ่่ายป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย เทศบาลนครอุุดรธานีี
ร่่วมสนัับสนุุนระงัับเหตุุเพลิิงไหม้้โรงงานประกอบ
และติิดตั้้�งตู้้�เย็็น ณ บ้้านหนองใส ต.หนองนาคำ
เขตเทศบาลตำบลหนองบััว  โดยเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้นำรถดัับเพลิิง 1 คััน รถบรรทุุกน้้ำ
1 คััน และเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััย 15 นาย สามารถเข้้าระงัับเหตุุไว้้ได้้
โดยที่่� เ กิิ ด เหตุุเป็็ น โรงงานประกอบและติิ ดตั้้� ง
ตู้้�เย็็น ห้้องเย็็น ได้้เกิิดไฟไหม้้ได้้รัับความเสีียหาย
ในส่่วนที่่�เป็็นอาคารทำงาน และบ้้านพััก ได้้รัับ
ความเสีียหายทั้้�งหลััง ไม่่มีีผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บ

Kick Off รื้้�อถอนสายสื่่�อสาร เสาไฟฟ้้า โครงการก่่อสร้้างระบบไฟฟ้้าใต้้ดิินเฉลิิมพระเกีียรติิ ระยะที่่� 1
วัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2565 บริิเวณลานด้้านหน้้า
ศููนย์์การศึึกษานอกโรงเรีียน (กศน.) ห้้าแยกวงเวีียนน้้ำพุุ
ดร.ธนดร พุุทธรัั ก ษ์์ นายกเทศมนตรีี น ครอุุดรธานีี
มอบหมายให้้ นายดาวเรืือง หากัันได้้ ผู้อ้� ำนวยการสำนัักช่่าง
เทศบาลนครอุุดรธานีี เข้้าร่่วมในกิิจกรรม Kick Off รื้้�อถอน
สายสื่่�อสาร เสาไฟฟ้้า โครงการก่่อสร้้างระบบไฟฟ้้าใต้้ดิิน
เฉลิิมพระเกีียรติิ ระยะที่่� 1 โดยมีีคณะผู้้บ� ริิหารจากการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค  เขต  1 และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าร่่วมใน
กิิจกรรมครั้้�งนี้้� ทั้้ง� นี้้�การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจัังหวััดอุุดรธานีี 2
มีีแผนงานรื้้�อถอนระบบไฟฟ้้าและสายสื่่�อสารบริิเวณการ
ก่่อสร้้างระบบไฟฟ้้าใต้้ดิิน 1 จัังหวััด 1 ถนนเฉลิิมพระเกีียรติิ
จากบริิเวณห้้าแยกน้้ำพุุ ถึึง บริิเวณหน้้ามหาวิิทยาลััยราชภััฏ
อุุดรธานีี ระยะทาง 750 เมตร
เมืืองดอกจาน
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Kick Off “รณรงค์์ลดอุุบััติิเหตุุบริิเวณทางข้้าม”
วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2565 บริิเวณแยกสถานีีรถไฟ
ถนนทองใหญ่่ นำโดย นายนิิติิพััฒน์์ ลีีลาเลิิศแล้้ว รองผู้้�ว่่า
ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี เป็็นประธานเปิิดกิิจกรรม  และ
นายศราวุุธ แสงเสน ผู้้�อำนวยการส่่วนการโยธา สำนัักช่่าง
เทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมกิิจกรรม  Kick Off “รณรงค์์
ลดอุุบัั ติิ เ หตุุบริิ เ วณทางข้้าม” พร้้อมทาสีี ตีี เ ส้้นจราจร
ทางม้้าลายสีีขาว-แดง บนพื้้�นผิิวถนนทองใหญ่่ ให้้มีีความ
ชััดเจน เพื่่อ� สร้้างถนนปลอดภััย ให้้กัับผู้้ใ� ช้้รถใช้้ถนน พร้้อมทั้้�ง
รณรงค์์ให้้ประชาชนข้้ามถนนด้้วยทางม้้าลาย เพื่่�อป้้องกััน
และลดอุุบััติิเหตุุทางถนนบนทางข้้าม 

	ลงพื้้�นที่่�รื้้�อถอนบ้้านร้้าง ชุุมชนหนองเตาเหล็็ก
วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่� ชุุมชน
หนองเตาเหล็็ก นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ รองนายก
เทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย น.ส.ฉััตรฤดีี
ต.ศรีีวงษ์์ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
นายประจวบ ทองเย็็น ที่่�ปรึึกษาพิิเศษฯ เจ้้าหน้้าที่่�
กองสวััสดิิการสัังคม เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััย และเจ้้าหน้้าที่่�สำนัักช่่าง
ลงพื้้�นที่่�ตรวจติิดตามการรื้้อ� ถอนบ้้านร้้าง ที่่�ไม่่มีี
ผู้้�อาศััย เพื่่�อให้้เป็็นพื้้�นที่่�สาธารณประโยชน์์
ของชุุมชนหนองเตาเหล็็กตามเดิิม

การประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยสามััญ สมััยแรก ครั้้�งที่่� 1 ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565
เมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่� สำนัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย
คณะผู้้บ� ริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ปลััดเทศบาล รองปลััดเทศบาล ผู้้อ� ำนวยการสำนััก/กอง หััวหน้้าส่่วนราชการ
เข้้าร่่วมการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยสามััญ สมััยแรก ครั้้�งที่่� 1 ประจำปีี พ.ศ. 2565 ภายใต้้มาตรการการป้้องกัันและควบคุุม
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด  COVID-19 อย่่างเคร่่งครััด  โดยมีีญััตติิ
สำคััญ ได้้แก่่ ขออนุุมััติิใช้้จ่่ายเงิินบำรุุงโรงพยาบาลและ
หน่่วยบริิการสาธารณสุุขของเทศบาลนครอุุดรธานีี ประจำปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขออนุุมััติใิ ช้้จ่่ายเงิินสะสมเพื่่อ� จ่่ายเป็็น
ค่่าก่่อสร้้างทางแยกจุุดกลัับรถ พร้้อมติิดตั้้ง� สััญญาณไฟจราจร
บริิเวณสี่่�แยกหน้้าชุุมชนเมืืองทอง ขออนุุมััติิใช้้จ่่ายเงิินสะสม
เพื่่อ� ดำเนิินโครงการปรัับปรุุงทางเท้้า ถ.อุุดรดุุษฎีี และ ถ.ทหาร
ขออนุุมััติิใช้้จ่่ายเงิินสะสมเพื่่�อจ่่ายเป็็นค่่าจััดซื้้�อเครื่่�องสููบน้้ำ
ขออนุุมััติใิ ช้้จ่่ายเงิินสะสมเพื่่อ� เป็็นค่่าก่่อสร้้างระบบระบายน้้ำ
และขออนุุมััติใิ ช้้จ่่ายเงิินสะสมเพื่่อ� จ่่ายเป็็นค่่าก่่อสร้้างปรัับปรุุง
ผิิวจราจร ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี จำนวน 5 สาย เป็็นต้้น
โดยสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี มีีมติิผ่่านการอนุุมััติิทุุกญััตติิ
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	ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจ พร้้อมเดิินหน้้าโครงการปรัับปรุุงถนนอััศวมิิตร และถนนเลีียบคลองชลประทาน
หลัังวััดทิิพย์์สัันติิวััน
เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม 2565 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยนายอริิยะ แต้้สุุวรรณ รองนายกเทศมนตรีี
นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ รองนายกเทศมนตรีี นายประจวบ ทองเย็็น ที่่�ปรึึกษาพิิเศษฯ และสมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี
เขต 4 ลงพื้้�นที่่�สำรวจถนนอััศวมิิตร และถนนเลีียบคลองชลประทาน หลัังวััดทิิพย์์สัันติิวััน หลัังจากที่่�คณะผู้้�บริิหารฯ ได้้เสนอญััตติิขออนุุมััติิ
ผ่่านสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ผ่่านมาแล้้ว เพื่่�อใช้้จ่่ายเงิินสะสม โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุง
ระบบระบายน้้ำ ถนนอััศวมิิตร พร้้อมเดิินทางไปสำรวจพื้้�นที่่� สำหรัับโครงการปรัับปรุุงถนน ค.ส.ล. ถนนเลีียบคลองชลประทานฝั่่�งซ้้าย
ฝั่่�งวััดทิิพย์์สัันติิวััน ชุุมชนดอนอุุดม ซึ่่�งอยู่่�ในแผนพััฒนาท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่่�ยนแปลงครั้้�งที่่� 1/2565

	ลงพื้้�นที่่�ชุุมชนบ้้านเดื่่�อ เดิินหน้้าโครงการปรัับปรุุงถนนเลีียบทางรถไฟ
เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม 2565 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร และส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ลงพื้้�นที่่�พบปะพี่่�น้้องประชาชนชาวชุุมชนบ้้านเดื่่�อ เพื่่�อร่่วมพููดคุุย สอบถามและสำรวจถนนเลีียบทางรถไฟ ที่่�ได้้เสนอญััตติิขออนุุมััติิผ่่าน
สภาเทศบาลนครอุุดรธานีี และมีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ผ่่านมา เพื่่�อใช้้จ่่ายเงิินสะสม เป็็นค่่าปรัับปรุุงผิิวจราจรใหม่่
ถนน ค.ส.ล. ถนนเลีียบคลองทางรถไฟ ชุุมชนบ้้านเดื่่�อ 2 จากจุุดตััดทางรถไฟหน้้าโรงเรีียนบ้้านเดื่่�อ เลีียบคลองทางรถไฟถึึงถนนรอบเมืือง
โดยจะทำการปรัับปรุุงถนน พร้้อมท่่อระบายน้้ำ งบประมาณกว่่า 1.8 ล้้านบาท และการก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจรแอสฟััลท์์ติิกคอนกรีีต 
แบบรีีไซคลิ่่�ง ถนนเลีียบคลองทางรถไฟบ้้านหนองเหล็็ก ถึึง ทางแยกโรงเรีียนบ้้านเดื่่�อ งบประมาณกว่่า 4.59 ล้้านบาท ซึ่่�งอยู่่�ในแผนพััฒนา
ท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่่�ยนแปลงครั้้�งที่่� 1/2565
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	ลงพื้้�นที่่�ติิดตามภารกิิจขุุดลอกคลอง ห้้วยหมากแข้้ง
เมื่่อ� วัันที่่� 17 มีีนาคม 2565 บริิเวณห้้วยหมากแข้้ง
ถนนอำเภอ ภายในพื้้�นที่่�วิิทยาลััยสารพััดช่่างอุุดรธานีี
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
 มอบหมายให้้คณะทำงาน ลงพื้้�นที่่�ติดต
ิ ามภารกิิจขุุดลอก
คลอง ห้้วยหมากแข้้ง พร้้อมให้้กำลัังใจเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วน
ช่่างสุุขาภิิบาล นำเครื่่อ� งจัักรกลเข้้าทำการขุุดลอกคลอง
ปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์โดยรอบลำห้้วยหมากแข้้งให้้สามารถ
ระบายน้้ำได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  เตรีียมความพร้้อม
รัับมืือพายุุฤดููร้้อน แก้้ปััญหาน้้ำท่่วมขังั  น้้ำรอการระบาย

ประชุุมหารืือร่่วมกัับ U.S. Army Corps of Engineers รองรัับน้ำำ��ท่่วม และน้ำำ��แล้้งในเขตเมืืองอุุดรธานีี
เมื่่อ� วัันที่่� 17 มีีนาคม 2565 ที่่�สำนัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานในการ
ประชุุมปรึึกษาหารืือ เกี่่�ยวกัับการวางผัังเมืือง เพื่่�อสร้้างความสามารถในการรองรัับน้้ำท่่วมและน้้ำแล้้งในเขตเมืืองอุุดรธานีี ร่่วมกัับองค์์กร
วิิศวกรกองทััพสหรััฐ  U.S. Army Corps of Engineers โดยได้้จััดทำแบบจำลองจากโปรแกรม  SWMM อธิิบายสาเหตุุการเกิิดน้้ำท่่วม
เส้้นทางการไหลของน้้ำผ่่านเมืือง เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ฯลฯ

Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาล 1
วัันที่่� 23 มีีนาคม 2565 ณ ตลาดสดเทศบาล 1 คณะผู้้�บริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี นำโดย ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิหารฯ และคณะทำงาน ลงพื้้�นที่่�ล้้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาล 1 ในกิิจกรรม “Big Cleaning Day”
โดยเจ้้าหน้้าที่่� ได้้เข้้าทำการล้้างทำความสะอาด พ่่นน้้ำยาฆ่่าเชื้้�อ ลอกท่่อระบายน้้ำ ดููดกำจััดของเสีีย คราบไขมัันสะสม  และสิ่่�งปฏิิกููล
ภายในตลาด และบริิเวณโดยรอบตลาด เพื่่�อให้้ตลาดสดเทศบาล 1 มีีความสะอาด ถููกหลัักสุุขาภิิบาล ลดการแพร่่เชื้้�อต่่าง ๆ ภายในตลาด 
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจ และความปลอดภััยต่่อพ่่อค้้า แม่่ค้้า และประชาชนผู้้�มาจัับจ่่ายซื้้�อของต่่อไป
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โครงการส่่งเสริิมงานสภาเด็็กและเยาวชนเทศบาลนครอุุดรธานีี

วัันที่่� 25 มีีนาคม  2565 ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 3
ห้้องสมุุดประชาชนเทศบาลนครอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้นายเรืืองยุุทธ
ประสาทสวััสดิ์์ศิ� ริิ ิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็น
ประธานกล่่าวปิิด  โครงการส่่งเสริิมงานสภาเด็็กและ
เยาวชนเทศบาลนครอุุดรธานีี ประจำปีีงบประมาณ 2565
พร้้อมมอบใบประกาศให้้แก่่เด็็กและเยาวชนที่่�เข้้าร่่วม
โครงการ ซึ่่�งเป็็นไปตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการ
พััฒนาเด็็กและเยาวชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2550 สภาเด็็ก
และเยาวชนเทศบาลนครอุุดรธานีี มีีคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมงานสภาเด็็กและเยาวชน เทศบาลนครอุุดรธานีี
เป็็นที่่�ปรึึกษา และ สนัับสนุุน ส่่งเสริิม การดำเนิินงานต่่าง ๆ
ของสภาเด็็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
ซึ่่�งดำเนิินงานภายในแนวคิิด “เด็็กนำ ผู้้�ใหญ่่หนุุน”

	จััดระเบีียบทางเท้้า พ่่อค้้า แม่่ค้้า ตลาดเทศบาล 1

วัันที่่� 5 เมษายน 2565 ณ ตลาดเทศบาล 1 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้เจ้้าหน้้าที่่�งานเทศกิิจ
ฝ่่ายรัักษาความสงบ สำนัักปลััดเทศบาล
นครอุุดรธานีี ลงพื้้� น ที่่� ข อความร่่ วมมืื อ
พ่่อค้้า แม่่ค้้า และจััดระเบีียบทางเท้้าโดย
รอบพื้้�นที่่�ตลาดเทศบาล 1 เพื่่�ออำนวย
ความสะดวกให้้กัับพี่่�น้้องประชาชนผู้้�ใช้้รถ
ใช้้ถนน ได้้มีีเส้้นทางจราจร ลดการจราจร
ติิดขััด ตามระยะเวลาที่่�กำหนด  

งานประเพณีีวัันสงกรานต์์ จัังหวััดอุุดรธานีี ประจำำ�ปีี 2565
วัันที่่� 13 เมษายน 2565 ณ ศาลาพิิธีทุ่่�ี งศรีีเมืือง จัังหวััดอุุดรธานีี นายสยาม ศิิริมิ งคล ผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี นำหน่่วยงานภาครััฐ
ภาคเอกชน และประชาชนชาวจัังหวััดอุุดรธานีี ร่วม
่ ไหว้้สัักการะพระพุุทธโพธิ์์�ทอง ศาลหลัักเมืือง และท้้าวเวสสุุวััณ สิ่่�งศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์คู่่�บ้้
� านคู่่�เมืือง
อุุดรธานีี พร้้อมประกอบพิิธีีสงฆ์์ บููชาพระรััตนตรััย อาราธนาศีีล ถวายปััจจััยและเครื่่�องไทยธรรม และกล่่าวอวยพรเนื่่�องในวัันสงกรานต์์
ประจำปีี 2565 จากนั้้�น ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้อ่่านประกาศสงกรานต์์ โดยมีีคณะผู้้�บริิหาร ข้้าราชการ และ
เจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมพิิธีีทำบุุญตัักบาตร เพื่่�อสืืบสานประเพณีีวัันสงกรานต์์ของไทยให้้คงอยู่่�สืืบไป
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	กิิจกรรมรณรงค์์ทำำ�ความสะอาดริิมคลองเพีียรศิิริิ
วัันที่่� 20 เมษายน 2565 ที่่�คลองเพีียรศิิริ ชุุมช
ิ นโพธิ์์�สว่่าง 1 คณะผู้้บ� ริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี นำโดย ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารฯ คณะทำงาน ประธานสภาพลเมืืองชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง และพี่่�น้้องชาวชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง ร่่วมลงพื้้�นที่่�
ทำกิิจกรรม “รณรงค์์ทำความสะอาดริิมคลองเพีียรศิิริ ชุุมช
ิ นโพธิ์์�สว่่าง 1” โดยร่่วมกันั ทำการตััดแต่่งต้้นไม้้ กวาดใบไม้้ เศษขยะ ซ่่อมแซม และทาสีี
เครื่่อ� งออกกำลัังกาย เพื่่อ� ปรัับปรุุงภููมิิทัศั น์์พื้้น� ที่่�สาธารณะริิมคลองเพีียรศิิริ ที่่
ิ อ� ยู่่�ใจกลางชุุมชนให้้มีีความเป็็นระเบีียบ น่่าอยู่่� และชาวชุุมชน
สามารถใช้้เป็็นพื้้�นที่่�พัักผ่่อนหรืือพื้้�นที่่�ออกกำลัังกายได้้

	กิิจกรรมการอบรมและฟื้้�นฟูู เครืือข่่ายป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้าในสััตว์์และในคน ประจำำ�ปีี 2565
วัันที่่� 21 เมษายน 2565 ที่่�วัดั ศรีีคุุณเมืือง (วััดบ้้านเหล่่า) ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้นางจุุฑาทิิพย์์
จัันทรสา ผอ.ส่่วนบริิการสาธารณสุุขฯ พร้้อมด้้วยนายสััตวแพทย์์ ปณิิธาน ศิิริิสถิิตย์์ เจ้้าหน้้าที่่�สำนัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม  อสม.
เทศบาลนครอุุดรธานีี และสมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต 2 ลงพื้้�นที่่�จัดกิ
ั จิ กรรมการอบรมและฟื้้น� ฟูู เครืือข่่ายป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า
ในสััตว์แ์ ละในคน ประจำปีี 2565 โดยมีีวิทิ ยากร จากปศุุสััตว์จั์ งั หวััดอุุดรธานีี มาร่่วมบรรยายและสาธิิตการฝึึกปฏิิบัติั ผ่ิ า่ ตััดทำหมัันสุุนััขและแมว
เพศผู้้� เพศเมีีย เพื่่�อให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ ตระหนัักถึึงอัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นจากโรคพิิษสุุนััขบ้้า และสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการควบคุุม
การเลี้้�ยงสุุนััข การควบคุุมประชากรสุุนััขและแมว เพื่่�อให้้เทศบาลนครอุุดรธานีี เป็็นพื้้�นที่่�ปลอดโรค ซึ่่�งมีีกำหนดจััดกิิจกรรมภายในชุุมชน
เขต 1-เขต 4 ห้้วงเดืือนเมษายนนี้้�

15

เมืืองดอกจาน

“วัันเทศบาล” ประจำำ�ปีี 2565
เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2565 ณ สำนัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นำคณะผู้้�บริิหาร
สมาชิิกสภาเทศบาล ผอ.สำนััก/กอง หััวหน้้าส่่วนราชการ ข้้าราชการ พนัักงาน และเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมพิิธีีทำบุุญตัักบาตร
และสัักการะศาลพระภููมิิเทศบาลนครอุุดรธานีี ทั้้�งนี้้� ยัังได้้มอบเกีียรติิบััตร ให้้แก่่พนัักงานเทศบาล และพนัักงานจ้้างเทศบาลนครอุุดรธานีี
ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกเป็็นบุุคลากรดีีเด่่น เนื่่�องใน “วัันเทศบาล” ประจำปีี 2565 จำนวน 47 คน พร้้อมกล่่าวให้้กำลัังใจแก่่บุุคลากรดีีเด่่น
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไป

โครงการพััฒนาความเข้้มแข็็ง อสม.เทศบาลนครอุุดรธานีี ประจำำ�ปีี 2565
เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2565 ที่่�ห้้องประชุุมโรงเรีียนมััธยมเทศบาล 6 นครอุุดรธานีี โดย อสม.เทศบาลนครอุุดรธานีี อสม.ใหม่่
อสม.ทดแทน ต้้องผ่่านการอบรมให้้มีีความรู้้�ด้้านสาธารณสุุขทุุกมิิติิ เพื่่�อใช้้ในการปฏิิบััติิงานเชิิงรุุก สำหรัับการช่่วยเหลืือพี่่�น้้องประชาชน
ซึ่่�งได้้รัับเกีียรติิวิิทยากรจากงานอุุบััติิเหตุุและฉุุกเฉิิน รพ.อุุดรธานีี สสอ.เมืืองอุุดรธานีี และสำนัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี มาบรรยายให้้ความรู้้�ในครั้้�งนี้้�

Big Cleaning Day เปิิดตลาดสดเทศบาล 2
เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้ น.ส.ฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยคณะทำงาน
ลงพื้้�นที่่�จัดกิ
ั จิ กรรม Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาล 2
ล้้าง ทำความสะอาด จััดระเบีียบล็็อค พื้้�นที่่�จำหน่่ายสิินค้้า
เพื่่อ� รองรัับพ่่อค้้า แม่่ค้้า ที่่�ลงทะเบีียนเขีียนคำร้้อง มีีความประสงค์์
เพื่่�อจำหน่่ายสิินค้้า และปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขในเทศบััญญััติิ
และระเบีียบข้้อบัังคัับ หรืือคำสั่่�งเจ้้าหน้้าที่่�ไว้้ตั้้�งแต่่วัันที่่�
26 เมษายน 2565 เป็็นต้้นมา โดยพ่่อค้้า แม่่ค้้าที่่�ลงทะเบีียน
เขีียนคำร้้องกัับเทศบาลนครอุุดรธานีีไว้้แล้้ว  สามารถเข้้า
จำหน่่ายสิินค้้าอย่่างเป็็นทางการวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2565
เป็็นต้้นไป
เมืืองดอกจาน
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อสม. ออกฝึึกปฏิิบััติิงานจริิง ศููนย์์สุุขภาพเขต 1-เขต 4
วัันที่่� 5 พฤษภาคม 2565 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้นายอนุุสรณ์์ กลิ่่�นแก้้วณรงค์์ ที่่�ปรึึกษา
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยสมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ร่วมกิ
่ จิ กรรมโครงการพััฒนาความเข้้มแข็็ง อสม.เทศบาลนครอุุดรธานีี
ประจำปีี 2565 นั่่�งรถรางคุุณทองโบราณ นำ อสม.เทศบาลนครอุุดรธานีี อสม.ใหม่่ อสม.ทดแทน เข้้าฝึึกปฏิิบััติิงานจริิง ที่่�ศููนย์์สุุขภาพ
ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ประกอบด้้วย ศููนย์์บริิการสาธารณสุุข รพ.เทศบาลนครอุุดรธานีี ศููนย์์บริิการสาธารณสุุขเทศบาล 8 ศููนย์์บริิการ
สาธารณสุุขหนองสิิม ศููนย์์บริิการสาธารณสุุขเก่่าจาน ศููนย์์บริิการสาธารณสุุขโนนนิิเวศน์์ ศููนย์์สุุขภาพชุุมชนเมืือง รพ.อุุดรธานีี แห่่งที่่� 1
ศููนย์์สุุขภาพชุุมชนเมืือง รพ.อุุดรธานีี แห่่งที่่� 2 เพื่่�อให้้ อสม. ได้้ฝึึกปฏิิบััติิ ได้้รัับความรู้้� เพื่่�อใช้้ในการปฏิิบััติิงานเชิิงรุุก สำหรัับการช่่วยเหลืือ
พี่่�น้้องประชาชนต่่อไปในอนาคต

การประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยวิิสามััญ สมััยที่่� 1 ครั้้�งที่่� 1 ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565
เมื่่อ� วัันที่่� 9 พฤษภาคม 2565 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิหารฯ ที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีี
เลขานุุการนายกเทศมนตรีี สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต 1-เขต 4 ปลััดเทศบาล รองปลััดเทศบาล ผอ.สำนััก/กอง หััวหน้้าส่่วนราชการ
และข้้าราชการ เข้้าร่่วมการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยวิิสามััญ สมััยที่่� 1 ครั้้�งที่่� 1 ประจำปีี พ.ศ. 2565 โดยมีีญััตติิสำคััญ ได้้แก่่
ขออนุุมััติใิ ช้้จ่่ายเงิินบำรุุงโรงพยาบาลและหน่่วยงานบริิการสาธารณสุุขของเทศบาลนครอุุดรธานีี ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 2) รายงานประกาศการใช้้แผนพััฒนาท้้องถิ่่น� (พ.ศ. 2561-2565) ขออนุุมััติใิ ช้้จ่่ายเงิินสะสมเพื่่อ� ดำเนิินโครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงทางเท้้า
ซอยศรีีสุุข 2 เป็็นต้้น
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เมืืองดอกจาน

	ติิดตามการเข้้าใช้้บริิการบััตรประจำำ�ตััวประชาชน
เมื่่อ� วัันที่่� 9 พฤษภาคม 2565 ที่่�ศููนย์์แห่่งการบริิการนานาชาติิ ชั้้น� G สำนัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี มอบหมายให้้นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และเจ้้าหน้้าที่่�กองทะเบีียนราษฎรและ
งานบััตรประจำตััวประชาชน ติิดตามการเข้้าใช้้บริิการและร่่วมต้้อนรัับนัักแสดง “คุุณอั้้ม 
� อธิิชาติิ ชุุมนานนท์์” และ “คุุณนััท มีีเรีีย” ที่่�เดิินทาง
มาออกบััตรประจำตััวประชาชน ณ สำนัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี ด้้วยบริิการที่่�สะดวกที่่�สุุด รวดเร็็วที่่สุุด 
� ของการออกบััตรประจำตััวประชาชน
พร้้อมทั้้�งแนะนำการจองคิิวทำบััตรประจำตััวประชาชนออนไลน์์ผ่่าน QR CODE หรืือเว็็บไซต์์ www.tbud.net ของเทศบาลนครอุุดรธานีี

	ติิดตามสถานการณ์์น้ำำ�� และสำำ�รวจระบบควบคุุมสถานีีสููบน้ำำ�� ในเขตชุุมชนเมืือง ประจำำ�ปีี 2565
วัันที่่� 12 พฤษภาคม  2565 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้  นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยนายอรรณพ วัังศานุุวััตร ผอ.ส่่วนช่่างสุุขาภิิบาล เจ้้าหน้้าที่่�ส่ว่ นช่่างสุุขาภิิบาล สำนัักช่่าง ร่่วมลงพื้้�นที่่�
ติิดตามสถานการณ์์น้้ำ ตามแนวทางการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาน้้ำท่่วมขััง ในเขตชุุมชนเมืือง ประจำปีี 2565 โดยมีีนายวัันชััย จัันทร์์พร
รองผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี
ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
จ.อุุดรธานีี  ชลประทานอุุดรธานีี
โยธาธิิการและผัังเมืืองอุุดรธานีี
และคณะทำงาน ร่่วมลงพื้้�นที่่�
สำรวจสภาพทางเท้้า ท่่อระบายน้้ำ
ทางระบายน้้ำ ระบบควบคุุม
สถานีีสููบน้้ำ ทั้้�งในเขตเทศบาล
นครอุุดรธานีี และจุุดรัั บ น้้ำ
รอบเมืือง

ประชุุมหารืือ เร่่งด่่วน การป้้องกัันและแก้้ ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วมขัังในเขตชุุมชนเมืือง ปีี 2565
วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้้องประชุุมคำชะโนด ชั้้�น 2 ศาลากลางจัังหวััดอุุดรธานีี นายสยาม ศิิริมิ งคล ผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี
เป็็นประธานในการประชุุมหารืือ แนวทางการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาน้้ำท่่วมขััง ในเขตชุุมชนเมืือง จัังหวััดอุุดรธานีี ประจำปีี 2565
พร้้อมด้้วย ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ป้อ้ งกัันและบรรเทาสาธารณภััย จ.อุุดรธานีี ชลประทาน จ.อุุดรธานีี โยธาธิิการ
และผัังเมืือง จ.อุุดรธานีี เทศบาลเมืืองหนองสำโรง เทศบาลตำบลหนองบััว เทศบาลตำบลบ้้านจั่่น� เข้้าร่่วมประชุุมหารืือในครั้้�งนี้้� เพื่่อ� รายงาน
สถานการณ์์น้้ำในพื้้�นที่่� และการจััดการระบายน้้ำ ฯลฯ พร้้อมเดิินหน้้าบููรณาการทำงานร่่วมกัันกัับทุุกหน่่วยงาน อย่่างเร่่งด่่วน เพื่่�อบรรเทา
ความเดืือดร้้อนให้้กัับพี่่�น้้องประชาชนในช่่วงเข้้าสู่่�ฤดููฝนนี้้�
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Vision of อุุดรธานีี

คุุยกัับ  นายกฯ

หนึ่่�งปีีแห่่งการรุุกนโยบายเร่่งด่่วน

พร้้อมเปิิดมาสเตอร์์แปลนรัับปีี 2569

เร่่งวางโครงสร้้างเมืืองและสาธารณููปโภค
ตลอดระยะเวลาการทำำ�งานหนึ่่ง� ปีีที่ผ่่� า่ นมา ภายใต้้แนวคิิดการพััฒนา “เมืืองแห่่งโอกาสสำำ�หรัับทุุกคน”
แม้้ว่่าที่่�ผ่่านมาจะเป็็นการบริิหารงานในช่่วงที่่�ยากลำำ�บากทั้้�งด้้านการก่่อสร้้างและการทำำ�งานต่่าง ๆ อีีกทั้้�งยัังเจอ
ภาวการณ์์ที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องปิิดเมืือง เนื่่�องจากเข้้าสู่่�ยุุคของโควิิด-19 ที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีต้้องทุ่่�มเทสรรพกำำ�ลััง
ให้้กัับเรื่่�องของการฉีีดวััคซีีน การตรวจ ATK และอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� จากการติิดอยู่่�ในสถานการณ์์โควิิด-19
และไม่่สามารถทำำ�งานเชิิงรุุกได้้ นำำ�มาซึ่่�งการมองหาวิิธีีการเพื่่�อพลิิกวิิกฤตให้้เป็็นโอกาส 
โอกาสดัังกล่่าว ก็็คืือ การวางโครงสร้้างของเมืือง ทั้้�งด้้านสาธารณููปโภคและโครงการสร้้างพื้้�นฐาน ในระยะ
4 ปีีข้้างหน้้า ว่่าเมืืองอุุดรธานีีจะมีีหน้้าตาอย่่างไร ประกอบกัับจัังหวััดอุุดรธานีีได้้เป็็นเจ้้าภาพมหกรรมพืืชสวนโลก
2569 และกีีฬาแห่่งชาติิในปีีเดีียวกััน 2 งานใหญ่่นี้้�จึึงเป็็นตััวกระตุ้้�นสำำ�คััญต่่อการพััฒนาเมืืองในยามนี้้�
“ถนนหนทาง โครงสร้้างเมืือง” กลายเป็็นคำำ�ตอบแรกที่่ท� าง ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
และคณะผู้้�บริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี ตั้้�งใจที่่�จะนำำ�มาพััฒนาเป็็นลำำ�ดัับต้้น ๆ นอกจากจะทำำ�ให้้เกิิดความน่่าอยู่่�
สำำ�หรัับชาวเมืืองอุุดรแล้้ว นัักท่่องเที่่�ยวที่่�กำำ�ลัังจะเดิินทางเข้้ามายัังจัังหวััดอุุดรธานีี ซึ่่�งอาจมีีมากถึึง 10 ล้้านคน
หากสััมผััสได้้ถึึงความปลอดภััยระหว่่างที่่�ท่่องเที่่�ยวในเมืืองแห่่งนี้้� ย่่อมอยากกลัับมาเยืือนอุุดรธานีีซ้ำำ��อีีกครั้้�ง
เมืืองดอกจาน
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การเริ่่�มปรัับปรุุงถนน และผิิวจราจรให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น จึึงเป็็นภารกิิจแรกที่่�มีีการเดิินหน้้าอย่่างเต็็มที่่� ได้้แก่่
1. โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจร แบบรีีไซคลิ่่�ง พื้้�นที่่�ชุุมชน ถนนเลีียบคลองทางรถไฟชุุมชนบ้้านหนองเหล็็ก
2. โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจร แบบรีีไซคลิ่่�ง ถนนประชาอุุทิิศ  
3. โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจร แบบรีีไซคลิ่่�ง ถนนศุุภกิิจจรรยา  
4. โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงถนน ค.ส.ล. ถนนเลีียบคลองชลประทาน ฝั่่�งซ้้าย (ฝั่่�งวััดทิิพย์์สัันติิวััน)
5. โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงถนน ค.ส.ล. ถนนเลีียบคลองทางรถไฟ ชุุมชนบ้้านเดื่่�อ 2
และในส่่วนของถนนหนทางที่่�ยัังไม่่เชื่่�อมต่่อกัับชุุมชนต่่าง ๆ ยกตััวอย่่างที่่�ผ่่านมาซึ่่�งคณะทำงานของเทศบาลฯได้้ลงพื้้�นที่่�สำรวจ
เช่่น บริิเวณถนนหน้้าหมู่่�บ้้านมั่่�นคง ชุุมชนพาสุุขมั่่�นคง ซึ่่�งถนนสายนี้้�จะเชื่่�อมต่่อกัับแนวถนนโครงการ สาย ค7 ในโครงการจััดรููปที่่�ดิินของ
กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง จ.อุุดรธานีี ที่่�มาจากถนนพรหมประกายผ่่านหมู่่�บ้้านมั่่�นคง ถืือเป็็นอีีกเส้้นทางลััดที่่�จะเชื่่�อมจากสนามบิินเข้้าสู่่�
ตััวเมืืองได้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น
โดยเทศบาลฯ มีีแผนที่่�จะดำเนิินการก่่อสร้้างถนนทางเข้้าชุุมชน เป็็นถนน 4 ช่่องจราจร พร้้อมระบบระบายน้้ำ ทางเท้้า ระบบไฟฟ้้า
แสงสว่่าง และขยายสะพาน บริิเวณจุุดตััดกัับถนนอััศวมิิตร-กำแพงรั้้�วท่่าอากาศยานอุุดรธานีี เพื่่�อแก้้ไขปััญหาถนนและการจราจรติิดขััด
ทั้้�งยัังช่่วยอำนวยความสะดวกในการเดิินทางของพี่่�น้้องประชาชนได้้ในอนาคต
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ทั้้�งนี้้� จากการที่่�ได้้วางให้้อุุดรธานีีเป็็น Green City หรืือ
เมืืองที่่�ใช้้พลัังงานสะอาด อนุุรัักษ์์พลังั งาน เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม 
ด้้วยการจููงใจให้้คนหัันมาเดิินทางเท้้ามากขึ้้น� โดยจะเชื่่อ� มโยงไปยััง
โครงการที่่�ได้้ดำเนิินการอยู่่�ในตอนนี้้� คืือ โครงการ Walkable City
ซึ่่�งแต่่เดิิมทางเท้้าถููกละเลยมาเป็็นเวลาหลายสิิบปีี ปััญหาที่่�พบ
จึึงเป็็นเรื่่�องของผิิวทางเท้้าที่่�ไม่่เรีียบ มองแล้้วไม่่น่่าเดิิน รวมถึึง
เครื่่�องหมายจราจรบนผิิวถนนที่่�จางหายไป เหล่่านี้้�เป็็นอีีกสิ่่�งที่่�
เทศบาลฯ จะเข้้าไปปรัับปรุุง
ปัั จ จุุบัั น เทศบาลฯ ได้้มีี ก ารออกแบบทางเท้้าไว้้หลาย
โครงการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งพื้้�นที่่�โซนด้้านในที่่�เป็็นย่่านเศรษฐกิิจ
เก่่ า แก่่ ข องอุุดร และทางการไฟฟ้้ า ส่่ ว นภููมิิ ภ าคได้้มีี ก ารนำ
สายไฟฟ้้าลงดิินแล้้ว ได้้แก่่ วงเวีียนหอนาฬิิกา วงเวีียนห้้าแยกน้้ำพุุ 
และวงเวีียนอนุุสาวรีีย์์กรมหลวงประจัักษ์์ฯ   ยาวไปจนถึึงหน้้า
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี ซึ่่�งต่่อไปจะเป็็น Walkable City
ทางเดิินเท้้าที่่�ถููกออกแบบ ภายใต้้แนวคิิด  Universal Design
ที่่�เอื้้�อต่่อคนทุุกวััย เด็็ก สตรีีมีีครรภ์์ ผู้้�พิิการ และผู้้�สููงอายุุ 
หลัังจากที่่�การปรัับปรุุงถนนหนทาง ผิิวจราจร ตลอดจน
การทาสีีตีเี ส้้นจราจรบนท้้องถนนให้้มีีความปลอดภััยแล้้ว สิ่่�งต่่อไป
ที่่�จะทำการพััฒนา คืือ การฟื้้�นฟููย่่านการค้้า ย่่านวััฒนธรรม
ให้้สามารถรองรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้ามายัังเมืืองอุุดรได้้ เริ่่�มต้้นด้้วย
การปรัับปรุุงทางเท้้าบริิเวณถนนโพศรีีซึ่่�งปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการ
ดำเนิินการ และเมื่่อ� ไม่่นานมานี้้� สภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ยังั ได้้มีี
มติิเห็็นชอบให้้มีีการปรัับปรุุงทางเท้้าถนนอุุดรดุุษฎีี และถนนทหาร
โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงทางเท้้าถนนศรีีสุุข ซอย 2 ตามมาอีีก
หนึ่่�งโครงการ ด้้วยแนวคิิดการเอาจุุดเด่่นในแต่่ละพื้้�นที่่� แต่่ละชุุมชน
ที่่�มีีอััตลัักษณ์์เป็็นของตนเอง ขึ้้�นมาส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวด้้วยการ
เดิินชมวิิถีชีี วิี ตท้้
ิ องถิ่่น� เชิิงวััฒนธรรม นอกจากมิิติด้้ิ านความปลอดภััย
ที่่�จะได้้รัับจากการปรัับปรุุงทางเท้้าแล้้ว  เมื่่�อผู้้�คนเริ่่�มหัันมาเดิิน
มากขึ้้�น ร้้านค้้าที่่�อยู่่�ตามข้้างทางจะได้้รัับความสนใจมากขึ้้�น และ
เศรษฐกิิจก็็จะดีีขึ้้�นตามไปด้้วย  
แม้้ว่่าตลอดหนึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา โครงการต่่าง ๆ ยัังฉายภาพ
ออกมาให้้พี่่�น้้องประชาชนเห็็นได้้ไม่่ชัดั เจนนััก แต่่ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
ได้้พยายามวางแผนแม่่บท หรืือ Master Plan ให้้เห็็นภาพของเมืือง
ในอีีก 4 ปีีข้้างหน้้านี้้�ว่า่ จะเกิิดการพััฒนาเปลี่่ย� นแปลงไปในทิิศทาง
ใดบ้้าง จากการให้้ความสำคััญด้้านสาธารณููปโภคในช่่วงหนึ่่�งปีี
ที่่�ผ่า่ นมา สิ่่�งแรกที่่�ตั้้ง� เป้้าหมายไว้้ นอกจากจะเป็็นเรื่่อ� งถนนหนทาง
แล้้ว เรื่่อ� งท่่อระบายน้้ำ โดยเฉพาะท่่อระบายน้้ำในชุุมชน ที่่�เตรีียมไว้้
กว่่า 100 โครงการ คืือสิ่่ง� สำคััญอีีกอย่่างที่่�จะนำมาซึ่ง่� คุุณภาพชีีวิติ
ที่่�ดีีต่่อคนในชุุมชน และการแก้้ไขปััญหาน้้ำท่่วม ยัังเป็็นนโยบาย
เร่่ ง ด่่ ว นที่่� ว างไว้้แต่่ แ รกในการพัั ฒ นาเมืืองของคณะผู้้�บ ริิ ห าร
เทศบาลนครอุุดรธานีี
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ก่่อนที่่�ในการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยสามััญ
สมััยแรก ครั้้�งที่่� 1 ประจำปีี พ.ศ. 2565 ที่่�ผ่า่ นมา สภาเทศบาลฯ ได้้อนุุมััติิ
ให้้มีีการปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำ เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ 1.โครงการก่่อสร้้าง
ปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำ “ถนนศรีีชมชื่่�น” 2.โครงการก่่อสร้้าง
ปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำ “ถนนอััศวมิิตร” 3.โครงการก่่อสร้้าง
ปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำ “ซอยบ้้านม่่วง 5/3” รวมถึึงค่่าจััดซื้้�อ
เครื่่�องสููบน้้ำเพื่่�อรองรัับการระบายน้้ำจากท่่อส่่งน้้ำใต้้ดิินของ
โครงการปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำถนนนิิตโย เพื่่�อทดแทนเครื่่�อง
สููบน้้ำเดิิม ที่่�มีีอายุุการใช้้งานกว่่า 19 ปีี ซึ่่�งอยู่่�ในสภาพเก่่าทำให้้
ไม่่สามารถสููบระบายน้้ำได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ภายหลัังคณะทำงานของเทศบาลฯ ยัังได้้มีีการลงพื้้�นที่่�
ติิดตามภารกิิจขุุดลอกคลองสายหลััก อย่่าง ห้้วยหมากแข้้ง ห้้วยมั่่�ง
และคููคลองตามชุุมชนต่่าง ๆ รวมถึึงติิดตามสถานการณ์์น้้ำ ตามแนวทาง
การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาน้้ำท่่วมขังั ในเขตชุุมชนเมืือง ประจำปีี
2565 ด้้วยการสำรวจสภาพทางเท้้า ท่่อระบายน้้ำ ทางระบายน้้ำ
ระบบควบคุุมสถานีีสููบน้้ำ ทั้้�งในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี และ
จุุดรัับน้้ำรอบเมืือง พร้้อมเดิินหน้้าบููรณาการทำงานร่่วมกัันกัับ
ทุุกหน่่วยงานอย่่างเร่่งด่่วน เพื่่อ� บรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับพี่่�น้้อง
ประชาชนในช่่วงเข้้าสู่่�ฤดููฝน
โดยเฉพาะในจุุดที่่�เกิิดน้้ำท่่วมซ้้ำซาก เช่่น ถนนศรีีชมชื่่�น
ถนนพรหมประกาย ถนนนิิตโย ถนนพิิบููลย์์ ซอยมิิตรประชา
ซอยหนองเหล็็ ก ถนนโพศรีี และวัั ด โยธานิิ มิิ ต  ซึ่่� ง เทศบาลฯ
ได้้เตรีียมพร้้อมในส่่วนของการส่่งรถดููดโคลนเลนเข้้าไปจััดการ
ท่่อระบายที่่�อุุดตััน และขุุดลอกคลองต่่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ
เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�ในการระบายน้้ำให้้เยอะขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังได้้มีีการขอ
สนัับสนุุนเครื่่�องปั๊๊�มน้้ำจากสำนัักงานป้้องกัันสาธารณภััย (ปภ.)
เขต 14 อุุดรธานีี ไว้้สำหรัับรองรัับการระบายน้้ำได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
ไม่่ให้้เกิิดการท่่วมขััง หากน้้ำมีีปริิมาณมาก
ระหว่่ า งทางของการรุุกเรื่่� อ งปรัั บ ปรุุงถนนและระบบ
ระบายน้้ำนั้้�น “ระบบไฟฟ้้าส่่องสว่่าง และกล้้องวงจรปิิด” คืือ
สองสิ่่�งที่่�สร้้างนิิยามของอุุดรได้้อย่่างเด่่นชััดว่่าเป็็น “เมืืองแห่่ง
ความปลอดภััย” นอกจากทางเทศบาลฯ จะมีีแผนติิดตั้้�งไฟฟ้้า
ส่่องสว่่างแบบ LED หลายจุุดแล้้ว และได้้ร่่วมกัับชาวชุุมชนในการ
ชี้้�จุุดและสำรวจพื้้�นที่่�ที่่�แสงสว่่างไม่่เพีียงพอ ให้้ได้้รัับการแก้้ไข
เพิ่่�มความปลอดภััยในกัับผู้้�ที่่�อยู่่�อาศััยในชุุมชนแล้้ว
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หลัั ง จากที่่� ท างสถานีี ต ำรวจภููธรเมืืองอุุดรธานีี ได้้รัั บ
คััดเลืือกจากกองบััญชาการตำรวจภููธร ภาค 4 ให้้เป็็นเมืืองนำร่่อง
ของโครงการ Safety Zone โดยกำหนดโซนเริ่่�มต้้นในบริิเวณ
ที่่�เป็็นศููนย์์การค้้า เช่่น เซ็็นทรััลพลาซา ยููดีี ทาวน์์ ตลาดปรีีชา ตลาด
เซ็็นเตอร์์พ้้อยท์์ บริิเวณสถานีีรถไฟ ซอยสััมพัันธมิิตร สถานีีขนส่่ง
ผู้้โ� ดยสารอุุดรธานีี แห่่งที่่� 1 (บขส.) และถนนสี่่แ� ยกเจริิญโฮเต็็ล เหล่่านี้้�
ให้้เป็็นเขต Safety Zone พร้้อมทั้้�งได้้กำหนดแนวทางไว้้ว่่า “ผู้้หญิ
� งิ
เดิินคนเดีียวได้้ ตลอด 24 ชั่่�วโมง อย่่างปลอดภััย”
เทศบาลฯ จึึงได้้บููรณาการร่่วมกับั สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ
เพื่่�อที่่�จะติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิด  (CCTV) และไฟฟ้้าส่่องสว่่างในจุุดที่่�
เป็็นมุุมอัับ และในส่่วนของสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิจะมีีระบบเตืือนภััย
และระบบต่่าง ๆ ที่่�ให้้ประชาชนสามารถแจ้้งเรื่่อ� งราวเข้้ามาได้้ ขณะที่่�
สถานีีตำรวจภููธรเมืืองอุุดรธานีีจะเป็็นผู้้�รวบรวมกล้้องวงจรปิิด
จากศููนย์์การค้้าต่่าง ๆ นำมารวมกัับเทศบาลฯ เพื่่อ� เป็็นศููนย์์ควบคุุมและ
สั่่�งการในจุุดเดีียว พร้้อมคอยดููแล สัังเกตการณ์์ร่่วมกััน โดยภายใน
4 ปีี จะทำการขยายเขตของ Safety Zone ให้้กว้้างขึ้้�นและ
ครอบคลุุมเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีทั้้�งหมด  เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจแก่่
นัักท่่องเที่่�ยวในด้้านความปลอดภััย
อย่่างไรก็็ตาม การบริิหารงานที่่�ผ่า่ นมาในหนึ่่�งปีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และคณะผู้้บ� ริิหาร ขอขอบคุุณหลาย ๆ
ภาคส่่วน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ประชาชนในชุุมชนที่่�ให้้ความร่่วมมืือ
และคอยสนัับสนุุนการทำงานของเทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็นอย่่างดีี
ซึ่่� ง ในส่่ ว นของเทศบาลนครอุุดรธานีี นั้้� น พร้้อมที่่� จ ะร่่ วมมืื อกัั บ
ทุุกภาคส่่วน ดัังที่่� ดร.ธนดร ได้้พููดไว้้เสมอว่่า อุุดรธานีีนั้้�นเป็็นเมืือง
เมืืองดอกจาน
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แห่่งโอกาสสำหรัับทุุกคน คำว่่าโอกาสของคนทุุกคน คืือ การช่่วยกััน
นำเสนอมุุมมองต่่าง ๆ ซึ่ง่� สิ่่ง� ที่่�มุ่่�งหวัังอย่่างหนึ่่�ง คืือ การมีีสภาพลเมืือง
เพราะเมื่่�อไหร่่ที่่�มีีความเป็็นเมืืองมากขึ้้�น มีีการขยายตััวของเมืือง
เยอะขึ้้�น ความซัับซ้้อนและปััญหาของเมืืองย่่อมโตตามเป็็นเงา
และเชื่่�อว่่าปััญหาที่่�สะท้้อนจากประชาชน คืือ ปััญหาที่่�เมื่่�อนำมา
แก้้ไข จะกลายเป็็นนโยบายให้้สามารถพััฒนาเมืืองได้้ตรงกัับใจของ
ประชาชนมากที่่�สุุด

แผนที่่�ติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิด CCTV อััจฉริิยะ
ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี

เรื่่�องเด่่น ประจำำ�ฉบัับ

5 ญััตติิสำำ�คััญ พลิิกโฉมเมืือง

เพิ่่�มความปลอดภััย-ปรัับปรุุงถนน-เสริิมประสิิทธิิภาพระบบระบายน้้ำ
เมื่่อ� วัันจัันทร์์ที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ในการประชุุม
สภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยสามััญ สมััยแรก ครั้้ง� ที่่� 1
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565 สภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้มีีมติิ
อนุุ มัั ติิญัั ตติิ สำำ�คัั ญ ๆ เกี่่� ย วกัั บ การพัั ฒ นาด้้ า น
โครงสร้้างพื้้�นฐานและสาธารณููปโภคในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี โดยมีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีีและคณะผู้้�บริิหาร เป็็นผู้้�เสนอญััตติิแก่่
ที่่�ประชุุมสภาฯ ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงในหลาย ๆ
ด้้าน ไม่่ว่า่ จะเป็็น ความปลอดภััยบนท้้องถนน การปรัับปรุุง
ผิิวจราจรให้้แก่่ผู้้� ใช้้รถใช้้ถนนสััญจรได้้อย่่างสะดวก
ตลอดจนการให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบระบายน้ำำ��ที่่ยั� งั คง
เป็็นปััญหาหลัักของเมืือง และถืือเป็็นนโยบายเร่่งด่่วน
ที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการในทัันทีีของเทศบาลนครอุุดรธานีี

1. ก่่อสร้้างทางแยกจุุดกลัับรถ พร้้อมติิดตั้ง้� สััญญาณไฟจราจรบริิเวณสี่่�แยกหน้้าชุุมชนเมืืองทอง

“สี่่�แยกหน้้าชุุมชนเมืืองทอง” เป็็นอีีกหนึ่่�งจุุดที่่�ปััญหากำลััง
จะได้้รัับการแก้้ไข โดยบริิเวณดัังกล่่าวตั้้�งอยู่่�ติิดกัับถนนนิิตโย ซึ่่�งถืือ
เป็็นถนนสายหลัักในการเดิินทางผ่่านเข้้าออกตััวเมืืองอุุดรธานีี ที่่�มีี
การจราจรติิดขััดเนื่่�องจากมีีผู้้�ใช้้รถใช้้ถนนสััญจรผ่่านเส้้นทางเป็็น
จำนวนมาก
พื้้�นที่่�ที่่เ� ป็็นปััญหา คืือ จุุดกลัับรถ (U-Turn) บริิเวณหน้้าชุุมชน
เมืืองทอง ซึ่่�งมัักเกิิดอุุบััติิเหตุุขึ้้�นอยู่่�บ่่อยครั้้�ง โดยห้้วงระยะเวลา
ตั้้ง� แต่่ปีี 2560-2563 มีีผู้ป้� ระสบอุุบััติเิ หตุุสะสมเป็็นจำนวน 174 ราย
สาเหตุุหลัักมาจากจุุดกลัับรถที่่�มีีทััศนวิิสััยที่่�ไม่่ปลอดภััยต่่อผู้้�ขัับขี่่�
และผู้้�ใช้้รถที่่�สััญจรผ่่านเส้้นทางมัักขัับขี่่�ด้้วยความเร็็วสููง นอกจากนี้้�
ยัังมีียานพาหนะที่่�เดิินทางมารัับ-ส่่งนัักเรีียนซึ่่�งเป็็นโรงเรีียนที่่�ตั้้�งอยู่่�
ใกล้้ชุุมชนเมืืองทอง จึึงนิิยมใช้้จุุดกลัับรถบริิเวณดัังกล่่าวในการ
ตััดผ่่านเข้้าสู่่�ชุุมชนเมืืองทอง ทำให้้มีีการตััดกระแสจราจรที่่�มาทาง
สี่่� แ ยกบิ๊๊� ก ซีี เป็็ น ต้้น เหล่่ า นี้้� เ ป็็ น เหตุุที่่� ท ำให้้ประชาชนสุ่่�มเสี่่� ย ง
ต่่อการได้้รัับอุุบััติเิ หตุุจากการสััญจรบนท้้องถนน ตลอดจนก่่อให้้เกิิด
อัันตรายต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของประชาชน

ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการแก้้ไขปััญหาและบรรเทาความเดืือดร้้อน
ของประชาชน จึึงมีีความจำเป็็นต้้องทำการก่่อสร้้างทางแยกจุุดกลัับรถ
พร้้อมติิดตั้้�งสััญญาณไฟจราจร บริิเวณสี่่�แยกหน้้าชุุมชนเมืืองทอง
ซึ่่ง� เทศบาลฯ ได้้ลงสำรวจพื้้�นที่่�และร่่วมกับั กรมทางหลวงออกแบบใหม่่
โดยจะมีีการยกเลิิกจุุดกลัับรถเดิิม แล้้วก่่อสร้้างปรัับปรุุงระยะจุุดกลัับรถ
แห่่งใหม่่ ขยัับเข้้ามาในเมืืองอีีกเกืือบ 100 เมตร เพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุ
บนท้้องถนน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจราจร ให้้เกิิดความคล่่องตััว
ในการสััญจร ทั้้�งด้้านฝั่่�งทางเข้้าเมืือง และด้้านฝั่่�งทางออกเมืือง
ทั้้�งนี้้� ทางเทศบาลฯ ได้้ประชาสััมพันั ธ์์ให้้ประชาชนในบริิเวณ
พื้้�นที่่�ที่่�จะดำเนิินโครงการได้้รัับทราบและได้้รัับความเห็็นชอบให้้
ดำเนิินการโครงการดัังกล่่าว  ในเขตทางหลวงหมายเลข 22 ตอน
อุุดรธานีี-หนองขาม ระหว่่าง กม.3+013.500 ถึึง กม.3+090.750
จากแขวงทางหลวงอุุดรธานีีที่่� 1 ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานเจ้้าของพื้้�นที่่�
เรีียบร้้อยแล้้วเช่่นเดีียวกััน
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2. โครงการปรัับปรุุงทางเท้้าถนนอุุดรดุุษฎีี และถนนทหาร

หลัังจาก “ถนนทหาร” หนึ่่�งในสายหลัักเชื่่อ� มถนนรอบเมืือง
ที่่�สามารถใช้้เดิินทางสู่่�จัังหวััดขอนแก่่นและพื้้�นที่่�อื่น่� ๆ ได้้รัับคััดเลืือก
ให้้อยู่่�ในโครงการ “1 จัังหวััด 1 ถนนเฉลิิมพระเกีียรติิ” เส้้นทางระยะ
4.3 กิิโลเมตร ก็็ถููกเนรมิิตให้้ดููเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย พร้้อมตกแต่่ง
ให้้มีีความสวยงาม ปลอดภััย เริ่่มตั้้
� ง� แต่่อนุุสาวรีีย์ก์ รมหลวงประจัักษ์์
ศิิลปาคม  ไปจนถึึงสี่่�แยกบ้้านจั่่�น รายละเอีียดของการปรัับปรุุง
ประกอบไปด้้วย ผิิวจราจร ทางเท้้า การติิดตั้้�งเสาไฟประติิมากรรม 
121 ต้้น (บริิเวณเกาะกลาง) สะพานลอย ป้้าย สวนหย่่อมและปลููก
ต้้นไม้้ สััญญาณไฟจราจร กล้้องวงจรปิิด  และการจััดระเบีียบสาย
สื่่�อสารต่่าง ๆ
ขณะเดีียวกััน “ถนนอุุดรดุุษฎีี” สายหลัักสำคััญอีีกเส้้น
ที่่�เชื่่อ� มใจกลางเมืืองอุุดรสู่่�จัังหวััดหนองคาย ก็็เพิ่่�งได้้รัับการปรัับปรุุง
ทััศนีียภาพใหม่่และนำสายไฟฟ้้าลงใต้้ดิิน จะเห็็นได้้ว่่า 2 เส้้นทางนี้้�
มีีความสำคััญต่่อการคมนาคมระหว่่างเมืือง จึึงไม่่แปลกนัักที่่�จะ
ถููกหยิิ บ ยกขึ้้� น มาเปลี่่� ย นโฉมให้้มีี คว ามสะดวกและสวยงามรัั บ
แขกบ้้านแขกเมืืองได้้ 
เทศบาลนครอุุดรธานีี  จึึ ง ได้้มีี โ ครงการจะดำเนิิ น การ
ปรัับปรุุงทางเท้้าถนนอุุดรดุุษฎีีและถนนทหาร โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อปรัับปรุุงทางเท้้าให้้ได้้มาตรฐาน เกิิดความสะดวกในการสััญจร
ไปมา ลดการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ ทำให้้บ้้านเมืืองเกิิดความสวยงาม มีีความ
เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย สะอาดสะอ้้าน เกิิดประโยชน์์แก่่ประชาชน
ผู้้�อาศััยอยู่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี และผู้้�สััญจรไปมา อีีกทั้้�ง
ยัังทำให้้ภููมิิทัศั น์์ของบ้้านเมืือง แลดููสวยงามเกิิดประโยชน์์ต่อ่ ส่่วนรวม 
เมืืองดอกจาน
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โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะทำการปรัับปรุุงทางเท้้า ด้้วย “กระเบื้้�อง
คอนกรีีต” บริิเวณ
• ถนนอุุดรดุุษฎีี (ช่่วงห้้าแยกน้้ำพุุ-อนุุสาวรีีย์์กรมหลวง
ประจัักษ์์)
• ถนนทหาร (ช่่วงอนุุสาวรีีย์์กรมหลวงประจัักษ์์-สามแยก
ตััดกัับซอยจิินตคาม)
นอกจากนี้้� เทศบาลฯ ยัังเตรีียมออกแบบทางเท้้าไว้้เพื่่อ� รองรัับ
การนำสายไฟฟ้้าลงดิินในอนาคต ภายใต้้รููปแบบ Universal Design
ซึ่ง่� เป็็นการออกแบบที่่�เอื้้อ� ประโยชน์์ต่อ่ คนทุุกเพศทุุกวััย คืือ มีีความเรีียบ
ทางลาดในทุุกบริิเวณ สะดวกต่่อการใช้้งานสำหรัับผู้้�ใช้้รถเข็็น
มีีทางเดิินสำหรัับผู้้�พิิการทางสายตา ซึ่่�งปััจจุุบัันเทศบาลฯ ได้้เริ่่�ม
ดำเนิิ น โครงการปรัั บ ปรุุงทางเท้้ารููปแบบดัั ง กล่่ า วบางจุุดแล้้ว
จากทั้้�งสิ้้�นที่่�วางไว้้ 7 โครงการ ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
1. ถนนโพศรีี ช่่วงตััดกัับ ถนนมุุขมนตรีี-สะพานดำ
2. สี่่แ� ยกหอนาฬิิกา-ห้้าแยกน้้ำพุุ-ถนนโพศรีี (ช่่วงห้้าแยกน้้ำพุุ
ถึึงสามแยกตััดกัับถนนอำเภอ)
3. ถนนนเรศวร จากสามแยกตััดกัับถนนโพศรีี-วััดทิิพยรััฐนิิมิิตร (วััดป่่าบ้้านจิิก)
4. ถนนเพาะนิิยม (ช่่วงข้้างบ้้านพัักคลัังเขต)
5. ช่่ ว งถนนหน้้าศููนย์์ ก ารศึึ ก ษานอกโรงเรีี ย น-วงเวีี ย น
อนุุสาวรีีย์์กรมหลวงประจัักษ์์-สามแยกซอยจิินตคาม
6. ถนนอำเภอ ช่่วงสามแยกตััดกัับถนนโพศรีี-โรงเรีียนบ้้าน
หมากแข้้ง-สะพานหน้้าวิิทยาลััยสารพััดช่่างอุุดรธานีี
7. ศรีีสุุข ซอย 2 ( โครงการ Vietnam Town)

3. โครงการจััดซื้้�อเครื่่�องสููบน้ำำ��แบบจุ่่�ม พร้้อมมอเตอร์์ ไฟฟ้้า
เมื่่�อเข้้าสู่่�ฤดููฝน ด้้วยลัักษณะทางกายภาพของเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี  ที่่� มีี ส ภาพเป็็ น แอ่่ ง กระทะ อีี ก ทั้้� ง
ยัังมีีการขยายตััวของชุุมชน และเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทำให้้ในช่่วงฤดููฝน
จึึ ง ประสบปัั ญ หาน้้ำท่่ วมขัั ง หลายจุุด  โดยเฉพาะบริิ เ วณ
ถนนนิิตโยที่่�มีีประชาชนได้้ส่่งคำร้้องเรีียนขอความช่่วยเหลืือ
เข้้ามาเป็็นจำนวนมาก
แม้้ว่่าก่่อนหน้้านี้้�จะมีีโครงการก่่อสร้้างอุุโมงค์์ระบายน้้ำ
ขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 1.80 เมตร ซึ่่�งจะทำหน้้าที่่�ในการรวม
มวลน้้ำที่่�ไหลลงมาจากทางห้้างแม็็คโคร และโรงเรีียนเซ็็นต์์แมรี่่�
ซึ่ง่� ปกติิจะเกิิดน้้ำท่่วมขังั เพราะจะไหลมาไม่่ถึงึ บ่่อดัักซึ่่ง� จะเป็็น
บ่่อที่่�สููบน้้ำข้้ามถนนไปลงที่่�สวนสาธารณะหนองบััว 
“ถืือว่่าเป็็นปััญหาด้้านเทคนิิค  เนื่่�องจากปีีที่่�ผ่่านมา
เมื่่�อมีีการขุุดอุุโมงค์์น้้ำจะลึึกลงไปอีีกเกืือบ 2 เมตร ฉะนั้้�น
ปั๊๊�มน้้ำเดิิมที่่�มีีอายุุใช้้งานมานานถึึง 19 ปีี แม้้จะเป็็นปั๊๊�มน้้ำ
สเปกเดิิม แต่่ปัญ
ั หาด้้านเทคนิิค คืือ Head หรืือ ความต่่างศัักย์์
ของน้้ำนั้้�นเพิ่่�มขึ้้�น เกืือบ 2 เมตร ย่่อมส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพ
ในการทำงาน เพราะหากความลึึกนั้้�น ลึึกลงไปอีีกจะทำให้้
เครื่่�องปั๊๊�มน้้ำสููบน้้ำไม่่ทััน จึึงเป็็นโครงการเร่่งด่่วน ที่่�จะต้้อง
มีีการเปลี่่�ยนเครื่่�องปั๊๊�มน้้ำ” ดร.ธนดร กล่่าว 
ส่่ ว นช่่ า งสุุขาภิิ บ าล สำนัั ก ช่่ า ง ซึ่่� ง มีี ภ ารกิิ จ หน้้าที่่�
ในการดููแลป้้องกัันปััญหาน้้ำท่่วมภายในเขตพื้้�นที่่�เทศบาลฯ
ราว  47.70 ตารางกิิโลเมตร จึึงมีีความจำเป็็นต้้องดำเนิินการ
จััดซื้้อ� เครื่่อ� งสููบน้้ำ เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการระบายน้้ำ และเพื่่อ�
รองรัับการระบายน้้ำจากท่่อส่่งน้้ำใต้้ดิินของโครงการปรัับปรุุง
ระบบระบายน้้ำถนนนิิตโย
โดยจะเป็็ น การจัั ดซื้้� อ เครื่่� อ งสููบน้้ำแบบจุ่่�ม พร้้อม
มอเตอร์์ไฟฟ้้า มีีอัตั ราการสููบ (Flow) ไม่่น้้อยกว่่า 1,000 ลิิตร/วิินาทีี
สููบส่่งน้้ำได้้สููง (Head) ไม่่น้้อยกว่่า 18 เมตร จำนวน 2 เครื่่�อง
สำหรัับนำมาใช้้ในการปฏิิบััติิงานตามภารกิิจให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดแก่่ ป ระชาชนภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
เพื่่�อทดแทนเครื่่�องสููบน้้ำเดิิม ที่่�มีีอายุุการใช้้งานกว่่า 19 ปีี
ซึ่่� ง อยู่่�ในสภาพเก่่ า ทำให้้ไม่่ ส ามารถสููบระบายน้้ำได้้อย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพ
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4. ก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
ยามใดที่่�ฝนโปรยปรายลงมาอย่่างไม่่ขาดสาย ทำให้้พื้้�นที่่�เขตเทศบาลนครอุุดรธานีีมักั จะประสบปััญหาน้้ำท่่วมขังั เหตุุเพราะบางจุุด
ยัังไม่่มีท่ี อ่ ระบายน้้ำ รวมถึึงระบบที่่�มีอี ยู่่�ไม่่สามารถรองรัับการระบายน้้ำได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงทำให้้เกิิดปัญ
ั หาน้้ำรอการระบายเสมอมา
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาและอำนวยความสะดวกให้้ประชาชน ดร. ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี จึึงได้้เสนอญััตติิขออนุุมััติิใช้้จ่่าย
เงิินสะสมเพื่่�อจ่่ายเป็็นค่่าก่่อสร้้างระบบระบายน้้ำภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้แก่่
1) โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำ “ถนนศรีีชมชื่่�น”
เริ่่ม� จากปากซอยถนนศรีีชมชื่่น�  ตััดกับั ถนนสุุรทัักษ์์ ผ่า่ นถนนธรรมเจดีีย์์
ไปจนถึึงสถานีีสููบน้้ำโพศรีี 1 โดยก่่อสร้้างวางท่่อ HDPE ขนาด 12,000 ม.ม.
และบ่่อพััก พร้้อมคืืนผิิวจราจร ค.ส.ล. ระยะทางประมาณ 1,330 เมตร
2) โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำ “ถนนอััศวมิิตร”
เริ่่�มจากปากซอยตััดกัับถนนหมากแข้้ง ไปจนถึึงท้้ายซอยบรรจบกัับ
ถนนสุุรทัักษ์์ โดยก่่อสร้้างวางท่่อระบายน้้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง
0.40 เมตร พร้้อมบ่่อพััก และขยายผิิวจราจร ระยะทางประมาณ 750 เมตร
พร้้อมทำการปรัับปรุุงผิิวจราจรแอสฟััลท์์ติิกคอนกรีีตแบบโอเวอร์์เลย์์ กว้้าง
ประมาณ 5.80 เมตร ยาว  375 เมตร หนาเฉลี่่�ย 0.05 เมตรหรืือมีีพื้้�นที่่�
ไม่่น้้อยกว่่า 2,143 เมตร
3) โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำ “ซอยบ้้านม่่วง 5/3”
เริ่่�มจากปากซอยถึึงท้้ายซอย เชื่่�อมลำรางสาธารณะ โดยก่่อสร้้าง
ท่่อระบายน้้ำ ค.ส.ล. ชั้้�น 3 ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 0.40 เมตร พร้้อมบ่่อพััก
และขยายผิิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 460 เมตร และก่่อสร้้างผิิวจราจร
ค.ส.ล. กว้้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 114 เมตร หนาเฉลี่่�ย 0.15 เมตร
หรืือมีีพื้้�นที่่�คอนกรีีตไม่่น้้อยกว่่า 342 ตารางเมตร
เมืืองดอกจาน
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5. ก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจร 5 สาย
หลัั ง จากที่่� เ ทศบาลนครอุุดรธานีี ไ ด้้รัั บ คำร้้องเรีี ย นจาก
ประชาชนที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากปััญหาการสััญจรเพราะสภาพ
พื้้�นถนนที่่�ชำรุุดเสีียหาย ซึ่่�งเป็็นถนนสายที่่�มีีการสััญจรจำนวนมาก
เพราะเป็็นเส้้นทางผ่่านเข้้าออกตััวเมืืองอุุดรธานีี และผ่่านหน่่วยงาน
ตลอดจนย่่านร้้านค้้า การที่่�ผิิวจราจรมีีความเสื่่�อมสภาพและชำรุุด
เป็็นรอยแตกตลอดสายและเป็็นหลุุมเป็็นบ่่อนั้้�นทำให้้เกิิดความเดืือดร้้อน
ต่่อประชาชนและเกิิดอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนน
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี จึึงได้้เสนอ
ญััตติิขออนุุมััติิใช้้จ่่ายเงิินสะสมเพื่่�อจ่่ายเป็็นเงิินค่่าก่่อสร้้างปรัับปรุุง
ผิิวจราจร 5 สาย โดยรายละเอีียดมีีดัังนี้้�
1. ก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจร แอสฟััลท์์ติกิ คอนกรีีต แบบรีีไซคลิ่่�ง
ถนนเลีียบคลองทางรถไฟบ้้านหนองเหล็็กถึึงทางแยกโรงเรีียนบ้้านเดื่่อ�
ผิิวจราจรกว้้างประมาณ 3.50-4.50 เมตร ความยาวประมาณ 1,866 เมตร
หรืือมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 7,665.84 ตารางเมตร ผิิวจราจรแอสฟััลท์์ติิก
คอนกรีีต แบบรีีไซคลิ่่�ง หนาเฉลี่่�ย 5 เซนติิเมตร
2. ก่่อสร้้างปรัับปรุุง ถนนคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก (ค.ส.ล.) ถนน
เลีียบคลองชลประทาน ฝั่่�งซ้้าย (ฝั่่�งวััดทิิพย์์สัันติิวััน) ชุุมชนดอนอุุดม 
ถนน ค.ส.ล. กว้้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 780 เมตร หนาเฉลี่่�ย
0.15 เมตร หรืือมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 4,680 ตารางเมตร
3. ก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจร แอสฟััลท์์ติกิ คอนกรีีต แบบรีีไซคลิ่่�ง
ถนนประชาอุุทิิศ จากสามแยกแรงงานถึึงสี่่แ� ยกถนนโพนพิิสัยั  ผิิวจราจร
กว้้างประมาณ 7.80-10.70 เมตร ยาวประมาณ 687.40 เมตร หรืือ
มีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 6,279 ตารางเมตร ผิิวหนาเฉลี่่�ย 5 เซนติิเมตร
4. ก่่ อ สร้้างปรัั บ ปรุุง ถนนคอนกรีี ต เสริิ ม เหล็็ ก (ค.ส.ล.)
ถนนเลีียบคลองทางรถไฟ ชุุมชนบ้้านเดื่่�อ 2 จากจุุดตััดทางรถไฟ
หน้้าโรงเรีียนบ้้านเดื่่�อ เลีียบคลองทางรถไฟ ถึึงถนนรอบเมืือง กว้้าง
ประมาณ 3.10-4.50 เมตร ยาวประมาณ 952 เมตร หรืือมีีพื้้�นที่่�
ไม่่น้้อยกว่่า 3,333 ตารางเมตร
5. ก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจร แอลฟััลท์์ติกิ คอนกรีีต แบบรีีไซคลิ่่�ง
ถนนศุุภกิิจจรรยา (โค้้งบ้้านโนน) จากสี่่แ� ยกไฟแดงโรงเรีียนเทศบาล 2
-วงเวีียนหน้้าโรงพยาบาลวััฒนา ผิิวจราจรกว้้างประมาณ 7-9 เมตร
ยาวประมาณ 231 เมตร หรืือมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2,230 ตารางเมตร

ถนนเลีียบคลองทางรถไฟบ้้านหนองเหล็็ก

ถนนเลีียบคลองชลประทาน ฝั่่�งซ้้าย (ฝั่่�งวััดทิิพย์์สัันติิวััน)

ถนนประชาอุุทิิศ จากสามแยกแรงงานถึึงสี่่�แยกถนนโพนพิิสััย

ถนนเลีียบคลองทางรถไฟ ชุุมชนบ้้านเดื่่�อ 2

ถนนศุุภกิิจจรรยา (โค้้งบ้้านโนน)
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สร้้างบ้้าน แปงเมืือง

365 วััน

เหลีี
ย
วหลัั
ง
แลหน้้
า
5
โปรเจกต์์
ระบบระบายน้ำำ��-ผิิวถนน-ทางเท้้า-ไฟฟ้้าส่่องสว่่าง-สายไฟลงดิิน

ภารกิิจการป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมเมืืองอุุดร
แม้้ว่่าตลอด 1 ปีี ที่่�ผ่่านมา ยัังมีีอีีกหลายโครงการที่่�ตอนนี้้�
อยู่่�ในช่่วงของการวาง master plan หรืือ แผนแม่่บทในการพััฒนาเมืือง
เพื่่อ� ทำำ�ให้้ทุกุ คนเห็็นว่่า 4 ปีี นับั จากนี้้� จะเกิิดอะไรขึ้้น� เมื่่อ� ใกล้้ถึงึ วัันมหกรรม
พืืชสวนโลก 2569 และการจััดแข่่งขัันกีีฬาแห่่งชาติิ ในปีีเดีียวกััน ซึ่่�ง
อุุดรธานีีจะเป็็นเจ้้าภาพหลัักทั้้�งสองงาน การดำำ�เนิินงานเพื่่�อวางรากฐาน
ด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานและสาธารณููปโภคจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างมาก
เมื่่�อแขกบ้้านแขกเมืืองกำำ�ลัังจะมาเยืือนจัังหวััดอุุดรธานีี 
ในช่่วงปีีแรกของการทำำ�งานที่่�ผ่่านมา สิ่่�งแรกที่่�ทาง ดร. ธนดร
พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และคณะผู้้�บริิหาร ฯ ได้้ลงมืือทำำ�
จึึงเป็็ น เรื่่� อ งเกี่่� ยวกัั บ โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานและสาธารณููปโภคเป็็ น หลัั ก
เพราะมองว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�จะสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับชุุมชนอย่่างแน่่นอน
โดยเฉพาะปััญหาน้ำำ��ท่่วมในเขตพื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี ที่่�ได้้วางแผน
ปรัับปรุุงระบบระบายน้ำำ��ไว้้กว่่า 100 สาย 

โดยเริ่่ม� จากการหัันมาจัับมืือกัับหน่่วยงาน/องค์์กร ต่่าง ๆ เพื่่อ� ร่่วมกันั
บููรณาการบริิหารจััดการน้้ำช่่วงฤดููฝน และเตรีียมรัับมืือกัับปััญหาน้้ำท่่วม
ที่่�อาจจะตามมา ได้้แก่่ จัังหวััดอุุดรธานีี กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง
ชลประทานอุุดรธานีี แขวงทางหลวงอุุดรธานีีที่่� 1 กรมทางหลวง องค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี (อบจ. อุุดรธานีี) เทศบาลเมืืองหนองสำโรง
เทศบาลตำบลหนองบััว  การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค  (กฟภ.) จัังหวััดอุุดรธานีี
ศููนย์์ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย (ปภ.) เขต  14 อุุดรธานีี เป็็นต้้น
เมืืองดอกจาน
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ซึ่่�งจะมีีการสนัับสนุุนทั้้�งในด้้านข้้อมููลคลองระบายน้้ำ วางท่่อลอดเส้้นทาง
ที่่�ขวางทางระบายน้้ำ เครื่่�องจัักรกลหนััก เครื่่�องสููบน้้ำ กำลัังพล ข้้อมููล
ปริิมาณน้้ำในเขื่่�อนและระบบระบายน้้ำ เครื่่�องปั่่�นไฟ ซ่่อมแซมและบำรุุง
รัักษาอุุปกรณ์์ป้้องกัันไฟ
ล่่าสุุด เมื่่อ� วัันที่่� 27 พฤษภาคม 2565 ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
และคณะผู้้บ� ริิหารฯ ได้้เสนอญััตติสิ ำคััญเกี่่ย� วกัับระบบระบายน้้ำในการประชุุม
สภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยวิิสามััญ สมััยที่่� 1 ครั้้�งที่่� 2 ประจำปีี
พ.ศ. 2565
สำหรัับการเสนอญััตติต่ิ อ่ สภาฯ ในครั้้�งนี้้� เป็็นการขออนุุมััติโิ อนเงิิน
หมวดค่่าครุุภััณฑ์์ ที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้าง จำนวน 23 โครงการ เพื่่อ� ไปตั้้ง� จ่่าย
เป็็นรายจ่่ายต่่าง ๆ ของสำนัักช่่าง เนื่่�องจากสำนัักช่่าง ต้้องรัับผิิดชอบ
ในส่่ ว นของโครงสร้้างพื้้� น ฐานเกี่่� ย วกัั บ งานก่่ อ สร้้างระบบระบายน้้ำ
หลายโครงการ มีีการขยายตััวของชุุมชนอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลกระทบต่่อ
แบบก่่อสร้้างที่่�เคยออกแบบไว้้  ไม่่สอดคล้้องกัับสภาพพื้้�นที่่�ก่่อสร้้างจริิง
ประกอบกัับโครงการติิดตั้้�งโคมไฟฟ้้าสาธารณะ การจััดซื้้�อสััญญาณไฟ
จราจร มีีความซ้้ำซ้้อนกัับงานก่่อสร้้างโครงการอื่่�นของเทศบาลฯ ที่่�กำลััง
จะมีีการก่่อสร้้าง ตลอดจนมีีการปรัับเปลี่่�ยนแนวทางในการจััดหาต้้นไม้้
สำหรัับปลููกตามถนนสายต่่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ จึึงเห็็นควรยกเลิิก
การดำเนิินโครงการดัังกล่่าว 

โดยในจำนวน 23 โครงการที่่� ย กเลิิ ก การดำเนิิ น โครงการ
มีี 18 โครงการ ที่่�เกี่่�ยวกัับค่่าก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำ แบ่่งได้้ดัังนี้้�
• เขต 1 จำนวน 3 โครงการ ได้้แก่่ ซอยพรหมรัักษ์์ หมู่่�บ้้านสุุขสัันต์์
ซอยอนัันต์์ประสิิทธิ์์�
• เขต 2 จำนวน 7 โครงการ ได้้แก่่ ซอยบ้้านห้้วย 1 ซอยบ้้านห้้วย 2
ซอยบุุญไชย ซอยประทุุมทิิพย์ ซ
์ อยราษฎรอุุทิิศ ซอยวััฒนานุุวงศ์์ 1/3 และ
ถนนทองใหญ่่
• เขต 3 จำนวน 4 โครงการ ได้้แก่่ ซอยเที่่�ยงตรง ซอยพลนามอิินทร์์ 2
ซอยวุุฒิิอนัันต์์ 8/1 8/2 9 10 และซอยหนองบััว 2
• เขต 4 จำนวน 4 โครงการ ได้้แก่่ ซอยเจริิญศรีีพัฒ
ั นา ซอยดงสิิมา
ซอยสุุวรรณ และซอยหงษาคำ
ทั้้�งนี้้� ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ กล่่าวย้้ำว่่า การยกเลิิกโครงการตามที่่�
กล่่าวมาข้้างต้้นนั้้�นเป็็นการยกเลิิกเพื่่�อออกแบบใหม่่ เพราะเดิิมทีีเป็็น
การสำรวจไว้้มาตั้้ง� แต่่ปีี 2560 ก่่อนนำเข้้าสู่่�แผนปีี 2561-2565 และเนื่่อ� งจาก
สภาพพื้้�นที่่�ของเมืืองเปลี่่�ยนไป บางพื้้�นที่่�การวางท่่อมีีระยะที่่�ยาวเกิินไป
หรืือสั้้�นเกิินไป และมีีการถมที่่�เพิ่่�มเติิมในบางจุุด ทำให้้พื้้�นที่่�ดิินเปลี่่�ยนไป
ซึ่่�งในส่่วนที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงยกเลิิกโครงการนั้้�น สามารถติิดตามความ
คืืบหน้้าได้้ เพราะเทศบาลฯ จะนำกลัับมาบรรจุุลงในแผนคืืน หลัังจากมีีการ
แก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงแบบใหม่่ ให้้เหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่�จริิงเรีียบร้้อยแล้้ว
อีีกทั้้�ง การอยู่่�ท่่ามกลางอุุปสรรค ทั้้�งด้้านประสิิทธิิภาพของ
เครื่่อ� งสููบน้้ำตามสถานีีต่า่ ง ๆ รวม 14 สถานีี ที่่มี� กี ารใช้้งานมาอย่่างยาวนาน
อยู่่�ในสภาพเก่่าและชำรุุด เช่่น บริิเวณสถานีีสููบน้้ำห้้วยหมากแข้้ง มีีประตููน้้ำ
ทั้้�งหมด 6 ประตูู 6 เครื่่�องปั๊๊�มน้้ำ ปััจจุุบัันใช้้ได้้เพีียง 3 ตััว ซึ่่�งใช้้มายาวนาน
เกืือบ 20 ปีี ทำให้้ประสิิทธิิภาพในการทำงานอาจเหลืือครึ่่�งเดีียว 
หรืือปััญหาสำคััญที่่�ต้้องเร่่งบรรเทาความเดืือดร้้อนของชาวชุุมชน
คืือ “จุุดที่่�เกิิดน้้ำท่่วมซ้้ำซาก” ซึ่่ง� เกิิดจากสภาพดิินที่่�ต่า่ งระดัับกััน ส่่วนหนึ่่�ง
คาดว่่าเกิิดจากการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน คืือ บ้้านเรืือนมีีการถมดิินเพิ่่�มขึ้้�น
ยกตััวอย่่างจุุดที่่�มีน้้ี ำท่่วมขังั ซ้้ำซาก ได้้แก่่ ถนนศรีีชมชื่่น� ถนนพรหมประกาย
ถนนนิิตโย ถนนพิิบููลย์์ ซอยมิิตรประชา ซอยหนองเหล็็ก ถนนโพศรีี และ
วััดโยธานิิมิิต 
แม้้ว่่าเทศบาลฯ จะเร่่งรััดให้้มีีการดููดโคลนเลน จััดการท่่อระบาย
ที่่�อุุดตััน แต่่เนื่่�องจากรถดููดโคลนเลนที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิภารกิิจมีีอยู่่�เพีียง
1 คััน (จาก 3 คััน) ที่่�สามารถใช้้งานได้้ ประกอบกัับในปีีนี้้� สถานการณ์์
โควิิด-19 ส่่งผลให้้เรืือนจำกลางเมืืองอุุดรไม่่สามารถส่่งกำลัังคนเข้้ามาช่่วย
ได้้อย่่างเช่่นทุุกปีี เพื่่อ� ช่่วยขุุดลอกลำห้้วย ขุุดลอกท่่อระบายน้้ำ ภายในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี ที่่�มีีระยะทางยาวประมาณ 200 กิิโลเมตร โดยในปีี
2564 สามารถลอกท่่อระบายน้้ำได้้ ประมาณ 140 กิิโลเมตร และปีี 2565
ลอกท่่อระบายน้้ำได้้ ประมาณ 85 กิิโลเมตร เท่่านั้้�น
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี จึึงได้้เสนอญััตติิต่่อสภาฯ
ขอความเห็็นชอบใช้้จ่่ายเงิินทุุนสำรองเงิินสะสม  เพื่่�อจ่่ายเป็็นค่่าจััดซื้้�อ
ครุุภััณฑ์์ไฟฟ้้าและวิิทยุุ ครุุภััณฑ์์การเกษตร ครุุภััณฑ์์ยานพาหนะและขนส่่ง
สำหรัับใช้้ปฏิิบััติิงานภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี จำนวน 9 รายการ
ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องไม้้เครื่่�องมืือ และเครื่่�องจัักรกลในการดำเนิินภารกิิจ
ป้้องกัันน้้ำท่่วม และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการระบายน้้ำภายในเขตเมืือง
อย่่างไรก็็ตาม  จากการคาดการณ์์ของกรมอุุตุุนิิยมวิิทยา คาดว่่า
ปริิมาณน้้ำฝนในปีี 2565 จะมีีมาก ซึ่ง่� เทศบาลฯ ได้้เตรีียมการไว้้ตั้้ง� แต่่ปีที่่ี แ� ล้้ว
และปีีนี้้�ได้้ดำเนิินการมาตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน ด้้วยการวางแผนขุุดลอก
คููคลองที่่�เป็็นสายหลััก เบื้้�องต้้นจะมีีการขุุดลอกคลองระบายน้้ำ เริ่่�มด้้วย

การขุุดลอกคลองเพีียรศิิริิ หลัังตลาดโพศรีี ชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง 1 ที่่�ไม่่มีีการ
ขุุดลอกคููคลองมาประมาณ 20 ปีีแล้้ว สัังเกตได้้จากการมีีตะกอนหนาเกืือบ
20 เมตร จึึงได้้ทำการลอกออกเพื่่อ� เพิ่่�มพื้้น� ที่่�ในการระบายน้้ำได้้เยอะยิ่่ง� ขึ้้น�
ส่่วนคลองสำคััญที่่�เรีียกว่่า “ห้้วยหมากแข้้ง-ห้้วยมั่่�ง” สองห้้วย
ที่่� เ ป็็ น คลองระบายน้้ำที่่� มีี คว ามสำคัั ญ ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
ห้้วยหมากแข้้งได้้มีีการขุุดลอกช่่วงปลายหรืือบริิเวณบ้้านเหล่่า แถวซอยเห้้งเจีีย
ใช้้เวลาดำเนิินการราว  10 วััน หลัังจากแล้้วเสร็็จ จึึงดำเนิินการขุุดลอก
แถวคลองเลีียบทางรถไฟ บริิเวณบ้้านเดื่่อ� ทะลุุออกไปถึึง โตโยต้้าชิิณณ์์นนท์์
ซึ่่�งสองส่่วนนี้้�เป็็นสายหลัักสำคััญที่่�จะระบายน้้ำออกนอกเมืือง
สิ่่�งที่่�เทศบาลฯ ได้้เตรีียมไว้้อีีกอย่่างหนึ่่�ง คืือ การขอความร่่วมมืือ
ไปยัังสำนัักงานป้้องกัันสาธารณภััย (ปภ.) เขต 14 อุุดรธานีี เพื่่�อที่่�จะขอ
เครื่่�องปั๊๊�มน้้ำ มารอไว้้ในกรณีีที่่�น้้ำมามาก เนื่่�องจาก 4-5 เดืือนที่่�ผ่่านมา
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้สั่่�งการให้้มีีการสำรวจเครื่่อ� งปั๊๊�มน้้ำทั้้�งหมด 
ซึ่่�งปรากฏว่่าประสิิทธิิภาพของปั๊๊�มน้้ำ วััดการทำงานจาก 100% ตอนนี้้�
ประสิิทธิิภาพเหลืือไม่่ถึงึ 50% และเป็็นที่่�น่า่ กัังวลมาก แต่่สิ่่ง� ที่่�จะบรรเทาได้้
คืือ การเตรีียมทางน้้ำสายหลัักให้้สามารถระบายน้้ำออกนอกเมืืองได้้ดีีที่่สุุด 
�
พร้้อมส่่งเจ้้าหน้้าที่่�ประจำคอยเฝ้้าดููแลสถานีีสููบน้้ำทุุกจุุด 
ทั้้�งนี้้� ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี และคณะผู้้�บริิหารฯ
เชื่่�อว่่าหลัังจากการได้้รัับอนุุมััติิให้้จััดซื้้�อเครื่่�องจัักรกล เครื่่�องมืือต่่าง ๆ
เพื่่�อทำให้้ประสิิทธิิภาพในการทำงานป้้องกัันน้้ำท่่วมกลัับมาเท่่าเดิิมแล้้ว 
ยัังมีีแผนที่่�จะเสริิมประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�นอีีก เพื่่�อรองรัับน้้ำที่่�อาจจะ
มีีปริิมาณมากขึ้้�นต่่อไป ที่่�สำคััญในปีี 2569 อุุดรธานีีจะเป็็นเจ้้าภาพ
สองงานใหญ่่เพื่่�อต้้อนรัับผู้้�คนมาเยืือนจากทุุกสารทิิศ ฉะนั้้�น การเตรีียม
ความพร้้อมด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานและสาธารณููปโภคให้้แข็็งแรงจึึงเป็็น
การสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นต่่อผู้้ป� ระกอบการ และนัักท่่องเที่่�ยวให้้กลัับมาเยืือน
อุุดรธานีีอีีกครั้้�งเช่่นเดีียวกััน
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ภารกิิจปรัับปรุุงผิิวจราจร
จัังหวััดอุุดรธานีี เป็็นเมืืองที่่มีี� ความเพีียบพร้้อมในทุุกด้้านไม่่ว่า่ จะเป็็น
เศรษฐกิิจ ผู้้�คน สัังคมประเพณีี และวััฒนธรรมที่่�ดีีงามของท้้องถิ่่�น และในอีีก
4 ปีี ข้้างหน้้า เมืืองอุุดรธานีี จะมีีการจััดงานมหกรรมพืืชสวนโลก 2565 และ
การแข่่งขัันกีีฬาแห่่งชาติิ ครั้้ง� ที่่� 50 (พ.ศ. 2569) ซึ่ง่� จัังหวััดอุุดรธานีีรัับหน้้าที่่�
ในการเป็็นเจ้้าภาพทั้้�ง 2 งานใหญ่่ โดยกิิจกรรมดัังกล่่าว คาดว่่าจะดึึงดููด
นัักท่่องเที่่ยวทั้้
� ง� ชาวไทยและชาวต่่างชาติิ ให้้เดิินทางมาท่่องเที่่ยว
� ราว 10 ล้้านคน
ทำอย่่างไรให้้นัักท่่องเที่่�ยวอยากกลัับมาเยืือนอุุดรอีีกครั้้�ง
หลัังเสร็็จสิ้้�นการจััดงานยัักษ์์ทั้้�งสองแล้้ว?

คำถามเหล่่านี้้� ถืือเป็็นปััจจััยเร่่งให้้เทศบาลนครอุุดรธานีี เตรีียมแผน
รองรัับเกี่่ย� วกัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่น ถนนหนทาง แต่่เนื่่อ� งจากว่่าสภาพถนนมีี
บริิเวณกว้้าง สิ่่ง� แรกที่่�เทศบาลฯ จะต้้องเร่่งดำเนิินการ คืือ การปรัับปรุุงสภาพผิิว
จราจรให้้ดีีที่่สุุด หรืื
�
อ การเชื่่อ� มโยงถนนหนทางในเขตชุุมชนต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน
เพื่่�อสร้้างจุุดที่่�เชื่่�อมโยงกัันได้้  นำมาสู่่�การวาง Position ของการเป็็นเมืือง
แห่่ง Green City เมืืองที่่�ใช้้พลัังงานสะอาด  อนุุรัักษ์์พลัังงาน เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม 
หนึ่่� ง ในภารกิิ จ สำคัั ญ ที่่� เ ทศบาลฯ ตั้้� ง ใจจะเร่่ ง ทำในยามนี้้�  ก็็ คืื อ
โครงสร้้างเมืือง และทำให้้คนหัั น มาเดิิ น บนพื้้� น ที่่� ท างเท้้าให้้มากที่่� สุุด
ขณะเดีียวกัันจะเป็็นการผสมผสานแนวคิิดเมืืองเดิินได้้ หรืือ Walkable City
พร้้อมกัับนโยบาย “ถนนปลอดภััย เมืืองปลอดภััย” เข้้าด้้วยกััน ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา
ตลอด 20-30 ปีี จะเห็็นได้้ว่่าทางเท้้ามีีสภาพที่่�ไม่่เรีียบ เครื่่�องหมายสััญญาณ
จราจร เช่่น การทาสีี ตีเี ส้้นต่่าง ๆ ถููกละเลย ทำให้้คนสนใจการเดิินบนทางเท้้า
น้้อยลง ดัังนั้้�น นอกจากเรื่่�องถนนหนทางแล้้ว ภารกิิจเร่่งด่่วนที่่�ควรได้้รัับ
การดููแล คืือ “ทางเท้้า”
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โดยทาง ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
ได้้มอบหมายให้้ ส่่ ว นการโยธา สำนัั ก ช่่ า ง เทศบาลนครอุุดรธานีี
เร่่งดำเนิินการปรัับปรุุงระบบสาธารณููปโภค  โครงสร้้างพื้้�นฐานหลััก
อย่่างถนนหนทาง ผิิวการจราจร การทาสีีตีีเส้้นเครื่่�องหมายสััญญาณ
จราจรต่่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ให้้มีีสภาพที่่�พร้้อมใช้้งาน
และซ่่อมแซมในจุุดที่่�ชำรุุด ได้้แก่่
• การก่่ อ สร้้างทางแยกจุุดกลัั บ รถพร้้อมสัั ญ ญาณไฟจราจร
บริิเวณหน้้าชุุมชนเมืืองทอง เพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุและเพื่่�อการสััญจรที่่�ดีีขึ้้�น
• ขยายผิิวจราจร พร้้อมทำการปรัับปรุุงผิิวจราจรแอสฟััลท์์ติิก
คอนกรีีต  แบบโอเวอร์์เลย์์ กว้้างประมาณ 5.80 เมตร ยาวประมาณ
375 เมตร หนาเฉลี่่�ย 0.05 เมตร หรืือมีีพื้้น� ที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2,143 ตารางเมตร
ซึ่่�งเป็็นแผนส่่วนหนึ่่�งจากโครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำ
ถนนอััศวมิิตร
• โครงการปรัับปรุุงถนน ค.ส.ล. ถนนเลีียบคลองชลประทาน
ฝั่่�งซ้้าย (ฝั่่�งวััดทิิพย์์สัันติิวััน) ชุุมชนดอนอุุดม ถนน ค.ส.ล. กว้้างประมาณ
6 เมตร ยาวประมาณ 780 เมตร หนาเฉลี่่�ย 0.15 เมตร หรืือมีีพื้้�นที่่�
ไม่่น้้อยกว่่า 4,680 ตารางเมตร
• โครงการปรัับปรุุงผิิวจราจรใหม่่ ถนน ค.ส.ล. ถนนเลีียบคลอง
ทางรถไฟ ชุุมชนบ้้านเดื่่�อ 2 จากจุุดตััดทางรถไฟหน้้าโรงเรีียนบ้้านเดื่่�อ
เลีียบคลองทางรถไฟถึึงถนนรอบเมืือง โดยจะทำการปรัับปรุุงถนน
กว้้างประมาณ 3.10-4.50 เมตร ยาวประมาณ 952 เมตร หรืือมีีพื้้�นที่่�
ไม่่น้้อยกว่่า 3,333 ตารางเมตร
• การก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจร แอสฟััลท์์ติกิ คอนกรีีต แบบรีีไซคลิ่่�ง
ถนนเลีียบคลองทางรถไฟบ้้านหนองเหล็็ก ถึึง ทางแยกโรงเรีียนบ้้านเดื่่�อ
ผิิวจราจรกว้้างประมาณ 3.50-4.50 เมตร ยาวประมาณ 1,866 เมตร หรืือ
มีีพื้้น� ที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 7,665.84 ตารางเมตร (ผิิวจราจรแอสฟััลท์์ติกิ คอนกรีีต
แบบรีีไซคลิ่่�ง หนา 5 เซนติิเมตร หิินคลุุก หนาเฉลี่่�ย 20 เซนติิเมตร)  
• โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจร แบบรีีไซคลิ่่�ง ถนนประชาอุุทิิศ
• โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจร แบบรีีไซคลิ่่�ง ถนนศุุภกิิจจรรยา
• การซ่่อมแซมผิิวจราจร แบบแอสฟััลท์์ติิกคอนกรีีต  ถนนรอบ
วงเวีียนน้้ำพุุ 
• การซ่่อมแซมผิิวจราจร แบบแอสฟััลท์์ติกิ คอนกรีีต ถนนเพาะนิิยม
(จากจุุดตััดถนนธรรมเจดีีย์์-สามแยกเทพารัักษ์์)
• โครงการปรัับปรุุงทางม้้าลาย และเครื่่อ� งหมายจราจรบนผิิวถนน
บริิเวณโรงเรีียน โรงพยาบาล และย่่านใจกลางเมืืองที่่�ประชาชนใช้้สััญจร
เป็็นประจำและจำนวนมาก ได้้แก่่ โรงเรีียนอุุดรพิิทยานุุกููล โรงเรีียน
สตรีี ร าชิิ นููทิิ ศ โรงเรีี ย นบ้้านหมากแข้้ง โรงพยาบาลศููนย์์ อุุด รธานีี
ศููนย์์การค้้ายููดีีทาวน์์ สี่่แ� ยกหน้้าสถานีีรถไฟ (แยกชิิบููย่า่ ) โรงเรีียนอุุดรวิิทยา
เป็็นต้้น
สำหรัับโครงการปรัับปรุุงถนนในซอยมีีทั้้ง� สิ้้น� 14 โครงการ เสร็็จสิ้้น�
ไปแล้้ว 2 โครงการ ได้้แก่่ ถนน ค.ส.ล. ซอยราชศัักดิ์์� และ ถนน ค.ส.ล.
ซอยอนัันต์์ประสิิทธิ์์� ในส่่วนที่่�กำลัังดำเนิินการอยู่่�  ได้้แก่่ ปรัับปรุุงถนน
ค.ส.ล. สามแยกซอยจิินตคาม ปรัับปรุุงผิิวจราจร ถนนทหาร ปรัับปรุุงผิิว
จราจร ถนนหนองเหล็็ก ปรัับปรุุงผิิวจราจร ถนนหนองบััว พร้้อมปรัับปรุุง
ถนน ค.ส.ล. จำนวน 6 สาย ได้้แก่่ ซอยเทศพััฒนา ซอยน้้ำเค็็ม เชื่่�อมถนน
ทหาร ซอยศรีีสุุดตา ซอยสามััคคีี 2/1 (แยก 6) ซอยหน้้าวััดธรรมเสนาฯ
(แยก 1 ช่่วงที่่� 1) และซอยอุุดรดุุษฎีี 3 (แยกซ้้าย) เป็็นต้้น

ทั้้� ง นี้้� เทศบาลฯ ยัั ง ได้้วางแผนที่่� จ ะจัั ดซื้้� อ เครื่่� อ งจัั ก รกล
อีีกหลายรายการ อาทิิ รถแบคโฮ รถขุุด  รถตััก รถดั้้�ม  รถบดล้้อเหล็็ก
รถปููยาง รถทาสีีตีีเส้้น เป็็นต้้น เพื่่�อสนัับสนุุนงานในโครงการก่่อสร้้าง
ปรัับปรุุงผิิวจราจร และใช้้ในกิิจการงานต่่าง ๆ ของทางเทศบาลฯ ต่่อไป
เหล่่านี้้�เป็็นความมุ่่�งมั่่�นพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของพี่่�น้้องประชาชน
ในพื้้�นที่่�อย่่างยั่่ง� ยืืน รวมถึึงความตั้้�งใจดีีของนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ และคณะผู้้บ� ริิหารฯ ที่่�อยากให้้อุุดรธานีีเป็็นเมืืองน่่าอยู่่� 
เฉกเช่่นเดีียวกัับญี่่�ปุ่่�น หรืือไต้้หวััน ซึ่่ง� ทำให้้ประชากรรู้้สึ� กึ ได้้ถึึงความปลอดภััย
จากถนนที่่�เรีียบ เครื่่อ� งหมายจราจรที่่�มีคว
ี ามชััดเจน และทั้้�งหมดนี้้�ล้้วนเป็็น
โครงการที่่�จัับต้้องได้้ 
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ภารกิิจปรัับปรุุงทางเท้้า
Walkable City หรืือ เมืืองเดิินได้้ เป็็นการส่่งเสริิมให้้ผู้้�คน
ในเมืื อ งหัั น มาสัั ญ จรโดยการเดิิ น เท้้ า (Walk-ability) และการใช้้
จัักรยาน (Ride-ability) เป็็นหลััก เพื่่อ� ลดปััญหาด้้านการจราจรที่่ติ� ดิ ขััด
ลดอุุบััติิเหตุุ ทั้้�งยัังเป็็นการอนุุรัักษ์์พลัังงาน ลดมลภาวะ และช่่วยรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อม ตามนโยบายสู่่�การเป็็นเมืืองแห่่ง Green City

ซึ่ง่� ช่่วงที่่�ผ่า่ นมา เทศบาลนครอุุดรธานีีมีแี ผนที่่�จะดำเนิินการแก้้ไข
ปััญหาทางเท้้า 7 โครงการนำร่่อง ภายใต้้แนวคิิด “อุุดรธานีี เมืืองแห่่งการ
เดิินเท้้า” (Udon Thani Walkable City) ถืือเป็็นนโยบายที่่�ถููกบรรจุุไว้้
บนแผนการพััฒนาพื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีของ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และคณะผู้้�บริิหารฯ ในการแก้้ไขปััญหา
สาธารณููปโภคและโครงสร้้างพื้้�นฐาน ภายในปีี 2565 ประกอบด้้วย
1. ถนนโพศรีี ช่่วงตััดกัับ ถนนมุุขมนตรีี-สะพานดำ
2. สี่่แ� ยกหอนาฬิิกา-ห้้าแยกน้้ำพุุ-ถนนโพศรีี (ช่่วงห้้าแยกน้้ำพุุถึึง
สามแยกตััดกัับถนนอำเภอ)
3. ถนนนเรศวร จากสามแยกตััดกัับถนนโพศรีี-วััดทิิพยรััฐนิิมิิตร
(วััดบ้้านจิิก)
4. ถนนเพาะนิิยม (ช่่วงข้้างบ้้านพัักคลัังเขต)
5. ช่่วงถนนหน้้าศููนย์์การศึึกษานอกโรงเรีียน-วงเวีียนอนุุสาวรีีย์์
กรมหลวงประจัักษ์์-สามแยกซอยจิินตคาม
6. ถนนอำเภอช่่วงสามแยกตััดกับั ถนนโพศรีี-โรงเรีียนบ้้านหมากแข้้งสะพานหน้้าวิิทยาลััยสารพััดช่่างอุุดรธานีี
7. ถนนศรีีสุุข ซอย 2 ( โครงการ Vietnam Town)
“ถนนโพศรีี” นัับเป็็นจุุดเริ่่มต้้
� นของการฟื้้น� ฟูู เนื่่อ� งจากเป็็นย่่าน
เศรษฐกิิจสำคััญของเมืืองอุุดร จึึงต้้องปรัับปรุุงทางเท้้าให้้มีีความเรีียบร้้อย
เมืืองดอกจาน

34

สวยงามและปลอดภััย เพราะเมื่่�อผู้้�คนเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ทางเท้้าได้้มากขึ้้�น
มีีความปลอดภััยมากขึ้้�น ย่่อมส่่งผลดีีต่่อร้้านค้้าทั้้�งสองข้้างทาง มีีการ
ซื้้�อขายจัับจ่่ายใช้้สอยมากขึ้้�น เศรษฐกิิจก็็จะดีีขึ้้�นตามลำดัับ
เทศบาลนครอุุดรธานีีจึงึ ได้้จััดทำ “โครงการส่่งเสริิมฟื้น�้ ฟููที่่�ท่อ่ งเที่่�ยว
ย่่านเศรษฐกิิจในเมืือง ถนนโพศรีี” ได้้เริ่่�มดำเนิินการก่่อสร้้างตั้้�งแต่่วัันที่่�
26 พฤศจิิกายน   2564 ระยะทางจากสี่่�แยกสะพานดำจนถึึงจุุดตััดกัับ
ถนนมุุขมนตรีี มีคว
ี ามยาวทั้้�งสิ้้น� 2,450 เมตร ในการปรัับปรุุงนั้้�น ได้้ใช้้หลััก
Universal Design หรืือการออกแบบที่่�ประชาชนทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้
เช่่น การทำช่่องทางเดิินสำหรัับผู้้พิ� กิ ารทางสายตา  การทำทางลาดให้้กัับ
ผู้้�พิิการหรืือวีีลแชร์์ ซึ่่�งจะดำเนิินการปรัับปรุุงให้้เสร็็จสมบููรณ์์เป็็นช่่วง ๆ
เพื่่�อจำกััดวงความเดืือดร้้อนที่่�อาจเกิิดจากการก่่อสร้้างไว้้ให้้น้้อยที่่�สุุด
โดยคาดว่่าจะดำเนิินการช่่วงละ 250 เมตร

และโครงการนำร่่องในการปรัับปรุุงทางเท้้าตามถนนสายอื่่น� ๆ ได้้แก่่
ถนนนเรศวร ซอยศรีีสุุข 2 หรืือถนนอำเภอ ล้้วนเป็็นเส้้นทางเชื่่�อมโยงจาก
จุุดที่่�เคยเป็็นศููนย์์กลางการค้้าของเมืืองอุุดรอย่่าง บริิเวณห้้าแยก
โดย “ถนนนเรศวร” ถููกวางแผนให้้เป็็นถนนสายวััฒนธรรม มีีการ
ชููจุุดเด่่นการตัักบาตรเช้้าที่่�วัดบ้้
ั านจิิก พััฒนาให้้เป็็นจุุดเช็็กอิิน ส่่งเสริิมให้้เป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวต่่อไป โดยเริ่่�มจากบริิเวณสามแยกโพศรีีตััดถนนนเรศวร
สิ้้�นสุุดที่่�หน้้าวััดบ้้านจิิก
“สิ่่�งสำคััญต่่อมา เมื่่�อได้้ดำเนิินการปรัับปรุุงทางเท้้า ทางม้้าลายให้้มีี
ความปลอดภััยแล้้ว จะทำอย่่างให้้มีีย่า่ นการค้้า ย่่านทางวััฒนธรรมที่่�สามารถ
รองรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาอุุดร นอกจากจะไปเดิินห้้างฯ ที่่�ทั่่�วโลกมีีไม่่ต่่างกััน
สิ่่�งที่่�นัักท่่องเที่่�ยวอยากสััมผััสอยากเห็็น คืือ เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น หรืือ
การมีีถนนวััฒนธรรม เช่่น ถนนวััฒนธรรมทางศาสนา ของถนนนเรศวร ซึ่ง่� เป็็น
ที่่�ตั้้ง� ของวััดบ้้านจิิก ที่่�เป็็นพระสายธรรมยุุต สายปฏิิบัติั ที่่ิ อ� อกมาเดิินบิิณฑบาต
ทั้้�งวััด ที่่เ� ทศบาลฯ จะพััฒนาให้้เป็็นอีีกหนึ่่�งจุุดท่่องเที่่�ยว นอกจากนี้้� ถนนนเรศวร
ยัังมีีความพิิเศษ คืือ มีีร้้านอาหารหลายประเภท และยัังสามารถเชื่่อ� มโยงไปยััง
บริิเวณที่่�อยู่่�อาศััยของพี่่�น้้องชาวอิิสลาม มีีมัสั ยิิดตั้้ง� โดดเด่่น หรืือที่่�มักั เรีียกกัันว่่า
“คุ้้ม� แขก” ถััดมาอีีกหน่่อยจะเป็็นพื้้�นที่่�ของถนนศรีีสุุข ซอย 2 ซึ่่ง� มีีพี่่น้้� องชาวไทย
เชื้้�อสายเวีียดนาม  อาศััยอยู่่�เกืือบร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์ ดัังนั้้�น โครงการนี้้�จึึงเป็็น
การเชื่่�อมโยงพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้เป็็น Walkable City ที่่�สามารถเดิินเข้้ามายััง
ศููนย์์วัฒ
ั นธรรมได้้ โดยที่่�อุุดรธานีีนั้้น� นอกจากจะมีีวัฒ
ั นธรรมไทย-จีีน อยู่่�แล้้ว
มีีสถานที่่�ที่่�ชาวอุุดรธานีีเคารพนัับถืืออย่่าง ศาลเจ้้าปู่่�-ย่่า และศููนย์์วััฒนธรรม
ไทย-จีีน ยัังมีีซอยสััมพัันธมิิตร โซนของชาวต่่างชาติิ ตรงนี้้�ก็็ถืือว่่าเมืืองอุุดร
มีีความเป็็นพหุุวััฒนธรรมเพีียงแต่่ยัังไม่่ได้้ถููกชููขึ้้�นเป็็นสิ่่�งดึึงดููดให้้คนเข้้ามา
ท่่องเที่่�ยวได้้...” ดร. ธนดร กล่่าว 
ปััจจุุบััน สำนัักช่่าง ได้้ออกแบบทางเดิินเท้้า จำนวน 7-8 โครงการแล้้ว
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งพื้้�นที่่�โซนด้้านในของเมืือง ที่่�การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคได้้
นำสายไฟฟ้้าลงดิินแล้้ว  โดยเทศบาลฯ มีีแผนที่่�จะทำทางเท้้าน่่าเดิินให้้กัับ
ชาวอุุดร ระหว่่าง 3 วงเวีียน ได้้แก่่ วงเวีียนหอนาฬิิกา วงเวีียนน้้ำพุุ วงเวีียน
กรมหลวงประจัักษ์์ฯ และยาวไปจนถึึงหน้้ามหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี  
นอกจากนี้้� สภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ยัังได้้อนุุมััติิใช้้จ่่ายเงิินสะสม
เพื่่�อดำเนิินโครงการปรัับปรุุงทางเท้้า “ถนนทหารและถนนอุุดรดุุษฎีี” ซึ่่�งทั้้�ง
สองเส้้นนี้้�นับั เป็็นถนนสายหลัักใจกลางเมืืองอุุดรธานีีที่่มี� ผู้ี ใ้� ช้้ถนนสััญจรไปมา
เป็็นจำนวนมาก เทศบาลนครอุุดรธานีี จึึงมีีโครงการจะดำเนิินการปรัับปรุุง
ทางเท้้าถนนอุุดรดุุษฎีีและถนนทหาร โดยมีีวัตถุุ
ั ประสงค์์เพื่่อ� ปรัับปรุุงทางเท้้า
ให้้ได้้มาตรฐาน เกิิดความสะดวกในการสััญจรไปมา ลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุ 
โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะทำการปรัับปรุุงทางเท้้า ด้้วย “กระเบื้้�องคอนกรีีต”
บริิเวณ
• ถนนอุุดรดุุษฎีี (ช่่วงห้้าแยกน้้ำพุุ-อนุุสาวรีีย์์กรมหลวงประจัักษ์์)
• ถนนทหาร (ช่่วงอนุุสาวรีีย์์กรมหลวงประจัักษ์์-สามแยกตััดกัับ
ซอยจิินตคาม)
จากมิิติิของความปลอดภััยที่่�จะส่่งเสริิมให้้ประชาชนเริ่่�มลงมาเดิิน
บนทางเท้้ามากขึ้้�น มีีการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ทางเท้้ามากขึ้้�น มัักส่่งผลดีีต่่อร้้านค้้า
ทั้้�งสองข้้างทาง ทำให้้เศรษฐกิิจฟื้้น� ตััวตามลำดัับ เช่่นเดีียวกัับหลาย ๆ เมืืองทั่่�วโลก
ที่่�เศรษฐกิิจห้้องแถวจะมีีความเข้้มแข็็ง มองดัังนี้้�แล้้ว การสร้้างย่่านเศรษฐกิิจ
ที่่�เป็็นเศรษฐกิิจชุุมชนอย่่างแท้้จริิงย่่อมช่่วยให้้เมืืองมีีชีีวิิต  ประชาชนมีีรายได้้
และคุุณภาพชีีวิิตย่่อมดีีขึ้้�นอย่่างแน่่นอน
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ภารกิิจการก่่อสร้้างและติิดตั้้�งเสาไฟฟ้้าส่่องสว่่าง
การเดิินทางด้้านนโยบายสาธารณููปโภคของ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และคณะผู้้�บริิหารฯ ได้้วาง “เมืืองอุุดรธานีี”
ไว้้ว่่าเป็็น “เมืืองแห่่งความปลอดภััย” ซึ่่�งมีีอยู่่�หลายมิิติิ แต่่สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้
เห็็นได้้เร็็วและชััดเจนที่่�สุุดในการทำำ�ให้้เมืืองปลอดภััย ก็็คืือ ต้้องทำำ�ให้้
มีีไฟฟ้้าแสงสว่่าง พื้้�นที่่�แต่่ละชุุมชนต้้องมีีแสงสว่่างที่่�เพีียงพอ จึึงเริ่่�มต้้น
ด้้วยการเปลี่่�ยนไฟฟ้้าส่่องสว่่างให้้กัับทุุกพื้้�นที่่�และทุุกชุุมชนอย่่างทั่่�วถึึง
โดยเฉพาะพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นมุุมอัับหรืือมีีจุุดอัับ

การพิิจารณาว่่าควรติิดตั้้ง� แสงสว่่างในชุุมชนอย่่างไรนั้้�น เบื้้�องต้้น
เทศบาลฯ เน้้นที่่� จ ะเปลี่่� ย นบนถนนสายหลัั ก เสีี ย ก่่ อ น หลัั ง จากนั้้� น
จะเป็็นการเปลี่่�ยนในซอกซอยเล็็ก ๆ หรืือ ตามมุุมอัับ ขณะเดีียวกััน สิ่่�งที่่�
เทศบาลฯ คำนึึงถึึงที่่�สุุด คืือ บางพื้้�นที่่�ที่่�มีีกล้้องวงจรปิิด  แต่่ความสว่่าง
ไม่่เพีียงพอ จะมีีการประสานกัับประธานชุุมชน กรรมการชุุมชน และ
อสม. ให้้สำรวจพื้้�นที่่�ว่่ามีีจุุดไหนที่่�เป็็นมุุมอัับหรืือไม่่มีีความปลอดภััย
เมื่่�อได้้รัับแจ้้งมา ทีีมช่่าง เทศบาลฯ จะลงพื้้�นที่่�อีีกครั้้�งเพื่่�อไปสำรวจ
ดัังจะเห็็นความเปลี่่�ยนแปลงได้้จากถนนหลายสายในพื้้�นที่่�เทศบาลฯ
ที่่�ดำเนิินการไปแล้้ว อาทิิ ถนนศรีีสุุข ถนนย่่านบ้้านช้้าง ถนนโพนบกพััฒนา
ถนนอุุดรพิิทย์์ ซอยโนนนิิเวศน์์ 3 เป็็นต้้น
โดยเป็็นการเปลี่่ย� นจากหลอดไฟนีีออนฟลููออเรสเซนต์์ พลังั งาน
80 วััตต์์ โดยจะให้้ค่่าความสว่่างที่่� 3,600 ลููเมนต่่อหลอด มาใช้้เป็็นหลอดไฟ
แบบ LED หลอดไฟที่่�ประหยััดพลัังงานมากกว่่าหลอดไฟประเภทอื่่�น ๆ
ที่่�มีีอยู่่�ในตลาดทั้้�งหมด  เมื่่�อเปรีียบเทีียบในแง่่ของการประหยััดเงิิน
ค่่าไฟฟ้้าจากการใช้้หลอดไฟ LED มีีตั้้ง� แต่่ 15-75 เปอร์์เซ็็นต์์ ขณะเดีียวกััน
หลอดไฟ LED นั้้�นใช้้พลัังงานเพีียง 60 วััตต์์ แต่่ให้้ค่่าความสว่่างมากถึึง
5,000 ลููเมน เมื่่�อเทีียบกัับหลอดไฟนีีออน
นอกจากการเปลี่่ย� นหลอดไฟแล้้ว ยัังจะซ่่อมแซมในส่่วนที่่�ชำรุุด 
พร้้อมทั้้�งติิดตั้้�งไฟส่่องสว่่างเพิ่่�มเติิมในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการแจ้้งเรื่่�องร้้องทุุกข์์
ตลอดจนบริิเวณที่่�อยู่่�ระหว่่างดำเนิินการโครงการก่่อสร้้างต่่าง ๆ ของ
เทศบาลฯ เหล่่านี้้�จะได้้รัับการสำรวจพื้้�นที่่�ในด้้านความปลอดภััยภายใน
เมืืองดอกจาน
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ชุุมชนด้้วย ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา เทศบาลฯ ได้้มีีการสั่่�งซื้้�อหลอดไฟ LED และ
ติิดตั้้�งไปกว่่า 1,000 หลอดแล้้ว   
สิ่่ง� หนึ่่�งที่่� ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เชื่่อ� ก็็คืือ
เมื่่อ� ชาวชุุมชนร้้องขอแล้้วเทศบาลฯ ดำเนิินการให้้ทัันทีี เขาจะมีีความสุุข
และภููมิิใจว่่าเสีียงของเขามีีพลังั “สำหรัับการเปลี่่ย� นหลอดไฟถืือว่่ารวดเร็็ว
เพราะเรารู้้�จุุดที่่�จะทำการติิดตั้้�งย่่อมทำให้้วางแผนการดำเนิินงานได้้ 
ฉะนั้้�น ทุุกซอกทุุกซอยทุุกมุุม  เทศบาลฯ จะดำเนิินการติิดตั้้�งหลอดไฟ
LED ให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่� จากที่่�เทศบาลฯ ได้้มีีการสำรวจจำนวนโคม
ไฟฟ้้าส่่องสว่่าง ภายในเทศบาลนครอุุดรธานีี มีีอยู่่�ราว 30,000 กว่่าโคม
แต่่การเปลี่่ย� นโคมไฟนั้้�น หากจะให้้มีีประสิิทธิิภาพจำเป็็นต้้องใช้้ระยะเวลา
นาน 3-4 ปีี” ดร.ธนดร กล่่าว
สำหรัับแผนการดำเนิินงาน ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้้าน
การก่่อสร้้างและติิดตั้้�งเสาไฟส่่องสว่่างภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
ประกอบด้้วย
การก่่อสร้้างและติิดตั้้ง� เสาไฟส่่องสว่่าง เสาสููง (แบบ High-mast)
ความสููง 25 เมตร พร้้อมหลอดไฟ Flood light LED กำลัังไฟไม่่น้้อยกว่่า
240 w 8 ชุุดต่่อเสา จำนวน 5 จุุด ดัังนี้้� บริิเวณทางเท้้ารอบวงเวีียนน้้ำพุุ 
บริิเวณเกาะกลางถนนประจัักษ์์ (แยกหน้้าสถานีีรถไฟ) บริิเวณทางเท้้า
สี่่�แยกถนนทองคำอุุทิิศ ติิดถนนโพศรีี (สี่่�แยกเจริิญโฮเต็็ล) บริิเวณรอบ
สวนสาธารณะหนองประจัักษ์์ฯ (แยกศาลเทพารัักษ์์) และบริิเวณรอบ
สวนสาธารณะหนองประจัักษ์์ฯ (สามแยกวงเวีียนถนนศุุภกิิจจรรยา
บรรจบ ถนนสาย ค 5)    
ปรัับปรุุงไฟฟ้้าส่่องสว่่างภายในสนามกีีฬาเทศบาลนครอุุดรธานีี
ได้้แก่่ บริิเวณสนามฟุุตบอล สนามฟุุตซอล และสนามบาสเกตบอล
การก่่ อ สร้้างและติิ ดตั้้� ง โคมไฟฟ้้ า สาธารณะบ้้านหนองใหญ่่
ถึึงคลองส่่งน้้ำประตููหลัังกองบิิน 23 แบบโคมไฟประหยััดพลัังงาน LED
แบบนวััตกรรม ขนาดกำลัังไฟ 120 วััตต์์ 75 ชุุด

ภารกิิจโครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเป็็นเคเบิิลใต้้ดินิ
เท้้าความกัันสัักเล็็กน้้อยถึึงจุุดเริ่่�มต้้นโครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุง
ระบบจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเป็็นเคเบิิลใต้้ดิิน มาจากการที่่� กระทรวงมหาดไทย
มีีนโยบายต้้ อ งการขัั บ เคลื่่� อ น “โครงการ 1 จัั ง หวัั ด 1 ถนนเพื่่� อ
เฉลิิมพระเกีียรติิ” เพื่่อ� ร่่วมเฉลิิมฉลองเนื่่อ� งในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีี
บรมราชาภิิเษก รััชกาลที่่� 10 จึึงได้้มอบหมายนโยบายให้้การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
ดำำ�เนิินการสนัับสนุุนตามภารกิิจของหน่่วยงาน ซึ่ง่� จัังหวััดอุุดรธานีี ได้้เลืือก
“ถนนทหาร” เข้้าโครงการดัังกล่่าว ให้้เป็็นถนนปลอดสายไฟฟ้้า

ซึ่่� ง ก่่ อ นเดิิ น หน้้าโครงการดัั ง กล่่ า ว  ทางเทศบาลฯ ได้้จัั ด ให้้
มีีการประชุุมเพื่่�อประชาสััมพัันธ์์และแสดงความคิิดเห็็นของประชาชนต่่อ
“โครงการงานก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบไฟฟ้้า 22 เควีี เป็็นระบบไฟฟ้้าใต้้ดิิน”
บริิเวณถนนทหาร ช่่วงวงเวีียนน้้ำพุุ-วงเวีียนอนุุสาวรีีย์์กรมหลวงประจัักษ์์
-มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี รวมระยะทางประมาณ 700 เมตร เมื่่อ� วัันที่่�
4 มิิถุุนายน 2563 หลัังจากผ่่านความเห็็นชอบ เทศบาลนครอุุดรธานีี
จึึงได้้ร่่วมกับั การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจัังหวััดอุุดรธานีี การประปาส่่วนภููมิิภาค
อุุดรธานีี ผู้้� ป ระกอบกิิ จ การเคเบิิ ล ทีี วีี และผู้้� ป ระกอบกิิ จ การสื่่� อ สาร
โทรคมนาคม ในการดำเนิินโครงการเป็็นพื้้�นที่่�แรกของเมืือง
อย่่างไรก็็ตาม ภายใต้้แนวคิิด  Walkable city ของเทศบาลนคร
อุุดรธานีีจึงึ ได้้เดิินหน้้าปรัับภููมิิทัศั น์์เมืือง เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ผู้้ค� นสร้้างพฤติิกรรม
การเดิินในชีีวิิตประจำวัันได้้อย่่างสะดวก ปลอดภััย เริ่่�มจากการร่่วมมืือกัับ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค จััดทำ “โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบจำหน่่าย
ไฟฟ้้าเป็็นเคเบิิลใต้้ดิิน” เพื่่�อลดปััญหาไฟฟ้้าตกหรืือไฟฟ้้าดัับในช่่วงมรสุุม
และลดปััญหาการตกหย่่อนกีีดขวางของสายไฟและสายเคเบิิลรวมถึึงเสา
ไฟฟ้้าล้้มกีีดขวางทาง เป็็นอัันตรายต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของประชาชน
โดยมีีเป้้าหมายของการดำเนิินการวางท่่อและบ่่อพัักสายระบบ
ไฟฟ้้าแรงต่่ำและแรงสููง บริิเวณถนนสายหลัักย่่านธุุรกิิจภายในเขตเทศบาล
นครอุุดรธานีี ทั้้�งหมด 4 ระยะ รวม 7.5 กิิโลเมตร สำหรัับโครงการก่่อสร้้าง
ปรัับปรุุงระบบจำหน่่ายไฟฟ้้าเป็็นเคเบิิลใต้้ดิิน ระยะที่่� 1 คืือ บริิเวณ ถ.อุุดรดุุษฎีี
(หอนาฬิิกา-วงเวีียนน้้ำพุุ) ถึึง ถ.โพศรีี (วงเวีียนน้้ำพุุ-สามแยกตััด ถ.อำเภอ)
รวมระยะทาง 1.3 กิิโลเมตร และหลัังจากที่่�การก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ พร้้อม

มีีการทดสอบระบบไฟฟ้้าแรงสููง-แรงต่ำ่ เรีียบร้้อยแล้้ว หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
จะดำเนิินการถอนเสาไฟฟ้้าและตััดจ่่ายระบบไฟฟ้้าบนดิินเข้้าสู่่�ระบบ
ไฟฟ้้าเคเบิิลใต้้ดิินรวมถึึงการตััดจ่่ายระบบสื่่�อสารของเหล่่าผู้้�ประกอบการ
กิิจการเคเบิิลทีีวี กิ
ี จิ การสื่่อ� สารโทรคมนาคม ก่่อนที่่�จะรื้้อ� ถอนเสาไฟทั้้�งหมด
ซึ่่� ง ปัั จ จุุบัั น ชาวเมืืองอุุดรที่่� อ าศัั ย อยู่่�ในละแวกดัั ง กล่่ า วคงเห็็ น ได้้ถึึ ง
ความเปลี่่ย� นแปลงถึึงบรรยากาศใหม่่ ๆ จากความเบาบางของสายไฟฟ้้าและ
สายสื่่อ� สารที่่�ได้้รัับการจััดระเบีียบอย่่างเป็็นระบบ ซึ่่ง� ประโยชน์์ที่่ป� ระชาชน
จะได้้รัับ ก็็คืือ การทำให้้ระบบไฟฟ้้ามีีความปลอดภััย น่่าเชื่่�อถืือมากขึ้้�น
เพราะระบบและอุุปกรณ์์ทั้้�งหมดมีีความทัันสมััยป้้องกัันน้้ำท่่วมขััง และ
มีีอายุุการใช้้งานที่่�ทนทาน
ส่่วนความคืืบหน้้าล่่าสุุดในช่่วงกลางเดืือนกุุมภาพัันธ์์ที่่�ผ่่านมา
สำนัักช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้เข้้าร่่วมในกิิจกรรม Kick Off รื้้�อถอน
สายสื่่�อสาร เสาไฟฟ้้าโครงการก่่อสร้้างระบบไฟฟ้้าใต้้ดิินเฉลิิมพระเกีียรติิ
ระยะที่่� 1 โดยมีีการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต  1 ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
(อุุดรธานีี) รื้้�อถอนสายสื่่�อสารและสายไฟฟ้้า เสาไฟฟ้้าออกจากพื้้�นที่่�
ตามโครงการก่่อสร้้างระบบไฟฟ้้าใต้้ดิินเฉลิิมพระเกีียรติิ ระยะที่่� 1 ทั้้�งนี้้�
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจัังหวััดอุุดรธานีี 2 มีีแผนงานรื้้อ� ถอนระบบไฟฟ้้าและ
สายสื่่�อสารบริิเวณการก่่อสร้้างระบบไฟฟ้้าใต้้ดิิน 1 จัังหวััด  1 ถนน เพื่่�อ
เฉลิิมพระเกีียรติิ เขตพื้้�นที่่� กฟฉ.1 จัังหวััดอุุดรธานีี จากบริิเวณห้้าแยกน้้ำพุุ
ถึึง บริิเวณหน้้ามหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี ระยะทาง 750 เมตร และ
ได้้ดำเนิินการรื้้�อถอนสายสื่่�อสารโทรคมนาคม  ออกจากเสาไฟฟ้้าเป็็นที่่�
เรีียบร้้อยอีีกหนึ่่�งจุุด 
ทั้้�งนี้้� เทศบาลนครอุุดรธานีี ยังั มีีโครงการปรัับปรุุงทางเท้้าบนถนน
อุุดรดุุษฎีี และถนนทหาร โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะทำการปรัับปรุุงทางเท้้าด้้วย
“กระเบื้้�องคอนกรีีต” บริิเวณถนนอุุดรดุุษฎีี (ช่่วงห้้าแยกน้้ำพุุ-อนุุสาวรีีย์์
กรมหลวงประจัักษ์์) และถนนทหาร (ช่่วงอนุุสาวรีีย์์กรมหลวงประจัักษ์์สามแยกตััดกับั ซอยจิินตคาม) โดยเมื่่อ� มีีการนำสายไฟฟ้้าลงใต้้ดิินเรีียบร้้อย
แล้้วจึึงจะทำการปรัับปรุุงภููมิิทัศั น์์ ปููกระเบื้้�อง จััดระเบีียบทางเท้้าให้้สวยงาม
ตามลำดัับต่่อไป
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เมืืองดอกจาน

นครอุุดร น่่าอยู่่�

“เมนููแก้้จน”

TPMAP และ Thai QM

ยกระดัับการสำำ�รวจข้้อมููลครััวเรืือนแบบพุ่่�งเป้้า

แก้้ปััญหาความยากจนแบบยั่่�งยืืน

ปััญหาความยากจนเป็็นปััญหาใหญ่่ระดัับประเทศที่่�มีีนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ที่่�มอบหมายให้้องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนนโยบายเพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนได้้อย่่างเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่าง
ตรงจุุด  โดยมีีเกณฑ์์การสำำ�รวจการตกเกณฑ์์ทั้้�งหมด  5 ด้้าน คืือ 1.ด้้านสุุขภาพ 2.ด้้านความเป็็นอยู่่�  3.ด้้านการศึึกษา
4.ด้้านรายได้้ 5.ด้้านการเข้้าถึึงบริิการรััฐ
TPMAP คืือ ระบบบริิหารจััดการข้้อมููลการพััฒนาคนแบบชี้้�เป้้า (Thai People Map and Analytics Platform)
ซึ่่�งได้้รัับการพััฒนาต่่อยอดจากระบบบริิหารจััดการข้้อมููลคนจนแบบชี้้�เป้้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform)
ให้้สามารถครอบคลุุมปััญหาที่่ก� ว้้างขึ้้น� เช่่น เด็็กแรกเกิิด การศึึกษา ผู้้�สููงอายุุ การพััฒนาสภาพที่่อ� ยู่่�อาศััย ซึ่่ง� ทำำ�ให้้การแก้้ปัญ
ั หา
ตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมายมากขึ้้น� และสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้้ปัญ
ั หาให้้ตรงกัับความต้้องการหรืือสภาพปััญหาได้้
หลัักการทำำ�งานของ TPMAP คืืออาศััยข้้อมููลจากหลายแหล่่งมายืืนยัันซึ่่�งกัันและกััน โดยในปััจจุุบัันใช้้สมมติิฐานว่่า
คนที่่�ได้้รัับการสำำ�รวจว่่าจน (survey-based) และยัังมาลงทะเบีียนว่่าจนอีีกด้้วย (register-based) น่่าจะเป็็นคนจนเป้้าหมาย
ที่่ต้� อ้ งการความช่่วยเหลืือเร่่งด่่วน ดัังนั้้�น TPMAP จึึงตั้้�งต้้นโดยใช้้ข้อ้ มููลความจำำ�เป็็นพื้้�นฐานจากกรมการพััฒนาชุุมชน และข้้อมููล
ผู้้�ลงทะเบีียนสวััสดิิการแห่่งรััฐจากกระทรวงการคลัังมายืืนยัันซึ่่�งกัันและกััน
เมืืองดอกจาน

38

นายจีีรภาส แสงตะวงษ์์ นัักพััฒนาชุุมชนชำนาญการ

นายจีีรภาส แสงตะวงษ์์ นักั พััฒนาชุุมชนชำนาญการ กล่่าวถึึง
ความเป็็นมาของ เมนููแก้้จน TPMAP และ Thai QM ว่่า “เป็็นนโยบาย
จากพลเอกประยุุทธ์์ จันั ทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี ที่่ต้้� องการแก้้ปััญหา
ความยากจน ให้้ประชาชนมีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างยั่่�งยืืน
จึึ งมอบนโยบายมาที่่�ก ระทรวงมหาดไทย ครั้้�งแรกการหากลุ่่�ม
เป้้ า หมายที่่� ย ากจน เป็็ น การนำจากข้้อมููลจากฐานข้้อมููลที่่� ไ ด้้
ลงทะเบีียนบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ  ซึ่่�งเป็็นฐานข้้อมููลจากข้้างบน
ลงล่่าง เป็็นฐานข้้อมููลจากส่่วนกลางที่่�ส่่งข้้อมููลลงมาให้้ทางท้้องถิ่่�น
ลงไปสำรวจข้้อเท็็จจริิงว่่าตกเกณฑ์์ยากจนด้้านต่่าง ๆ จริิงหรืือไม่่
ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีของเรามีีรายชื่่�อให้้ลงไปสำรวจทั้้�งสิ้้�น
112 ครััวเรืือน เมื่่อ� ลงพื้้�นที่่�สำรวจจริิงเหลืือเพีียง 86 ครััวเรืือน เพราะ
บางครััวเรืือนย้้ายออกไปแล้้ว หรืือเสีียชีีวิิต  และเมื่่�อสำรวจตาม
เกณฑ์์การตกเกณฑ์์ทั้้ง� 5 ด้้าน คืือ 1.ด้้านสุุขภาพ 2.ด้้านความเป็็นอยู่่�
3.ด้้านการศึึกษา 4.ด้้านรายได้้  5.ด้้านการเข้้าถึึงบริิการรััฐ  เราจึึง
ลงพื้้�นที่่�กลัับไปตรวจสอบจาก 86 ครััวเรืือนใหม่่อีีกครั้้�ง และพบว่่า
ในบางครััวเรืือนก็็ไม่่ได้้ตกเกณฑ์์จริิง อย่่างเช่่น เมื่่�อไปสำรวจแล้้ว
พบว่่าที่่�บ้้านมีีรถยนต์์ มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�มั่่�นคงไม่่ตกเกณฑ์์อย่่างที่่�
แจ้้งมาจริิง หรืือบางครััวเรืือนที่่�ตกเกณฑ์์แต่่สามารถพึ่่�งพาตััวเองได้้
ไม่่ต้้องพึ่่�งพาการช่่วยเหลืือจากภาครััฐแล้้ว เราจะตััดออก จากที่่�สำรวจ
86 ครััวเรืือน จึึงเหลืือเพีียง 10 ราย ที่่�จำเป็็นต้้องเข้้าไปช่่วยเหลืือ
อย่่างเร่่งด่่วน หากไม่่เร่่งเข้้าช่่วยเหลืือจะอยู่่�ในสภาวะลำบาก ซึ่ง่� เป็็น
ข้้อมููลที่่�เทศบาลได้้รัับมาทบทวนคืือข้้อมููลจากฐานข้้อมููลส่่วนกลาง
ที่่�สำรวจจากบนลงล่่าง TPMAP”
“เมื่่� อ เราได้้มีีก ารลงพื้้�น ที่่�เพื่่�อสำรวจทบทวนข้้อมููลแล้้ว
เราได้้มีีการบููรณาการจากทุุกภาคส่่วน เพื่่อ� เข้้ามาเป็็นแม่่งานในการ
ช่่วยเหลืือในแต่่ละด้้าน เช่่น หากตกเกณฑ์์ในด้้านสุุขภาพ  ผู้้�ที่่�จะ
เข้้ามาดููแลคืือ สาธารณสุุขจัังหวััด หากตกเกณฑ์์เรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััย
จะเป็็นพััฒนาชุุมชนจัังหวััด หรืือเจ้้าของพื้้�นที่่�อย่่างเทศบาลของเรา
จะมาดููว่่าสามารถช่่วยเหลืือเรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััยได้้หรืือไม่่ หรืือหาก
ตกเกณฑ์์เรื่่�องรายได้้ ก็็จะเป็็นกรมแรงงานที่่�จะเข้้ามาดููว่่า สามารถ
จััดหางานให้้เขาได้้หรืือไม่่ หรืือเทศบาลมีีแนวทางสร้้างอาชีีพ หรืือ
ให้้เงิินสงเคราะห์์ช่่วยเหลืือได้้หรืือไม่่ หรืืออย่่างบางรายที่่�ตกเกณฑ์์
เรื่่อ� งรายได้้และสุุขภาพไม่่เอื้้อ� อำนวยในการสร้้างอาชีีพ ก็จ็ ำเป็็นต้้อง

มีีการช่่วยเหลืืออย่่างเด็็ดขาด เบ็็ดเสร็็จเพราะเขาไม่่สามารถต่่อยอดได้้
ไม่่สามารถส่่งเสริิมอาชีีพให้้เขาได้้  อย่่างนี้้�เราต้้องมีีการวางแผน
ช่่วยกัันในระดัับอำเภอว่่าจะมอบเงิินเยีียวยาหรืือช่่วยเหลืือเขา
อย่่างไร” นายจีีรภาส แสงตะวงษ์์ กล่่าวต่่อถึึงการใช้้ข้้อมููลTPMAP
และขั้้น� ตอนหลัังจากการลงพื้้�นที่่�สำรวจข้้อมููลครััวเรืือนแบบพุ่่�งเป้้า
“ต่่อจากนี้้�ในปีีงบประมาณ 2566 จะปรัับเปลี่่ย� นเป็็นระบบ
Thai QM คืือ การสำรวจจากข้้างล่่างขึ้้�นข้้างบน เป็็นการที่่�เทศบาล
หรืือท้้องถิ่่�นลงสำรวจเอง และคีีย์์ข้้อมููลเข้้าสู่่�ฐานระบบ ข้้อมููลก็็จะ
ถููกส่่งจากข้้างล่่างขึ้้�นข้้างบน เพราะมีีบางครััวเรืือนที่่�ตกสำรวจจาก
ฐานข้้อมููล TPMAP เพราะไม่่ได้้เข้้าถึึงการลงทะเบีียนบััตรสวััสดิิการ
แห่่งรััฐ ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2566 เป็็นต้้นไปจะใช้้ฐานข้้อมููลระบบ
Thai QM เข้้ามาแก้้ปััญหาในเรื่่�องนี้้�” นายจีีรภาส แสงตะวงษ์์
กล่่าวทิ้้�งท้้าย
ถืือเป็็ น อีี ก หนึ่่� ง บทบาทที่่� ก องสวัั ส ดิิ ก ารสัั ง คม  เทศบาล
นครอุุดรธานีี ได้้มีีส่่วนร่่วมในการทบทวนข้้อมููลและนำข้้อมููลจาก
TPMAP มาใช้้เพื่่�อตอบนโยบายการแก้้ไขปััญหาความยากจนและ
หาแนวทางเข้้าช่่วยเหลืือผู้้�ยากจนภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
ได้้อย่่างตรงจุุด โดยไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง ซึ่่�งในอนาคตการนำระบบ
Thai QM มาใช้้ จะสามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างตรงจุุดมาก
ยิ่่�งขึ้้�น และสามารถช่่วยเหลืือประชาชนได้้อย่่างครบถ้้วนโดยไม่่ทิ้้�ง
ใครไว้้ข้้างหลััง
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มอบถุุงยัังชีีพบรรเทาความยากจน
กลุ่่�มตกสำรวจจากฐานข้้อมููล TPMAP

TPMAP เป็็นการสำำ�รวจข้้อมููลจากฐานข้้อมููลที่่�ได้้ลงทะเบีียนบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ ซึ่่�งเป็็นการสำำ�รวจข้้อมููลจากบน

ลงล่่าง ทำำ�ให้้มีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ตกสำำ�รวจเพราะไม่่ได้้ลงทะเบีียนบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐอยู่่�จำ�ำ นวนมาก ทำำ�ให้้ ไม่่มีีข้้อมููลในระบบ
ตรวจสอบทบทวน เพื่่�อรัับความช่่วยเหลืือจากรััฐ การเปลี่่�ยนแปลงระบบสำำ�รวจข้้อมููลจาก TPMAP เป็็นระบบ Thai QM ใน
ปีีงบประมาณ 2565 จึึงเป็็นการแก้้ปััญหากลุ่่�มตกสำำ�รวจ เพราะเป็็นการสำำ�รวจจากท้้องถิ่่�นลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจโดยตรงและส่่งข้้อมููล
เข้้าสู่่�ฐานข้้อมููลจากล่่างขึ้้�นบน ทำำ�ให้้การสำำ�รวจตรวจสอบมีีประสิิทธิิภาพและเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างชััดเจนตรงจุุดยิ่่�งขึ้้�น
สำำ� หรัั บ การลงพื้้� น ที่่� ต รวจสอบ และ
พบว่่ายัังมีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่ต� กสำำ�รวจ นายวัันชััย
จัันทร์์พร รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี 
ได้้มอบหมายให้้เทศบาลนครอุุดรธานีี สำำ�รวจ
รายชื่่อ� กลุ่่�มตกสำำ�รวจและส่่งรายชื่่อ� เพื่่อ� จััดหา
ถุุงยัังชีีพจากสภากาชาดโดยมีีข้้าวสาร อาหารแห้้ง
เครื่่�องนอน เครื่่�องนุ่่�งห่่ม มาช่่วยเหลืือกลุ่่�ม
ตกหล่่นเบื้้�องต้้น ซึ่่�งปััจจุุบัันพบว่่ามีีรายชื่่�อ
ที่่�ตกสำำ�รวจจำำ�นวน 14 รายชื่่�อ จึึงได้้ลงพื้้�นที่่�
เพื่่�อช่่วยเหลืือบรรเทาความยากจนสำำ�หรัับ
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ตกสำำ�รวจเบื้้�องต้้น
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“ช่่วยเหลืือสงเคราะห์์เงิินช่่วยเหลืือผู้้�ประสบปััญหาความเดืือดร้้อน
(เงิินเยีียวยาเบื้้�องต้้น) รายละ 3,000 บาท 1 ในปีีสามารถรัับได้้ไม่่เกิิน
3 ครั้้�ง แต่่ต้้องผ่่านการประชุุมพิิจารณากลั่่น� กรองโดยคณะกรรมการ
ช่่วยเหลืือ เทศบาลนครอุุดรธานีี โดยมีี นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ รองนายก
เทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานเสีียก่่อน สำหรัับการช่่วยเหลืือ
ในด้้านที่่�อยู่่�อาศััยเบื้้�องต้้นยัังไม่่สามารถเข้้าช่่วยเหลืือได้้  เนื่่�องจาก
เป็็นกลุ่่�มที่่�ไปสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยในที่่�ดินิ ของเอกชน และได้้ทำสััญญาเช่่า
ที่่�ดิินในราคา 500 บาทต่่อปีี ทำให้้เทศบาลนครอุุดรธานีีไม่่สามารถ
เข้้าไปดููแลแก้้ปััญหาในด้้านที่่�อยู่่�อาศััยได้้ โดยกลุ่่�มตกสำรวจมัักเป็็น
กลุ่่�มยากจนและไม่่มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักแหล่่ง และใช้้วิิธีีการใส่่ชื่่�อ
ไปอยู่่�ในทะเบีียนบ้้านของเพื่่อ� นบ้้านเพื่่อ� ทำบััตรประชาชน และไม่่ได้้
ลงทะเบีียนรัับบััตรสวััสดิิการของรััฐ แนวทางการแก้้ปััญหาและช่่วยเหลืือ
คนกลุ่่�มนี้้� จะมีีการหารืือและหาแนวทางการช่่วยเหลืือต่่อไป”
แก้้ปััญหาความยากจนแบบพุ่่�งเป้้า TPMAP และ Thai QM
เป็็นแนวทางในการสำรวจและนำมาบููรณาการทำงานร่่วมกัันอย่่าง
เป็็นระบบเพื่่อ� ช่่วยเหลืือบรรเทาความเดืือดร้้อน ลดความเหลื่่อ� มล้้ำ
และแก้้ปัั ญ หาความยากจนของประชาชนในทุุกมิิ ติิ อ ย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ให้้ประชาชนมีีคุุณภาพชีีวิติ และความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขึ้้ี น� จากความช่่วยเหลืือ
ของท้้องถิ่่น� และภาครััฐ เพื่่อ� พััฒนาคนทุุกช่่วงวััยให้้ยั่่�งยืืนโดยไม่่ทิ้้ง� ใคร
ไว้้ข้้างหลััง ตามกรอบนโยบาย Sustainable City เมืืองน่่าอยู่่�อย่่าง
ยั่่�งยืืน ของเทศบาลนครอุุดรธานีี
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เปลี่่�ยนเมืืองให้้เป็็น Walkable City
จััดโซนนิ่่�ง เชื่่�อมโยง 5 ย่่านวััฒนธรรม

นครอุุดรธานีี เป็็นเมืืองที่่�มีีความโดดเด่่นด้้านความ
หลากหลายทางวััฒนธรรมแทรกซึึมอยู่่�ทุุกมุุมเมืือง ไม่่ว่่า
จะเป็็นกลุ่่�มชาวไทยพุุทธ ชาวไทยเชื้้�อสายจีีน ชาวไทยเชื้้�อสาย
เวีียดนาม ชาวไทยมุุสลิิม รวมไปถึึงกลุ่่�มชาวต่่างชาติิที่่�มา
ท่่องเที่่�ยวหรืือมาอยู่่�อาศััยในประเทศไทย ซึ่่�งกลุ่่�มคนเหล่่านี้้�
มัักจะรวมตััวผสมผสานอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุขเป็็นชุุมชน
ในละแวกใกล้้เคีียงกััน ความหลากหลายทางวััฒนธรรมนี้้�จึึง
มีีความโดดเด่่ดน่า่ สนใจ และสามารถนำำ�สิ่ง่� เหล่่านี้้�มาออกแบบ
ในการจััดโซนนิ่่�งและทำำ�ให้้เป็็นถนนสายวััฒนธรรมเชื่่�อมโยง
การท่่องเที่่�ยว กระตุ้้�นเศรษฐกิิจในเขตเมืือง

จากนโยบายที่่�ถููกบรรจุุไว้้ในแผนการพััฒนาพื้้�นที่่�เทศบาล
นครอุุดรธานีี ของดร.ธนดร พุุทธรัั ก ษ์์ นายกเทศมนตรีี น ครอุุดรธานีี และคณะผู้้� บริิหาร นโยบายที่่�โดดเด่่น คืือ การแก้้ไข
ปััญหาสาธารณููปโภคและโครงสร้้างพื้้�นฐานภายในเขตเมืือง ทำให้้
นครอุุดรธานีีเป็็น Walkable City ซึ่่�งปััจจุุบัันก็็ได้้มีีหลากหลาย
โครงการนำร่่องที่่�ได้้เริ่่มด
� ำเนิินการให้้เห็็นเป็็นรููปธรรม เช่่น โครงการ
ปรัับปรุุงทางเท้้าถนนโพศรีี ช่่วงตััดกัับ ถนนมุุขมนตรีี-สะพานดำ
โครงการที่่�อยู่่�ในระหว่่างหาผู้้�ว่่าจ้้าง เช่่นโครงการปรัับปรุุงทางเท้้า
เมืืองดอกจาน
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สี่่�แยกหอนาฬิิกา-ห้้าแยกน้้ำพุุ-ถนนโพศรีี (ช่่วงห้้าแยกน้้ำพุุถึึง
สามแยกตัั ดกัั บ ถนนอำเภอ) โดยมีี เ ป้้ า หมายในการฟื้้� น ฟููย่่ า น
เศรษฐกิิ จ เมืืองอุุดรที่่� เ คยคึึ ก คัั ก อย่่ า งบริิ เ วณห้้าแยกศููนย์์ ก ลาง
การค้้าของเมืืองอุุดรในอดีีตที่่�ปััจจุุบัันซบเซาลงไป โครงการที่่�ได้้รัับ
การอนุุมััติผ่ิ า่ นที่่�ประชุุมสภาแล้้ว เช่่น โครงการปรัับปรุุงทางเท้้าและ
ผิิวจราจรบริิเวณถนนนเรศวร จากสามแยกตััดกับั ถนนโพศรีี-วััดทิพิ ยนิิมิติ ร
(วััดป่า่ บ้้านจิิก)  โครงการปรัับปรุุงทางเท้้า ถ.ศรีีสุุข 2 เวีียดนามทาวน์์
(Vietnam Town) ซึ่่ง� เป็็นความตั้้�งใจที่่�จะจััดโซนนิ่่�งเชื่่อ� มโยงผสมผสาน
ถนนสายวััฒนธรรมในละแวกนั้้�นเข้้าด้้วยกััน
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีีกล่่าว
ในที่่�ประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยวิิสามััญ สมััยที่่� 1 ครั้้�งที่่� 1
ประจำปีี พ.ศ. 2565 เมื่่อ� วัันที่่� 12 พฤษภาคมที่่�ผ่า่ นมา เพื่่อ� ขออนุุมััติิ
ใช้้เงิินสะสมเพื่่�อก่่อสร้้างถนนศรีีสุุข 2 เป็็นจำนวนเงิิน 3 ล้้านบาท
โดยได้้ชี้้�แจงรายละเอีียดว่่าเป็็นความตั้้�งใจที่่�จะเชื่่�อมโยงและสร้้าง
แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
ต่่อเนื่่�องจากโครงการปรัับปรุุงทางเท้้าถนนนเรศวร เพื่่�อสร้้างถนน
วััฒนธรรมแหล่่งท่่องเที่่�ยวใหม่่ในตััวเมืือง โดยมีีรายละเอีียดในการ
เชื่่�อมโยง 3 วััฒนธรรม คืือ

1. ถนนสายธรรมะใจกลางเมืือง คืือบริิเวณถนนนเรศวร หรืือ
ถนนเส้้นวััดทิิพยนิิมิิตร (วััดป่่าบ้้านจิิก) ซึ่่�งในทุุกเช้้าจะมีีพระจาก
วััดป่่าบ้้านจิิกเดิินออกมาบิิณฑบาต มีีประชาชนตั้้�งแถวรอตัักบาตร
กัั น เป็็ น ทิิ ว แถวสวยงาม  และยัั ง ถููกจัั ด ให้้เป็็ น หนึ่่� ง ในโปรแกรม
ท่่องเที่่�ยวธรรมะของการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย นอกจากนี้้�
ถนนเส้้นนี้้�ยังั เป็็นย่่านที่่�มีร้้ี านอาหารหลากหลายร้้านเรีียงรายตลอด
สองข้้างทาง มีีร้้านอาหารเก่่าแก่่ที่่มี� ชื่ี อ่� เสีียง ทั้้�งร้้านก๋๋วยเตี๋๋ย� ว อาหาร
ส้้มตำ และคาเฟ่่ชื่อ่� ดัังอีีกมากมาย หากพััฒนาต่่ออีีกนิิดก็จ็ ะสามารถ
ทำเป็็นย่่านท่่องเที่่�ยวได้้ตั้้�งแต่่เช้้าจรดเย็็น
2. สี่่�แยกคุ้้�มแขก ซึ่่�งต่่อเนื่่�องจากถนนนเรศวรตััดกัับถนน
ศรีีชมชื่่น� โซนนี้้�ก็เ็ ป็็นอีีก 1 โซนที่่�น่า่ สนใจ เพราะเป็็นย่่านที่่�อยู่่�อาศััย
ของชาวไทยมุุสลิิม ที่่ค� นอุุดรรู้้�จัักกัันในชื่่�อคุ้้ม� แขก หรืือคุ้้�มบ้้านแขก
มีีมััสยิิดกููวะติิลอิิสลาม  (มััสยิิดกลาง) โดดเด่่นอยู่่�ริิมถนน และมีี
ร้้านอาหารมากมาย รวมถึึงร้้านอาหารฮาลาลให้้บริิการอีีกด้้วย
3. ถนนศรีีสุุข 2 ต่่อเนื่่อ� งมาจากถนนอำเภอและถนนนเรศวร
โซนนี้้�คืือแหล่่งชุุมชนของชาวไทยเชื้้�อสายเวีียดนาม ที่่�มีีชาวไทย
เชื้้�อสายเวีียดนามที่่�อพยพมาตั้้�งถิ่่�นฐานในประเทศไทยมาตั้้�งแต่่
พ.ศ. 2489 ซึ่่ง� บริิเวณนี้้�จะพััฒนาให้้เป็็นพื้้�นที่่�เชิิงวััฒนธรรม (Vietnam
Town) โดยจะมีีการปรัับปรุุงทางเท้้า ผิิวจราจร และซุ้้�มประตูู 
พร้้อมขอความร่่วมมืือกัับประชาชนในชุุมชนตกแต่่งบ้้านเรืือนให้้มีี
กลิ่่�นอายของความเป็็นเวีียดนาม เพื่่�อให้้เป็็นจุุดเด่่นดึึงดููด ส่่งเสริิม
ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวแห่่งใหม่่ของจัังหวััดอุุดรธานีี
นอกจากนี้้�ยังั ได้้กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่าหลัังจากนี้้�จะขออนุุมััติจิ าก
ที่่�ประชุุมสภาในโครงการปรัับปรุุงทางเท้้าไปยัังถนนสััมพัันธมิิตร
ซึ่่�งมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติินิิยมมาท่่องเที่่�ยว
เป็็นจำนวนมาก และโครงการปรัับปรุุงพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน
บริิเวณศููนย์์วััฒนธรรมไทย-จีีน ศาลเจ้้าปู่่�-ย่่า ให้้เป็็น (China
Town) ซึ่่�งจะทำให้้เมืืองมีีความน่่าสนใจจากโซนนิ่่�งโดยเชื่่�อมโยง
5 วััฒนธรรมเข้้าด้้วยกัันได้้อย่่างโดดเด่่นและลงตััว
ไม่่เพีียงแค่่การปั้้�นเมืืองให้้เป็็น Walkable City ด้้วยการ
แบ่่งโซนนิ่่�งเชื่่อ� มโยงถนนวััฒนธรรมเท่่านั้้�น การออกแบบทางเท้้าจะ
ต้้องยึึดหลััก Universal Design ที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้งานของประชาชน
ทุุกเพศทุุกวััย รวมถึึงผู้้�ใช้้วีีลแชร์์และคนพิิการให้้สามารถใช้้งาน
ทางเท้้าได้้อย่่างสะดวกปลอดภััย
นอกจากนี้้�เทศบาลนครอุุดรธานีียัังมีีนโยบายสร้้างเมืือง
ให้้ปลอดภััยเหมาะกัับการเดิินเที่่�ยว  โดยร่่วมกัับกองบัังคัับการ
ตำรวจภููธรจัังหวััดอุุดรธานีี กองบััญชาการตำรวจภาค 4 กำหนดพื้้�นที่่�
นำร่่อง “อุุดรธานีีเซฟตี้้�โซน 4.0” เมืืองปลอดอาชญากรรม ที่่�ถนน
ทั้้�งสายจะต้้องสว่่าง ทางเดิินจะต้้องสะดวกและปลอดภััย พร้้อมติิด
กล้้องวงจรปิิด CCTV อย่่างครอบคลุุมตามสถานที่่�ชุุมชนต่่าง ๆ แล้้ว 
1,268 ตััว มีีกล้้องตรวจจัับความเร็็วรถยนต์์ เข้้า-ออกเมืือง ระบบ
ต่่าง ๆ 15 จุุด 63 ตััว จุุดบอด จุุดอัับสายตา รวมถึึงการเชื่่�อมต่่อ
ข้้อมููลจากกล้้องวงจรปิิดให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจสามารถติิดตามความ
เคลื่่�อนไหวของเมืืองได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง

การจััดโซนนิ่่�งของเมืืองเพื่่�อเป็็นการสร้้างแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ทางวััฒนธรรมใหม่่ ๆ ให้้เมืืองมีีความน่่าสนใจ และยัังถืือเป็็น
การเตรีียมความพร้้อมในการเป็็นเจ้้าภาพจััดงานมหกรรมพืืชสวนโลก
และ เจ้้าภาพจััดมหกรรมกีีฬาแห่่งชาติิ ในอีีก 4 ปีีข้้างหน้้า เพื่่�อให้้
เมืืองมีีศัักยภาพในการรัับรองนัักท่่องเที่่�ยว ทั้้�งในด้้านการเดิินทาง
ท่่องเที่่�ยว ด้้านเศรษฐกิิจ พร้้อมสู่่�การเป็็นศููนย์์กลางของการค้้า
การลงทุุน ยกระดัับการท่่องเที่่�ยวชุุมชนในจัังหวััดให้้เป็็นที่่�รู้จั้� กั และ
ดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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ทุุกปััญหา เจอ แจ้้ง จบ

ผ่่าน “ระบบบริิการออนไลน์์ร้้องทุุกข์์”
               เทศบาลนครอุุดรธานีี

น้ำำ��ไหล ไฟสว่่าง ทางสะดวก คืือสิ่่ง� สำำ�คัญั กัับชีีวิิตความเป็็นอยู่่�

ของประชาชน ที่่เ� ทศบาลนครอุุดรธานีีตั้้�งใจอย่่างเต็็มที่่ใ� นการบริิการประชาชน
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน สาธารณููปโภคต่่าง ๆ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวก
ให้้ประชาชนมีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีที่่�สุุดในทุุกด้้าน ไม่่เพีียงแค่่การพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐาน สาธารณููปโภค ต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้รองรัับและทัันต่่อการขยายตััว
ของเมืืองที่่�เติิบโตอย่่างรวดเร็็วและมาพร้้อมกัับปััญหาเล็็ก ๆ ไปจนถึึง
ปััญหาใหญ่่ที่�่อาจจะส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิต ทรััพย์์สิิน สุุขภาพของประชาชน
การสร้้างระบบบริิการที่่พร้
� อ้ มรองรัับการเติิบโตของเมืืองและรัับรู้้�ปัญ
ั หาของ
ประชาชน เพื่่�อแก้้ ไขปััญหาเหล่่านั้้�นอย่่างทัันท่่วงทีีจึึงเป็็นอีีกส่่วนสำำ�คััญที่่�ช่่วยเติิมเต็็มการขยายตััวของเมืืองอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
“ระบบบริิการออนไลน์์ร้้องทุุกข์์” ของเทศบาลนครอุุดรธานีี ไม่่เพีียงแต่่แค่่อำำ�นวยความสะดวกให้้ประชาชนในแง่่ของการเดิินทาง
ซึ่่�งแต่่เดิิมเมื่่�อประชาชนต้้องการร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์ หรืือแจ้้งปััญหาต่่าง ๆ ประชาชนต้้องเดิินทางเข้้ามาเขีียนคำำ�ร้้องด้้วยตนเองที่่�สำำ�นัักงาน
เทศบาลนครอุุดรธานีี ทำำ�ให้้ทั้้�งเสีียเวลา เสี่่�ยงต่่อการแออััด และกว่่าจะตามเรื่่�องได้้ต้้องใช้้เวลารอนาน แต่่เมื่่�อได้้ทำำ�เทคโนโลยีีและสร้้าง
“ระบบบริิการออนไลน์์ร้้องทุุกข์์” ทำำ�ให้้ประชาชนสะดวกสบายมากอย่่างยิ่่�ง เพราะไม่่ว่่าจะพบปััญหา ขััดข้้องที่่�ไหน ก็็สามารถแจ้้งได้้
ทัันใจ ผ่่านระบบโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องดาวน์์โหลด Application ให้้เปลืืองพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลในมืือถืือ เพีียงสแกน QR CODE แล้้วกรอกข้้อมููล
ไม่่กี่่�ขั้้�นตอน เรื่่�องร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์ของประชาชนก็็จะถููกส่่งตรงไปที่่�ระบบของส่่วนงานที่่�รัับผิิดชอบต่่าง ๆ และเทศบาลนครอุุดรธานีี
จะส่่งเจ้้าหน้้าที่่�ลงพื้้�นที่่�เพื่่�อทำำ�การตรวจสอบ และแก้้ ไขปััญหาให้้ประชาชนได้้อย่่างรวดเร็็ว ทัันใจ
เมืืองดอกจาน
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ขั้้�นตอนง่่าย ๆ ในการแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์

1. สแกน QR Code
2. กรอกข้้อมููลผู้้แ� จ้้ง โดยกรอกหมายเลขบััตรประชาชน
13 หลััก ชื่่�อ-นามสกุุล ที่่�อยู่่� เบอร์์โทร หรืืออีีเมล หรืือ ID Line
ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�สามารถติิดต่่อกลัับได้้
3. กรอกรายละเอีียด เรื่่�องที่่�ต้้องการแจ้้งปััญหา พร้้อม
อััพโหลดรููปภาพ สถานที่่�หรืือจุุดที่่�เกิิดปััญหา
4. เมื่่�อบัันทึึกข้้อมููลแล้้ว  ผู้้�แจ้้งจะได้้รัับรหััสเพื่่�อตรวจ
สอบและติิดตามผลการแก้้ไขปััญหา
นอกจาก “ระบบออนไลน์์ร้้องทุุกข์์” เทศบาลนครอุุดรธานีียัังมีีช่่องทางออนไลน์์อื่่�น ๆ ในการติิดต่่อ แจ้้งข้้อ
เสนอแนะ แจ้้งเรื่่อ� งร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์ได้้อีีกหลากหลายช่่องทาง
ไม่่ว่่าจะเป็็น

1

2

3

4

1. 1132 สายด่่วนเทศบาลนครอุุดรธานีี
2. 199 สายด่่วนงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
3. Line Official : @Udon City
4. Application @นครอุุดรธานีี

15 ปััญหาหลัักที่่�รัับแจ้้ง

1. ความสะอาด ขยะ
2. ไฟฟ้้า-น้้ำประปาขััดข้้อง
3. ไฟถนน สััญญาณจราจรเสีีย
4. ถนน ทางเท้้าชำรุุด
5. อาคารสถานที่่�ชำรุุด
6. อุุปกรณ์์ครุุภััณฑ์์ชำรุุด
7. จุุดเสี่่�ยง อัันตราย
8. สาธารณภััย : น้้ำท่่วม ไฟไหม้้ เผาไหม้้ 
9. ตััดต้้นไม้้ 
10. ขอความช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน
11. ปััญหามลพิิษที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาพ กลิ่่�น เสีียง
12. สััตว์์เลื้้�อยคลาย สััตว์์มีีพิิษ
13. แจ้้งเบาะแสทุุจริิต 
14. แจ้้งข้้อเสนอแนะ
15. แจ้้งปััญหาอื่่�น ๆ
ระบบบริิการทางออนไลน์์ โดยการนำเทคโนโลยีีที่่�ประชาชนเข้้าถึึงมาใช้้โดยยึึดความสะดวกของประชาชนเป็็นสำคััญ และยัังช่่วย
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพลดภาระการทำงานของเจ้้าหน้้าที่่� ช่่วยยกระดัับการมีีส่่วนร่่วมของพลเมืืองให้้เชื่่�อมโยงกัับการพััฒนาเมืือง และแก้้ปััญหา
ให้้ตรงกัับความต้้องการของประชาชนได้้อย่่างตรงจุุดและมีีประสิิทธิิภาพ ได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา
45
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เทศบาลฯ  ใส่่ใจสุุขภาพ

บริิการเบ็็ดเสร็็จ
ภารกิิจห่่วงใยใส่่ใจ “ผู้้�ป่่วยสีีเขีียว”
แม้้ว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 จะกำำ�ลัังเข้้าสู่่�การเป็็นโรคประจำำ�ถิ่่�น แต่่ภารกิิจในการป้้องกัันและยัับยั้้�ง
เพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจในการดำำ�รงชีีวิิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีนั้้�น ยัังคงเดิินหน้้าอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่อ� ง นอกจากประชาชน
ทั่่�วไปจะสามารถเข้้ารัับบริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ได้้ที่โ่� รงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีีแล้้ว ปััจจุบัุ นั เทศบาลฯ ยัังอำำ�นวยความสะดวก
ให้้แก่่กลุ่่�มผู้้�ป่่วยสีีเขีียวที่่�แสดงอาการน้้อยหรืือที่่�ไม่่แสดงอาการของโรคโควิิด-19 เลย ให้้สามารถเข้้าถึึงการรัักษาและป้้องกัันตนเองจาก
ผู้้�ใกล้้ชิิดได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

เปิิดภารกิิจประเมิินที่่�พัักอาศััย สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย COVID-19
Home Isolation เป็็นหนึ่่�งในแนวทางการดููแลผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ในสถานที่่�พัักอาศััย โดยจะเป็็นผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีอาการหรืือมีีอาการ
เพีียงเล็็กน้้อย ภายใต้้การกำกัับ ติิดตามของทีีมบุุคลากรทางการแพทย์์
หลัังจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ในช่่วงปลายปีี พ.ศ. 2564 ได้้ก่่อเกิิดสายพัันธุ์์�ใหม่่
Omicron ส่่งผลให้้มีีการแพร่่เชื้้�อเป็็นวงกว้้าง โดยพบว่่าอาการของผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ส่่วนใหญ่่นั้้�นไม่่รุุนแรง อาจไม่่จำเป็็นต้้องได้้รัับการดููแล
รัักษาแบบผู้้�ป่่วยในของโรงพยาบาล หรืืออยู่่�โรงพยาบาลเพีียงระยะสั้้�น ๆ แล้้วไปพัักฟื้้�นต่่อที่่�บ้้านหรืือสถานที่่�รััฐจััดให้้
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โดยผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ที่่�มีีอาการน้้อยหรืืออาการดีีขึ้้�นแล้้ว  อาจจะยัังมีี
เชื้้�อไวรััสที่่�ยัังแพร่่ไปสู่่�ผู้้�อื่่�นอยู่่�ในน้้ำมููก น้้ำลายของผู้้�ป่่วยเป็็นระยะเวลา
ประมาณ 10 วััน หลัังจากเริ่่มป่
� ว่ ย ดัังนั้้�น ผู้้ป่� ว่ ยโควิิด-19 ที่่�ไม่่ได้้เข้้ารัับการรัักษา
ในโรงพยาบาล จึึงจำเป็็นต้้องแยกตััวเองจากผู้้�อื่่�น ขณะอยู่่�ที่่�บ้้านเป็็นเวลา
อย่่างน้้อย 10 วััน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�เริ่่�มป่่วย หรืือ ตรวจพบเชื้้�อ หากครบ 10 วััน
แล้้วยัังมีีอาการควรแยกตััวจนกว่่าอาการจะหายไม่่น้้อยกว่่า 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อ
ลดการแพร่่เชื้้�อให้้ผู้้�อื่่�น ทั้้�งนี้้� สามารถปรึึกษาแพทย์์ได้้หากไม่่มั่่�นใจระยะเวลา
ที่่�เหมาะสมในการหยุุดแยกตััว หลัังจากนั้้�น แนะนำให้้สวมหน้้ากากอนามััย
และระมััดระวัังสุุขอนามััยส่่วนบุุคคลต่่อไปตามมาตรฐานวิิถีใี หม่่ (New Normal)
สำหรัับ พื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีนั้้�น ยัังคงพบว่่ามีีจำนวนผู้้�ป่่วย
โควิิด-19 สะสมใน Home Isolation โดยเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้ดำเนิินการ
ตามหลัักของ สปสช. หรืือ สำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ในการดููแล
ผู้้�ป่่วยโควิิด-19 รููปแบบ Home Isolation หรืือ ระบบรัักษาตััวเองที่่�บ้้าน
ซึ่่ง� ขั้้น� ตอนจะเริ่่มขึ้้
� น�  หลัังจากที่่�ผู้ป่�้ ว่ ยได้้รัับการวิินิจิ ฉััยจากแพทย์์ให้้สามารถกลัับ
มาดููแลรัักษาตััวเองที่่�บ้้านได้้ เทศบาลฯ โดยกองการแพทย์์ จึงึ จะจััดเจ้้าหน้้าที่่�
และอาสาสมััครสาธารณสุุข ออกประเมิินที่่�พัักอาศััยเพื่่�อการกัักตััว  โดยการ
ประเมิินบ้้านหรืือที่่�พักั อาศััยสำหรัับผู้้ป่� ว่ ย Home Isolation มีีหลักั เกณฑ์์ ดังั นี้้�
มีีห้้องนอนแยกส่่วนตััวในบ้้าน (สามารถอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นในบ้้านได้้)
ถ้้าไม่่มีีห้้องนอนแยกควรมีีพื้้�นที่่�กว้้างพอที่่�จะนอนห่่างจากผู้้�อื่่�นได้้
ประตููหน้้าต่่างระบายอากาศได้้ดีี
มีีผู้้�จััดหาอาหารและของใช้้จำเป็็นให้้ได้้ ไม่่ต้้องออกจากพื้้�นที่่�กัักตััว
ผู้้�ที่่�อยู่่�อาศััยร่่วมบ้้านสามารถปฏิิบััติิตามคำแนะนำเรื่่�องสุุขอนามััย
และแยกจากผู้้�ป่่วยได้้
มีีเครื่่�องมืือติิดต่่อสื่่�อสารกัับบุุคลากรการแพทย์์ในโรงพยาบาลได้้
ทุุกคนในบ้้านต้้องฉีีดวััคซีีนอย่่างน้้อย 2 เข็็ม
สามารถแยกขยะได้้ และในชุุมชนมีีระบบดููแลเรื่่�องขยะติิดเชื้้�อ
ผู้้�อาศััยร่่วมบ้้านทุุกคน “ยิินยอม”
ในกรณีีที่่�ผ่่านเกณฑ์์การพิิจารณา เจ้้าหน้้าที่่�จะให้้คำแนะนำในการ
กัักตััว  การดููแลตััวเองเบื้้�องต้้น พร้้อมมอบอุุปกรณ์์การแพทย์์ ชุุดยาที่่�จำเป็็น
แก่่ผู้้�ป่่วย ตลอดจนช่่องทางติิดต่่อกัับบุุคลากรทางการแพทย์์ และหากไม่่ผ่่าน
เกณฑ์์เจ้้าหน้้าที่่�จะดำเนิินการส่่งตััวไปยัังศููนย์์แยกกัักตััวในชุุมชน (CI) หรืือ
ให้้รัักษาตััวที่่�โรงพยาบาลต่่อไป
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รพ. เทศบาลฯ

จััดบริิการช่่องทางใหม่่ Drive Thru
ตรวจหาเชื้้�อ-รัับยาต้้านโควิิด
บริิการคลิินิิกคััดกรองโรคติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจ
โควิิด-19 ถืือเป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ ซึ่่�งผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อจะมีีอาการทางเดิินหายใจตั้้�งแต่่
เล็็กน้้อยไปจนถึึงรุุนแรง หรืือเสีียชีีวิิตได้้  ในปััจจุุบัันศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด-19
กำลัังปรัับให้้โรคโควิิด-19 เป็็นโรคประจำถิ่่�น โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีีจึึงปรัับ
เปลี่่�ยนสถานที่่� เพื่่�ออำนวยความสะดวก เพิ่่�มความปลอดภััย ในการรัับยา ทั้้�งยัังเป็็นการ
ลดความเสี่่� ย ง และความแออัั ด  ให้้กัั บ ประชาชนที่่� ม าใช้้บริิ ก ารทางการแพทย์์
ที่่�โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีีในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โควิิด  COVID-19 ด้้วยการเปิิด  “คลิินิิกคััดกรองโรคติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจ (Acute
Respiratory Infection) หรืือ ARI Clinic” โดยมีีวัตถุุ
ั ประสงค์์หลักั ในการใช้้เป็็นจุุดคััดแยก
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจ เช่่น โควิิด-19 วััณโรค และโรคระบบทางเดิินหายใจ
ที่่�รุุนแรง ซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนจาก หจก.อุุดรเจริิญทองโลหะกิิจ จัังหวััดอุุดรธานีี และ
ตััวแทนผู้้�บริิหารเครืือ SCG โดยคลิินิิกแห่่งนี้้� ตั้้�งอยู่่�บริิเวณด้้านหน้้าโรงพยาบาลเทศบาล
นครอุุดรธานีี ติิดถนนอุุดรดุุษฎีี (ฝั่่�งขาออกโรงพยาบาล)
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ทั้้�งนี้้� ARI Clinic จะมีีกระบวนการคััดกรองอย่่างละเอีียด 
สำหรัับผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีอี าการไข้้ ไอ จาม มีีน้้ำมููก เจ็็บคอ ทั้้�งยัังปลอดภััย
ด้้วยการแยกพื้้�นที่่�ออกมาจากภายในอาคารของโรงพยาบาลให้้
ตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณที่่�อากาศถ่่ายเทสะดวกซึ่่�งจะเป็็นการแยกผู้้�ป่่วย
กลุ่่�มเสี่่�ยงออกจากผู้้�รัับบริิการทั่่�วไป ช่่วยลดโอกาสเสี่่�ยงและ
ป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อที่่�อาจมาจากการไอ จาม ของผู้้�ป่่วย
โควิิด-19
อย่่ า งไรก็็ ต าม ด้้วยสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
โควิิด-19 ในปััจจุุบััน โรงพยาบาลเทศบาลฯ ยัังไม่่สามารถให้้
การรัักษาผู้้ป่� ว่ ยโควิิด-19 แบบผู้้ป่� ว่ ยปกติิอื่น่� ๆ ได้้ ผู้ป่้� ว่ ยโควิิด-19
ต้้องทำการลงทะเบีียนเข้้าสู่่�ระบบการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยนอกและ
แยกกัักตััวที่่�บ้้าน (Outpatient with Self Isolation : OPSI)
เสีียก่่อน ผ่่านช่่องทาง LINE Official
หลัังจากกรอกข้้อมููลเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ทีีมโรงพยาบาล
เทศบาลฯ จะติิ ด ต่่ อ กลัั บ ไปเพื่่� อ ซัั ก ประวัั ติิ แ ละคัั ด กรองว่่ า
เข้้าเกณฑ์์การให้้บริิการ OPSI หรืือไม่่ หากเข้้าเกณฑ์์จะนััด
หมายให้้มารัับยาที่่�โรงพยาบาลเทศบาลฯ แต่่ถ้้าไม่่เข้้าเกณฑ์์จะ
ลงทะเบีียนเข้้าสู่่�ระบบ HI ของโรงพยาบาลศููนย์์อุุดรธานีี และ
รอการติิดต่่อกลัับจากเจ้้าหน้้าที่่�ต่่อไป
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บริิการรัับยาผู้้�ป่่วยนอก COVID-19 แบบ Drive Thru
นอกจากการให้้บริิการคลิินิิกคััดกรองโรคติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจแล้้ว ที่่� ARI Clinic ยัังเป็็น “จุุดรัับยาแบบ Drive Thru” ซึ่่�งเป็็นอีีก
หนึ่่�งบริิการใหม่่จากโรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ด้้วยความห่่วงใยต่่อการเพิ่่�มขึ้้น� ของจำนวนผู้้ป่� ว่ ยสีีเขีียว หรืือกลุ่่�มผู้้ป่� ว่ ยโรคโควิิด-19
ที่่�มีีอาการไม่่รุุนแรง ไม่่แสดงอาการ ทำให้้ยอดการรัักษาแบบ Home Isolation แยกกัักตััวอยู่่�บ้้าน เติิบโตขึ้้�นเรื่่�อย ๆ การมีีช่่องทางเข้้าถึึง
การรัักษาและยาจึึงมีีความสำคััญอย่่างยิ่่�ง
เป็็นที่่�มาของการเปิิดระบบรัับยาผู้้ป่� ว่ ยนอกโควิิด-19 คืือ สามารถขัับรถเข้้าไปรัับยาโดยไม่่พบแพทย์์ แบบ Drive Thru ซึ่ง่� ก่่อนที่่�จะ
ไปถึึงขั้้น� ตอนรัับยาดัังกล่่าวได้้นั้้�น จำเป็็นต้้องเข้้าสู่่�ระบบการรัักษาแบบผู้้ป่� ว่ ยนอกและแยกกัักตััวที่่บ้้� าน (Outpatient with Self Isolation:
OPSI) เสีียก่่อน เมื่่�อผลตรวจ ATK หรืือ PCR เป็็นบวก และต้้องมีีคุุณสมบััติิตามเกณฑ์์ ดัังนี้้�
1. อายุุ 1-60 ปีี
2. มีีห้้องนอนแยกส่่วนตััวในบ้้าน (สามารถอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นในบ้้านได้้)
3. ยิินยอมนอนรัักษาตััวคนเดีียว
4. มีีเครื่่�องมืือติิดต่่อสื่่�อสารกัับบุุคลากรการแพทย์์ในโรงพยาบาลได้้
5. ต้้องไม่่ใช่่ผู้้�ป่่วย : ภาวะอ้้วน โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง หรืือ โรคหอบหืืด  โรคไตเรื้้�อรัังระยะสุุดท้้าย โรคหััวใจและหลอดเลืือด
โรคหลอดเลืือดสมอง โรคเบาหวานที่่�ควบคุุมไม่่ดีี ตั้้�งครรภ์์ HIV infection ที่่�ไม่่ได้้รัับยาต้้านไวรััส และโรคประจำตััวอื่่�น ๆ
ที่่�อาการยัังไม่่คงที่่�
เมืืองดอกจาน
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เมื่่อ� สำรวจตััวเองเรีียบร้้อยแล้้ว ว่่าเป็็นไปตามเกณฑ์์ ผู้้ป่� ว่ ยที่่�จะขอรัับยาโดยไม่่พบแพทย์์ แบบ Drive Thru สามารถสแกนคิิวอาร์์โค้้ด
(QR CODE) เข้้าสู่่�ระบบการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยนอกและแยกกัักตััวที่่�บ้้าน (OPSI) เพื่่�อยืืนยัันตััวตนทุุกครั้้�งที่่�เข้้ารัับการรัักษา ผ่่านช่่องทาง
LINE Official โดยมีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. สแกน QR Code แล้้วกดปุ่่�ม “เพิ่่�มเพื่่�อน”
2. ส่่งรููปหน้้าบััตรประจำตััวประชาชนที่่�ถ่่ายคู่่�กัับผลตรวจ ATK เป็็นบวก
3. แจ้้งเบอร์์โทรศััพท์์ติิดต่่อกลัับ
4. กดปุ่่�ม “แบบคััดกรองรัับบริิการ OPSI” เพื่่�อกรอกข้้อมููล
5. กดปุ่่�มเมนูู “ขอรหััส Authen code เพื่่�อเข้้ารัับบริิการ” จาก สปสช. จากนั้้�นให้้ใส่่ข้้อมููลที่่� สปสช. ต้้องการ เมื่่�อทำตามขั้้�นตอน
เรีียบร้้อยแล้้วให้้ แคปหน้้าจอ Authen code ส่่งมาที่่�แชทไลน์์นี้้�
6. รอการติิดต่่อกลัับจากเจ้้าหน้้าที่่�ในวัันและเวลาราชการ เวลา 08.30-15.30 น. (เว้้นวัันหยุุด เสาร์์-อาทิิตย์์ และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์)
7. เมื่่�อได้้รัับการตอบกลัับ ให้้ทำตามคำแนะนำของเจ้้าหน้้าที่่�
อย่่างไรก็็ตาม ในอนาคตหากโรคต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับระบบทางเดิินหายใจลดลง จุุดนี้้�อาจจะถููกเปลี่่�ยนแปลงเป็็น คลิินิิก Drive Thru
สำหรัับผู้้ป่� ว่ ยโรคเรื้้อ� รััง เบาหวาน ความดัันต่่าง ๆ ที่่�มีอี าการคงที่่�แล้้ว ซึ่ง่� สามารถให้้บริิการผ่่านการสอบถามอาการทางโทรศััพท์์ และสามารถ
นััดผู้้�ป่่วยมารัับยาที่่�คลิินิิกแห่่งนี้้�ได้้เลย เพื่่�อลดความแออััดของผู้้�ป่่วยที่่�จะเข้้ามายัังแผนกผู้้�ป่่วยนอกของโรงพยาบาลอีีกทาง   
หากมีีข้้อสงสััย สามารถสอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� เพจ “โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี” หรืือ โทร. 0 4224 2647 ในวัันและเวลา
ราชการ
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เทศบาลฯ  รัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
วางแผนศึึกษาแนวทาง

รองรัับน้ำำ��ท่่วมและน้ำำ��แล้้งในเขตเมืืองอุุดรธานีี
ด้้วยการออกแบบโครงสร้้างพื้้�นฐานสีีเขีียว

Green Infrastructure
ปัั ญ หาน้ำำ��ท่่ ว มเมืืองเป็็ น ปัั ญ หาหลัั ก ที่่� ม าควบคู่่�กัั บ
การเติิบโตของเมืือง เพราะการขยายตััว ของเมืืองในแนวราบ
มีีการก่่ อ สร้้ า งบ้้ า นเรืือนในรูู ป แบบของคอนกรีี ต ทำำ� ให้้ พื้้� น ที่่�
ธรรมชาติิที่่�เคยเป็็นพื้้�นที่่�รองรัับซึึมซัับน้ำำ��หายไป ปััญหาที่่�ตามมา
คืือน้ำำ��ท่่วมฉัับพลััน (flash flood) และการระบายน้ำำ��ที่่�ไม่่ทัันท่่วงทีี
ในช่่วงที่่น้ำ� �ำ� หลากและไม่่มีีพื้้น� ที่่ใ� นการกัักเก็็บน้ำำ�� เอาไว้้ ใช้้ ในฤดููน้ำ�ำ� แล้้ง
เทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็นพื้้�นที่่�เมืืองที่่�มีีการขยายตััวของเมืือง
และมีีการเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่างรวดเร็็ว เนื่่อ� งจากเป็็นศููนย์์กลาง
ทางเศรษฐกิิจและการคมนาคมของภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ตอนบน และมีีเป้้าหมายในการเป็็นศููนย์์กลางการค้้าการลงทุุน
ในระดัับอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง แต่่ทว่่าการเจริิญเติิบโตของเมืือง
ก็็ยังั มีีอุุปสรรคที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั  คืือ ปััญหาน้ำำ��ท่ว่ มฉัับพลััน (Flash Flood)
ในฤดููน้ำำ��หลาก ปััญหาน้ำำ��ท่่วมขัังรอการระบาย รวมถึึงปััญหาน้ำำ��
ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการของประชากรในฤดููน้ำำ��แล้้ง
เมืืองดอกจาน
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เพื่่�อสร้้างความสามารถในการรองรัับน้ำำ��ท่่วมและน้ำำ��แล้้ง
ในเขตเมืืองอุุดรธานีี และเพิ่่ม� ศัักยภาพในการพััฒนาเมืืองได้้อย่่าง
ไร้้ขีดี จำำ�กัด 
ั เทศบาลนครอุุดรธานีีได้้ร่ว่ มกัับองค์์กรวิิศวกรกองทััพ
สหรััฐ U.S. Army Corps of Engineers จััดทำำ�แบบจำำ�ลองจาก
โปรแกรม SWMM (Strom Water Management Model) หรืือ
แบบจำำ�ลองการจััดการน้ำำ��พายุุ อธิิบายสาเหตุุการเกิิดน้ำำ��ท่่วม
เส้้นทางการไหลของน้ำำ��ผ่า่ นเมืืองในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี พื้้�นที่่�
น้ำำ��ท่่วมซ้ำำ��ซาก ระบบการทำำ�งานของสถานีีสููบน้ำำ�� ทางระบายน้ำำ�� 
ทางไหลของน้ำำ��ออกผ่่านเมืือง พื้้�นที่่�การกัักเก็็บน้ำำ�� พื้้�นที่่�รัับน้ำำ��ฝน
และการกำำ�หนดปริิมาณน้ำำ��ฝนในพื้้�นที่่� เพื่่อ� นำำ�มาสู่่�ผลการวิิเคราะห์์
เพื่่�อหาแนวทางในการแก้้ปััญหาเชิิงระบบได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม

แนวความคิิดโครงสร้้างพื้้�นฐานเขีียว (Green Infrastructure)
คืือ แนวคิิดที่่ส� ามารถนำมาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่อ� รองรัับปััญหาการจััดการน้้ำ
ด้้วยการพััฒนาและเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวในเขตเมืืองและพััฒนาพื้้�นที่่�
กัักเก็็บน้้ำสำหรัับเป็็นแหล่่งน้้ำสำรองโดยมีีหลัักในการจััดการพื้้�นที่่�
สีีเขีียวเดิิมที่่มี� อี ยู่่� และค้้นหาพื้้�นที่่�ที่่มี� ศัี กั ยภาพในการพััฒนาเป็็นพื้้�นที่่�
สีีเขีียวแห่่งใหม่่ การหาพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสมนั้้�นใช้้ระบบการวิิเคราะห์์
หาพื้้�นที่่�ที่่เ� หมาะสม (Suitability Analysis) จากการใช้้เครื่่อ� งมืือระบบ
สารสนเทศทางภููมิิศาสตร์์ (Geographic Information System :
GIS) ด้้วย ผลการศึึกษาพบว่่า พื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพในการพััฒนาเป็็น
พื้้�นที่่�สีเี ขีียวและพื้้�นที่่�สีเี ขีียวเดิิมในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีมีพื้้ี น� ที่่�
รวม  793,000 ตร.ม. และหากพััฒนาพื้้�นที่่�เหล่่านี้้�ตามกรอบแนว
ความคิิดโครงสร้้างพื้้�นฐานเขีียวจะสามารถพััฒนาเป็็นพื้้�นที่่�สำหรัับ
กัักเก็็บแหล่่งน้้ำสำรองที่่�มีีปริิมาตรเพิ่่�มขึ้้�นได้้ถึึง 2,220,000 ลบ.ม.
จากผลการวิิเคราะห์์ สามารถแบ่่งพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสมในการ
พััฒนาตามแนวความคิิดโครงสร้้างพื้้�นฐานสีีเขีียวเป็็น 4 แบบ คืือ
1.พื้้�นที่่�เหมาะสมหลััก (Hub) ที่่�สามารถพััฒนาเป็็นพื้้�นที่่�ในการรัักษา
สภาพแวดล้้อมและคุุณภาพน้้ำ ด้้วยวิิธีีการพััฒนาเป็็นพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้้ำ
(Stormwater Wetland) ได้้แก่่ พื้้�นที่่�หนองประจัักษ์์ หนองสิิม
และหนองบััว  2.พื้้�นที่่�ที่่�ส่่งเสริิมให้้เป็็นพื้้�นที่่�สำหรัับการกัักเก็็บน้้ำ
แบบใช้้พืืชพรรณ (Bioretention) และวิิธีหลั
ี งั คาเขีียว (Green roofs)
ได้้แก่่ พื้้น� ที่่�หนองเหล็็ก พื้้�นที่่�หนองใหญ่่ พื้้น� ที่่�ชนบทและเกษตรกรรม
ราชการ และพื้้�นที่่�อาคารสำนัักงาน 3.พื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสมเป็็นที่่�ตั้้�ง
(Site) ที่่�เสนอแนะเพื่่อ� เพิ่่�มพื้้น� ที่่�สีเี ขีียวด้้วยการใช้้วิิธีแี บบหลุุมต้้นไม้้

(Bioswales) และพื้้�นผิิวแบบรููพรุุน (Permeable Pavers) ได้้แก่่
พื้้�นที่่�ทุ่่�งศรีีเมืือง พื้้�นที่่�สถาบัันราชการ พื้้�นที่่�สีีเขีียวรอบหนองเหล็็ก
และหนองใหญ่่ 4.พื้้�นที่่�ที่่เ� หมาะสมเป็็นพื้้�นที่่�เชื่่อ� มต่่อ (Link) ที่่�เสนอ
แนะให้้เป็็นพื้้�นที่่�ที่่เ� หมาะสมในการกัักเก็็บน้้ำสำรองและการเพิ่่�มพื้้น� ที่่�
สีีเขีียว ด้้วยการใช้้ต้้นไม้้เป็็นตััวกรอง (Tree Filters) และใช้้กระถาง
จััดการน้้ำฝน (Stormwater Planters) ได้้แก่่ พื้้�นที่่�เส้้นทางคลอง
ระบายน้้ำ ห้้วยหมากแข้้ง
การศึึกษาแนวความคิิดโครงสร้้างพื้้�นฐานสีีเขีียว  (Green
Infrastructure) จึึงเป็็นแนวทางที่่�สามารถนำมาประยุุกต์์ใช้้ในการ
แก้้ไขปััญหาน้้ำท่่วมฉัับพลัันและยัังเพิ่่�มคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม  ทำให้้
เมืืองมีีศัักยภาพในการบริิหารจััดการน้้ำได้้อย่่างยั่่�งยืืน ตามกรอบ
นโยบาย Green City เมืืองสีีเขีียว และ Sustainable City เมืือง
น่่าอยู่่�อย่่างยั่่�งยืืน ที่่�สามารถรองรัับการเติิบโตของเมืืองในการ
เป็็นศููนย์์กลางทางการค้้า เศรษฐกิิจ และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของ
ประชาชนที่่�อาศััยในเขตเมืืองไปพร้้อม ๆ กัับการเติิบโตของเมืืองได้้
ครบทุุกมิิติิ
(อ้้างอิิง : วิิทยานิิพนธ์์ (ผ.ม.)--จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2559
การวางแผนภาคและเมืืองมหาบััณฑิิต   ปริิญญาโท : แนวทางการ
จััดการน้้ำผิิวดิินโดยการประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดโครงสร้้างพื้้�นฐานเขีียว
กรณีีศึึกษาเทศบาลนครอุุดรธานีี จัังหวััดอุุดรธานีี, ศิิริิพร หมอกใส.
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์)
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เปิิดแนวความคิิดปลููกต้้นดอกจาน

ดอกไม้้ประจำจัังหวััดสร้้างอััตลัักษณ์์ให้้บานสะพรั่่�งทั่่�วเมืือง
ในปีีพ.ศ. 2569 จัังหวััดอุดุ รธานีีได้้มีีโอกาสเป็็นเจ้้าภาพงานมหกรรมพืืชสวนโลก
เทศบาลนครอุุดรธานีีนอกจากจะเตรีียมแผนพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและความปลอดภััย
ของเมืืองเพื่่�อรองรัับนัักท่่องเที่่�ยวใน 4 ปีีข้้างหน้้าแล้้ว ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้าง
อััตลักั ษณ์์ของเมืืองที่่โ� ดดเด่่นและแตกต่่าง โดยมีีแผนในการอนุุรักั ษ์์และปลููกต้้นดอกจาน
ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อให้้ออกดอกบานสะพรั่่�งต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว และ
เป็็นเอกลัักษณ์์ของเมืือง
ต้้นดอกจาน หรืือ ดอกทองกวาว เป็็นไม้้ยืืนต้้นลัักษณะผลััดใบ สููงประมาณ
8-15 เมตร เป็็นต้้นไม้้ประจำำ�พื้้�นถิ่่�นอีีสาน  ดอกมีีสีีแดงอมส้้มโดดเด่่นเป็็นสีีและดอกไม้้
ประจำำ�จัังหวััดอุุดรธานีี มัักจะออกดอกบานสะพรั่่�งสีีสัันสวยงามในเดืือนธัันวาคม
-เดืือนเมษายน ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีีกล่่าวว่่า “ในอดีีต
ท่่านผู้้�ว่่าเสนีีย์์ จิิตเกษม เคยมีีโครงการปลููกต้้นดอกจาน 121 ต้้น เนื่่�องในโอกาส
เฉลิิมฉลองจัังหวััดอุุดรธานีี ครบรอบ 121 ปีี บริิเวณสนามทุ่่�งศรีีเมืือง ผลพวงของ
โครงการนั้้�นทำำ�ให้้ปััจจุุบัันในช่่วงปลายปีี-ต้้นปีี ที่่�เป็็นช่่วงต้้นไม้้ผลััดใบ ดอกจาน
จะออกดอกสีีแสดสวยสะพรั่่�ง ผมในฐานะผู้้�บริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี จึึงมีีแนวคิิด
ในการเริ่่ม� หาพื้้�นที่่ใ� นการปลููกต้้นดอกจานเพิ่่ม� ขึ้้น� โดยต้้องการพื้้�นที่่ที่� เ่� หมาะสมในการปลููก ไม่่ว่า่ จะเป็็นตามสวนสาธารณะหลัักของเราทั้้�ง
สี่่มุ� มุ เมืือง หนองประจัักษ์์ หนองสิิม หนองบััว ในอนาคตก็็จะมีีขยายออกไปทางหนองขอนกว้้าง หนองเหล็็ก และหนองใหญ่่ นอกเหนืือจาก
สวนสาธารณะทั้้�งสี่่�มุุมเมืืองแล้้ว เราจะหารืือกัันในการปลููกต้้นดอกจานบริิเวณถนนสายหลััก ที่่�เห็็นเป็็นตััวอย่่างเด่่นชััดคืือ บริิเวณถนน
อธิิบดีี นอกจากจะเป็็นการเพิ่่�มต้้นไม้้ ใหญ่่ ให้้ร่่มเงา เพิ่่�มออกซิิเจนให้้เมืืองตามกรอบนโยบาย Green City ของเราแล้้ว ยัังเป็็นการสร้้าง
อััตลัักษณ์์ ให้้เมืือง ต้้อนรัับการเป็็นเจ้้าภาพการจััดงานมหกรรมพืืชสวนโลกที่่�อุุดรธานีีของเราได้้เป็็นเจ้้าภาพในปีี 2569”
เมืืองดอกจาน
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สำหรัับต้้นดอกจานนอกจากจะเป็็นไม้้ยืืนต้้นที่่�มีีดอกสีีส้้ม
อมแดงสวยงาม  และมีีลัักษณะของดอกที่่�โดดเด่่นเป็็นเอกลัักษณ์์
แล้้ว ยัังถืือเป็็นไม้้สารพััดประโยชน์์ที่่ส� ามารถนำส่่วนต่่าง ๆ ของต้้น
ดอกจานมาใช้้เป็็นยาสมุุนไพรรัักษาโรคได้้ ส่่วนดอก สามารถนำมา
ต้้มเพื่่�อดื่่�มเป็็นยาแก้้ปวด ถอนพิิษไข้้ ขัับปััสสาวะ แก้้กระหายน้้ำ
และสมานแผลในปาก ส่่วนแก่่น สามารถนำมาบดและใช้้ทา
ลดอาการปวดฟัันได้้ ส่่วนฝััก สามารถนำมาต้้มเป็็นยาขัับพยาธิิ
แก้้ท้้องร่่วงได้้ ส่่วนเปลืือก มีีงานวิิจัยั พบว่่า สารสกััดจากเปลืือก ช่่วย
เพิ่่�มขนาดหน้้าอกให้้ใหญ่่ขึ้้น� ได้้ ส่่วนเมล็็ด นำไปบดและผสมมะนาว 
ทาบริิเวณที่่�มีผื่ี น่� คัันแก้้อาการคััน ส่่วนใบ นำมาต้้มกัับน้้ำ ใช้้แก้้ปวด 
ขัับพยาธิิ ท้้องอืืด ริิดสีีดวงทวาร ส่่วนราก ต้้มรัักษาโรคประสาท
บำรุุงธาตุุ ตามความเชื่่�อของไทย
นอกจากเป็็น ไม้้สารพััดประโยชน์์แ ล้้ว ต้้นดอกจานยัั ง
ถืือเป็็น ไม้้มงคล โดยคนไทยโบราณเชื่่อ� ว่่า บ้้านใดที่่�ปลููกต้้นดอกจาน
ไว้้ประจำบ้้านจะทำให้้มีีเงิินมีีทองมาก นอกจากนี้้�ดอกยัังขึ้้น� ชื่่อ� เรื่่อ� ง
ความสวยเรืืองรองดั่่�งทองธรรมชาติิ หากจะปลููกต้้นดอกจานควร
ปลููกไว้้ทางทิิศใต้้และปลููกในวัันเสาร์์ เพราะคนโบราณเชื่่�อว่่าการ
ปลููกต้้นไม้้เพื่่�อเป็็นคุุณทั่่�วไปให้้ปลููกในวัันเสาร์์ ถ้้าให้้เป็็นสิิริิมงคล
ยิ่่ง� ขึ้้น� ผู้้ป� ลููกควรเป็็นผู้้ใ� หญ่่ที่่คว
� รเคารพนัับถืือและเป็็นผู้้ที่่� ป� ระกอบ
คุุณงามความดีีก็็ถืือจะเป็็นสิิริิมงคลยิ่่�งขึ้้�นไปอีีกด้้วย
ดอกจาน นอกจากจะเป็็นดอกไม้้ประจำจัังหวััดแล้้ว สีีของ
ดอกจานก็็ถููกนำมาเป็็นสีีประจำจัังหวััดด้้วย และยัังมีีความยึึดโยง
กัับประวััติิการก่่อตั้้�งเมืืองอุุดรธานีี โดยมีีตอนหนึ่่�งในเนื้้�อความ
จดหมายของ พลตรีี พระเจ้้าบรมวงษ์์เธอ กรมหลวงประจัักษ์์ศิลิ ปาคม
ถึึง กรมพระยาดำรงราชานุุภาพ ระบุุว่่า “ได้้ยกไพร่่พลเดิินทางจาก
ริิมแม่่น้้ำโขง มาตามถนนรััชดาภิิเษก ซึ่่�งน่่าจะเป็็นถนนอุุดรธานีีหนองคาย หรืือถนนมิิตรภาพ ตลอดเส้้นทางในการเดิินทางได้้
พบเห็็น “ต้้นทองกวาว” ที่่�คนอีีสานเรีียกว่่า “ต้้นจาน” ออกดอก
สีีส้้ม-แสด  สวยงาม ก่่อนที่่�จะบรรยายความเหมาะสม ที่่�เลืือก
“บ้้านเดื่่อ� หมากแข้้ง”ตั้้ง� กองทหาร และสร้้างบ้้านแปงเมืืองจนเป็็น
จัังหวััดอุุดรธานีีในปััจจุุบััน ซึ่่�งหลัังจากงานเฉลิิมฉลองเมืืองก้้าว
เข้้าสู่่�ปีีที่่� 100 สีีส้้มของดอกจานจึึงถููกใช้้เป็็นสีีเสื้้�อของนางรำ
ในการรำบวงสรวงกรมหลวงประจัักษ์์ รวมถึึงดอกจานก็็มัักจะถููก
นำมาทััดผมเป็็นเครื่่อ� งประดัับประจำกายของประชาชนที่่�พร้้อมใจกััน
เข้้าร่่วมกิิจกรรมรำบวงสรวงมากขึ้้�นทุุกปีีนัับตั้้�งแต่่นั้้�น
สำหรัับแนวทางในการปลููกต้้นดอกจานหากสามารถทำได้้
อย่่างเป็็นรููปธรรม  ในอีีก 4 ปีีข้้างหน้้า เมืืองอุุดรของเราคงจะ
เต็็มไปด้้วยสีีส้้มของดอกจานที่่�บานสะพรั่่�งเต็็มสองข้้างทางต้้อนรัับ
นัักท่่องเที่่�ยวที่่�เดิินทางมาจากทั่่�วสารทิิศเพื่่อ� ชมมหกรรมพืืชสวนโลก
และชููช่่อโดดเด่่นแสดงความเป็็นอััตลัักษณ์์ของเมืืองดอกจานให้้
เหล่่านัักท่่องเที่่�ยวได้้สััมผัสั ว่่าได้้มาเยืือนเมืืองดอกจานอย่่างแท้้จริิง
ขอบคุุณภาพจาก : ชาติิชาย พรมพิิราษฎร์์ (คุุณเม้้ง)
Chartchai Prompirard ไอรัักสตููดิิโอ อุุดรธานีี i Luck Studio
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Inside  My School

โรงเรีียนเทศบาล 9 มณเฑีียรทองอนุุสรณ์์

: เปลี่่�ยนโรงเรีียนเล็็กเป็็นโรงเรีียนคุุณภาพ ก้้าวสู่่�ความเป็็นหนึ่่�ง

ด้้ ว ยจำำ� นวนนัั ก เรีี ย นทำำ� ให้้ โ รงเรีี ย นเทศบาล 9
มณเฑีียรทองอนุุสรณ์์ ในสัังกััดเทศบาลนครอุุดรธานีี ถููกนิิยามว่่า
เป็็นโรงเรีียนขนาดเล็็กมาโดยตลอด แต่่เมื่่อ� นายจัักรพงษ์์ วรรณขัันธ์์
ผู้้�อำำ�นวยการเชี่ย่� วชาญ หรืือ ผอ.เปี๊๊ย� ก เข้้ารับั ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการ
สถานศึึกษา เขาจึึงมีีความฝัันขนาดใหญ่่ที่่จ� ะเปลี่่ย� นให้้ครูู บุคุ ลากร 
ผู้้�ปกครอง และนัักเรีียน ก้้าวข้้ามมายาคติิความไม่่พร้้อมของ
โรงเรีียนเล็็ก เพื่่�อนำำ�พาโรงเรีียนเทศบาล 9 ไปสู่่�โรงเรีียนที่่�มีี
คุุณภาพร่่วมกััน
แม้้ว่่า ผอ.จัักรพงษ์์ จะเพิ่่�งเข้้ารัับตำแหน่่งผู้้�อำนวยการ
สถานศึึกษาเป็็นสมััยแรก แต่่ก่อ่ นหน้้านั้้�นก็็ได้้เก็็บเกี่่ย� วประสบการณ์์
ในตำแหน่่งรองผู้้อ� ำนวยการมาแล้้วระยะหนึ่่�ง ทำให้้เข้้าใจถึึงบริิบท
แวดล้้อมและการบริิหารสถานศึึกษาในสัังกััดเทศบาลนครอุุดรธานีี
เป็็นอย่่างดีี การเลืือกมาเป็็นผู้้�บริิหารโรงเรีียนเทศบาล 9 จึึงเป็็น
ความตั้้�งใจที่่�จะท้้าทายตััวเองในการก้้าวข้้ามข้้อจำกััดของโรงเรีียน
เล็็ก และพััฒนาสถานศึึกษาภายใต้้ทรััพยากรที่่�มีใี ห้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด 
แรกเริ่่� ม ผ อ.เปี๊๊� ย กได้้เชิิ ญ ครููทุุกท่่ า นเข้้าร่่ วม ประชุุม
เพื่่อ� ระดมความคิิดเห็็น โดยมีีหลักั ว่่า โรงเรีียนเป็็นของทุุกคนจึึงต้้อง
ช่่วยกัันกำหนดทิิศทางและมีีเป้้าหมายที่่�จะพิิชิิตร่่วมกััน และได้้
เมืืองดอกจาน
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ข้้อสรุุปเป็็นแผนแม่่บท (Master Plan) ที่่�แบ่่งเป็็น 3 ระยะ สำหรัับ
การบริิหารงานในช่่วงปีีแรกของการเข้้ารัับตำแหน่่ง ระยะแรก
คืือการสร้้างตัั วต นของโรงเรีี ย นเทศบาล 9 ให้้เป็็ น ที่่� ป ระจัั ก ษ์์
แก่่สายตาของคนทั่่�วไป โดยเฉพาะการทำผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ซึ่่�งมีีการใช้้อย่่างแพร่่หลายในปััจจุุบััน ซึ่่�ง ผอ.เปี๊๊�ยก ได้้ขอทำหน้้าที่่�
เป็็ น หนึ่่� ง ในแอดมิิ น แฟนเพจเฟซบุ๊๊� ก โรงเรีี ย นเทศบาล 9
มณเฑีียรทองอนุุสรณ์์ ร่่วมกัับคุุณครููที่่�เชี่่�ยวชาญการใช้้เทคโนโลยีี
ท่่านอื่่น� ๆ โดยเปิิดกว้้างทางด้้านเนื้้�อหาให้้ได้้ใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
มากกว่่ า การนำเสนออย่่ า งเป็็ น ทางการเพื่่� อ ให้้ผู้้� ป กครองและ
บุุคคลทั่่�วไปได้้เข้้าถึึงการจััดการเรีียนการสอน การจััดกิิจกรรม 
และความเคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในโรงเรีียนที่่�ดำเนิินการ
ภายใต้้แนวคิิดก้้าวสู่่�ความเป็็นหนึ่่�ง ซึ่่�งหลัังจากการปลุุกกระแส
ให้้โรงเรีี ย นเทศบาล 9 กลัั บ มามีี ตัั วต นอีี ก ครั้้� ง หนึ่่� ง  ผอ.เปี๊๊� ย ก
ก็็นำทีีมบุุคลากร รวมทั้้�งประสานความร่่วมมืือไปยัังสำนัักช่่าง
เทศบาลนครอุุดรธานีี ให้้ร่่วมเคลีียร์์พื้้น� ที่่� เพื่่อ� ปรัับภููมิิทัศั น์์โรงเรีียน
ให้้สะอาดเป็็นระเบีียบ และพร้้อมสำหรัับการเปิิดภาคเรีียนแบบ
ออนไซต์์ หลัังจากต้้องเรีียนออนไลน์์มากว่่า 2 ปีี จากผลกระทบ
ของการแพร่่ระบาดไวรััสโควิิด-19

สำหรัับการสร้้างตััวตนของโรงเรีียนเทศบาล 9 แล้้ว สิ่่�งสำคััญ
อีีกอย่่างหนึ่่�งคืือ การมองหาจุุดแข็็งของการเรีียนการสอนที่่�จะทำให้้
เกิิดความแตกต่่างจากโรงเรีียนอื่่�น ๆ โดย ผอ.เปี๊๊�ยก ได้้พาคณะครูู
ไปดููงานที่่�โรงเรีียนบ้้านหนองหญ้้าไซ จัังหวััดเลย ซึ่่�งเป็็นโรงเรีียน
ขนาดเล็็ก และมีีบริิบทไม่่ต่า่ งจากโรงเรีียนเทศบาล 9 แต่่เป็็นโรงเรีียน
ที่่�มีกี ารจััดการเรีียนการสอนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููง หลัังการดููงาน
โรงเรีียนเทศบาล 9 จึึงได้้เพิ่่�มกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรสถานศึึกษา
ไว้้แทนคาบโฮมรููมในช่่วงเช้้า และก่่อนการเลิิกเรีียน เช่่น กิิจกรรม 
English Speak Out กิิจกรรมอ่่านไทยให้้คล่่องเขีียนไทยให้้ถููกต้้อง
กิิจกรรมคณิิตคิดิ เร็็ว สููตรคููณ เป็็นต้้น นอกจากนี้้� โรงเรีียนเทศบาล 9
ยัังได้้พััฒนาหลัักสููตรฐานสมรรถนะเป็็นของตััวเองเพิ่่�มเติิมจาก
หลัักสููตรแกนกลาง โดยการวััดประเมิินผลทางทัักษะจะต้้องตั้้�งอยู่่�
บนความเข้้าใจถึึ ง ความแตกต่่ า งในความสนใจและความถนัั ด
ของเด็็กแต่่ละคน
ส่่วนในช่่วงการเปิิดภาคเรีียนนั้้�น ผอ.เปี๊๊�ยก จะจััดให้้มีี
การกำกัับติิดตามการดำเนิินการตามแผนการสอน โดยจะใช้้ช่่วงเวลา
ทุุกเย็็นวัันศุุกร์์หลัังเลิิกเรีียนพููดคุุยกัับคุุณครูู  เพื่่�อให้้เกิิดชุุมชน
การเรีียนรู้้ท� างวิิชาชีีพ (Professional Learning Community-PLC)
ซึ่่�งเนื้้�อหาในการพููดคุุย จะเป็็นการทบทวนสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในห้้องเรีียน
หลัังจากนำหลัักสููตรและเครื่่อ� งมืือต่่าง ๆ ไปใช้้ในกระบวนการเรีียน
การสอนว่่าเกิิดผลลััพธ์อ์ ย่่างไร และประสบปััญหาใดบ้้าง โดยคุุณครูู
ก็็จะนำปััญหาในห้้องเรีียนมาเล่่าสู่่�กัันฟัังซึ่่�งหลายครั้้�งเป็็นปััญหา
ร่่วมที่่�เกิิดขึ้้�นในหลายระดัับชั้้�น ดัังนั้้�นจึึงมีีการเสนอแนะและแลก
เปลี่่ย� นประสบการณ์์เพื่่อ� แก้้ปััญหาเหล่่านั้้�นไปด้้วยกััน เมื่่อ� ได้้ข้้อสรุุป

แล้้วก็็จะนำไปดำเนิินการ ก่่อนกลัับมาพบกัันใหม่่ในสััปดาห์์ถััดไป
ตามวงจรการบริิหารงานคุุณภาพ (PDCA) ได้้แก่่ การวางแผน (Plan)
การปฏิิบััติิ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการดำเนิินการให้้
เหมาะสม (Act)
Master Plan ในระยะที่่� 2 คืือการอ่่านออกเขีียนได้้ของ
นัักเรีียน ซึ่่�งเป็็นตอนหนึ่่�งในวิิสััยทััศน์์ของโรงเรีียนเทศบาล 9 ที่่�ว่่า
เป็็นสถานศึึกษาผลิิตนักั เรีียนให้้อ่่านออกเขีียนได้้ โดยการประเมิินเด็็ก
ด้้วยการสอบกลางภาคการศึึกษาจะเป็็นตััววััดว่่า การจััดการเรีียน
การสอนในห้้องเรีี ย น ประกอบกัั บกิิ จ กรรมเสริิ มหลัั ก สููตรการ
ศึึกษานั้้�น มีีประสิิทธิิภาพมากน้้อยเพีียงใด  อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งที่่�
ผอ.จัักรพงษ์์ เน้้นย้้ำกัับครููทุุกคนก็็คืือ การประเมิินเด็็กรายบุุคคล
โดย ผอ.จัักรพงษ์์ มองว่่าเป็็นจุุดเด่่นของโรงเรีียนขนาดเล็็กที่่�มีผู้ี เ้� รีียน
ไม่่มาก ทำให้้ครููสามารถสัังเกต จดจำ และประเมิินเด็็กได้้เป็็นรายคน
ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�เองจะเป็็นการก้้าวข้้ามกัับดัักของมายาคติิความไม่่พร้้อม
ของโรงเรีียนเล็็ก นั่่�นคืือการพััฒนาคุุณภาพของผู้้�เรีียน โดยวััดจาก
การเปลี่่�ยนแปลงรายบุุคคล จากสิ่่�งที่่�เด็็กมีีอยู่่�แต่่เดิิมเทีียบกัับสิ่่�งที่่�
เกิิดขึ้้�นภายหลัังการเข้้าสู่่�กระบวนการเรีียนการสอนของโรงเรีียน
ไม่่ใช่่การวััดตามเกณฑ์์คุุณภาพโดยเปรีียบเทีียบกัับโรงเรีียนขนาดใหญ่่
Master Plan ทั้้�งระยะที่่� 1 และ 2 จะถููกวััดผลอีีกครั้้�งใน Master
Plan ระยะที่่� 3 ซึ่ง่�  ผอ.เปี๊๊�ยก ตั้้�งเป้้าว่่าภายใน 1 ปีี โรงเรีียนเทศบาล
9 จะผลิิตนัักเรีียนที่่�เป็็นไปตามวิิสััยทััศน์์ เอกลัักษณ์์ และอััตลัักษณ์์
ของโรงเรีียน ซึ่่�งหากไม่่เป็็นไปตามคาดหวััง ก็็จะต้้องมีีการปรัับ
กระบวนการกัันอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
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นอกจากการจััดการเรีียนการสอนที่่�เข้้มข้้นแล้้ว  โรงเรีียน
เทศบาล 9 ภายใต้้การบริิหารงานของ ผอ.จัักรพงษ์์ ก็ยั็ งั ให้้ความสำคััญ
กัับส่่วนประกอบอื่่�น ๆ เช่่น พััฒนาการทางด้้านร่่างกายของเด็็ก
ที่่�เกิิดจากโภชนาการที่่�เหมาะสมกัับช่่วงวััย เกืือบทุุกช่่วงเที่่�ยงที่่�ไม่่ติดิ
ภารกิิจอะไร จึึงเป็็นภาพชิินตาของบุุคลากรในโรงเรีียนเทศบาล 9
ที่่�จะได้้เห็็น ผอ.จัักรพงษ์์ นั่่�งร่่วมโต๊๊ะพููดคุุยสอบถามกัับเด็็ก ๆ ถึึง
ความพึึงพอใจอาหารเที่่�ยงในแต่่ละวััน ไม่่เพีียงแต่่การสอบถาม และ
การสัังเกตด้้วยสายตาว่่าเด็็ก ๆ เหลืือเศษอาหารมากน้้อยเพีียงใด
ผอ.จัั ก รพงษ์์  ยัั ง ได้้จัั ด ทำบอร์์ ด แสดงความคิิ ด เห็็ น อย่่ า งง่่ า ย
โดยแบ่่งเป็็นฝั่่ง� ชอบกัับไม่่ชอบ และให้้นัักเรีียนได้้แสดงความคิิดเห็็น
โดยการนำสติิกเกอร์์ไปติิดที่่บ� อร์์ด ซึ่่ง� กิิจกรรมนี้้� จะช่่วยให้้ผู้้บ� ริิหาร
สามารถสื่่�อสารกัับผู้้�ประกอบการให้้ประกอบอาหารได้้ตรงกัับ
ความต้้องการที่่� แ ท้้จริิ ง ของนัั ก เรีี ย นรวมทั้้� ง ยัั ง เป็็ น การฝึึ ก การ
กล้้าแสดงความคิิดเห็็น และเคารพเสีียงส่่วนมาก ซึ่่ง� เป็็นคุุณลัักษณะ
สำคััญของการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคม 
ไม่่เพีียงแต่่ความเชื่่�อมั่่�นของบุุคลากรในโรงเรีียนเท่่านั้้�น
ผอ.จัักรพงษ์์ ยัังเดิินหน้้าสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�ปกครองและ
ชุุมชนรอบข้้าง รวมถึึงประชาชนทั่่�วไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็น
เมืืองดอกจาน
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การทำงานร่่ วมกัั บ กรรมการบริิ ห ารสถานศึึ ก ษาอย่่ า งใกล้้ชิิ ด
การเข้้าคารวะและแนะนำตััวกัับเจ้้าอาวาส วััดโพธิ์์�ชััยบ้้านเดื่่�อ
ซึ่่�งเป็็นวััดประจำชุุมชน เพื่่�อเชื่่�อมโรงเรีียนเข้้ากัับวััด  การเข้้าพบ
ประธานชุุมชนเพื่่�อสำรวจความคิิดเห็็นขอคำแนะนำ รวมทั้้�งฝาก
ประชาสััมพัันธ์์โรงเรีียนให้้กัับผู้้�ปกครองในชุุมชน การนำเครืือข่่าย
การศึึกษาเข้้ามาพััฒนาโรงเรีียน เช่่น การจััดค่่ายบ่่มเพาะครููของ
มหาวิิทยาลััยการกีีฬาแห่่งชาติิ วิิทยาเขตอุุดรธานีีที่่�นัักศึึกษาได้้
เข้้ามาสร้้างลานกิิ จ กรรมเพื่่� อ การเรีี ย นรู้้� โ ดยใช้้สมองเป็็ น ฐาน
(Brain Based Learning-BBL) การพััฒนาพื้้�นที่่�ภายในโรงเรีียน
ให้้เป็็นระเบีียบ และมีีชีีวิิตชีีวา เช่่น การทำจุุดเช็็กอิินของโรงเรีียน
และเร็็ว ๆ นี้้� ผอ.จัักรพงษ์์ ก็ก็ ำลัังจะเริ่่ม� โครงการเปิิดบ้้านให้้ผู้้ป� กครอง
เข้้ามานั่่�งเรีียนร่่วมกัับบุุตรหลาน เพื่่�อให้้ผู้้�ปกครองมีีโอกาสที่่�จะ
สััมผััสบรรยากาศในห้้องเรีียน และกระบวนจััดการเรีียนการสอน
ของโรงเรีียนเทศบาล 9 ด้้วยตนเอง
ปลายทางของ Master Plan ในปีีแรกของ ผอ.เปี๊๊�ยก ก็็คืือ
การเปลี่่ย� นแปลงในทิิศทางที่่�ดีขึ้้ี น� ของคณะครููและนัักเรีียน “เด็็กคืือ
ตััวการัันตีีศัักยภาพของผม” ผอ.เปี๊๊�ยก กล่่าวทิ้้�งทาย

โรงเรีียนเทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีี

: เสริิมทัักษะ IEP ปรัับแวดล้้อมเพื่่�อการเรีียนรู้้�ปฐมวััย
สานต่่อโรงเรีียนพระราชทาน

โรงเรีียนเทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีี เป็็นโรงเรีียนในสัังกััด
เทศบาลนครอุุดรธานีีเพีียงแห่่งเดีียวที่่�จัดั การเรีียนการสอนเฉพาะ
ในระดัับก่่อนประถมศึึกษา ซึ่่�งถึึงแม้้ว่่าการเรีียนรู้้�ในช่่วงปฐมวััย
จะเต็็มไปด้้วยความสดใสของเด็็กเล็็กที่่�ปกคลุุมเต็็มพื้้�นที่่�โรงเรีียน
แต่่สำำ�หรัับโรงเรีียนเทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีนั้้ี น�   คณะครููและบุุคลากร
ก็็มีีภารกิิจยิ่่�งใหญ่่ที่่�จะต้้องสานต่่อนั่่�นคืือ การสานต่่อรางวััล
สถานศึึกษาพระราชทานระดัับก่่อนประถมศึึกษา ที่่�ได้้รัับรางวััล
ครั้้�งแรกในปีีการศึึกษา 2562 ที่่�ผ่่านมา 
นางจุุฬารัั ตน์์ ฤทธิิพััน ธ์์รััก ษ์์ ผู้้�อำนวยการสถานศึึ ก ษา
โรงเรีียนเทศบาล 10 หรืือ ผอ.เอ ของเด็็ก ๆ เล่่าว่่า การรัับตำแหน่่ง
ผู้้�อำนวยการครั้้�งแรกในโรงเรีียนเทศบาล 10 นั้้�น เป็็นความตั้้�งใจ
ของตนเองที่่�ต้้องการพััฒนาการศึึกษาในระดัับปฐมวััย รวมทั้้�งการ
เป็็นรองผู้้�อำนวยการสถานศึึกษาในสัังกััดเทศบาลนครอุุดรธานีี
มาก่่อน ก็็ทำให้้มองเห็็นศัักยภาพของโรงเรีียนและบุุคลากร ดัังนั้้�น
การบริิหารงานในสมััยของ ผอ.เอ จึึงไม่่ใช่่การเข้้ามาปรัับปรุุงแก้้ไข
เพราะในสายตาของ ผอ.เอ โรงเรีียนเทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีีนั้้�น
มีีความพร้้อมอยู่่�แล้้ว ทั้้�งในมิิติิการทำงานของคุุณครููและบุุคลากร
ที่่�แม้้จะมีีจำนวนไม่่มาก แต่่ทุุกคนเป็็นมดงานที่่�กระตืือรืือร้้นและ
มีีคุุณภาพ  รวมทั้้�งการบริิหารจััดการงบประมาณของผู้้�อำนวยการ

ในสมััยที่่�ผ่า่ น ๆ มา ก็็มีเี งิินรายได้้สะสมของสถานศึึกษาคงเหลืือเพีียงพอ
ที่่�จะใช้้ในการพััฒนาและเสริิมแรงให้้กัับคุุณครูู  เช่่น การจััดหา
สื่่�อการเรีียนการสอน วััสดุุอุุปกรณ์์ในการตกแต่่งห้้องเรีียน ทำให้้
ทิิศทางในการบริิหารของ ผอ.เอ ก็็คืือการเน้้นการสานต่่อและต่่อยอด
สิ่่�งที่่�ดีีและมีีอยู่่�แต่่เดิิมให้้สมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น
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ภารกิิ จ สำคัั ญ ที่่�จะต้้องสานต่่อก็็คืือ รางวััลสถานศึึ ก ษา
พระราชทาน ที่่� มีี เ กณฑ์์ ก ารประเมิิ น ที่่� เ ข้้มข้้นโดยมีี ข อบเขต
การประเมิิน 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านที่่� 1 คุุณภาพของเด็็ก ที่่�หมายถึึง
การประเมิินพััฒนาการในด้้านร่่างกาย ด้้านอารมณ์์ จิติ ใจ ด้้านสัังคม
และด้้านสติิปััญญา ด้้านที่่� 2 การบริิหารหลัักสููตรและงานวิิชาการ
หมายถึึง สถานศึึกษาต้้องดำเนิินการพััฒนาหลัักสููตรสถานศึึกษา
อย่่ า งเป็็ น ระบบ จัั ดกิิ จ กรรมเสริิ มหลัั ก สููตร พัั ฒ นาสื่่� อ และ
สิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่อ� การเรีียนรู้้� และจััดระบบการประเมิินพััฒนาการเด็็ก
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้านที่่� 3 การบริิหารและจััดการสถานศึึกษา
หมายถึึง ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาต้้องแสดงภาวะผู้้�นำในการพััฒนา
สถานศึึกษาให้้บรรลุุเป้้าหมาย โดยยึึดหลักั การบริิหารแบบมีีส่ว่ นร่่วม
สร้้างผลงานให้้โดดเด่่นเป็็นที่่�ยอมรัับ ปรัับเปลี่่�ยนวิิสััยทััศน์์ของ
บุุคลากรในสถานศึึกษาให้้มุ่่�งพััฒนาสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ
ดำเนิินการจััดหาและพััฒนาสื่่�อเทคโนโลยีี และการสื่่�อสารเพื่่�อ
การบริิหารและการจััดการเรีียนการสอนได้้อย่่างคุ้้�มค่่า ด้้วยระบบ
การประกัันคุุณภาพภายในที่่�เข้้มแข็็ง ด้้านที่่� 4 การจััดประสบการณ์์
ที่่�เน้้นเด็็กเป็็นสำคััญ ซึ่่ง� พิิจารณาจากกระบวนการจััดประสบการณ์์
การเรีียนรู้้ข� องครููหรืือผู้้ดูู� แลเด็็กที่่�มีกี ารออกแบบให้้เหมาะสมกัับเด็็ก
ตรงตามปรััชญาการศึึกษา มาตรฐานและคุุณลัักษณะตามหลัักสููตร
วิิเคราะห์์ข้้อมููลเด็็กเป็็นรายบุุคคล จััดทำแผนการจััดประสบการณ์์
และจััดประสบการณ์์ให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้ต� ามแผนบููรณาการผ่่านการเล่่น
บริิหารและจััดการชั้้�นเรีียนเชิิงบวก สร้้างปฏิิสััมพัันธ์์เชิิงบวกและ
ยอมรัับความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล เด็็กได้้รัับการกระตุ้้น� และพััฒนา
สมองอย่่างเหมาะสม มีีวิิธีีการ แนวทางการประเมิินพััฒนาการเด็็ก
เมืืองดอกจาน
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ที่่�หลากหลายและประเมิินพััฒนาการเด็็กเป็็นรายบุุคคล รายงาน
ข้้อมููลความก้้าวหน้้าแก่่เด็็กและเสนอแนะผู้้�ปกครอง รวมทั้้�งนำ
ผลการประเมิินไปใช้้พััฒนาคุุณภาพของเด็็ก
รางวัั ล สถานศึึ ก ษาพระราชทาน นัั บ เป็็ น เกีี ย รติิ แ ละ
ความภาคภููมิิใจสููงสุุดของบุุคลากรทางการศึึกษา และเป็็นเครื่่อ� งหมาย
การัันตีีคุุณภาพการจััดการเรีียนการสอนที่่�สำคััญ ซึ่ง่� จากการประเมิิน
ในปีีการศึึกษา 2562 ที่่�ผ่า่ นมา โรงเรีียนเทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีี ก็ไ็ ด้้รัับ
คำแนะนำเพิ่่�มเติิมจากคณะกรรมการเพื่่�อพััฒนาต่่อยอดให้้การ
ประเมิินที่่�จะถึึงในอีีกหนึ่่�งปีีข้้างหน้้ามีีความสมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น
การเพิ่่�มรายละเอีียดในการจััดเก็็บเอกสารที่่�เป็็นร่่องรอยหลัักฐาน
ของการประเมิิ น การปรัั บ อาคารสถานที่่� ใ ห้้มีี คว ามเหมาะสม
กัับโรงเรีียนขนาดใหญ่่ อย่่างไรก็็ตาม  ในด้้านสถานที่่�นั้้�น โรงเรีียน
เทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีี มีีข้้อจำกััดที่่�ไม่่สามารถขยายพื้้�นที่่�ได้้อีีก
ดัังนั้้�น นโยบายของ ผอ.เอ ก็็คืือการใช้้พื้้�นที่่�จำกััดให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุด  เช่่ น บริิ เ วณศููนย์์ ก ารเรีี ย นรู้้� เ ศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง ก็็ มีีการ
จััดสวนใหม่่ ให้้เป็็นสััดส่่วนชััดเจนมากขึ้้�น เนื่่�องจากคำแนะนำคืือ
การกำหนดพื้้�นที่่�ให้้เป็็นสััดส่ว่ น รวมทั้้�งต้้องคำนึึงเรื่่อ� งความปลอดภััย
โดยให้้เด็็กสามารถลงมืือฝึึกปฏิิบััติิเองได้้ หรืือการที่่� ผอ.เอ ให้้เด็็ก
ๆ นำต้้นไม้้ของตััวเองมาประดัับตกแต่่งบริิเวณทางเดิินเข้้าโรงเรีียน
นอกจากจะเป็็นการปรัับภููมิิทััศน์์ให้้สวยงามสบายตาแล้้ว ก็็ยััง
เป็็นการทำทุุกพื้้�นที่่�ให้้เป็็นพื้้�นที่่�เรีียนรู้้� เพราะเด็็กและผู้้�ปกครอง
ที่่�เดิินผ่่านก็็จะหยุุดดููต้้นไม้้หลากหลายสายพัันธุ์์�  และทำให้้เกิิด
บทสนทนาที่่�เสริิมการเรีียนรู้้�ของเด็็ก ๆ

ถึึงแม้้ว่่าการจััดการเรีียนการสอนในระดัับปฐมวััย จะมุ่่�งเน้้น
พััฒนาการ 4 ด้้านของเด็็ก มากกว่่าวิิชาการ แต่่นโยบายของ ผอ.เอ
คืือไม่่ทิ้้�งทัักษะวิิชาการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคืือ ทัักษะภาษาอัังกฤษ
ซึ่่�งในปััจจุุบััน ภาษาที่่�สองคืือความจำเป็็นที่่�ต้้องเรีียนรู้้� โรงเรีียน
เทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีี จึึงมีีจุุดเด่่นอีีกอย่่างหนึ่่�ง คืือหลัักสููตร
ภาษาอัังกฤษแบบเข้้มข้้น (Intensive English Program-IEP)
โดยการจััดกิิจกรรม IEP ในเบื้้�องต้้นนั้้�นใช้้เวลา 30 นาทีี แต่่ ผอ.เอ
กำลัังตั้้�งใจที่่�ปรัับเพิ่่�มเวลาของ IEP ให้้มากขึ้้�นเนื่่�องจากการสอบ
ปฐมวััย จะต้้องมีีกระบวนการเก็็บเด็็ก หรืือการเตรีียมเด็็กให้้สงบ
ก่่อนการเริ่่ม� บทเรีียน ดัังนั้้�นการเพิ่่�มเวลาให้้ห้้องเรีียน IEP ก็็จะทำให้้
เด็็ก ๆ มีีเวลาเรีียนรู้้เ� พิ่่�มมากขึ้้น� อย่่างไรก็็ตาม การเรีียนรู้้ข� องเด็็ก ๆ
ไม่่ควรหยุุดอยู่่�เพีียงห้้องเรีียน IEP ผอ.เอ จึึงกระตุ้้�นให้้คุุณครููที่่�สอน
วิิชาอื่่�น ๆ พููดคุุยกัับเด็็กเป็็นภาษาอัังกฤษด้้วยคำศััพท์์ง่่าย ๆ และ
มีีแนวทางที่่�จะส่่งบุุคลากรของโรงเรีียนไปอบรมเพิ่่�มเติิม  รวมทั้้�ง
ขอความร่่วมมืือผู้้�ปกครองในการพููดคุุยกัับลููก ๆ เป็็นภาษาอัังกฤษ
ด้้วยคำศัั พท์์ ที่่� อ ยู่่�ในชีี วิิ ต ประจำวัั น เพื่่� อ สร้้างบรรยากาศของ
การเรีียนรู้้�ให้้กัับเด็็กอย่่างต่่อเนื่่�องสม่่ำเสมอ
ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ทำให้้
ต้้องจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์มายาวนาน เมื่่อ� สถานการณ์์
คลายลง และเด็็ก ๆ สามารถกลัับเข้้าสู่่�การเรีียนในห้้องเรีียนได้้ 
ภารกิิจเร่่งด่่วนของคณะครููก็็คืือ การเสริิมตารางกิิจกรรมให้้เด็็ก ๆ
ได้้เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์การลงมืือทำ เช่่น การจััดการเรีียนรู้้�
Coding สำหรัับปฐมวััยที่่�จะต่่างจากช่่วงชั้้�นอื่่�น ๆ คืือเป็็นการเรีียน
Coding แบบ Unplugged ที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างกระบวนการคิิดให้้เด็็ก
อย่่างเป็็นระบบ คิิดอย่่างเป็็นเหตุุเป็็นผล และแก้้ไขปััญหาเฉพาะ
หน้้าได้้  ซึ่่�งเป็็นทัักษะที่่�สำคััญสำหรัับศตวรรษที่่� 21 หรืือการเปิิด
ประสบการณ์์เด็็ก ๆ ด้้วยการเข้้าร่่วมประกวดแข่่งขัันทัักษะทาง
วิิชาการ โรงเรีียนสัังกััดเทศบาลนครอุุดรธานีีตามโครงการส่่งเสริิม
ความเป็็นเลิิศทางวิิชาการและงานมหกรรมการจััดการศึึกษาท้้องถิ่่น�
ระดัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (ระดัับเทศบาล กลุ่่�มปฐมวััย)
ซึ่่�งโรงเรีียนเทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีี คว้้ารางวััลชนะเลิิศหลาย
รายการ และจะได้้เป็็นตััวแทนแข่่งขัันต่่อในระดัับภาค
ปฐมวััยคืือรากฐานของชีีวิต ผ
ิ อ.เอ มุ่่�งเน้้นให้้เด็็กมีีพัฒ
ั นาการ
ครบทั้้�ง 4 ด้้าน การเรีียนรู้้ร� ะเบีียบวิินัยั ต่่อตนเอง และความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม และย้้ำว่่า จะไม่่ทิ้้�งทัักษะทางวิิชาการ เพราะปฐมวััย คืือ
การเตรีียมความพร้้อมสู่่�ระดัับประถมศึึกษา ดัังนั้้�นการอ่่านออกเขีียนได้้

รวมทั้้�งภาษาที่่�สอง ก็็เป็็นเรื่่อ� งสำคััญที่่�จะต้้องสร้้างพื้้�นฐานให้้กัับเด็็ก
ซึ่่�ง ผอ.เอ บอกว่่า ไม่่มีีความหนัักใจเพราะคณะครููของโรงเรีียน
เทศบาล 10 อนุุบาลหนููดีี ทำงานเป็็นทีีมอย่่างเข้้มแข็็ง โดย ผอ.เอ
เน้้นการกระจายอำนาจให้้ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม ดัังนั้้�นการตััดสิินใจ
จะไม่่ขึ้้�นกัับ ผอ.เอ เพีียงคนเดีียว  งานจึึงสามารถดำเนิินไปได้้
ทุุกสถานการณ์์ จากความร่่วมแรงร่่วมใจ พููดคุุยแลกเปลี่่ย� น และช่่วย
เสริิมแรงซึ่่�งกัันและกััน ซึ่่�งเป็็นลัักษณะการบริิหารงานในแบบฉบัับ
ของ ผอ.เอ ที่่�เน้้นทั้้�งคนสำราญ และงานสำเร็็จ
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กฎหมาย ใกล้้ตััว

สิิทธิิ “รัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสาร”

ตาม พ.ร.บ.ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
“การรัับรู้้�ข้อ้ มููลข่่าวสารของราชการ” นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งสิิทธิิของประชาชนที่่�นอกจากจะสร้้างความโปร่่งใสให้้แก่่ภาครััฐ
ยัังถืือเป็็นการยกระดัับประสิิทธิิภาพในงานให้้บริิการข้้อมููลส่่วนงานราชการอีีกด้้วย ซึ่่�งบางคนอาจเข้้าใจว่่าเป็็นข้้อมููลสำหรัับ
คนในองค์์กรหรืือหน่่วยงานเท่่านั้้�น แท้้จริิงแล้้วในฐานะประชาชน มีีสิทิ ธิิที่่จ� ะรัับรู้้ข้้� อมููลข่่าวสารของราชการได้้เช่่นเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�
อ้้างอิิงตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ได้้กำหนดสิิทธิิสำคััญ ๆ แก่่ประชาชนไว้้ ดัังนี้้�
1. สิิทธิิ “ได้้รู้้�ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ” พระราชบััญญััติิได้้รองรัับสิิทธิิไว้้ในมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 12
และมาตรา 26
2. สิิทธิิ “คััดค้้านการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารกรณีีมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย” ตามมาตรา 17
3. สิิทธิิ “ร้้องเรีียนหน่่วยงานของรััฐ” ตามมาตรา 13
4. สิิทธิิ “อุุทธรณ์์คำสั่่�งไม่่เปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของราชการ” ตามมาตรา 18 และ 25
5. สิิทธิิ “ได้้รัับการคุ้้�มครองข้้อมููลข่่าวสารส่่วนบุุคคล” ตามมาตรา 23 และมาตรา 24
สำหรัับ พระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสาร พ.ศ. 2540 ได้้กํําหนดให้้หน่่วยงานของรััฐมีีหน้้าที่่�ต้้องดํําเนิินการเปิิดเผยข้้อมููล
ข่่าวสารของราชการให้้ประชาชนได้้รัับทราบใน 3 วิิธีีการ ดัังนี้้�
1. การนํําข้้อมููลข่่าวสารของราชการตามที่่�กฎหมายกํําหนดไปลงพิิมพ์์ในราชกิิจจานุุเบกษา มาตรา 7
1.1 โครงสร้้างและการจััดองค์์กรในการดํําเนิินการ
1.2 สรุุปอํํานาจหน้้าที่่�ที่่�สํําคััญและวิิธีีการดํําเนิินงาน
1.3 สถานที่่�ติิดต่่อเพื่่�อขอข้้อมููลข่่าวสารหรืือคํําแนะนํําในการติิดต่่อกัับหน่่วยงานของรััฐ
1.4 กฎ มติิคณะรััฐมนตรีี ข้้อบัังคัับ คํําสั่่�ง หนัังสืือเวีียน ระเบีียบแบบแผน นโยบายหรืือการตีีความ ทั้้�งนี้้�เฉพาะที่่�
จััดให้้มีีขึ้้�นโดยมีีสภาพอย่่างกฎ เพื่่�อให้้มีีผลเป็็นการทั่่�วไปต่่อเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.5 ข้้อมููลข่่าวสารอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการกํําหนด 
2. หน่่วยงานของรััฐต้้องจััดให้้มีีข้้อมููลข่่าวสารของราชการอย่่างน้้อยตามที่่�กํําหนดไว้้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่่�อให้้
ประชาชนเข้้าตรวจดููได้้  ได้้แก่่ ต้้องจััดให้้มีีสถานที่่� หรืือ ศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารและข้้อมููลข่่าวสารไว้้ให้้ประชาชนเข้้าตรวจดููได้้
โดยสะดวก ต้้องจััดทํําดััชนีีหรืือรายการข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีรายละเอีียดเพีียงพอสํําหรัับประชาชนสามารถค้้นหาข้้อมููลข่่าวสาร
ได้้ด้้วยตนเอง ฯลฯ ในการจััดข้้อมููลข่่าวสารไว้้ให้้ประชาชนเข้้าตรวจดููนี้้�กฎหมายได้้กํําหนดให้้ประชาชนมีีสิิทธิิขอหรืือขอสํําเนา
ที่่�มีคํี าํ รัับรองถููกต้้องด้้วย ข้้อมููลข่่าวสารของราชการที่่�หน่ว่ ยงานของรััฐจะต้้องรวบรวมไว้้ให้้ประชาชนเข้้าตรวจดููได้้อย่่างน้้อยที่่�สุุด
ตามที่่�กฎหมายกํําหนด ได้้แก่่
2.1 ผลการพิิจารณาหรืือคํําวิินิจิ ฉััยที่่�มีผี ลโดยตรงต่่อเอกชนรวมทั้้�งความเห็็นแย้้งและคํําสั่่ง� ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ในการพิิจารณา
วิินิิจฉััยดัังกล่่าว
2.2 นโยบายหรืือการตีีความที่่�ไม่่เข้้าข่่ายต้้องตีีพิิมพ์์ในราชกิิจจานุุเบกษา
2.3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่่ายประจํําปีีของปีีที่่�กํําลัังดํําเนิินการ
เมืืองดอกจาน
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2.4 คู่่�มืือหรืือคํําสั่่�งเกี่่�ยวกัับวิิธีีปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ซึ่่�งมีีผลกระทบถึึงสิิทธิิหน้้าที่่�ของเอกชน
2.5 สิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ได้้มีีการอ้้างอิิงถึึงในราชกิิจจานุุเบกษา
2.6 สััญญาสััมปทานสััญญาที่่�มีีลัักษณะเป็็นการผููกขาดตััดตอนหรืือสััญญาร่่วมทุุนกัับเอกชน ในการจััดทํําบริิการ
สาธารณะ
2.7 มติิคณะรััฐมนตรีีหรืือมติิคณะกรรมการที่่�แต่่งตั้้ง� โดยกฎหมายหรืือโดยมติิคณะรััฐมนตรีี ทั้้ง� นี้้�ให้้ระบุุรายชื่่อ� รายงาน
ทางวิิชาการ รายงานข้้อเท็็จจริิง หรืือข้้อมููลข่่าวสารที่่�นํํามาใช้้ในการพิิจารณาไว้้ด้้วย
2.8 ข้้อมููลข่่าวสารอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการกํําหนด
3. การเปิิดเผยหรืือการจััดหาข้้อมููลข่่าวสารของราชการให้้กัับประชาชนที่่�ขอข้้อมููลข่่าวสารเป็็นการ เฉพาะราย มาตรา 11
แห่่งพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้้กํําหนดให้้หน่่วยงานของรััฐมีีหน้้าที่่�จััดหาข้้อมููลข่่าวสารให้้กัับ
ประชาชนตามที่่�ขอ โดยกํําหนดเป็็นหลัักปฏิิบััติิว่่า ถ้้ามีีผู้้�มาขอข้้อมููลข่่าวสารอื่่�นใดของราชการและคํําขอของผู้้�นั้้�นระบุุข้้อมููล
ข่่าวสารที่่�ต้้องการในลัักษณะที่่�อาจเข้้าใจได้้ตามควรให้้หน่่วยงานของรััฐผู้้�รัับผิิดชอบจััดหาข้้อมููลข่่าวสารนั้้�นให้้แก่่ผู้้�ขอใน
เวลาอัันสมควร ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่ารููปแบบการจััดข้้อมููลข่่าวสารให้้กัับประชาชนตามวิิธีีนี้้� มีีลัักษณะเป็็นการจััดข้้อมููลข่่าวสาร
ให้้กัับผู้้�ขอเป็็นรายกรณีี ซึ่่�งมีีความแตกต่่างกัันขึ้้�นกัับความต้้องการของแต่่ละคน จึึงอาจถืือได้้ว่่าเป็็นการจััดข้้อมููลข่่าวสารให้้กัับ
ประชาชนเป็็นการเฉพาะราย หน้้าที่่�ในการเปิิดเผยหรืือการจััดหาข้้อมููลข่่าวสารให้้กัับประชาชนเป็็นการเฉพาะรายนี้้� แตกต่่างจาก
2 วิิธีแี รก ซึ่ง่� มีีการกํําหนดไว้้อย่่างชััดเจนว่่าข้้อมููลข่่าวสารประเภทใดที่่�ต้้องนํํามาเปิิดเผยโดย นํําไปประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
และข้้อมููลข่่าวสารประเภทใดที่่�จะต้้องนํํามาเปิิดเผยโดยการจััดไว้้ให้้ประชาชนเข้้าตรวจดููได้้ตลอดเวลา
อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่ป� ระชาชนต้้องการทราบข้้อมููลข่่าวสารของราชการเรื่่อ� งหนึ่่�งเรื่่อ� งใด ให้้ศึึกษาและพิิจารณาก่่อนว่่า
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ต้้องการทราบนั้้�น เกี่่�ยวข้้องและอยู่่�ในความดููแลของหน่่วยงานของรััฐแห่่งใด  แต่่ในกรณีีที่่�ไม่่ทราบจริิง ๆ ว่่า
หน่่วยงานของรััฐแห่่งใดเป็็นผู้้�ครอบครองข้้อมููลข่่าวสารนั้้�น ให้้ไปยื่่�นคำขอดููข้้อมููลข่่าวสารที่่�ต้้องการ ณ หน่่วยงานของรััฐ
ที่่�อยู่่�ใกล้้  และสะดวกที่่�สุุด  โดยกฎหมายกำหนดให้้เป็็นหน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�รัับคำขอจะต้้องให้้คำแนะนำที่่�ถููกต้้องเพื่่�อไปยื่่�น
คำขอต่่อหน่่วยงานของรััฐที่่�ควบคุุมข้้อมููลข่่าวสารนั้้�นโดยไม่่ชัักช้้า
หากหน่่วยงานของรััฐเพิิกเฉยไม่่พิิจารณาคำขอข้้อมููลข่่าวสารในเวลาอัันสมควร ประชาชนสามารถไปติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�รัับผิิดชอบ โดยทำหนัังสืือหรืือโดยวาจา ขอทราบผลการพิิจารณาโดยยกสิิทธิิรัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารตาม พ.ร.บ. นี้้� ขึ้้�นอ้้างได้้
โดยสามารถติิดตามทวงถามผลการพิิจารณาได้้  รวมไปถึึงขอพบผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำดัับขั้้�นของหน่่วยงานของรััฐแห่่งนั้้�นได้้
เพื่่อ� เร่่งรััดการพิิจารณา และหากยัังไม่่บังั เกิิดผลให้้ใช้้สิิทธิิร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ โดยทำเป็็นหนัังสืือ
จ่่าหน้้าซองถึึง ประธานกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ สำนัักงานปลััด สำนัักนายกรััฐมนตรีี ทำเนีียบรััฐบาล กรุุงเทพฯ 10300
ที่่�มา : สำนัักงานคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
เพื่่� อ ให้้การดำเนิิ น การเปิิ ด เผยข้้อมููลข่่ า วสารของราชการ
ตาม พ.ร.บ. ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย
และมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ  เทศบาลนครอุุดรธานีี  จึึ ง ได้้มีี ป ระกาศจัั ดตั้้� ง
“ศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ เทศบาลนครอุุดรธานีี” ณ สำนัักงาน
เทศบาลนครอุุดรธานีี อาคารสำนัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี (อาคาร 7 ชั้้น� )
โดยศููนย์์ ฯ  ดัั ง กล่่ า วตั้้� ง อยู่่�บริิ เ วณชั้้� น 2 ห้้องฝ่่ า ยประชาสัั มพัั น ธ์์
กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ หรืือประชาชนสามารถติิดต่่อสอบถาม
ข้้อมููล ได้้ที่่�โทร. 0 4232 5176-85 ต่่อ 2002 โทรสาร 0 4232 6456
E-mail : udoncity@udoncity.go.th และสามารถเข้้าดููข้้อมููลข่่าวสาร
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ที่่� www.udoncity.go.th
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ชุุมชน คนเมืือง

อบรมผู้้�นำำ�การออกกำำ�ลังั กายในชุุมชน
: ลดพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�ง สร้้างสัังคมสุุขภาวะ

	ภายใต้้แนวคิิด สุุขภาพสร้้างดีีกว่่าซ่่อม

บริิบทสัังคมที่่�มีีสิ่่�งอำนวยความสะดวกเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้
วิิถีีการดำเนิินชีีวิิตของคนในปััจจุุบัันเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก
พฤติิกรรมเนืือยนิ่่�ง การมีีกิิจกรรมทางกายที่่�ต้้องเคลื่่�อนไหว
ออกแรงในชีีวิิตประจำวัันไม่่เพีียงพอ เป็็นปััญหาสำคััญที่่�ส่ง่ ผลกระทบ
กัับสุุขภาพ ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อ เช่่น
เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง หลอดเลืือดหััวใจ อีีกทั้้�งยัังส่่งผลไปถึึง
การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ ทางเลืือกในการ
ป้้องกัันปััญหาดัังกล่่าวอีีกทางเลืือกหนึ่่�งคืือ การสร้้างสุุขภาพที่่�ดีี
ด้้วยการออกกำลัังกาย ซึ่่ง� ประเทศไทยและทั่่�วโลกต่่างก็็ขับั เคลื่่อ� น
ให้้ประชาชนของตนเองมีีกิิจกรรมทางกายในระดัับที่่�มากเพีียงพอ
พร้้อมพร ลีีพฤติิ พยาบาลวิิชาชีีพชำนาญการพิิเศษ หััวหน้้า
กลุ่่�มงานสนัับสนุุนบริิการทางการแพทย์์ สำนัักสาธารณสุุขและ
สิ่่�งแวดล้้อม  เทศบาลนครอุุดรธานีี หรืือที่่�ชาวชุุมชนคุ้้�นเคยในชื่่�อ
หมอหมวย กล่่าวถึึง โครงการอบรมผู้้น� ำการออกกำลัังกายในชุุมชน
เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี (Training for the trainer) โดยการ
สนัับสนุุนงบประมาณจากเงิินกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพท้้องถิ่่�น
ว่่าด้้วยแนวนโยบายที่่�อยากให้้เทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็นเมืืองสุุขภาวะ
(Healthy City) เมื่่อ� 6-7 ปีี เทศบาลจึึงได้้ออกสำรวจกลุ่่�มออกกำลัังกาย
ที่่�เกิิดขึ้้�นเองตามธรรมชาติิและมีีอยู่่�เดิิมตามสวนสาธารณะและ
ชุุมชนต่่าง ๆ ของเมืือง จากนั้้�นจึึงเริ่่ม� ทำทำเนีียบชมรมออกกำลัังกาย
และเริ่่�มโครงการอบรมผู้้�นำการออกกำลัังกายในชุุมชนขึ้้�น ภายใต้้
แนวคิิด สุุขภาพสร้้างดีีกว่่าซ่่อม  โดยนำความสนใจของชุุมชนมา
เพิ่่�มเติิมเนื้้�อหาของการออกกำลัังกายที่่�ถููกต้้องตามหลัักเข้้าไป ซึ่่�ง
จะเน้้นกระบวนการออกกำลัังกายที่่�ประกอบด้้วยการวอร์์มอััพ
ยืืดเหยีียด  และคููลดาวน์์รวมถึึงการระมััดระวัังข้้อต่่อต่่าง ๆ ไม่่ให้้
เมืืองดอกจาน

64

เกิิดการกระแทกหรืือลงน้้ำหนัักมากเกิินไปเพื่่อ� ป้้องกัันการบาดเจ็็บ
การอบรมของเทศบาลนครอุุดรธานีี จะเน้้นการออกกำลัังกาย
ที่่�สามารถทำได้้ในชีีวิิตประจำวัันโดยไม่่จำเป็็นต้้องอาศััยชุุดหรืือ
อุุปกรณ์์ กีี ฬ า เพื่่� อ ให้้ง่่ า ยต่่ อ การนำไปปฏิิ บัั ติิ ไ ด้้อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
รููปแบบการออกกำลัังกายในช่่วงแรกเริ่่�มดำเนิินการอบรม  ได้้แก่่
ลีีลาศ ไม้้เท้้าลมปราณ โยคะ บาสโลบ และแอโรบิิก ซึ่่�งในตอนต้้น
การจััดกิจิ กรรมจะมีีรููปแบบการออกกำลัังกายที่่�หลากหลาย แต่่เมื่่อ�
ดำเนิินการไปแล้้วพบว่่า แต่่ละคนมีีความถนััดเฉพาะตััว จึึงเปลี่่�ยน
การจััดกิิจกรรมเป็็นการอบรมการออกกำลัังกายเพีียงรููปแบบเดีียว
ในแต่่ละครั้้�ง โดยจะมีีการสำรวจความคิิดเห็็นเบื้้�องต้้นจากชมรมต่่าง ๆ
ว่่าต้้องการการฝึึกอบรมในรููปแบบใด  จากนั้้�นแต่่ละชมรมก็็จะส่่ง
ตััวแทนเข้้าร่่วม  โดยผลััดเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนกัันมาในกลุ่่�มสมาชิิก
ตามความถนััดและความสนใจ ซึ่ง่� เทศบาลเปิิดให้้ผู้้มี� อี ายุุ 15 ปีีขึ้้น� ไป
สามารถเข้้าร่่วมได้้ 

การอบรมผู้้�นำการออกกำลัังกายในชุุมชน เน้้นการปฏิิบััติิจริิง
มากกว่่ า การนั่่� ง ฟัั ง บรรยาย โดยใช้้เวลาการอบรมต่่ อ เนื่่� อ งสามวัั น
ซึ่่�งหมอหมวยบอกว่่า หากเป็็นไปได้้ก็็อยากใช้้เวลานานกว่่านี้้� เพื่่�อให้้
เกิิดพฤติิกรรมต่่อเนื่่�อง แต่่เพราะผู้้�เข้้าร่่วมอยู่่�ในวััยทำงานเป็็นส่่วนใหญ่่
กรอบระยะเวลานี้้�จึึงมีีความเหมาะสม  ซึ่่�งก่่อนการสิ้้�นสุุดการอบรม
ในแต่่ละครั้้�งผู้้�เข้้าร่่วมจะต้้องผ่่านการประเมิินวััดผลโดยครููผู้้�ฝึึกสอน
ในหลัักสููตรนั้้�น ๆ ว่่ามีีความรู้้คว
� ามเข้้าใจในการออกกำลัังกายอย่่างถููกวิิธีี
และจะได้้รัับเกีียรติิบัตั รจากเทศบาลนครอุุดรธานีี ซึ่ง่� ผู้้ที่่� ไ� ด้้รัับเกีียรติิบัตั ร
นี้้� ส ามารถรัั บ เชิิ ญ เป็็ น วิิ ท ยากรได้้  การอบรมผู้้� น ำออกกำลัั ง กาย
จะถููกขยายลงสู่่�ชุุมชน โดยชมรมที่่�ต้้องการการสนัับสนุุนสามารถเขีียน
โครงการเพื่่�อขอรัับงบประมาณสนัับสนุุนจากเทศบาลได้้  ซึ่่�งหมอหมวย
เล่่าว่่า ในตอนต้้นชุุมชนไม่่ค่่อยให้้ความสนใจเพราะต้้องมีีการจััดทำ
เอกสารซึ่่ง� เป็็นเรื่่อ� งที่่�ชุุมชนไม่่คุ้น้� ชิิน แต่่เมื่่อ� กลุ่่�มสนัับสนุุนบริิการทางการ
แพทย์์อำนวยความสะดวกและให้้คำแนะนำอย่่างใกล้้ชิิดทำให้้ปััจจุุบัันมีี
โครงการที่่�ขอรัับงบประมาณสนัับสนุุนมากขึ้้น� และกระจายครอบคลุุมทั้้�ง
105 ชุุมชนของเทศบาลนครอุุดรธานีี
“ประสบความสำเร็็จแค่่คนเดีียวก็็ภููมิิใจมากแล้้ว” หมอหมวย
พููดถึึงความประทัับใจในการทำงานเกี่่�ยวกัับการปรัับพฤติิกรรมสุุขภาพ
ด้้วยการออกกำลัังกายที่่�ดำเนิินต่่อเนื่่�องมายาวนาน บนความเชื่่�อที่่�ว่่า
เมื่่� อ เราดููแลตัั ว เองได้้อย่่ า งเหมาะสม ก็็ จ ะสามารถลดความแออัั ด
ในการใช้้บริิการสถานพยาบาลลงไปได้้ สำหรัับการวััดผลทางด้้านสุุขภาพ
ร่่างกาย เทศบาลจะมีีเกณฑ์์การวััดผลมอบเป็็นแนวทางให้้แต่่ละชมรม
เพื่่�อประเมิินสมาชิิกของตนเอง เช่่น การคำนวณหาค่่าดััชนีีมวลกาย
BMI การตรวจวััดระดัับน้้ำตาลในเลืือด  เป็็นต้้น แต่่จากการประเมิิน
ด้้วยสายตามาหลายปีี หมอหมวยบอกว่่า คนที่่�เข้้าร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�อง
จะมีีพััฒนาการที่่�เห็็นได้้ชััด ทั้้�งรููปร่่างที่่�กระชัับ น้้ำหนัักที่่�ลดลง และ
ความแข็็งแรงกระฉัับกระเฉง นอกจากผลทางกายแล้้ว  การเข้้าร่่วม
กิิจกรรมออกกำลัังกายก็็จะทำให้้ผู้้เ� ข้้าร่่วมอบรมสามารถสร้้างและขยาย
เครืือข่่ายของผู้้�ที่่�มีีความสนใจร่่วมกััน ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาพทางใจ
ให้้แข็็งแรงมากยิ่่�งขึ้้�นอีีกด้้วย
หมอหมวยบอกว่่า โรคที่่�เกิิดจากพฤติิกรรมนั้้�น เป็็นโรคที่่�แก้้ได้้ยาก
เพราะไม่่มียี าในการรัักษา แต่่ต้้องทำงานกัับความคิิดซึ่ง่� เป็็นเรื่่อ� งยาก และ
ต้้องอาศััยระยะเวลา หมอหมวยจึึงดำเนิินโครงการด้้วยการเอาความสุุข
และความสนใจของคนในชุุมชนเป็็นที่่�ตั้้�ง โดยได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
ให้้เข้้ากัับบริิบทของสัังคมอยู่่�เสมอ เช่่น ที่่�ผ่า่ นมารููปแบบการออกกำลัังกาย
ที่่�ได้้รัับความนิิยมมากที่่�สุุดคืือ บาสโลบ เพราะเป็็นกิิจกรรมเข้้าจัังหวะ
ที่่� ท ำตามได้้อย่่ า งเพลิิ ด เพลิิ น  ชมรมบาสโลบจึึ ง แพร่่ ห ลายในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี ส่่วนปััจจุุบัันก็็ได้้นำกระแสความนิิยมการเต้้น
ในแอปพลิิเคชััน TikTok มาประกอบการสอน Shuffle Dance เพื่่อ� กระตุ้้น�
ให้้ชุุมชนเกิิดความกระตืือรืือร้้นที่่�จะเข้้าร่่วม
	ทั้้�งหมดนี้้�เพื่่�อให้้การอบรมผู้้�นำการออกกำลัังกายในชุุมชน
เป็็นประตููสุุขภาพที่่�จะทำให้้ชาวชุุมชนในเทศบาลนครอุุดรธานีีจัับมืือ
ก้้าวสู่่เ� มืืองสุุขภาวะ (Healthy City) เพื่่อคุ
� ณ
ุ ภาพชีีวิิตที่่�ยั่่ง� ยืืนไปด้้วยกััน
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 ชมรมซุุมบ้้า

: สร้้างสุุขภาวะคน
  เติิมสีีสัันเมืือง

	อีี ก หนึ่่� ง สีี สัั น ของสวนสาธารณะหนองประจัั ก ษ์์ ศิิ ลปาคม
ที่่�เป็็นภาพชิินตาของผู้้�มาออกกำลัังกาย พัักผ่่อนหย่่อนใจในยาม
แดดร่่มลมตกก็็คืือ กิิจกรรมการเต้้นของชมรมซุุมบ้้าที่่�ปักั หลัักใช้้พื้้น� ที่่�
ริิมหนองประจัักษ์์ฝั่่�งพิิพิิธภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีีในการออกกำลัังกาย
ช่่วงสุุดสััปดาห์์ ด้้วยเสื้้�อผ้้าสีีสดใสเป็็นเอกลัักษณ์์ ประกอบกัับจัังหวะ
ดนตรีีที่่�สนุุกสนานเร้้าใจ ทำให้้การออกกำลัังกายของชมรมซุุมบ้้า
เป็็นที่่�สะดุุดตาของผู้้�ที่่�ผ่่านไปมาจนต้้องหยุุดมอง
พััชกร สัังขทรััพย์์ หรืือ ครููแบงค์์ ผู้้�ประสานงานและผู้้�ฝึึกสอน
ชมรมซุุมบ้้า เล่่าว่่า แต่่เดิิม ครููแบงค์์ มีีกลุ่่�มออกกำลัังกายด้้วยแอโรบิิกอยู่่�ที่่�
สนามกีีฬาเทศบาลนครอุุดรธานีี (เวสสุุวััณ สเตเดีียม) ต่่อมาเมื่่อ� ครููชมพู่่� ภัทั ธสรีีย์์ กราบไกรแก้้ว ซึ่ง่� เป็็นครููสอนซุุมบ้้า (Zumba instructor-Zin)
ที่่�สหรััฐอเมริิกามาเกืือบ 20 ปีี เดิินทางกลัับมาเยี่่�ยมครอบครััวที่่�จัังหวััดอุุดรธานีี จึึงมองหาสถานที่่�ออกกำลัังกาย และครููชมพู่่�ได้้นำการเต้้น
ซุุมบ้้ามาให้้ครููแบงค์์รู้้�จััก จากความประทัับใจในท่่วงท่่าลีีลาของซุุมบ้้า ครููแบงค์์ก็็ได้้ศึึกษาและฝึึกฝนจนในที่่�สุุดเมื่่�อ 5-6 ปีีก่่อน ครููแบงค์์
ก็็สามารถสอบใบประกาศเป็็นผู้้�สอนซุุมบ้้าได้้
ซุุมบ้้าเป็็นการออกกำลัังกายที่่�เกิิดขึ้้�นโดยบัังเอิิญจากครููสอนเต้้นที่่�ชื่่�อว่่า อััลเบอร์์โด  เปเรซ หรืือเบโต ที่่�ลืืมเทปเพลงประกอบ
การสอนแอโรบิิก จึึงนำเทปเพลงละติินที่่�ติดิ อยู่่�ในกระเป๋๋ามาเปิิดสอนแทนแล้้วออกแบบท่่าเต้้นใหม่่ ซุุมบ้้าจึึงถืือกำเนิิดขึ้้น� โดยมีีจังั หวะหลััก
4 จัังหวะ ได้้แก่่ มาแรงเก้้ ซััลซ่่า เรกาทอน และคุุมเบีียร์์ ซุุมบ้้า เป็็นเครื่่อ� งหมายการค้้า ซึ่่ง� ผู้้ที่่� จ� ะสอนซุุมบ้้าได้้จะต้้องสอบใบประกาศ รวมทั้้�ง
จ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์์�ในทุุกเดืือน ซึ่่�งในจัังหวััดอุุดรธานีี มีีผู้้�ฝึึกสอนซุุมบ้้าทั้้�งหมด 4 คน
สำหรัับชมรมซุุมบ้้าของอุุดรธานีี สมาชิิกเริ่่�มต้้นมาจากชมรมแอโรบิิกในโรงพยาบาลศููนย์์อุุดรธานีี รวมทั้้�งลููกศิิษย์์ของครููแบงค์์
ในฟิิตเนสต่่าง ๆ ซึ่่ง� ในช่่วงเริ่่มต้้
� น เป็็นเวลาเดีียวกัับที่่�ซุุมบ้้ากำลัังได้้รัับความนิิยมจากผู้้มี� ชื่ี อ่� เสีียง ทำให้้มีีคนสนใจเข้้ามาร่่วมกลุ่่�มอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
นอกจากนี้้� ซุุมบ้้ายัังเป็็นการออกกำลัังกายที่่�เต้้นตามได้้ง่่าย เหมาะสมกัับหลายช่่วงวััย ประกอบกัับครููแบงค์์ได้้นำเอาเพลงที่่�หลากหลาย
มาใช้้ในการฝึึกสอน เช่่น เพลงลููกทุ่่�งหมอลำ เพื่่�อให้้เหมาะกัับพื้้�นที่่�ภาคอีีสาน หรืือเพลงที่่�เป็็นกระแสในแอปพลิิเคชัันของยุุคสมััยอย่่าง
TikTok ก็็ทำให้้สมาชิิกของชมรมซุุมบ้้ามีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้�นตามลำดัับ
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หลัังจากต้้องหยุุดพัักไปด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ตอนนี้้�ครููแบงค์์และครููซุุมบ้้าท่่านอื่่�น ๆ ในอุุดรธานีี กำลััง
วางแผนที่่�จะขยายสมาชิิกกลุ่่�มให้้มากขึ้้�น โดยจะมีีการกระจายตััวกััน
เพื่่อ� สอนซุุมบ้้าในสถานที่่�ต่า่ ง ๆ เช่่นในสวนสาธารณะหลััก ๆ ของเทศบาล
นครอุุดรธานีี ทั้้�งนี้้� เพื่่�อต้้องการให้้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี มีตัี วั เลืือกในการออกกำลัังกายที่่�หลากหลายมากขึ้้น� เช่่นเดีียว
กัับที่่�ชมรมซุุมบ้้าของครููแบงค์์ที่่ป� กติิจะเต้้นกัันที่่�ฟิติ เนสของโรงพยาบาล
ศููนย์์อุุดรธานีี เนื่่�องจากมีีสมาชิิกเป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์เป็็นหลััก
แต่่ทุุกเสาร์์อาทิิตย์ก็์ จ็ ะชวนกัันออกมาเต้้นที่่�บริิเวณหลัังพิิพิธิ ภััณฑ์์เมืือง
อุุดรธานีี ริิมหนองประจัักษ์์เพื่่�อให้้คนได้้สััมผััสกัับซุุมบ้้ามากขึ้้�น
ในส่่วนของกิิจกรรมของเมืืองนั้้�น ชมรมซุุมบ้้าก็็ไม่่พลาดที่่�จะ
เข้้าร่่วมอย่่างสม่่ำเสมอ ครููแบงค์์บอกว่่า กลุ่่�มสมาชิิกซุุมบ้้าที่่�กระจาย
ตััวกัันอยู่่�จะเรีียกรวมพลกัันมาแสดงโชว์์ตามงานต่่าง ๆ ที่่�ได้้รัับเชิิญ
โดยเฉพาะงานวิ่่�งที่่�ชมรมซุุมบ้้ามัักจะมีีโอกาสเป็็นผู้้�นำการวอร์์มอััพ 
ยืืดเหยีียดเตรีียมความพร้้อมของร่่างกาย  ส่่วนความคุ้้น� เคยกัับเทศบาล
นครอุุดรธานีีนั้้�น ครููแบงค์์บอกว่่า รู้้�จัักกัับหมอหมวย พร้้อมพร ลีีพฤติิ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานสนัับสนุุนบริิการทางการแพทย์์ มาตั้้ง� แต่่ออกกำลัังกาย
ที่่�ชมรมแอโรบิิก กระทั่่�งแยกออกมาเป็็นชมรมซุุมบ้้าที่่�ครููแบงค์์เป็็น
ผู้้ป� ระสานงาน ซึ่ง่� ในแต่่ละปีีก็จ็ ะส่่งตััวแทนของชมรมเข้้าร่่วมการอบรม
ผู้้�นำการออกกำลัังกายในชุุมชน เพื่่�อเปิิดประสบการณ์์ใหม่่ ๆ และ
แลกเปลี่่� ย นความรู้้�กัับ ผู้้�เข้้าร่่วมอบรม  รวมทั้้�งขยายเครืือข่่ า ยการ
ออกกำลัังกายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
แนวคิิดการสร้้างอุุดรธานีีให้้เป็็นเมืืองกีีฬา (Sports City)
เป็็นแนวคิิดที่่�ครููแบงค์์พร้้อมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�
โดยครููแบงค์์มองว่่า การทำให้้บรรยากาศของเมืืองเต็็มไปด้้วยกีีฬา จะทำให้้
อุุดรธานีีครึกึ ครื้้�น มีีชีวิี ตชี
ิ วี า สร้้างคนในเมืืองให้้แข็็งแรง และสร้้างเมืือง
ให้้มีีสีีสััน อย่่างเช่่นซุุมบ้้าก็็นัับเป็็นการออกกำลัังกายที่่�เป็็นสากลและ
แสดงความอารยะของเมืือง หลายครั้้�งนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิที่่�มาเยืือน
สวนสาธารณะหนองประจัักษ์์ ก็็เข้้ามาทัักทายกัับครููแบงค์์ด้้วยความ
ประหลาดใจและความชื่่�นชม ซึ่่�งครููแบงค์์หวัังว่่า ความร่่วมมืือกัันอย่่าง
เข้้มแข็็งทั้้�งจากชมรมและเทศบาลนครอุุดรธานีี จะช่่วยเปิิดพื้้�นที่่�ให้้
บุุคคลทั่่�วไปได้้มีีโอกาสเข้้ามาสััมผััสกัับซุุมบ้้ามากขึ้้�น เพื่่�อเป็็นอีีกหนึ่่�ง
กำลัังในการสร้้างสุุขภาวะที่่�ดีีและสีีสัันที่่�สดใสให้้นครอุุดรธานีีต่่อไป
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คุุยเรื่่�อง  เมืืองเรา

คอสเพลย์์อุุดรธานีี

: กิิจกรรมที่่�เป็็นมากกว่่าการเล่่น

และความฝัันในการสร้้างสัังคมน้้ำดีีให้้เมืือง

คอสเพลย์์ เป็็นคำำ�ผสมระหว่่าง Costume และ Play ถููกใช้้เป็็น
ครั้้�งแรกเมื่่�อปีี พ.ศ. 2525 โดยโนบุุยุุกิิ ทากาฮาชิิ ในนิิตยสาร My Anime
ในสายตาของคนทั่่�วไป  คอสเพลย์์ คืือการแต่่งกายเลีียนแบบตััวละคร
ในเกมหรืือการ์์ตูนู รวมทั้้�งการแสดงท่่าทางหรืือบุุคลิิกตามตััวละครนั้้�น ๆ และ
ถึึงแม้้ว่่าในปััจจุุบัันขอบเขตของคอสเพลย์์จะขยายกว้้างขึ้้�น ดัังที่่�เราจะเห็็น
การแต่่งกายเลีียนแบบไอดอล คนดััง แต่่คอสเพลย์์ก็็ยัังมัักถููกวางตำำ�แหน่่ง
ไว้้ ในหมวดหมู่่�ของงานอดิิเรกเท่่านั้้�น คอลััมน์์ คุุยเรื่่�องเมืืองเรา ฉบัับนี้้�
จึึงขอเป็็นสื่่�อกลางในการพาทุุกท่่านไปรู้้�จัักกัับคอสเพลย์์ ในมุุมที่่�มากกว่่า
การเล่่น ด้้วยการพููดคุุยกัับแอดมิินเพจ UDON COS TEAM (U.C.T)
ธีีรภพ พลเชีียงดีี (พี่่�โอ) และชณานิิน สมบััติิกำำ�ไร (ป่่าน)
จุุดเริ่่�มต้้นของการเข้้าสู่่�วงการคอสเพลย์์ พี่่�โอ เล่่าว่่า เริ่่�มเข้้าวงการ
ในช่่วงที่่�รายการหน้้ากากนัักร้้อง (The Mask Singer) สมััยแรกกำำ�ลัังอยู่่�ใน
ความนิิยม ซึ่่�งพี่่�โอประทัับใจบุุคลิิกหน้้ากากอีีกาดำำ�ของ เอ๊๊ะ จิิรากร ที่่�
การแต่่งกายและบุุคลิิกลึึกลัับแต่่แฝงไปด้้วยพลััง ส่่วนป่่าน บอกว่่า เขาเป็็นคน
ที่่�ชอบเล่่นเกม ดููการ์์ตููน และสะสมโมเดลอยู่่�ก่่อนแล้้ว จึึงทำำ�ให้้ ได้้มีีโอกาส
รู้้�จัักพููดคุุยกัับคนในวงการคอสเพลย์์จนรู้้�สึึกอยากเข้้าร่่วม
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การเปลี่่�ยนบทบาทจากความชื่่�นชอบที่่�เพีียงแต่่ติิดตามชม
การ์์ตููน ภาพยนตร์์ที่่�ตััวเองชอบ สู่่�การเป็็นเลเยอร์์ (Layer-คำย่่อ
ที่่�ใช้้เรีียกคนที่่�แต่่งคอสเพลย์์ แผลงมาจากคำว่่า Cosplayer) ทำให้้
พี่่�โอ และป่่าน รู้้�สึึกว่่าการสวมบทบาทด้้วยตััวเองนั้้�น ต้้องอาศััย
องค์์ประกอบหลายอย่่างเพื่่�อให้้ผลลััพธ์์ออกมาเป็็นที่่�น่่าพึึงพอใจ
ทั้้� ง การทุ่่�มเทเวลาให้้กัั บ การค้้นคว้้าหาข้้อมููลรายละเอีี ย ดของ
ตััวละครนั้้�น ๆ การศึึกษาวััสดุุอุุปกรณ์์ วิิธีีการตััดเย็็บเสื้้�อผ้้า การ
แต่่งหน้้าทำผม  รวมทั้้�งการเลีียนแบบบุุคลิิกลัักษณะของตััวละคร
เพื่่อ� ให้้เกิิดความสมจริิงที่่�สุุด ป่า่ นบอกว่่า เป็็นงานอดิิเรกที่่�มีคว
ี ามต่่าง
ออกไปจากที่่�เขาเคยทำ เพราะการสะสมโมเดล ถ้้าชอบก็็เพีียงแต่่
ซื้้อ� มาสะสม แต่่การคอสเพลย์์ ต้้องอาศััยฝีีมืือและทัักษะ ความอดทน
และความคิิดสร้้างสรรค์์เป็็นอย่่างมาก
อย่่างไรก็็ตาม คอสเพลย์์ ไม่่ได้้เป็็นเพีียงแค่่งานอดิิเรกเท่่านั้้�น
เพราะเมื่่อ� ฝึึกฝนและสั่่ง� สมประสบการณ์์มาระยะเวลาหนึ่่�ง ก็็สามารถ
นำทัักษะเหล่่านี้้�มาประกอบอาชีีพและสร้้างรายได้้ เช่่น การแต่่งหน้้า
ตััวละคร การเซ็็ตวิกิ เพราะวิิกที่่�ใส่่นั้้น� ไม่่สามารถซื้้อ� มาแล้้วใส่่ได้้เลย
แต่่ต้้องอาศััยทัักษะในการตััดแต่่งเพื่่อ� ให้้ละม้้ายคล้้ายตััวละครที่่�สุุด 
นอกจากนี้้� ก็ยั็ งั มีีอาชีีพการทำอุุปกรณ์์ประกอบ และการขายสิินค้้า
เกี่่ย� วกัับคอสเพลย์์ รวมไปถึึงการถ่่ายภาพที่่�เป็็นส่่วนประกอบสำคััญ

อีีกอย่่างหนึ่่�งของวงการซึ่่ง� สามารถสร้้างรายได้้ให้้กัับเจ้้าของสตููดิิโอ
และช่่างภาพ ตลอดจนการถ่่ายทำวิิดีีโอและการพากย์์เสีียงป่่าน
บอกว่่า การเปลี่่�ยนตััวละครที่่�เราเห็็นแบบสองมิิติิในจอให้้มีีชีีวิิต
ขึ้้�นมาได้้นั้้�น ต้้องอาศััยทั้้�งจิินตนาการและทัักษะอาชีีพหลายแขนง
พี่่�โอและป่่านเชื่่�อว่่า คอสเพลย์์ จะเป็็นอีีกพื้้�นที่่�หนึ่่�งที่่�สร้้าง
ประโยชน์์ได้้ทั้้�งในระดัับบุุคคลและเมืืองสำหรัับเด็็กที่่�ยัังไม่่ค้้นพบ
ความสามารถของตััวเอง เมื่่�อเข้้าสู่่�วงการคอสเพลย์์ หลายคนก็็ได้้
พบกัับศัักยภาพที่่�ซ่อ่ นอยู่่�จากการได้้ทดลองทำ และพััฒนาสู่่�การต่่อยอด
เป็็นอาชีีพ  ซึ่่�งตอนนี้้�โอกาสในการสร้้างรายได้้ก็็เปิิดกว้้างมากขึ้้�น
อย่่างที่่�จะเห็็นว่่าในวงการโฆษณาก็็เริ่่�มมีีการนำคอสเพลย์์เข้้าไป
ประกอบมากขึ้้�น นอกจากการประกอบอาชีีพแล้้ว คอสเพลย์์ก็็ยััง
ช่่วยสร้้างทัักษะชีีวิตอื่
ิ น่� ๆ เช่่น การเสริิมความมั่่�นใจในการเข้้าสัังคม 
เนื่่�องจากเด็็กคอสเพลย์์ส่่วนใหญ่่จะเป็็นคนค่่อนข้้างเก็็บตััว  แต่่เมื่่�อ
มีีพื้้�นที่่�ในการทำกิิจกรรมก็็ส่่งผลให้้เด็็กได้้รู้้�จัักและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับ
กลุ่่�มคนที่่�หลากหลายมากขึ้้�น เช่่น เมื่่�อมีีงานคอสเพลย์์ เด็็ก ๆ ก็็จะ
เริ่่�มเตรีียมตััวด้้วยการติิดต่่อเพื่่�อน ๆ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล ทำให้้
เขาเป็็นคนที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�นและกล้้าแสดงออก ซึ่่�งนัับเป็็นพััฒนาการ
ทางอารมณ์์อย่่างหนึ่่�ง
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ไม่่เพีียงแต่่ความเปลี่่ย� นแปลงในเชิิงบวกระดัับบุุคคลเท่่านั้้�น
การรวมกลุ่่�มของคนที่่�มีใี จรัักในสิ่่ง� เดีียวกัันที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุุนส่่งเสริิมกันั
ก็็สามารถส่่งต่่อพลัังบวกเหล่่านี้้�ไปสู่่�สัังคมได้้  อย่่างที่่�พี่่�โอและป่่าน
เล่่าว่่า จริิง ๆ แล้้ว คอสเพลย์์ไม่่ได้้จำกััดช่่วงอายุุ ทุุกคนต่่างก็็มีีฮีีโร่่
ที่่� เ ป็็ น ความทรงจำที่่� ดีี ใ นวัั ย เด็็ ก ของตัั ว เอง การแต่่ ง คอสเพลย์์
ในสถานที่่�ต่า่ ง ๆ เช่่น ในงานหนัังสืือ หรืือสวนสาธารณะหนองประจัักษ์์
เมื่่�อคนทั่่�วไปเห็็น หลายคนก็็เข้้ามาชื่่�นชมและขอถ่่ายรููปเพื่่�อเติิม
เต็็มความฝัันในวััยเด็็ก ซึ่่�งเป็็นการสร้้างรอยยิ้้�มและสีีสัันให้้กัับเมืือง
อีีกวิิธีหนึ่่
ี ง� นอกจากนี้้� หลายครั้้�งที่่�กลุ่่�มคอสเพลย์์ได้้รวมตััวกันั แต่่งตััว
เป็็นฮีีโร่่และออกสร้้างความสุุขให้้กัับผู้้อื่� น่� เช่่น การนำขนมและตุ๊๊ก� ตา
ไปมอบให้้เด็็กที่่�สถานสงเคราะห์์ “เราใส่่ชุุดธรรมดาไปก็็ได้้ แต่่การ
ใส่่คอสเพลย์์ไป เด็็ก ๆ มีีความสุุขเพิ่่�มขึ้้�น พอเห็็นขบวนการ 5 สีี
เด็็กก็็จะรีีบวิ่่�งมากอด” พี่่�โอกล่่าว 
ส่่ ว นแนวโน้้มที่่� เ กิิ ดขึ้้� น กัั บ วงการคอสเพลย์์ อุุด รธานีี นั้้� น
ทั้้�งพี่่�โอและป่่านบอกว่่า ดีีขึ้้�นตามลำดัับจากแต่่เดิิมที่่�คอสเพลย์์
จะเป็็นเรื่่�องเฉพาะกลุ่่�ม  แต่่ตอนนี้้�ก็็เริ่่�มมีีเลเยอร์์หน้้าใหม่่มากขึ้้�น
ยิ่่�งโดยเฉพาะเมื่่�อสถานการณ์์โควิิด-19 เบาบางลง ก็็ทำให้้กิิจกรรม
ต่่าง ๆ เริ่่ม� กลัับมาคึึกคัักอีีกครั้้�ง อย่่างไรก็็ตาม ในฐานะผู้้ใ� หญ่่ในวงการ
ที่่�เฝ้้ามองน้้อง ๆ เยาวชนอยู่่� ทั้้�งพี่่�โอและป่่าน ก็็ยัังมีีความกัังวลถึึง
ความปลอดภััยของน้้อง ๆ ที่่�ควรจะมีีผู้ใ้� หญ่่เข้้ามาดููแลเป็็นหููเป็็นตาให้้
เช่่น ความปลอดภััยทางด้้านร่่างกาย ซึ่ง่� ในบางครั้้�งการรวมกลุ่่�มกัันเอง
อาจทำให้้น้้อง ๆ เข้้าไปในสถานที่่�รกร้้างเพื่่อ� ถ่่ายภาพ และอาจได้้รัับ
อัันตรายได้้รวมทั้้�งการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการล่่อลวงคุุกคามต่่าง ๆ ซึ่่ง�
หากจะยกระดัับวงการคอสเพลย์์นั้้น�  ก็็มีคว
ี ามจำเป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�ผู้ใ้� หญ่่
ในบ้้านเมืือง ทั้้�งในระดัับบุุคคล และหน่่วยงาน ต้้องร่่วมกันั ให้้โอกาส
เด็็ก ๆ ด้้วยการสร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััย ให้้เด็็กได้้แสดงออก และมีีผู้ใ้� หญ่่
คอยให้้คำปรึึกษาแนะนำที่่�เหมาะสม เช่่นเดีียวกัับงานอดิิเรกอื่่น� ๆ ที่่�มีี
ชมรมชััดเจนและเด็็ก ๆ สามารถเข้้าร่่วมได้้อย่่างกว้้างขวาง
“คอสเพลย์์เป็็นสิ่่�งที่่�มีีต้้นทุุนเยอะ แต่่พื้้�นที่่�แสดงออกน้้อย”
พี่่�โอและป่่านเชื่่อ� ว่่า เด็็กและเยาวชนคืือกลุ่่�มที่่�มีพลั
ี งั มาก จึึงพยายาม
อย่่างยิ่่�งที่่�จะผลัักดัันวงการคอสเพลย์์อุุดรให้้เป็็นวงการน้้ำดีี เพื่่�อให้้
เด็็ก ๆ ที่่�มีีใจรัักในคอสเพลย์์ ไม่่รู้้�สึึกโดดเดี่่�ยว  และเติิบโตได้้อย่่าง
ที่่�ต้้องการ ทั้้�งสองเชื่่อ� ว่่า ถ้้าเมืืองสนัับสนุุนและให้้โอกาสมากขึ้้น� เช่่น
การเปิิดพื้้�นที่่�สาธารณะ ถนนคนเดิิน สวนสาธารณะหนองประจัักษ์์
พิิพิิธภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีี ให้้เป็็นอีีกเวทีีหนึ่่�งของน้้อง ๆ หรืือการ
นำเอาคอสเพลย์์ไปร่่วมในเทศกาลต่่าง ๆ ของเมืือง เช่่น งานปีีใหม่่
งานสงกรานต์์ ก็จ็ ะเป็็นสีีสันั ที่่�ช่ว่ ยดึึงดููดและกระตุ้้น� ให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยว
วงการคอสเพลย์์ก็็จะถููกจดจำมากกว่่างานอดิิเรก แต่่คืืออีีกหนึ่่�ง
พลัังที่่�สร้้างพลเมืืองคุุณภาพและช่่วยขัับเคลื่่อ� นเมืืองให้้เป็็นไปอย่่าง
มีีชีีวิิตชีีวา
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ส่่องโอกาสเศรษฐกิิจเมืืองอุุดร
หลัังโควิิด-19 คลี่่�คลาย

	ภายหลัังการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 มาเป็็นเวลา และการเดิิ น ทางมาท่่ อ งเที่่� ย วในจัั ง หวัั ดที่่� เ พิ่่� มม ากขึ้้� น ในด้้าน
กว่่า 2 ปีี ด้้วยการปููพรมฉีีดวััคซีีนสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�และการ การใช้้จ่่าย การบริิโภคภาคเอกชน คาดว่่าจะขยายตััว 2.8% ตามภาวะ
ดำเนิินการตามมาตรการป้้องกัันอย่่างเคร่่งครััดตามคำแนะนำ เศรษฐกิิจที่่�มีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวและมาตรการกระตุ้้�นการบริิโภคของ
ของสาธารณสุุข ทำให้้สถานการณ์์ ในประเทศไทยคลี่่�คลายลง ภาครััฐ ส่่วนการลงทุุนภาคเอกชน คาดว่่าจะขยายตััว  2.8% ตาม
และมีีการเตรีียมความพร้้อมที่่�จะเปลี่่�ยนผ่่านโควิิด-19 ให้้เป็็น ความเชื่่อ� มั่่น� ของนัักลงทุุนในสถานการณ์์ ทางเศรษฐกิิจของจัังหวััด 
โรคประจำถิ่่�น ซึ่่�งแน่่นอนว่่าการเปลี่่�ยนผ่่านดัังกล่่าว ย่่อมส่่งผล ด้้านการใช้้จ่่ายภาครััฐ คาดว่่าจะขยายตััว  5.8% ตามมาตรการ
ต่่อสภาพเศรษฐกิิจของประเทศ วารสารเมืืองดอกจาน คอลััมน์์ ด้้านการคลัั ง ของภาครัั ฐที่่� ส นัั บ สนุุนให้้มีี เ ม็็ ด เงิิ น ลงสู่่�เศรษฐกิิ จ
เศรษฐกิิจเมืืองอุุดร ฉบัับนี้้� จะพาไปส่่องแนวโน้้มและโอกาสทาง
เศรษฐกิิจของจัังหวััดอุุดรธานีี หลัังเมฆหมอกโควิิด-19 พ้้นผ่่าน อย่่างรวดเร็็ว  และด้้านเสถีียรภาพเศรษฐกิิจ คาดว่่าอััตราเงิินเฟ้้อ
จากรายงานประมาณการเศรษฐกิิจจัังหวััดอุุดรธานีี ฉบับั ที่่� 2 อยู่่�ที่่� 3.6% การจ้้างงาน คาดว่่าขยายตััว 3.5%
สำหรัับปััจจััยสนัับสนุุนเศรษฐกิิจอุุดรธานีี ได้้แก่่ การผ่่อนคลาย
ณ เดืือนมิิถุุนายน 2565 ของสำนัักงานคลัังจัังหวััดอุุดรธานีี คาดว่่า
มาตรการควบคุุมโรคของภาครัั
ฐมาตรการกระตุ้้น� และฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจ
เศรษฐกิิจในจัังหวััดอุุดรธานีีในปีี 2565 จะขยายตััว  2.6% ซึ่่�งเป็็น
ผลจากการฟื้้�นฟููและกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของภาครััฐที่่�มีีอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างต่่อเนื่่�อง การขัับเคลื่่�อนการใช้้จ่่ายและการลงทุุนภาครััฐ
ในภููมิิภาค การรัักษาเสถีียรภาพราคาสิินค้้าเกษตร รวมทั้้�งนโยบาย
ในขณะที่่�ราคาสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคมีีแนวโน้้มปรัับตััวสููงขึ้้�น
ส่่วนในด้้านการผลิิต ภาคเกษตรกรรม คาดว่่าจะขยายตััว การเงิินที่่�ส่่งเสริิมการลงทุุนภาคเอกชน ส่่วนปััจจััยเสี่่�ยง ได้้แก่่
3.7% ตามปริิ ม าณผลผลิิ ต สำปะหลัั ง และข้้าวนาปีี ที่่� เ พิ่่� มขึ้้� น ความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์โควิิด-19 การเพิ่่�มขึ้้�นของด้้าน
ภาคอุุตสาหกรรม คาดว่่าจะขยายตััว  3.6% ตามภาวะเศรษฐกิิจ เงิินเฟ้้อและราคาสิินค้้า ภาระหนี้้�สิินครััวเรืือนและธุุรกิิจที่่�อยู่่�ใน
ที่่� เ ริ่่� มฟื้้� น ตัั ว และจำนวนโรงงานเงิิ น ลงทุุน รวมถึึ ง การใช้้ไฟฟ้้ า ระดัับสููง ความขััดแย้้งทางการเมืืองทั้้�งในและต่่างประเทศ และภาวะ
ในอุุตสาหกรรมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น สำหรัับภาคบริิการ คาดว่่าจะขยายตััว  เศรษฐกิิจและค่่าเงิินที่่�อ่่อนค่่าของประเทศลาว 
4.2% ตามแนวโน้้มสถานการณ์์โควิิด-19 ในปีีนี้้�ที่่�เริ่่�มคลี่่�คลายลง
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ด้้านนายสวาท ธีีระรััตนนุุกููลชััย ประธานอาวุุโสหอการค้้าจัังหวััด
อุุดรธานีี ให้้สััมภาษณ์์ผ่า่ นรายการ เรื่่อ� งเล่่าชาวหอการค้้า ทางโฮมเคเบิ้้�ลทีีวีี
ว่่า แม้้ทางภาครััฐจะมีีนโยบายเพื่่�อผ่่อนคลายมาตรการทางสัังคม ชุุมชน
และองค์์กร เพื่่�อเข้้าสู่่�ระยะหลัังการระบาดใหญ่่ (Post-Pandemic)
แต่่อย่่างไรก็็ตาม ส่่วนตััวก็็ยัังอยากให้้สถานประกอบการระมััดระวััง
อย่่างเข้้มงวดต่่อไป เช่่น การฉีีดวััคซีีนเข็็มบููสเตอร์์แก่่พนัักงาน หรืือ
การสวมหน้้ากากอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนเอง เพราะเมื่่�อใดที่่�กฎหมาย
ยกเลิิกการสวมแมสก์์อย่่างเป็็นทางการ ก็็ย่อ่ มเป็็นสิิทธิิของประชาชนที่่�จะ
เลืือกสวมหรืือไม่่สวมแมสก์์ก็็ได้้ แต่่ในมุุมของผู้้�ประกอบการ การป้้องกััน
ปััจจััยเสี่่�ยงไม่่ให้้เกิิดคลััสเตอร์์ในสถานประกอบการของตนเอง เพื่่�อรัักษา
ความเชื่่�อมั่่�นไว้้ได้้ ย่่อมเป็็นผลดีีกว่่า
นอกจากนี้้� การทำงานสามประสานที่่� เ ข้้มข้้นและต่่ อ เนื่่� อ ง
โดยจัังหวััดอุุดรธานีี นำโดยผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด  นายสยาม ศิิริิมงคล
สำนัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี และหอการค้้า ก็็ทำให้้อุุดรธานีี
เป็็นอีีกหนึ่่�งจัังหวััดนำร่่องการท่่องเที่่�ยววิิถีีใหม่่ ซึ่่�งต้้องยอมรัับว่่า ในช่่วง
ไม่่กี่่ปี� ที่่ี ผ่� า่ นมานี้้� การท่่องเที่่�ยวแบบสายบุุญเป็็นที่่�นิยิ มเป็็นอย่่างมาก และ
อุุดรธานีีก็มี็ สี ถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวที่่�ตอบโจทย์์นักั ท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มนี้้�หลากหลายแห่่ง
ไม่่ว่่าจะเป็็นวััดศิิริิสุุทโธคํําชะโนด  อำเภอบ้้านดุุง ที่่�มีีผู้้�คนมากราบไหว้้
ปู่่�ศรีีสุุทโธอย่่างต่่อเนื่่�อง หรืือกระแสนิิยมท้้าวเวสสุุวััณที่่�ประดิิษฐานหน้้า
ศาลหลัักเมืืองอุุดรธานีี ที่่�เชื่่�อว่่าจะช่่วยประทานทรััพย์์สิินเงิินทอง เป็็นต้้น
ซึ่ง่� แหล่่งท่่องเที่่�ยวเหล่่านี้้� จะช่่วยดึึงดููดผู้้ค� นจากทั่่�วทุุกสารทิิศเข้้าสู่่�จัังหวััด
อุุดรธานีี และเป็็นอีีกหนึ่่�งโอกาสของการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจภายในจัังหวััด 
อีี ก หนึ่่� ง โอกาสสำคัั ญ ที่่� แ ฟนเพจ หอการค้้าจัั ง หวัั ดอุุด รธานีี
udonechamber.com นำเสนอก็็ คืื อการเยี่่� ย มชมความคืืบหน้้า
นิิ คมอุุต สาหกรรมอุุดรธานีี ข องนายเหลี้้� ย ว  จวิ้้� น หยุุน กงสุุลใหญ่่ จีี น
สาธารณรััฐประชาชนจีีน ณ ขอนแก่่น โดยนายเหลี้้�ยว จวิ้้�นหยุุน กล่่าวว่่า
อุุดรธานีี จ ะเป็็ น ศููนย์์ ก ลางเศรษฐกิิ จ และโลจิิ ส ติิ ก ส์์ ข องประเทศไทย
ด้้วยหลากหลายปััจจััย โดยเฉพาะการเกิิดขึ้้น� ของรถไฟความเร็็วสููงจีีน-ลาว 
ซึ่่ง� เมื่่อ� เข้้าดำรงตำแหน่่ง นายเหลี้้�ยว จวิ้้น� หยุุน ได้้ศึึกษาสำรวจเส้้นทางรถไฟ
จีีน-ลาว  และพบว่่าภาคอีีสานและจัังหวััดอุุดรธานีี จะได้้รัับผลประโยชน์์
4 ด้้าน ได้้แก่่ 1.ภาคอีีสานโดยเฉพาะจัังหวััดอุุดรธานีีจะมีีชื่่�อเสีียงระดัับ
นานาชาติิมากขึ้้�น 2.เมื่่�อเปิิดเส้้นทางรถไฟความเร็็วสููงจีีน-ลาว จัังหวััด
อุุดรธานีีและจัังหวััดหนองคายจะเป็็นศููนย์์กลางเศรษฐกิิจและโลจิิสติิกส์์
ของไทย 3.ภาคอีีสานมีีผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตรและผลไม้้จำนวนมาก
เมื่่�อเปิิดเส้้นทางรถไฟความเร็็วสููงจีีน-ลาว จัังหวััดอุุดรธานีีและหนองคาย
จะเป็็นศููนย์์กลางภาคเศรษฐกิิจในรััศมีี 2,000-2,500 กิิโลเมตร เพราะ
มีีเส้้นทางรถไฟความเร็็วสููงเชื่่อ� มโยงทางการค้้า สิินค้้าเกษตรของภาคอีีสาน
จะถููกส่่งออกไปยัังประเทศจีีน ฮ่่องกง มาเก๊๊า ฉงฉิ่่�ง 4.แหล่่งท่่องเที่่�ยว
ในจัังหวััดอุุดรธานีีจะเป็็นที่่�รู้้�จัักมากขึ้้�น เมื่่�อเปิิดเส้้นทางรถไฟความเร็็วสููง
จีีน-ลาว  และนโยบายของประเทศจีีนผ่่อนคลายลงจะมีีนัักท่่องเที่่�ยว
เดิินทางมายัังภาคอีีสานเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 80%
แม้้สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดโควิิ ด -19 จะเป็็ น พายุุใหญ่่ ที่่�
ส่่งผลกระทบรุุนแรงและยาวนานแต่่เมื่่�อเมฆหมอกผ่่านพ้้นไป โอกาส
ของการพลิิกฟื้้�นจัังหวััดอุุดรธานีี ก็็นัับว่่าเป็็นความหวัังที่่�น่่าจัับตามอง
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บัันทึึก เมืืองอุุ
ดร
                    ครั้้
�งแรกของอุุดร
กัับการเป็็นเจ้้าภาพจััดงานมหกรรมพืื
งานมหกรรมพืืชสวนโลก 2569
(International Horticultural Expo 2026)

โอกาสครั้้� ง สำำ� คัั ญ กัั บ บทบาทการเป็็ น เจ้้ า ภาพ
งานมหกรรมระดัั บ โลก ที่่� จัั ง หวัั ดอุุ ดร ธานีี ไ ด้้ รัั บ โอกาส
อัันดีีที่่� ได้้รัับเลืือกให้้เป็็นตััวแทนประเทศไทย เป็็นเจ้้าภาพ
จัั ด งานมหกรรมพืืชสวนโลก พ.ศ. 2569 ระหว่่ า งวัั น ที่่�
1 พฤศจิิกายน 2569-14 มีีนาคม 2570 รวมระยะเวลาการ
จััดงาน 134 วััน ภายใต้้แนวคิิด Diversity of Life : Connecting
people water and plants for sustainable living หรืือ
ความหลากหลายแห่่ ง สรรพชีี วิิ ต : สายสัั ม พัั น ธ์์ แ ห่่ ง น้ำำ��
พืืชพรรณ และผู้้�คนสู่่�การดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน” อัันสะท้้อนถึึง
เอกลัักษณ์์ความเป็็นพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ของจัังหวััดอุุดรธานีี ที่่�สร้้าง
ความเชื่่�อมโยงระหว่่างสายน้ำำ�� ทรััพยากรธรรมชาติิ และผู้้�คน
ในท้้องถิ่่�นเข้้าไว้้ด้้วยกััน

งานมหกรรมพืืชสวนโลก (The International Horticultural
Exhibition) ถืือเป็็นงานจััดแสดงด้้านพืืชสวนที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดในโลก
โดยมีีสมาคมพืืชสวนระหว่่างประเทศ (AIPH) เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�
การจััดงาน ซึ่่ง� กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ โดยกรมวิิชาการเกษตร
เข้้าเป็็นสมาชิิก AIPH ในนามประเทศไทยตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2546 และ
ไทยได้้มีีโอกาสเป็็นเจ้้าภาพจััดงานมหกรรมพืืชสวนโลกมาแล้้ว
จำนวน 2 ครั้้�ง คืือ ครั้้�งแรกเมื่่�อปีี พ.ศ. 2549 และ ครั้้�งที่่� 2 เมื่่�อ
ปีี พ.ศ. 2554 ณ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ครั้้ง� นี้้�ที่่จั� งั หวััดอุุดรธานีีได้้รัับเลืือก
ให้้เป็็นเจ้้าภาพการจััดงาน ตั้้�งใจแสดงถึึงศัักยภาพในการพััฒนา
ด้้านพืืชสวนของไทยรวมถึึงพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้้ำ และสมุุนไพรไทยสู่่�สายตา
นานาชาติิ ตลอดจนการแลกเปลี่่�ยนทางวิิชาการและเทคโนโลยีี
ด้้านพืืชสวนในระดัับชาติิ และยัังให้้ความสำคััญกัับการสร้้างสมดุุล
ระหว่่างการเติิบโตทางเศรษฐกิิจกัับความยั่่�งยืืนของทรััพยากรธรรมชาติิ
เมืืองดอกจาน
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     สำหรัับพื้้�นที่่�จััดงาน
มหกรรมพืืชสวนโลก 2569
จะมีี ก ารเนรมิิ ตห นองแด 
ให้้เป็็ น พื้้� น ที่่� ร องรัั บ การ
จััดงาน บนพื้้�นที่่�ประมาณ 975 ไร่่ เป็็นพื้้�นที่่�น้้ำ 400 ไร่่ และพื้้�นดิิน
ประมาณ 575 ไร่่ เ ศษ ภายใต้้งบประมาณ 2,500 ล้้านบาท
โดยมีีการออกแบบพื้้�นที่่�และกิิจกรรมการจััดงาน เป็็น 4 โซน คืือ
1.โซนวิิถีีชีีวิิต  ประกอบด้้วย บริิเวณทางเข้้างาน ประตููทางเข้้างาน
และจุุดขายบัั ต ร สวนธีี ม งาน สวนองค์์ ก ร อาคารอำนวยการ
ลานกิิจกรรม ตลาดน้้ำและร้้านอาหาร 2.โซนสายน้้ำ ประกอบด้้วย
สะพานกลางน้้ำอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 3.โซนพืืชพรรณ ประกอบด้้วย
สวนไทยนอกอาคาร อาคารนิิทรรศการเรืือนกระจก โรงมหรสพ
4.โซนนานาชาติิ ประกอบด้้วย สวนนานาชาติิ

หลัังจากจบงานพืืชสวนโลก ทางจัังหวััดอุุดรธานีีมีแี ผนจะ
อนุุรัักษ์์พื้้น� ที่่�แต่่ละโซนเพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์ต่อ่ เนื่่อ� งเป็็นศููนย์์จัดั แสดง
นิิทรรศการ ประเพณีีวััฒนธรรม  และศููนย์์กลางกีีฬานานาชาติิ
ของกลุ่่�มอนุุภาคลุ่่�มน้้ำโขงและภาคตะวัั น ออกเฉีี ย งตอนบน
ดัังนี้้� 1.โซนวิิถีีชีีวิิต  จะถููกปรัับเปลี่่�ยนให้้เป็็น พิิพิิธภััณฑ์์ GMS
เพื่่�อใช้้ในกิิจกรรม  อาทิิเช่่น นิิทรรศการหม่่อนไหม ผ้้าทอมืือ
และจำหน่่ายผ้้าทอมืือ นิิทรรศการผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับพืืชสวน
ของไทย (โอท็็อป นวััตวิิถีี) จััดแสดงศิิลปวััฒนธรรมจากประเทศ
ต่่าง ๆ เป็็นต้้น 2.โซนสายน้้ำ จะถููกปรัับเปลี่่�ยนเป็็น ศููนย์์วิิจััย
ความหลากหลายทางชีีวภาพและประมง 3.โซนพืืชพรรณ จะถููก
ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นศููนย์์วิิจััยและอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�พืืชในเรืือนกระจก
ขนาดใหญ่่ (Glass Greenhouse) 4.โซนนานาชาติิ จะถููกปรัับปรุุง
เป็็นสวนสาธารณะและศููนย์์กีีฬาทางน้้ำ เพื่่�อจััดมหกรรมกีีฬา
ทางน้้ำระดัับโลก เช่่น การแข่่งขัันเจ็็ตสกีี เรืือใบ และการแข่่งขััน
เรืือยาวพระราชทานนานาชาติิ
เทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็นหนึ่่�งในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
ที่่�ร่วม 
่ MOU มีีส่ว่ นร่่วมในการจััดงานพืืชสวนโลก และเป็็นส่่วนสำคััญ
ในการเตรีียมความพร้้อมของเมืือง ซึ่่�งมีีแผนพััฒนาหลายส่่วน
ที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีได้้เริ่่�มดำเนิินโครงการเพื่่�อรองรัับการ
จััดงาน เช่่น 1.โครงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานในเขตเมืือง
เพื่่อ� รองรัับนัักท่่องเที่่�ยว  2.โครงการพััฒนาแหล่่งวััฒนธรรมต่่าง ๆ
เช่่น ถนนวััฒนธรรม  (ถ.นเรศวร-ถ.ศรีีชมชื่่�น ถ.ศรีีสุุข ซอย 2)
เชื่่�อมโยง 3 วััฒนธรรม (วััดป่่าบ้้านจิิก-คุ้้�มแขก-เวีียดนามทาวน์์)
และศููนย์์วัฒ
ั นธรรมไทย-จีีน เชื่่อ� มโยงกัับพระธาตุุหนองบััวกลอง
3.โครงการพััฒนาสนามกีีฬาเวสสุุวััณ เพื่่อ� รองรัับการแข่่งขัันกีีฬา
ระดัับนานาชาติิ 4.โครงการเมืืองปลอดภััย ร่่วมกัับสำนัักงาน
ตำรวจแห่่งชาติิ อุุดรธานีี Safety Zone 5.กิิจกรรมฟื้้�นฟููเมืือง
ช่่วงหลัังโควิิด COVID-19 เพื่่อ� กระตุ้้น� เศรษฐกิิจ 6. โครงการพััฒนา
ระบบขนส่่งมวลชน ตามผลการศึึกษาของ สนข.
การเป็็นเจ้้าภาพมหกรรมพืืชสวนโลกในปีี 2569 ครั้้�งนี้้�
คาดว่่าจะทำให้้มีีจำนวนผู้้�เข้้าชมงานถึึง 3.6 ล้้านคน แบ่่งเป็็น
ชาวไทยร้้อยละ 70 และชาวต่่างชาติิร้้อยละ 30 และคาดว่่าจะ
ช่่วยกระตุ้้น� เศรษฐกิิจในประเทศไทยและภายในจัังหวััดอุุดรธานีี
เพิ่่�มมููลค่่าการสร้้างผลิิตภััณฑ์์มวลรวม (GDP) ประมาณ 20,000
ล้้านบาท เกิิดการสร้้างงาน สร้้างอาชีีพ ประมาณ 81,000 อััตรา
และมีีเงิินสะพััดระหว่่างการจััดงานประมาณ 32,000 ล้้านบาท
นัับว่่าเป็็นอีีก 1 โอกาสที่่�จังั หวััดอุุดรธานีีได้้มีีบทบาทครั้้�ง
สำคััญในการแสดงศัักยภาพของเมืืองสู่่�สายตานานาชาติิ ที่่น� ำไปสู่่�
การพััฒนาต่่อยอดในหลาย ๆ ด้้าน ทั้้�งด้้านอุุตสาหรรมไมซ์์ซิิตี้้�
การท่่องเที่่�ยว การแข่่งขัันกีีฬาระดัับนานาชาติิ โดยใช้้อััตลัักษณ์์
และความพร้้อมของเมืือง สู่่�การเป็็นพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจใหม่่ ศููนย์์กลาง
ด้้านการค้้า การลงทุุนของอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้้ำโขง (GMS)
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ศิิลปวััฒนธรรม

ท่่วงทำำ�นองหมอลำำ�กลอน

ขัับขาน ก้้องกัังวาน สืืบศิิลป์์อีีสานบ้้านเรา
หมอลำกลอน ถืือเป็็นมรดกภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรม
ที่่�สานต่่อมาช้้านาน แม้้กาลเวลาที่่�ผัันผ่่านจะทำให้้มรดกทาง
วััฒนธรรมเหล่่านี้้�เริ่่ม� เลืือนลางจางหายไปจากการถููกกลืืนกิินทาง
วััฒนธรรมใหม่่ ๆ ที่่เ� ข้้ามา แต่่ก็ยั็ งั คงหลงเหลืือให้้เห็็นอยู่่�บ้้าง และ
มีีคนที่พ่� ยายามจะอนุุรักั ษ์์สานต่่อเป็็นมรดกตกทอดให้้กับั ลููกหลาน
เป็็นอาชีีพที่เ่� ลี้้ย� งปากท้้อง และถ่่ายศิิลปวััฒนธรรมเหล่่านี้้�ให้้คงอยู่่�
สืืบไป
แม่่ณัฐพ
ั ร จ่่าโส หมอลำกลอนสาวใหญ่่ วัยั 65 ปีี คืือหนึ่่�งคน
ที่่�ต้้องการอนุุรัักษ์์และพยายามถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
หมอลำกลอน หมอลำเพลิิน ให้้กัับผู้้�ที่่�สนใจศึึกษาวััฒนธรรม อีีสาน
แม่่ณััฐพร จ่่าโส เล่่าให้้ฟัังว่่า “เดิิมต้้นตระกููลของแม่่เป็็นหมอลำ
กลอนมาจากจัังหวััดอุุบลราชธานีี ส่่วนตนเกิิดและโตที่่�จัังหวััด
อุุดรธานีี การเติิบโตในครอบครััวหมอลำแท้้ ๆ ที่่�แสดงหมอลำเลี้้�ยง
ปากเลี้้�ยงท้้อง ทำให้้ตนได้้เรีียนรู้้�อยู่่�กัับการเป็็นหมอลำมาตั้้�งแต่่
อายุุ  12 ขวบ ตนเรีียนลำกลอนมาก่่อนจากการที่่�ต้้นตระกููลคืือ
คุุณพ่่อคุุณแม่่ถ่่ายทอดให้้ หลัังจากที่่�เดิินสายเป็็นหมอลำกลอน
เมื่่�อการลำเพลิินเข้้ามาและเป็็นที่่�นิิยมอย่่างแพร่่หลาย คุุณพ่่อจึึง
ผัันตััวมาตั้้�งคณะหมอลำเพลิิน ทำให้้ตนได้้มีีโอกาสร้้องหมอลำ
เพลิิน สมััยก่่อนเคยมีีการประกวดลำเพลิินที่่�วัดป่
ั า่ โนนนิิเวศน์์ โดยมีี
คณะหมอลำเข้้าร่่วมการประกวดกว่่า 60 คณะ และตนคืือ ผู้้�คว้้า
เมืืองดอกจาน
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ชััยชนะได้้รัับรางวััลที่่� 1 ของหมอลำเพลิิน ในปีี พ.ศ. 2524 ก็็ได้้รัับ
โล่่ชนะเลิิศการประกวดหมอลำเพลิิน จาก บริิษััทก้้องไพศาล และ
ได้้รัับรางวััลอื่่น� ๆ มากมายสืืบเนื่่อ� งต่่อมา” หมอลำกลอนรุ่่�นใหญ่่เล่่า
ให้้ฟัังถึึงความเป็็นมาของจุุดเริ่่�มต้้นอาชีีพหมอลำและยัังให้้ความรู้้�
เรื่่�องของหมอลำกลอนเสริิมให้้ฟัังอีีกด้้วยว่่า

“หมอลำกลอน เป็็นการลำที่่�ใช้้บทกลอนโต้้ตอบกัันระหว่่าง
หมอลำชายและหมอลำหญิิงในเรื่่อ� งต่่าง ๆ บทกลอน ที่่�หมอลำใช้้ลำ
เรีียกว่่า “กลอนลำ” ซึ่ง่� มีีลักั ษณะเป็็นร้้อยกรอง ที่่�ครููบาอาจารย์์เขีียนขึ้้น�
และถ่่ายทอดสืืบต่่อมา โดยเนื้้�อหาในการลำก็็จะเกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับ วิิถีชีี วิี ติ
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี บาปบุุญคุุณโทษ นิิทานพื้้�นบ้้าน ธรรมชาติิ
ธรรมะ นิิทานชาดก คำสอนโบราณของชาวอีีสาน คติิธรรม ข้้อคิิด
เตืือนใจให้้ได้้นำมาตอบโต้้กััน ในสมััยที่่�การศึึกษายัังไม่่เจริิญเช่่น
ทุุกวัันนี้้� หมอลำถืือเป็็นช่่องทางหนึ่่�งในการสอนประชาชน ช่่วย
เผยแพร่่ความรู้้ด้้� านการเมืือง สอนให้้ประชาชนเข้้าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิิ ป ไตย สิิ ท ธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐานการแสดงความคิิ ด เห็็ น
นอกจากจะเป็็นการลำที่่�สอดแทรกความรู้้ด้้� านต่่าง ๆ แล้้ว สิ่่�งสำคััญ
คืือท่่วงทำนองลำต้้องไพเราะ ท่่ารำก็็ต้้องอ่่อนช้้อยสวยงาม สนุุกสนาน
ทำให้้คนดููมีีอารมณ์์ร่วม 
่ ไปเล่่นที่่�ไหนคนก็็อยากมาฟัังเรา อยากมาดููเรา”
แม่่ณััฐพรกล่่าวด้้วยน้้ำเสีียงอัันไพเราะของการเป็็นหมอลำที่่�ผ่่าน
กาลเวลาขััดเกลาจนหวานกัังวาล พร้้อมกล่่าวต่่อให้้ฟัังอีีกว่่า
“หมอลำกลอนจะใช้้เครื่่�องดนตรีีเพีียงอย่่างเดีียวคืือ แคน
โดยหมอลำฝ่่ายชาย และหมอลำฝ่่ายหญิิง จะมีีหมอแคนของตััวเอง
ฝั่่ง� ละ 1 คน หมอลำทั้้�งชายหญิิงจะต้้องมีีความรู้้มี� ปี ฏิิภาณ ไหวพริิบ
ในการโต้้ตอบและการแก้้ปัั ญ หาเฉพาะหน้้าบนเวทีี ไ ด้้อย่่ า ง
ทัันท่่วงทีี และต้้องติิดตามข่่าวสารเหตุุบ้้านการเมืืองให้้เข้้ากัับ
ยุุคสมััยด้้วย สำหรัับลำกลอนประยุุกต์์ก็็จะมีีหมอลำเพิ่่�มเป็็น 6
คน มีีเครื่่�องดนตรีีเพิ่่�มเข้้ามาคืือพิิณกัับอิิเล็็กโทน ส่่วนลำเพลิินคืือ
การลำกลอนประกอบกัับการร้้องเพลง คณะของแม่่ก็ลูู็ กคณะอยู่่�ร่วม
่
20 คน แล้้วแต่่ว่่าเจ้้าภาพจะต้้องการให้้เราลำเรื่่�องไหน ส่่วนใหญ่่
ที่่�ถููกจ้้างไปลำตามงานต่่าง ๆ ก็็จะเลืือกเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับงานนั้้�น ๆ
เช่่น หากถููกจ้้างไปเล่่นงานบวช แม่่ก็จ็ ะลำเรื่่อ� งพระคุุณแม่่ เรื่่อ� งบวช
เรีียน บวชหนีีเวีียกหนีีงาน หรืือบวชเพื่่�อศึึกษาธรรมะ หากถููกจ้้าง
ไปเล่่นในงานบุุญ ก็็จะลำเรื่่อ� งบาปเรื่่อ� งบุุญ หรืือหากถููกจ้้างไปงานแต่่ง
ที่่�คนส่่วนมากชอบก็็มักั จะลำเรื่่อ� งหญิิงก็็ดีชี ายก็็ดี ที่่
ี เ� ป็็นการตอบโต้้
เถีียงกัันถึึงข้้อดีีข้้อเสีียของทั้้�งหญิิงและชายที่่�ใช้้ชีีวิตคู่่�กั
ิ นั  ปิิดท้้ายด้้วย
การให้้บทสรุุปให้้เข้้าใจซึ่่�งกัันและกััน เวลาในการเล่่นก็็แล้้วแต่่เจ้้า
ภาพ ส่่วนใหญ่่ก็็เล่่น 6 ชั่่�วโมงเป็็นต้้นไป บางทีีเล่่นถึึงเช้้าก็็มีีเพราะ
เจ้้าภาพเขาขอให้้เล่่นต่่อ เราก็็ไม่่ขััดศรััทธาเจ้้าภาพ”
และเมื่่�อถามกลัับไปถึึงครอบครััวและลููกหลาน ได้้มีีการ
สืืบสานสานต่่อเจตนารมณ์์ครอบครััวสายเลืือดหมอลำกลอน มรดก
ภููมิิปัญ
ั ญาทางวััฒนธรรม แม่่ณัฐพ
ั ร จ่่าโส บอกเล่่าด้้วยน้้ำเสีียงสดใส
ทัันทีีว่า่ “แม่่มีลููี กชาย 2 คน ก็็เล่่นดนตรีีเป็็นทั้้�งสองคน ลููกชายคนเล็็ก
ลำม่่วน ลำสนุุก เสีียงเพราะ เคยลำเป็็นพระเอกให้้แม่่ แล้้วตอนนี้้�
ก็็มีีหลานสาว ทุุกวัันนี้้�แม่่ก็็ให้้เรีียนพิิณและซ้้อมพิิณให้้ฟัังทุุกวััน
เพราะอยากให้้เป็็นครููสอนดนตรีี แม่่มองว่่าสิ่่�งนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�ต้้นตระกููล
เราถ่่ายทอดมา ให้้เราใช้้เลี้้ย� งปากเลี้้ย� งท้้อง ให้้แม่่ได้้เลี้้ย� งลููกเลี้้ย� งหลาน
สืืบทอดกัันมา เรามีีเชื้้อ� มีีแนว ต้้องสืืบทอดรัักษา อย่่าให้้เสีียศัักดิ์์ศ� รีี”
หมอลำสาวรุ่่�นใหญ่่กล่่าวปิิดท้้ายด้้วยน้้ำเสีียงภาคภููมิิใจ

หมอลำกลอนนอกจากจะเป็็ น ศิิ ล ปะที่่� ใ ห้้ความบัั น เทิิ ง
สนุุกสนานเพลิิดเพลิิน สอดแทรกความรู้้ คว
� ามคิิด คติธิ รรม ความเชื่่อ�
ตลอดจนขนบธรรมเนีียมประเพณีีต่่าง ๆ ช่่วยอนุุรัักษ์์วรรณกรรม
เป็็นมรดกภููมิิปััญญาพื้้�นบ้้านแล้้ว ยัังเป็็นสื่่�อในการถ่่ายทอดความ
คิิดเห็็นของประชาชน ศิิลปะอีีกแขนงที่่�ต้้องใช้้ความรู้้�ความชำนาญ
มีีการปรัับตััวประยุุกต์์ให้้เข้้ากัับยุุคสมััยเพื่่�อให้้คงอยู่่�ต่่อไป และคง
ค่่าไว้้ตามแบบแผนเดิิมเพื่่�อไม่่ให้้สููญหายไปตามกาลเวลา
ติิดต่่องานแสดง แม่่ณััฐพร จ่่าโส โทร. 08 1873 1078
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เลาะเลี้้�ยว เที่่�ยวชม

วััดสระมณีี

: ไหว้้บููชาพญานาค
าพญานาค 4 ตระกููล ครบ จบ ในที่่�เดีียว
สำหรัับใครที่่�นิิยมการท่่องเที่่�ยวแบบเส้้นทางสายบุุญ คอลััมน์์ เลาะเลี้้�ยวเที่่�ยวชม ฉบัับนี้้� ขอนำเสนอสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
ในจัังหวััดอุุดรธานีีที่่จ� ะช่่วยเสริิมสิิริมิ งคลให้้คุณ
ุ ด้้วยสิ่่�งศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ ที่� ป่� ระดิิษฐานอยู่่ม� ากมาย โดยเฉพาะผู้ที่้� เ่� คารพศรััทธาพญานาค
ที่่�จะสามารถกราบไหว้้บููชาพญานาคได้้ครบทั้้�งสี่่�ตระกููล
วััดสระมณีี แห่่งบ้้านผัักตบ อำเภอหนองหาน สร้้างขึ้้น� เมื่่�อปีี พ.ศ. 2338
มีีเรื่่�องเล่่าต่่อกัันมาหลายชั่่�วอายุุคนว่่า ที่่�ทางทิิศตะวัันออกของบ้้านผัักตบ
มีีสระน้้ำแห่่งหนึ่่�งที่่�ในบางครั้้�งจะมีีลููกแก้้วลอยขึ้้�นมา และส่่องประกายงดงาม
มาก เมื่่�อชาวบ้้านตั้้�งวััดขึ้้น� ณ ที่่แ� ห่่งนี้้� จึึงให้้ชื่่อ� ว่่า วััดสระมณีีโชติิ ต่่อมาจึึงเหลืือ
ชื่่�อเรีียกเพีียง วััดสระมณีี 

ภายในพระอุุโบสถของวัั ด สระมณีี ป ระดิิ ษ ฐานพระพุุทธพิิ บูู ลธนาภิิ ร มย์์
เป็็นพระพุุทธรููปปางมารวิิชััย ทรงเครื่่�อง หน้้าตัักกว้้าง 60 นิ้้�ว ได้้รัับประทานนามจาก
สมเด็็จพระญาณสัังวร สมเด็็จพระสัังฆราช สกลมหาสัังฆปริินายก และบนบุุษบกยอด
พระอุุโบสถก็็บรรจุุพระบรมสารีีริกิ ธาตุุที่่�ได้้รัับประทานมาเช่่นกััน โดยมอบหมายให้้แก่่
อ.ปััณณวิิชญ์์ พิิบููลธนาภิิรมย์์ (อ.เชีียง) และคณะอััญเชิิญมาประดิิษฐานในวัันที่่�
16 มีีนาคม พ.ศ. 2557
สำหรัับผู้้ที่่� ศ� รััทธาพญานาค บริิเวณโดยรอบอุุโบสถของวััดเป็็นสิ่่ง� ที่่�พลาดไม่่ได้้ 
เพราะมีีรููปปั้้�นพญานาคทั้้�งสี่่�ตระกููลล้้อมเป็็นกำแพงเลื้้�อยขดอยู่่�ทั้้�งสี่่�ด้้าน
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พญานาคตระกููลวิิรููปัักษ์์ ถืือกำเนิิด
แบบโอปปาติิ ก ะ คืื อ เกิิ ด ขึ้้� น เองแล้้ ว โตเลย
เป็็นพญานาคชั้้�นสููงสุุด มีีผิิวกายหรืือเกล็็ด
เป็็ น สีี ท อง มีี บุุ ญ บารมีี แ ละอิิ ท ธิิ ฤ ทธิ์์� ม าก
มัักถููกจััดให้้อยู่่�ในชั้้�นเทพ อาศััยในทิิพย์์วิิมาน
และเป็็นชนชั้้�นปกครองของพญานาคทั้้�งหลาย
พญานาคในตระกูู ล นี้้� ที่่� เป็็ น ที่่� รู้้� จััก คืื อพญา
มุุจลิินท์์นาคราช

บทสวดบููชา
พญาวิิรููปัักษ์์นาคราช (ตระกููลสีีทอง)
ตั้้�ง นะโม 3 จบ
กายะ วาจะ จิิตตััง อะหััง วัันทา นาคาธิิบดีวิี รูิ ปัู กั โข
วิิสุทุ ธิิเทวาปููเชมิิ เมตตััญจะมหาลาโภปิิโยนาคะ
ขัันธปริิตตััง (3 จบ)

พญานาคตระกููลเอราปถะ ถืือกำเนิิด
แบบอััณฑชะ คืือถืือกำเนิิดจากฟองไข่่ มีีขนาด
ใหญ่่โตใกล้้ เ คีี ย งกัับพญานาคตระกูู ล สีี ท อง
มีี ผิิ วก ายหรืื อ เกล็็ ด เป็็ น สีี เ ขีี ย ว นัับว่่าเป็็ น
พญานาคชั้้� น สูู ง อาศัั ย อยู่่� ใ นเมืื อ งบาดาล
ไม่่ลึึกมาก เป็็นตระกููลที่่พ� บได้้มาก และมีีความใกล้้ชิดิ
กัับมนุุ ษย์์ ม ากที่่� สุุ ด  จนเกิิ ด เป็็ น ตำนานรััก
ระหว่่างนาคกัับมนุุ ษย์์ ม ากมาย พญานาค
ที่่� เ ป็็ น ที่่� รู้้� จััก ใ น ต ร ะ กูู ล เ อ ร า ปถ ะ  คืื อ
พญาศรีีสุุท โธนาคราชแห่่งเวีียงวัังนาคิินทร์์
คำชะโนด

บทสวดบููชา
พญาเอราปถนาคราช (ตระกููลสีีเขีียว)
ตั้้�ง นะโม 3 จบ 
กายะ วาจะ จิิตตััง อะหััง วัันทา นาคาธิิบดีีเอรา
ปะถะ วิิสุทุ ธิิเทวาปููเชมิิ  เมตตััญจะมหาลาโภปิิโย
นาคะ ขัันธปริิตตััง (3 จบ)
79
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พญานาคตระกูู ล ฉัั พ พยาปุุ ต ตะ
ส่่วนใหญ่่ถืือกำเนิิดแบบชลาพุุชะ คืือเกิิดจาก
ครรภ์์ เป็็นพญานาคที่่�มีคี วามงดงามมากเพราะ
มัักจะมีีเกล็็ดเลื่่�อมหลากสีี ผิิวกายหรืือเกล็็ด
สวยงามเหมืือนสีีรุ้้�ง มีีอิิทธิิฤทธิ์์�มาก แต่่มัักจะ
พบได้้ยาก เพราะมัักอาศััยอยู่่�ในที่่�ลึึกลัับอย่่าง
นครบาดาลหรืือในป่่าลึึก 

พญาฉััพพยาปุุตตนาคราช
(ตระกููลสีีรุ้้�ง)
ตั้้�ง นะโม 3 จบ 
กายะ วาจะ จิิตตััง อะหััง วัันทา นาคาธิิบดีฉัี พั พยา
ปุุตตะ วิิสุทุ ธิิเทวาปููเชมิิ เมตตััญจะมหาลาโภปิิโย
นาคะ ขัันธปริิตตััง (3 จบ)

พญานาคตระกูู ล กััณหาโคตะมะ
ส่่วนใหญ่่ถืือกำเนิิดแบบสัังเสทชะ คืือเกิิดจาก
เหงื่่�อไคลและสิ่่�งหมัักหมมต่่าง ๆ หรืือเกิิดจากไข่่
เป็็ น พญานาคที่่� มีี ผิิ วก ายหรืื อ เกล็็ ด สีี นิิ ล ดำ
ร่่างกายกำยำบึึกบึึน แม้้ ไม่่นัับเป็็นนาคชั้้�นสููง
แต่่มีีอำนาจอิิทธิิฤทธิ์์ป� าฏิิหาริิย์์ ไม่่แพ้้ตระกููลอื่่�น
พบเจอได้้ ย าก  อาศัั ย ในน้้ำลึึกและที่่� เ ร้้ น ลัับ
มัักมีี ห น้้ า ที่่� เ ฝ้้ า สมบััติิ ข องเมืื อ งบาดาล
พญานาคตระกููลสีีดำที่่�รู้้�จัักกัันดีี คืือองค์์ดำ
แสนสิิริิจัันทรานาคราช

พญากััณหาโคตมนาคราช
(ตระกููลสีีดำำ�)
ตั้้�ง นะโม 3 จบ 
กายะ วาจะ จิิตตััง อะหััง วัันทา นาคาธิิบดีกััี ณหา
โคตะมะ วิิสุุทธิิเทวาปููเชมิิ เมตตััญจะมหาลาโภปิิ
โยนาคะ ขัันธปริิตตััง (3 จบ)
เมืืองดอกจาน
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นอกจากพญานาคทั้้�งสี่่�ตระกููล บริิเวณโดยรอบพระอุุโบสถ
วััดสระมณีียัังเป็็นที่่�ประดิิษฐานของสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�อื่่�น ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
พระพรหม พระพิิฆเนศ ท้้าวจตุุโลกบาลทั้้�งสี่่ที่่� ป� ระกอบด้้วย องค์์ท่า่ น
ท้้าวกุุเวร เทพผู้้รั� กั ษาด้้านทิิศเหนืือ องค์์ท่า่ นท้้าววิิรุุฬหก เทพผู้้รั� กั ษา
ด้้านทิิศใต้้ องค์์ท่า่ นท้้าวธตรฐ เทพผู้้รั� กั ษาด้้านทิิศตะวัันออก องค์์ท่า่ น
ท้้าววิิรููปัักษ์์ เทพผู้้�รัักษาด้้านทิิศตะวัันตก
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น วััดสระมณีี ยังั มีีสิ่่ง� ศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์คู่่�วั
� ดที่่
ั ผู้� ค�้ นละแวกนั้้�น
ให้้ความเคารพนัับถืือมาอย่่างยาวนานคืือ หอปู่่�โคตร ซึ่่ง� เป็็นหอเก่่าแก่่
ผ่่านกาลเวลายาวนานมาหลายชั่่ว� อายุุคน เชื่่อ� กัันว่่า ปู่่�โคตรนั้้�นเปรีียบ
เสมืือนบรรพบุุรุุษที่่�คอยปกปัักรัักษาให้้ลููกหลานแคล้้วคลาดปลอดภััย
หากมีีใครคิิดทำอกุุศลกรรม  เช่่น คิิดขุุดค้้นวััตถุุโบราณ หรืือขโมย
สิ่่�งของภายในวััด ก็็จะมีีเภทภััยเกิิดขึ้้�นกัับตััวจนต้้องมีีอัันเป็็นไป
อีีกหนึ่่�งไฮไลท์์สำคััญ ก็็คืือ สระน้้ำท้้ายวััด อันั เป็็นที่่�มาของชื่่อ�
สระมณีีที่่เ� ชื่่อ� กัันว่่าเป็็นสระน้้ำศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์ มี
� พี ญานาคราชปกปัักรัักษาอยู่่�
โดยบริิเวณขอบสระฝั่่�งหนึ่่�งจะมีีหลวงพ่่อพระพุุทธพิิบููลธนาภิิรมย์์
ส่่วนอีีกฝั่่�งจะมีีพระอุุปคุุตมหาเถระเจ้้าประดิิษฐานอยู่่� 
เรีียกได้้ว่่าใครที่่�ได้้มาเยืือน วััดสระมณีี ก็็จะกลัับออกไป
พร้้อมด้้วยความสิิริิมงคลอย่่างสมบููรณ์์ ครบ จบ ในที่่�เดีียว
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ของดีี เมืืองอุุดร
พิิพิิธภััณฑ์์ธรรมเจดีีย์์
พระธรรมวิิสุุทธิิมงคล

(หลวงตาพระมหาบััว ญาณสััมปัันโน)

ผืืนดิินขนาดใหญ่่ จำำ�นวน 181 ไร่่ 3 งาน 37 ตารางวา หน้้าวััดป่่า
บ้้านตาด (วััดเกษรศีีลคุุณ) ต.บ้้านตาด อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี  ซึ่่�งเดิิม
เคยเป็็นลานจอดรถด้้านนอกก่่อนเข้้าสู่่เ� ขตวััด ถููกรวบรวมขึ้้น� จากแปลงเล็็ก
แปลงน้้อยด้้วยแรงศรััทธาของคณะศิิษยานุุศิิษย์์ ตลอดจนผู้้�เสื่่�อมใส
ในพระพุุทธศาสนา และประชาชนผู้้�มีีจิิตศรััทธาในหลวงตามหาบััว
เจ้้าอาวาสวััดป่่าบ้้านตาดที่่�ได้้ละสัังขารไปเมื่่�อปีี 2554
การรวบรวมที่่ดิ� นิ ครั้้ง� นี้้� เพื่่อ� นำำ�มาก่่อสร้้าง “พิิพิธิ ภััณฑ์์ธรรมเจดีีย์์
พระธรรมวิิสุุทธิิมงคล (หลวงตาพระมหาบััว  ญาณสััมปัันโน)” ในการ
รำำ�ลึึกถึึงพระคุุณขององค์์หลวงตาที่่�ทำำ�คุุณููปการให้้กัับประเทศชาติิ
บ้้านเมืือง และศาสนา โดยเริ่่มพิ
� ธีีิ ตอกเสาเข็็มต้น้ แรก ณ สถานที่่ก่� อ่ สร้้าง
พิิพิิธภััณฑ์์ธรรมเจดีีย์์ เมื่่�อวัันที่่� 30 มกราคม 2560
11 ปีีของการละสัังขาร ร่่วม 5 ปีี นับั แต่่ตอกเสาเข็็มโครงการ
วัันนี้้� “พิิพิิธภััณฑ์์ธรรมเจดีีย์์ พระธรรมวิิสุุทธิิมงคล (หลวงตา
พระมหาบััว  ญาณสััมปัันโน)” ได้้เปิิดให้้ประชาชนทุุกเพศทุุกวััย
ได้้เข้้าเยี่่�ยมชมเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ภายใต้้การปฏิิบััติิตามมาตรการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 อย่่าง
เคร่่งครััด โดยประชาชนจะได้้รัับการตรวจวััดอุุณหภููมิิและต้้องแสดง
ผลการฉีีดวััคซีีน ครบ 2 เข็็ม ไม่่เกิิน 3 เดืือน
สำหรัับประชาชนที่่�กำลัังวางแผนมาเยี่่�ยมเยืือนสัักการะ
หลวงตามหาบััว ยัังพิิพิิธภััณฑ์์แห่่งนี้้� ขยัับมาดููกัันหน่่อยว่่าที่่�นี่่�
วางแปลนสถานที่่�ไว้้อย่่างไรบ้้าง ด้้านการออกแบบโครงการจะ
แบ่่งเป็็นภาพรวม 3 ส่่วน ประกอบด้้วย พิิพิิธภััณฑ์์ พระวิิหาร และ
เมืืองดอกจาน
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พระเจดีีย์์ โดยทั้้�งหมดจะหัันหน้้าไปในแนวเดีียวกััน คืือ หัันไปทาง
ทิิศตะวัันตก ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของประเทศอิินเดีีย สถานที่่�ประสููติิ ตรััสรู้้�
แสดงปฐมเทศนา และปริินิพพ
ิ านของพระพุุทธเจ้้า ทั้้�งนี้้� ยังั ได้้มีีการ
ขุุดสระน้้ำล้้อมรอบสถานที่่�ทั้้ง� 3 แห่่ง หรืือ บารายขนาดใหญ่่ที่่ขุุดขึ้้
� น�
เพื่่�อกัักเก็็บน้้ำ สมััยโบราณมัักสร้้างไว้้ให้้ประชาชนได้้ใช้้ในการ
ดำรงชีีวิติ ประจำวัันและเพื่่อ� การชลประทาน ขณะที่่�พิพิิ ธิ ภััณฑ์์แห่่งนี้้�
นอกจากจะทำไว้้เพื่่�อใช้้น้้ำในการบำรุุงรัักษาต้้นไม้้ ความสำคััญ
ของบารายนี้้� คืือ เป็็นการรัักษาความปลอดภััย เหมืือนกำแพงเมืือง
ของพิิพิิธภััณฑ์์ พระวิิหาร และพระเจดีีย์์นั่่�นเอง

เมื่่อ� เดิินเข้้าสู่่�เขต “ธรรมเจดีีย์ พ
์ ระธรรมวิิสุุทธิิมงคล” แล้้ว 
ส่่วนแรกที่่�จะได้้เห็็น คืือ
“พิิพิิธภััณฑ์์” ถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์ 3 ข้้อ 1)
คืือ การเผยแผ่่เกีียรติิคุุณต่่าง ๆ ของหลวงตามหาบััว 2) นำคำสอน
หลวงตาไปปฏิิบััติิ 3) รวบรวมคำสอนและความรู้้�ของหลวงตา
ไปสู่่�เยาวชนเพื่่�อให้้ยั่่�งยืืนต่่อไป ไม่่ว่่าจะเป็็นการเทศนาในโอกาส
ต่่าง ๆ หนัังสืือหนัังหา ตำรัับตำรา รวมทั้้�งหลัักธรรมคำสอนต่่าง ๆ
ที่่�ดีี โดยจััดแสดงในรููปแบบนิิทรรศการ และห้้องบรรยายพร้้อม
ภาพประกอบแสงสีีเสีียงที่่�เกี่่�ยวกัับหลวงตามหาบััว  ซึ่่�งมีีด้้วยกััน
ทั้้�งหมด 6 ห้้อง ได้้แก่่
ห้้อง 1 ธรรมของพระพุุทธเจ้้า
ห้้อง 2 จากกตััญญูู มีีสััจจะ สู่่�ร่่มกาสาวพััสตร์์
ห้้อง 3 จากปริิยััติิ มุ่่�งมั่่�น เพีียรพยายาม สู่่�การปฏิิบััติิ
ห้้อง 4 เมตตาอบรมสั่่�งสอน
ห้้อง 5 บารมีีหลวงตาช่่วยชาติิ
ห้้อง 6 ละสัังขาร ศิิษยานุุศิิษย์์สามััคคีีบููชา
หลัังออกจากพิิพิิธภััณฑ์์ จะเป็็นทางเชื่่�อมไปยัังส่่วนที่่�สอง
หรืือ “พระวิิ ห าร” พื้้� น ที่่� ก ราบพระพุุทธวิิ สุุ ทธิิ ม งคลศาสดา
เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณนฤมิิต  และกราบรููปปั้้�นเหมืือนของพระอริิยสงฆ์์
ทั้้�ง 3 องค์์ ได้้แก่่ หลวงปู่่�เสาร์์ กัันตสีีโล หลวงปู่่�มั่่�น ภููริิทััตโต และ
หลวงตามหาบััว ญาณสััมปัันโน
ปิิดท้้ายด้้วยส่่วนที่่�สาม หรืือ “พระเจดีีย์์” สถานที่่�สำหรัับ
กราบพระบรมสารีีริิก ธาตุุ อััฐิิธ าตุุองค์์หลวงตามหาบัั ว  และ
พระพุุทธปฏิิมาประจำสี่่�ทิิศ
ภาคอีีสาน นอกจากจะมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิป่่าเขา
อัันงดงามแล้้ว ยัังเป็็นดิินแดนแห่่งธรรมะที่่�รวบรวมพระอริิยสงฆ์์
พระเกจิิสายพระป่่า หรืือสายวิิปััสสนากััมมััฎฐาน อีีกมากมาย
หลายท่่าน อาทิิเช่่น หลวงปู่่�ขาว วััดถ้้ำกลองเพล จ.หนองบััวลำภูู
หลวงปู่่�ชา วััดหนองป่่าพง จ.อุุบลราชธานีี หลวงปู่่�ฝั้้�น วััดป่่าอุุดม
สมพร จ.สกลนคร และหลวงตามหาบััว วัดป่
ั า่ บ้้านตาด จ.อุุดรธานีี
พระอริิยสงฆ์์ที่่เ� ป็็นจุุดศููนย์์รวมใจของพุุทธศาสนิิกชนอีีกองค์์โดยมีี
“พิิพิิธภััณฑ์์ธรรมเจดีีย์์ พระธรรมวิิสุุทธิิมงคล” เป็็นเสมืือนแหล่่ง
รวมความศรััทธาซึ่่�งกำลัังจะกลายเป็็นแรงดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว
ชาวไทยและต่่างชาติิ รวมถึึงสายบุุญ ที่่�จะเข้้ามาเยี่่ย� มเยืือนจัังหวััด
อุุดรธานีีอย่่างไม่่ขาดสายแน่่นอนในอนาคต 
ขอบคุุณข้้อมููลและภาพประกอบ : http://dhammachedi.com/
www.facebook.com/dhammachedi
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ประวััติิโดยสัังเขปของหลวงตามหาบััว
พระธรรมวิิสุุทธิิมงคล (บััว ญาณสมฺฺปนฺฺโน) หรืือที่่�นิิยม
เรีียกกัันว่่า หลวงตามหาบััว หรืือ หลวงตาบััว (12 สิิงหาคม พ.ศ.
2456-30 มกราคม พ.ศ. 2554) เป็็นพระภิิกษุุนิิกายเถรวาท
คณะธรรมยุุติิกนิิกาย ฝ่่ายอรััญวาสีีวิิปััสสนาธุุระ ชาวจัังหวััด
อุุดรธานีี  และเป็็นเจ้้าอาวาสวััดป่่าบ้้านตาด (วััดเกษรศีีลคุุณ)
องค์์แรก ท่่านเป็็นหนึ่่�งในศิิษย์์ของพระครููวิินััยธร (มั่่�น ภููริิทตฺฺโต)
ซึ่ง่� มีีโอกาสอุุปฐากรัับใช้้หลวงปู่่�มั่่น� ในช่่วงปััจฉิิมวัยั และเป็็นผู้้�หนึ่่ง�
ที่่�ได้้บัันทึึกประวััติิของหลวงปู่่�มั่่�นโดยละเอีียดในเวลาต่่อมา
หลวงตามหาบััวเป็็นที่่รู้้�จั
� กั ในฐานะพระนัักปฏิิบัติั วิิ ปัิ สั สนา
กรรมฐานผู้้�มีีปฏิิปทาที่่มั่่� น� คง แน่่วแน่่ เด็็ดขาด และจริิงจััง บรรดา
ศิิษยานุุศิิษย์์ของหลวงปู่่�มั่่�นต่่างนัับถืือกัันว่่าท่่านเป็็นลููกศิิษย์์
องค์์ ห นึ่่� ง ที่่� มีีป ฏิิ ปท าที่่� ค ล้้ า ยคลึึ ง กัั บ หลวงปู่่�มั่่� น  ภููริิ ทัั ต โต
การกล่่าวขวััญถึึงท่่านในหมู่่�ผู้้�ศรััทธามีีหลายเรื่่�องค่่อนไปใน
เชิิงอภิินิิหาร เช่่น การล่่วงรู้้�วาระจิิตของบุุคคลอื่่�น การที่่�เศษผม 
เศษเล็็บ และชานหมากของท่่านกลายเป็็นพระธาตุุไปตั้้�งแต่่ครั้้�ง
ท่่านยัังมีีชีีวิิตอยู่่� เป็็นต้้น

เวลาเข้้าชมพิิพิิธภััณฑ์์
ภาคเช้้า

ภาคบ่่าย

รอบที่่� 1

เวลา 09.30 น.

รอบที่่� 1

เวลา 13.30 น.

รอบที่่� 2

เวลา 10.00 น.

รอบที่่� 2

เวลา 14.00 น.

รอบที่่� 3

เวลา 10.30 น.

รอบที่่� 3

เวลา 14.30 น.

หมายเหตุุ :
• จำนวนผู้้�เข้้าชมพิิพิิธภััณฑ์์ 20-30 คน/รอบ
• หยุุดทุุกวัันจัันทร์์
• สำหรัับประชาชนที่่�สนใจจะเข้้ากราบสัักการะเป็็นหมู่่�คณะ
สามารถติิดต่่อไปยััง เพจ Facebook พิิพิิธภััณฑ์์ธรรมเจดีีย์์
เพจมููลนิิธิิพิิพิิธภััณฑ์์ธรรมเจดีีย์์ฯ
• สอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�โทร. 0 4222 3423
เมืืองดอกจาน
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All Around The World

In the Other News
หรืือเราจะเข้้าใกล้้ยุุคหุ่่�นยนต์์ครองเมืือง
กลายเป็็นข่่าวใหญ่่ในวงการเทคโนโลยีีเมื่่�อวิิศวกรจาก Google อย่่าง
เบลค เลอมวง รายงานมาทางสื่่อ� อย่่าง Washington Post ว่่า AI (Artificial Intelligence
หรืือ ปััญญาประดิิษฐ์์) ของ Google ที่่�ชื่่�อว่่า LaMDA มีีสำำ�นึึกเหมืือนมนุุษย์์
LaMDA ย่่อมาจาก Language Model for Dialog Applications
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในโปรแกรม AI ขนาดใหญ่่ที่่�ได้้รัับการฝึึกฝนผ่่านข้้อความหลายชุุด
บนอิินเทอร์์เน็็ตและสามารถเขีียนโต้้ตอบได้้ ภารกิิจของ AI ตััวนี้้�คืือการสืืบค้้น
และคาดเดาชุุดคำำ�คล้้ายกัับการคาดเดาคำำ�ในสมาร์์ทโฟนในปััจจุุบััน โดย AI
ประเภทนี้้�จะสามารถพััฒนาไปสู่่�การตอบคำำ�ถามและการเขีียนที่่�ใกล้้เคีียงกัับ
มนุุษย์์ ซึ่่ง� LaMDA ก็็เป็็น AI ที่่เ� ปิิดตัวั ในเดืือนพฤษภาคมปีีที่ผ่่� า่ นมา และ Google
ก็็ ได้้บรรยายไว้้ว่่ามัันสามารถ  “ร่่วมพููดคุุยในหััวข้้ออัันเลื่่�อนไหลเป็็นอนัันต์์”
แต่่ผลลััพธ์์ของการสนทนาอาจเป็็นคำำ�ตอบที่่�แปลกประหลาดไปบ้้าง
อย่่างไรก็็ตาม หนึ่่�งในวิิศวกรที่่�ดููแล AI ดัังกล่่าวอย่่างเบลค เลอมวง
ได้้เล่่าให้้หนัังสืือพิิมพ์์ Washington Post ฟัังว่่าเขาค้้นพบว่่า LaMDA มีีสำำ�นึึกรู้้�แบบมนุุษย์์ ซึ่่�งนั่่�นจะนำำ�มาสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งยิ่่�งใหญ่่ของโลก
เพราะหากปััญญาประดิิษฐ์์มีีสำำ�นึึกรู้้�และเจตจำำ�นงเสรีีอย่่างมนุุษย์์ แต่่มีีความสามารถที่่�มากกว่่า ก็็เป็็นเรื่่�องที่่�เกิินจะคาดเดาได้้ว่่ามนุุษย์์จะรัับมืือ
อย่่างไร เบลคได้้รายงานเรื่่�องนี้้�ไปยััง Google แต่่ทางบริิษััทกลัับไม่่เห็็นด้้วย โดย Google ได้้แถลงว่่าพวกเขาได้้ “ตรวจสอบความกัังวลของเบลค
เกี่่�ยวกัับปััญญาประดิิษฐ์์ของเราและได้้แจ้้งเขาไปว่่าหลัักฐานไม่่ได้้สนัับสุุนนข้้ออ้้างของเขา”
ปััจจุุบัันเบลคถููกพัักงานชั่่�วคราวเนื่่�องจากละเมิิดสััญญาปกปิิดข้้อมููลของบริิษััท ในขณะที่่� Google ยัังยืืนยัันว่่าการที่่�ปััญญาประดิิษฐ์์จะมีี
สำำ�นึึกรู้้�นั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ในอนาคตอัันไกล แต่่ทางบริิษััทได้้นำำ�นัักวิิจััยและวิิศวกรหลายคนมาสนทนากัับ LaMDA และพบว่่าคำำ�ตอบของ
LaMDA เป็็นเพีียงชุุดข้้อมููลที่่�ดึึงมาจากอิินเทอร์์เน็็ตเท่่านั้้�น ไม่่ใช่่คำำ�ตอบจากจิิตสำำ�นึึกของมัันเอง

	ค้้นพบแท่่นบููชาและโบราณวััตถุุกว่่า 13,000 ชิ้้�นที่่�ซานซิิงตุุย
กล่่องที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกระดองเต่่าพร้้อมแท่่นบููชาถููกค้้นพร้้อมกัับโบราณ
วััตถุุกว่่า 13,000 ชิ้้�นโดยนัักโบราณคดีีในภาคตะวัันตกเฉีียงใต้้ของจีีน
โบราณวััตถุุซึ่่�งมีีอายุุกว่่า 3,000 ปีีถููกขุุดค้้นพบบริิเวณบ่่อบููชายััญในแหล่่ง
โบราณคดีีซานซิิงตุุย หลายชิ้้น� ทำำ�มาจากทองคำำ� เงิิน และหยก ในขณะที่่นั� กั ประวััติิศาสตร์์
นั้้�นมีีข้้อมููลเพีียงน้้อยนิิดเกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมบริิเวณซานซิิงตุุย เพราะโบราณวััตถุุ
ดัังกล่่าวถููกทิ้้�งไว้้โดยปราศจากบัันทึึกหรืือร่่องรอยของมนุุษย์์ แม้้หลายคนจะเชื่่�อว่่า
มัันเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของราชอาณาจัักรฉู่่�ซึ่ง่� เคยปกครองบริิเวณภาคตะวัันตกของมณฑล
เสฉวนรวมถึึงตอนบนของแม่่น้ำำ��แยงซีีเกีียงจนกระทั่่�งสลายไปเมื่่อ� 316 ปีีก่อ่ นคริิสตกาล
ทีีมขุุดค้น้ จาก Sichuan Provincial Cultural Relics, Archaeology Research
Institute, Peking University, Sichuan University และสถาบัันวิิจััยอื่่�น ๆ ได้้ร่่วม
การขุุดค้้นหลุุมดัังกล่่าวมาตั้้�งแต่่ปีี 2020 โดยการค้้นพบล่่าสุุดทำำ�ให้้พบกัับโบราณ
วััตถุกุ ว่่า 3,155 ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วยรููปปั้้น� และภาชนะที่่ทำ� ำ�จากทองสำำ�ริดิ กว่่า 2,000 ชิ้้น�
หนึ่่ง� ในการค้้นพบจากบริิเวณหลุุมขุุดค้น้ เดีียวกัันก่่อนหน้้านี้้� คืือภาชนะที่่มีีรู
� ปู
ร่่างคล้้ายกระดองเต่่า ซึ่่�งศาสตราจารย์์หลี่่� ไห่่เฉาจากมหาวิิทยาลััยเสฉวนก็็ ได้้กล่่าว
ไว้้ว่่า “มัันคงไม่่เกิินไปนัักหากจะบอกว่่าภาชนะนี้้�ไม่่เหมืือนชิ้้�นไหนเลยถ้้าดููจากรููปทรง
ที่่�แตกต่่าง งานหััตถศิิลป์์ที่่�ประณีีต และดีีไซน์์ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ แม้้เราไม่่รู้้�ว่่าภาชนะนี้้�ใช้้
บรรจุุอะไร แต่่เราก็็เดาว่่ามัันมีีค่่าสำำ�หรัับคนโบราณ” ใกล้้กันั นั้้�นยัังมีีแท่่นบููชาสููง 3 ฟุุตซึ่่ง� เชื่่อ� กัันว่่าผู้้�คนในยุุคฉู่่�ใช้้เป็็นจุุดบรรณาการฟ้้าดิิน
และบรรพบุุรุุษ
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เดปป์์ v เฮิิร์์ด : คดีีหมิ่่�นประมาทแห่่งศตวรรษที่่� 21
จบลงไปแล้้วสำำ�หรัับการพิิจารณาคดีีหมิ่่น� ประมาทที่่จ� อห์์นนี่่� เดปป์์ นักั แสดงฮอลลีีวููดชื่อ่� ดัังฟ้้องอดีีตภรรยาแอมเบอร์์
เฮิิร์์ดจากบทความที่่เ� ธอเขีียนในกัับ Washington Post ในปีี 2018 โดยมีีการอ้้างว่่าเธอเป็็นเหยื่่อ� ของความรุุนแรงในครอบครััว
และการล่่วงละเมิิดทางเพศ และแม้้จะไม่่ได้้ระบุุชื่อ่� ของเขา แต่่สาธารณชนก็็ทราบดีีว่่าเธอกล่่าวถึึงใครเมื่่อ� เธอเคยกล่่าวหาว่่าเขา
ใช้้ความรุุนแรงกัับเธอเมื่่อ� เธอฟ้้องหย่่าเขาในปีี 2016 ในขณะที่่แ� อมเบอร์์ เฮิิร์์ดก็็ ได้้ฟ้อ้ งอดีีตสามีีของเธอกลัับด้้วยข้้อหาเดีียวกััน
จากการสััมภาษณ์์ของอดััม วััลด์์แมน หนึ่่�งในทีีมทนายของจอห์์นนี่่� เดปป์์
การพิิจารณาคดีีนี้้�ได้้รัับความสนใจจากประชาชนทั่่�วโลก โดยได้้มีีการถ่่ายทอดสดการพิิจารณาคดีีผ่่าน Youtube
ช่่องต่่าง ๆ มีีผู้้�ชมรวมหลายล้้านคนในทุุกวัันที่่�มีีการพิิจารณาคดีีซึ่่�งยาวนานกว่่า 6 สััปดาห์์ Hashtag เกี่่�ยวกัับคดีีติิดเทรนด์์
ทั้้�งในสื่่อ� สัังคมออนไลน์์อย่่าง Twitter และ Tiktok โดยใน Tiktok นั้้�นแท็็กสนัับสนุุนจอห์์นนี่่� เดปป์์มีีผู้้�เข้้าชมกว่่า 27,000 ล้้านครั้้ง�
ในขณะที่่�แท็็กสนัับสนุุนแอมเบอร์์ เฮิิร์์ดมีีผู้้�เข้้าชมประมาณ 27 ล้้านคน ส่่วนบริิเวณศาลก็็มีีแฟน ๆ ไปรอให้้กำำ�ลัังใจอย่่างคัับคั่่�ง
จนต้้องทำำ�การปิิดเส้้นทางสััญจรในบริิเวณดัังกล่่าว นั่่�นทำำ�ให้้สื่่�อหลายสำำ�นัักยกให้้คดีีนี้้�เป็็นคดีีที่่�โด่่งดัังที่่�สุุดในช่่วง 100 ปีี
ที่่�ผ่่านมา
คดีีจบลงด้้วยชััยชนะของจอห์์นนี่่� เดปป์์ในวัันที่่� 3 มิิถุุนายน 2022 เมื่่�อลููกขุุนในศาลแฟร์์แฟ็็กซ์์ เวอร์์จิิเนีียทั้้�ง 7 คน
มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ว่่าแอมเบอร์์ เฮิิร์์ดได้้ทำำ�การหมิ่่�นประมาทเขาในการกล่่าวหาว่่าเขาใช้้ความรุุนแรงและล่่วงละเมิิดทางเพศเธอ
โดยลููกขุุนได้้ตัดสิิ
ั นให้้แอมเบอร์์ เฮิิร์์ดต้อ้ งจ่่ายค่่าสิินไหมให้้จอห์์นนี่่� เดปป์์ 10 ล้้านเหรีียญเนื่่อ� งจากข้้อกล่่าวหาของเธอทำำ�ให้้ชื่อ่�
เสีียงของจอห์์นนี่่� เดปป์์เสีียหายและทำำ�ให้้เขาสููญรายได้้ ไปหลายล้้านเหรีียญ และยัังมีีคำำ�สั่่ง� ให้้เธอเสีียค่่าปรัับจากการกระทำำ�ผิิด
โดยการกล่่าวหาเท็็จเป็็นเงิิน 5 ล้้านเหรีียญ แต่่กฎหมายเวอร์์จิเิ นีียระบุุว่า่ สามารถปรัับได้้ ไม่่เกิิน 3.5 แสนเหรีียญ แอมเบอร์์ เฮิิร์์ด
จึึงต้้องจ่่ายค่่าเสีียหายให้้จอห์์นนี่่� เดปป์์ทั้้�งหมดเป็็นเงิิน 10.35 ล้้านเหรีียญ โดยเธอแถลงว่่าเธอจะทำำ�การยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อไป 
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Everyday  Tips
คนชอบกิิน “เห็็ด” ต้้องรู้้�ดููอย่่างไร

“กิินได้้” หรืือ “มีีพิิษ”

หน้้าฝนเป็็นช่่วงที่่�อาหารจำพวกผัักผลไม้้หรืืออาหารที่่�เกิิดขึ้้น� เองตามธรรมชาติิในสวน
ตามป่่าตามเขาพอได้้รัับน้้ำฝนก็็ยิ่่�งพาเหรดกัันออกสู่่�ตลาดอย่่างคึึกคััก โดยเฉพาะ “เห็็ด”
ดููเหมืือนจะท็็อปฟอร์์มมาก ๆ ในช่่วงนี้้�

ทำไมหลายคนชอบรัับประทาน “เห็็ด”
เห็็ดบางชนิิดมักั ถููกนิิยมนำมาใช้้เป็็นอาหาร เช่่น เห็็ดโคน
เห็็ดนางฟ้้า เห็็ดนางรม เห็็ดหููหนูู เห็็ดเข็็มทอง เห็็ดฟาง เห็็ดเผาะ
เห็็ดแชมปิิญอง เห็็ดหอม เห็็ดหลินิ จืือ เป็็นต้้น เนื่่อ� งจากมีีรสชาติิ
และเนื้้�อสััมผััสที่่�ดีีเหมาะกัับการนำมาเป็็นวััตถุุดิิบปรุุงอาหาร
มีีความคล้้ายคลึึงกัับเนื้้�อสััตว์์ ในกรณีีที่่ไ� ม่่ชอบหรืือไม่่ทานเนื้้�อสััตว์์
ก็็ถืือว่่าทดแทนกัันได้้ไม่่ยาก นอกจากนี้้� เห็็ดยัังมีีกรดอะมิิโน
กลููตามิิคที่่�ช่่วยกระตุ้้�นประสาทการรัับรส สามารถหาซื้้�อได้้ง่่าย
อุุดมไปด้้วยสารอาหารที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการ ได้้แก่่
การเป็็ น แหล่่ ง โปรตีี น จากธรรมชาติิ ที่่� มีี แ คลอรี่่� ต่่ ำ
ยกตัั ว อย่่ า งเช่่ น เห็็ ด นางรมและเห็็ ดห อมจะอุุดมไปด้้วยใย
อาหาร ขณะที่่�เห็็ดไมตาเกะและเห็็ดแชมปิิญองสีีขาวเป็็นเห็็ดที่่มี� ี
วิิตามิินดีีสููง โดยพบว่่าเห็็ดที่่�ได้้รัับแสงยููวีีจะมีีปริิมาณวิิตามิินดีี
ที่่� สูู งขึ้้� น ซึ่่� ง ให้้ประโยชน์์ ต่่ อ กระดููกและระบบภููมิิ คุ้้� มกัั น
ของร่่ า งกาย เห็็ ด แชมปิิญ องสีีน้้ำตาลเป็็น แหล่่งของสัังกะสีี
ซึ่ง่� มีีประโยชน์์ต่อ่ ระบบภููมิิคุ้มกั
้� นั และช่่วยในการเจริิญเติิบโตของ
ทารกและเด็็ก
เห็็ดช่ว่ ยต้้านอนุุมููลอิิสระ สารอาหารต่่าง ๆ ในเห็็ดจะช่่วย
ในการชะลอวััย และต้้านมะเร็็ง ช่่วยในการทำงานของระบบต่่าง ๆ
และปรัับสมดุุลของน้้ำในร่่างกาย
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แม้้ว่่า การรัับประทานเห็็ดจะเป็็นที่่�นิิยมเพราะมีีประโยชน์์หลายอย่่าง และเทรนด์์การรัักษาสุุขภาพกำลัังได้้รัับความสนใจ เพราะ
สัังคมโลกกำลัังก้้าวสู่่�ยุุคที่่�มีีประชากรสููงวััยมากยิ่่�งขึ้้�น แต่่ก็็ยัังมีีข่่าวการกิินเห็็ดพิิษเกิิดขึ้้�นอยู่่�บ่่อยครั้้�ง เนื่่�องจากความเข้้าใจผิิดในลัักษณะ
รููปร่่างที่่�คล้้ายคลึึงกัันกัับเห็็ดที่่�เคยรัับประทาน หรืือมีีการเก็็บเห็็ดปะปนกัันมาจากบริิเวณที่่�เคยเก็็บ ซึ่่�งอาจมีีทั้้�งเห็็ดกิินได้้และเห็็ดเบื่่�อ
(เห็็ดเมา หรืือเห็็ดพิษิ ) ด้้วยองค์์ความรู้้ที่่� ถ่� า่ ยทอดกัันจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
ในชุุมชน ลดลงเนื่่อ� งจากวิิถีชีี วิี ตที่่
ิ เ� ปลี่่ย� นแปลง อีีกทั้้�งเกษตรกรรม
มีีการพึ่่�งพาสารเคมีีมากขึ้้�นจนไปปนเปื้้�อนกัับดอกเห็็ดได้้
สำหรัับคนเก็็บเห็็ดมาขายหรืือมารัับประทานกัันใน
ครอบครััว  เบื้้�องต้้นมีีข้้อแนะนำที่่�ได้้จากภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
ซึ่่�งได้้กล่่าวไว้้อย่่างน่่าสนใจ ดัังนี้้�
• ไม่่เก็็บเห็็ดที่่�ไม่่รู้้�จััก
• เก็็บเห็็ดที่่มี� รี อยแมลงกััดกินิ ซึ่่ง� บ่่งชี้้ว่� า่ เห็็ดนั้้น� ไม่่เป็็นพิิษ
• ไม่่กิินเห็็ดสีีสัันฉููดฉาด เนื่่�องจากเห็็ดพิิษจะมีีสีีฉููดฉาด 
แต่่เห็็ดที่่�รัับประทานได้้จะมีีสีีอ่่อน
• ไม่่กิินเห็็ดที่่�เก็็บจากป่่าสน เนื่่�องจากเป็็นบริิเวณที่่�มีี
เห็็ดพิิษมาก
• ลัั ก ษณะของเห็็ ดพิิ ษ ที่่� ไ ม่่ คว รเก็็ บ มาบริิ โ ภคได้้แก่่
เห็็ดที่่�มีีปุ่่�มปม  เห็็ดที่่�มีีหมวกเห็็ดสีีขาว มีีวงแหวน
ใต้้หมวก มีีปลอกหุ้้�มโคน มีีลัักษณะคล้้ายสมองหรืือ
อานม้้า เห็็ดที่่�ขึ้้�นใกล้้มููลสััตว์์ เป็็นต้้น
อ้้างอิิงบทความงานวิิจััย “เห็็ดกิินได้้เห็็ดพิิษ” ของ
สวพส. หรืือ สถาบัันวิิจััยและพััฒนาพื้้�นที่่�สููง (องค์์การมหาชน)
เกี่่�ยวกัับการทดสอบเห็็ดพิิษนั้้�น ยัังไม่่สามารถทดสอบพิิษของ
เห็็ดได้้อย่่าง 100% เนื่่�องจากคุุณสมบััติิของสารพิิษมีีความ
แตกต่่างกััน วิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุด คืือ รัับประทานเห็็ดที่่�เคยบริิโภคแล้้ว 
และต้้องสัังเกตแหล่่งที่่�มาของเห็็ดด้้วย ถึึงแม้้จะทราบว่่าเป็็น
เห็็ดกิินได้้  แต่่หากพบเห็็ดอยู่่�ติิดกัับพื้้�นที่่�ทำการเกษตรไม่่ควร
เก็็บมาบริิโภค เนื่่�องจากอาจกลายสภาพเป็็นเห็็ดพิิษได้้ เพราะ
การใช้้สารเคมีีในแปลงเกษตร
ท้้ายที่่� สุุดห ากระวัั ง แล้้วยัั ง พลาดพลั้้� ง  ควรรู้้� ว่่ า จะ
ปฐมพยาบาลตนเองหรืือผู้้�ป่่วยที่่�รัับประทานเห็็ดพิิษอย่่างไร
ซึ่่�งเมื่่�อรู้้�ว่่ารัับประทานเห็็ดพิิษเข้้าไปหรืือเมื่่�อมีีอาการ จะต้้อง
ทำให้้ผู้้ป่� ว่ ยอาเจีียนอาหารออกมาให้้มากที่่�สุุด พร้้อมกัับดื่่มน้้
� ำอุ่่�น
ผสมถ่่านบดละเอีียด  (ผงถ่่าน) ร่่วมกัับทำอาเจีียน 2-3 ครั้้�ง
เนื่่�องจากผงถ่่านมีีคุุณสมบััติิในการดููดซัับสารพิิษ หากผู้้�ป่่วย
อาเจีี ย นยากให้้ผสมเกลืือแกง 3 ช้้อนชากัั บ น้้ำอุ่่�นดื่่� มด้้ว ย
จะทำให้้อาเจีียนง่่ายขึ้้น� แล้้วรีีบนำผู้้ป่� ว่ ยส่่งแพทย์์ทันั ทีีพร้้อมกัับ
ตััวอย่่างเห็็ดพิิษ (หากยัังเหลืืออยู่่�)

ที่่�มา : กรมควบคุุมโรค, https://pharmacy.mahidol.ac.th/, https://www.hrdi.or.th/
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รัักษ์์โลก

ลดขยะอาหาร

ช่่วยลดโลกร้้อน
สถิิติิที่่�น่่าตกใจของขยะอาหารซึ่่�งทำำ�ให้้โลกร้้อน
รุุนแรงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ก็็คืือ การมีีปริิมาณอาหาร 1 ใน 3
ของโลก ถููกทิ้้�งเป็็นขยะ หรืือมีีปริิมาณอาหารที่่ถู� กู ทิ้้�งจาก
ทั่่�วทุุกมุุมโลกมากกว่่า 1,300 ล้้านตัันต่่อปีีเลยทีีเดีียว
และเมื่่� อ ขยะอาหารถูู ก นำำ� ไปฝัั ง กลบหรืือกองรวมกัั น
รอการย่่อยสลายจะทำำ�ให้้เกิิดก๊๊าซมีีเทน นำำ�ไปสู่่�ภาวะ
เรืือนกระจกในที่่�สุุด  การรณรงค์์ของกลุ่่�มคนรัักษ์์โลก
ในตอนนี้้� มีีโจทย์์ที่่�ตั้้�งไว้้หลััก ๆ คืือ การหาวิิธีีช่่วยลด
โลกร้้อนด้้วยการ ลดขยะอาหารได้้ง่า่ ยๆ เริ่่ม� ต้้นด้้วยตนเอง
ที่่� บ้้ า น หรืือสถานที่่� ที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารอาหาร เช่่ น โรงแรม
ร้้านอาหาร ภััตตาคาร เป็็นต้้น

วางแผนจ่่ายตลาด

การจัับจ่่ายซื้้�ออาหารแต่่พอดีี และจััดการวััตถุุดิิบอย่่างคุ้้�มค่่า จะช่่วยลดปริิมาณอาหารที่่�เหลืือจากการบริิโภค หรืืออาหารที่่�
หมดอายุุได้้ นอกจากจะช่่วยลดปริิมาณขยะ ยัังเป็็นการประหยััดค่่าใช้้จ่่ายอีีกด้้วย

อ่่านฉลากวัันหมดอายุุ

การอ่่านฉลากเป็็นอีีกหนึ่่�งวิิธีีที่่�ช่่วยให้้จััดการกัับวััตถุุดิิบได้้ดีีขึ้้�น โดยตััวย่่อบนฉลากอาหารที่่�ควรรู้้� คืือ
• MFG / MFD (Manufactured ate) คืือ วัันที่่�ผลิิตอาหาร
• MFD (Expiration date), EXP (Expiry date) คืือ วัันหมดอายุุ ไม่่สามารถกิินได้้หลัังจากวัันที่่�ระบุุไว้้ อาหารอาจเน่่าเสีียหรืือบููด
• BB / BBE (Best before / Best before end) คืือ ควรบริิโภคก่่อนวัันที่่�ระบุุ (จะดีีที่่�สุุด) ถ้้าเกิินวัันไปแล้้วล่่ะจะยัังบริิโภคได้้อยู่่�
หรืือไม่่ ตอบว่่าได้้ ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ เพีียงแต่่คุุณค่่าทางโภชนาการ หรืือคุุณภาพอาหารอาจลดลง

จััดระเบีียบ/เก็็บให้้ถููกที่่� ช่่วยยืืดอายุุอาหาร

การวางของที่่�ใหม่่กว่่าใส่่ไว้้ด้้านในสุุดของตู้้�เย็็น จะช่่วยให้้
ไม่่ลืืมอาหารที่่�ถููกเก็็บไว้้ก่่อนหน้้านี้้� ซึ่่�งวิิธีีเก็็บรัักษาอาหารแต่่ละ
ประเภทให้้ถููกต้้อง จะช่่วยยืืดอายุุอาหารออกไปได้้นานขึ้้น� เช่่นเดีียวกััน
นอกจากนี้้� ควรเขีียนวัันที่่�ซื้้�อมาแปะไว้้ด้้วยเพื่่�อช่่วยให้้เราไม่่ลืืม
ใช้้ของ ป้้องกัันของเสีียนั่่�นเอง

ตัักใส่่จานแต่่พอทาน

จะลดขยะอาหารในครััวเรืือน การทำอาหารกิินเอง เป็็นวิิธีี
ที่่�ดีีที่่�สุุดนอกจากจะช่่วยในเรื่่�องการควบคุุมปริิมาณอาหารได้้ตั้้�งแต่่
ต้้นทางแล้้วยัังช่่วยลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ทำลายสิ่่�งแวดล้้อมอีีกทาง  

การรีี ไซเคิิลเศษอาหาร

เรายัังสามารถนำขยะอาหารมาทำการรีีไซเคิิลไม่่ให้้สููญเปล่่า
ได้้ด้้วยการเพิ่่�มสารอาหารในดิินจากเปลืือกไข่่ที่่�ปลอกทิ้้�ง หรืือนำ
เศษผัักผลไม้้เก็็บรวมกัันไว้้ทำปุ๋๋�ยหมััก เป็็นต้้น
เมืืองดอกจาน

90

Kitchen@Venture แอปช่่วยลดขยะอาหารของคนไทย
คว้้ารางวััลชนะเลิิศงาน APEC App Challenge 2022

การแข่่งขััน APEC App Challenge ปีี 2022 นัับเป็็นครั้้�งที่่� 6 แล้้ว โดยมีีประเทศไทยเป็็นเจ้้าภาพการจััดการประชุุม 
APEC 2022 (ความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจในภููมิิภาคเอเชีีย-แปซิิฟิกิ  หรืือ เอเปก) ซึ่่ง� ในการแข่่งขัันครั้้�งนี้้�มีทีี มนั
ี กั พััฒนารวม 14 ทีีม
จาก 12 เขตเศรษฐกิิจเข้้าร่่วมการแข่่งขััน ได้้แก่่ ออสเตรเลีีย บรููไนดารุุสซาลาม อิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่�น มาเลเซีีย นิิวซีแี ลนด์์ ปาปััวนิวกิ
ิ นีิ ี
ไต้้หวััน ไทย ฟิิลิิปปิินส์์ สหรััฐอเมริิกา และเวีียดนาม 
APEC App Challenge จะเป็็นการเชิิญชวนนัักพััฒนารุ่่�นใหม่่และผู้้�ประกอบการด้้านดิิจิิทััลจากทั่่�วภููมิิภาคให้้มาสร้้าง
เครื่่อ� งมืือดิิจิทัิ ลั ที่่�สามารถช่่วยส่่งเสริิมการพััฒนาฟาร์์มขนาดเล็็กและขนาดย่่อมในเขตเศรษฐกิิจเอเปกอย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม 
รวมทั้้�งช่่วยสนัับสนุุนผู้้�ประกอบธุุรกิิจอาหารจากการเกษตรสามารถดำเนิินไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ในปีีนี้้� 2 วิิศวกร จากประเทศไทย สามารถคว้้ารางวััลชนะเลิิศการแข่่งขััน APEC App Challenge 2022 ซึ่่�งรางวััล
ดัังกล่่าวได้้ประกาศผลในระหว่่างการประชุุมรััฐมนตรีีการค้้าเอเปก 2022 โดยผลงาน “แอปช่่วยลดขยะอาหาร” ของพลากร
คชพัันธ์์สมโภชน์์ และ พีีรวิิชญ์ ตั้้
์ ง� วงศ์์สินิ  มีีความโดดเด่่นที่่�สุุดในบรรดาผลงานจากนัักพััฒนาแอปพลิิเคชััน 28 คน จากทั่่�วภููมิภิ าค
เอเชีียแปซิิฟิิก ซึ่่�งทั้้�งคู่่�ได้้คิิดค้้นแอปที่่�มีีชื่่�อว่่า Kitchen@Venture ที่่�ออกแบบมาเพื่่�อช่่วยผู้้�บริิโภคและเจ้้าของร้้านอาหาร
ให้้มีีทางเลืือกอาหารเพื่่�อสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้�น
โดยผู้้�ใช้้แอปสามารถถ่่ายรููปอาหารในตู้้�เย็็น แล้้วอััปโหลดลงในแอป จากนั้้�นแอปดัังกล่่าวจะแนะนำทางเลืือกอาหาร
เพื่่อ� สุุขภาพตามวััตถุุดิบิ ที่่�มีอี ยู่่� ซึ่ง่� ถืือเป็็นความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่ส� นัับสนุุนหลัักการของ BCG โมเดล หรืือเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว ที่่�ประเทศไทยกำลัังผลัักดัันในฐานะส่่วนหนึ่่�งของยุุทธศาสตร์์การฟื้้น� ฟููเพื่่อ� ให้้เกิิดการครอบคลุุม 
การเติิบโตอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน
ที่่�มา :  https://www.facebook.com/prdofficial
         https://www.nestle.co.th/
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รอบรู้้� เทคโนโลยีี

แก๊๊งคอลเซ็็นเตอร์์

คืืออะไร หลอกแบบไหน

       และต้้อง รัับมืออย่
ื า่ งไร

	ปััจจุุบัันนี้้�คงไม่่มีีใครไม่่เคยเจอเบอร์์แปลก ๆ โทรเข้้ามาและถ้้าหากรัับสายก็็อาจจะได้้ยิินปลายสายอ้้างตััวว่่า
มาจากหน่่วยงานต่่าง ๆ เช่่น กสทช. หรืือ บริิษััทขนส่่งบางแห่่ง ซึ่่ง� จะแจ้้งเรื่่อ� งที่่�น่า่ ตกใจให้้เราฟััง บางท่่านอาจจะพบว่่า
มีีคนอ้้างชื่่�อตนเองไปส่่งพััสดุุผิิดกฎหมายและหากจะเลี่่�ยงการถููกดำเนิินคดีี ก็็ต้้องโอนเงิินไปที่่�บััญชีีที่่�อ้้างว่่าเป็็นของ
หน่่วยงานดัังกล่่าว
	สถานการณ์์ที่่�ว่่ามานี้้�เป็็นการกระทำของกลุ่่�มคนที่่�เราต่่างคุ้้�นเคยกัันดีีในชื่่�อ “แก๊๊งค์์คอลเซนเตอร์์” ซึ่่�งคอย
โทรมาป่่วนเราเสมอ ๆ ด้้วยรููปแบบที่่�แตกต่่างกัันออกไปและพััฒนาขึ้้�นเรื่่�อย ๆ จากที่่�เคยพููดคุุยกัันแบบสด ๆ ต่่อบท
สนทนากัับบุุคคลจริิง ๆ ที่่�อาจจะพููดตะกุุกตะกัักจนไม่่แนบเนีียน ก็็กลายมาเป็็นสายอััตโนมััติิราวกัับหน่่วยงานจริิง ๆ
และล่่าสุุดก็็พััฒนาไปไกลถึึงขั้้�นใช้้เทคโนโลยีีเปลี่่�ยนแปลงหน้้าให้้เหมืือนเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจสัักคนเพื่่�อวิิดีีโอคอลเข้้ามา
หลอกเราแล้้ว

แก๊๊งค์์เซนเตอร์์มาจากไหน
จากข้้อมููลที่่�สื่อ่� แต่่ละแห่่งพอจะเก็็บเกี่่ย� วได้้ แก๊๊งคอลเซนเตอร์์นั้้น� มีีนายทุุนเป็็นชาวจีีน โดยมัักจะมีีฐานตั้้ง� อยู่่�ในประเทศ
กััมพููชาซึ่่�งเป็็นกระบวนการที่่�จะหลอกคนไทยไปทำงาน โดยเงิินเดืือนนั้้�นอาจจะขึ้้�นอยู่่�กัับจำนวนสายโทรศััพท์์ที่่�สามารถคุุยได้้
ในแต่่ละวััน โดยการโทรจะเป็็นการโทรผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ตที่่�เรีียกว่่า VOIP ไม่่มีี license ทำให้้ตรวจสอบต้้นทางได้้ยาก

	วิิธีีการหลอก
เมื่่อ� ก่่อนนั้้�นแก๊๊งคอลเซนเตอร์์มักั จะหลอกเกี่่ย� วกัับการทำธุุรกรรมทางการเงิิน เช่่น อ้้างตััวเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�สรรพากรติิดต่่อ
เหยื่่อ� เพื่่อ� ขอคืืนภาษีี ให้้เหยื่่อ� ยืืนยัันสิิทธิ์์ใ� นการคืืนภาษีีผ่า่ นตู้้� ATM โดยจะให้้เหยื่่อ� ทำรายการโดยใช้้เมนููภาษาอัังกฤษและชี้้แ� นะ
เหยื่่อ� ให้้โอนเงิินเข้้าบััญขีี บ้้างก็็หลอกว่่าติิดหนี้้บั� ตั รเครดิิต โดยขู่่�ว่า่ ระบบจะทำการตััดเงิินเพื่่อ� ชำระหนี้้�อัตั โนมััติ ถ้้
ิ าต้้องการยัับยั้้ง�
การตััดเงิินให้้ดำเนิินการผ่่านตู้้� ATM และจะใช้้วิิธีีเดีียวกัันคืือให้้ใช้้เมนููภาษาอัังกฤษแล้้วหลอกให้้เหยื่่�อโอนเงิินให้้ในที่่�สุุด หรืือ
อีีกวิิธีคืืี อการอ้้างว่่าเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�สถาบัันการเงิิน โทรมาเพื่่อ� ขอยืืนยัันข้้อมููลลููกค้้า เมื่่อ� ได้้ข้้อมููลไปก็็จะใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้ไปทำธุุรกรรม
ในนามของเหยื่่�อ
ในปััจจุุบัันแก๊๊งคอลเซนเตอร์์มัักจะมาในรููปแบบของการขู่่�ให้้เหยื่่�อตื่่�นตระหนกและทำอะไรลงไปโดยไม่่ทัันได้้ไตร่่ตรอง
ให้้ดีี เช่่น การหลอกว่่าบััญชีีของเหยื่่�อไปพััวพัันกัับคดีียาเสพติิดหรืือฟอกเงิิน และอ้้างตััวเป็็นตำรวจเพื่่�อจะช่่วยตรวจสอบให้้
ซึ่่�งเหยื่่�อต้้องจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินการ หรืือโทรมาด้้วยปััญหาด้้านการจััดส่่งพััสดุุ เช่่น มีีพััสดุุจากต่่างประเทศติิดศุุลกากร
ไม่่สามารถจััดส่ง่ ได้้หรืือโทรมากล่่าวหาว่่ามีีการส่่งของผิิดกฎหมายหรืือส่่งข้้อความอ้้างว่่าเป็็นบริิษัทั ขนส่่งโดยแนบลิิงก์์มาให้้คลิิก
เพื่่�อดาวน์์โหลดและติิดตั้้�งแอปฯ แต่่แท้้จริิงเป็็นโปรแกรมดููดข้้อมููล
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	วิิธีีรัับมืือกัับแก๊๊งคอลเซนเตอร์์
เพราะแก๊๊งคอลเซนเตอร์์มักั จะใช้้วิิธีกี ารหลอกล่่อให้้เหยื่่อ� ตื่่น� ตระหนกและทำอะไรลงไปโดยไม่่ยั้้ง� คิิด วิธีิ กี ารรัับมืือแรก
ก็็คืือการตั้้�งสติิ หากเห็็นเบอร์์แปลกโทรเข้้ามา ก่่อนกดรัับก็็อนุุมานไว้้ก่่อนเลยว่่าอาจเป็็นเบอร์์จากแก๊๊งคอลเซนเตอร์์
วิิธีกี ารยอดฮิิตในปััจจุุบัันคืือมัักจะหลอกว่่าคุุณมีีพัสั ดุุที่่�ติดิ อยู่่�ที่่ศุุ� ลกากรหรืือมีีใครบางคนได้้ส่่งพััสดุุผิิดกฎหมายในนาม
ของคุุณ หากคุุณเป็็นคนรัักษาข้้อมููลส่่วนตััวอยู่่�เสมอ ไม่่ได้้มีีการโพสต์์ข้้อมููลไว้้ในแฟลตฟอร์์มสาธารณะ เช่่น โซเชีียลมีีเดีีย และ
ไม่่ได้้มีีการสั่่�งพััสดุุใด ๆ จากต่่างประเทศในช่่วงเวลานั้้�น ก็็แน่่ใจได้้เลยว่่าคุุณกำลัังโดนหลอก จุุดนี้้�คุุณสามารถตััดสายได้้ทัันทีี
เพื่่�อป้้องกัันการถููกโน้้มน้้าว 
หากอ้้างตััวเป็็นสถาบัันทางการเงิิน ขอให้้ระลึึกไว้้ว่่าสถาบัันทางการเงิินนั้้�นจะไม่่มีีนโยบายสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของลููกค้้าและขอให้้ลููกค้้าทำธุุรกรรมทางโทรศััพท์์ หากอ้้างตััวเป็็นหน่่วยงานราชการ เช่่น ตำรวจ ขอให้้พึึงระลึึกว่่าหน่่วยงาน
ราชการโดยเฉพาะเจ้้าหน้้าที่่�ในกระบวนการยุุติิธรรมจะไม่่มีีการแจ้้งเตืือนประชาชนหรืือสื่่�อสารกัับประชาชนผ่่านโทรศััพท์์
แต่่มัักจะส่่งหมายเรีียกหรืือหมายจัับมาเท่่านั้้�น
หากปลายสายไม่่ยอมให้้คุุณวางโทรศััพท์ นั่่
์ น� แปลว่่าเป็็นสายจากมิิจฉาชีีพด้้วยเกรงว่่าคุุณจะนำเรื่่อ� งไปปรึึกษาคนอื่่น� ๆ
และหากมีีการเร่่งเร้้าให้้คุุณโอนเงิินในทัันทีี ก็็ให้้มั่่�นใจได้้เลยว่่านั่่�นก็็เป็็นสายจากแก๊๊งคอลเซนเตอร์์เช่่นกััน
ทางที่่�ดีีหากไม่่มั่่�นใจว่่าอาจมีีหน่่วยงานติิดต่่อคุุณมาจริิง ๆ ขอให้้คุุณยืืนยัันที่่�จะวางสายก่่อน โดยอ้้างว่่าจะติิดต่่อกลัับ
ไปในภายหลััง และติิดต่่อสอบถามจากหน่่วยงานที่่�โดนอ้้างชื่่�อโดยตรง
หากมั่่�นใจว่่าเบอร์์ที่่โ� ทรเข้้ามาเป็็นเบอร์์ของแก๊๊งคอลเซนเตอร์์ คุุณสามารถแจ้้งบล็็อกเบอร์์เพื่่อ� ไม่่ให้้แก๊๊งนำเบอร์์ดังั กล่่าว
มาใช้้ได้้อีีก โดนแจ้้งได้้ตามค่่ายผู้้�ให้้บริิการสััญญาณมืือถืือดัังนี้้�
- AIS แจ้้งผ่่านสายด่่วน 1185
- TRUE แจ้้งผ่่านสายด่่วน 9777
- DTAC แจ้้งผ่่านสายด่่วน 1678
แต่่หากพบว่่าตััวคุุณตกเป็็นเหยื่่อ� ของแก๊๊งคอลเซนเตอร์์ไปแล้้ว ให้้รีีบดำเนิินการโดยการรวบรวมหลัักฐานและแจ้้งความ
ยัังสถานีีท้้องที่่�เกิิดเหตุุ และแจ้้ง ปปง. โทร. 1710
แม้้ข่่าวการตกเป็็นเหยื่่�อของแก๊๊งคอลเซนเตอร์์จะมีีมาให้้เห็็นบ่่อย ๆ แต่่หากคุุณตั้้�งสติิทุุกครั้้�งที่่�รัับสายเบอร์์แปลก
ไม่่ตื่่�นตระหนก และรัักษาข้้อมููลส่่วนตััวของตนเองเป็็นอย่่างดีี คุุณก็็จะลดความเสี่่�ยงของการตกเป็็นเหยื่่�อได้้ง่่าย ๆ เช่่นกััน  
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ILE

Present Simple Tense
อย่่างละเอีียด ไขทุุกข้้อสงสััย

เรื่่อ� งหนึ่่�งที่่�ทำให้้ภาษาอัังกฤษต่่างจากภาษาไทยมาก ๆ ก็็คืือเรื่่อ� งของ Tense หรืือการเปลี่่ย� นรููป
ของคำกริิยาตามเวลา กล่่าวคืือ ในภาษาไทย หากเราจะบอกว่่า ฉัันกิินพิิซซ่่า จะเป็็นเมื่่�อวาน วัันนี้้�
หรืือพรุ่่�งนี้้� เราก็็บ อกว่่า ฉัั น กิิน พิิซซ่่า คำว่่า กิิ นไม่่จ ำเป็็น ต้้องเปลี่่�ยนรููปใด ๆ เลย แต่่ห ากเป็็น
ภาษาอัังกฤษ ถ้้าเราบอกว่่า ฉัันกิินพิิซซ่่าวัันนี้้� เราจะบอกว่่า Today I eat pizza ถ้้าหากเราจะบอกว่่า
ฉัันกิินพิิซซ่่าเมื่่�อวาน เราจะบอกว่่า Yesterday I ate pizza และถ้้าเป็็นพรุ่่�งนี้้� เราจะบอกว่่า Tomorrow
I will eat pizza คำว่่า eat ที่่�แปลว่่า กิิน จะเปลี่่�ยนตามกาล เป็็น eat บ้้าง ate บ้้าง หรืือใส่่ will เข้้ามาบ้้าง
Present simple เป็็นอีีก tense หนึ่่�งที่่�ถืือว่่าเป็็นพื้้�นฐานของการใช้้ภาษาอัังกฤษ เป็็น tense
แรก ๆ ที่่�เราได้้เรีียนกัันมาตั้้�งแต่่ประถม หลายคนคงรู้้�ว่่า Present simple นั้้�นใช้้พููดถึึงสิ่่�งที่่�เป็็นปััจจุุบััน
แต่่ยังั มีีสถานการณ์์อื่่�น ๆ อีีกที่่�เราสามรถใช้้ present simple ได้้ และแม้้จะเป็็น tense พื้้�นฐาน แต่่ก็ยั็ งั มีี
หลายคนที่่�สัับสนในการใช้้อยู่่� เพราะการสร้้างประโยค present simple นั้้�นยัังต้้องคำนึึงถึึงเรื่่�อง
subject-verb agreement หรืือความสััมพัันธ์์ของประธานและกริิยาเข้้ามาเกี่่�ยว กล่่าวคืือถ้้าประธาน
เป็็นเอกพจน์์ กริิยาก็็ต้้องเป็็นรููปเอกพจน์์ (ที่่�ส่่วนใหญ่่มัักจะเติิม –s หรืือ –es ต่่อท้้ายคำ) ถ้้าประธาน
เป็็นพหููพจน์์ กริิยาก็็ต้้องเป็็นรููปพหููพจน์์

Present simple tense ใช้้ตอนไหนได้้บ้้าง
ใช้้เพื่่�อพููดถึึงความเป็็นจริิงในชีีวิิตประจำวััน ความเป็็นจริิงตามธรรมชาติิ เช่่น
o The earth revolves around the Sun.
o Water freezes at zero degrees.
o Michael Jordan is an African American.
พููดถึึงสิ่่�งที่่�ทำจนเป็็นนิิสััย เหตุุการณ์์หรืือการกระทำที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำสม่่ำเสมอ เช่่น
o I walk to school every day.
o He drinks tea at breakfast.
o They watch television regularly.
คำแนะนำหรืือบอกทิิศทาง
o Open the packet and pour the contents into hot water.
o You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.
มัักจะใช้้กัับการพาดหััวข่่าว
o Second quake hits Japan.
o Fire breaks out in hotel room.
ใช้้เวลาสรุุปเรื่่�องย่่อเนื้้�อหาของหนััง หนัังสืือ หรืือสื่่�อต่่าง ๆ
o Thompson gives a list of the largest European companies in Chapter 6.
o At the beginning of the book, three men find $4 million in a crashed plane.
การจััดการที่่�ได้้เตรีียมไว้้แล้้ว
o His mother arrives tomorrow.
o Our holiday starts on the 26th March.
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สิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นจริิงในอนาคต 
o She’ll see you before she leaves.
o We’ll give it to her when she arrives.

โครงสร้้างของ present simple tense
1. ประโยคบอกเล่่า
ประธาน + กริิยาช่่องที่่� 1 + กรรม + ส่่วนขยายอื่่�น ๆ
ประโยคบอกเล่่าใน present simple จะใช้้กริิยาช่่องที่่� 1 หรืือกริิยา infinitive หรืือก็็คืือกริิยาไม่่เปลี่่ย� นรููป แต่่มีข้้ี อยกเว้้นคืือหากประธาน
เป็็นเอกพจน์์ เช่่น He / She / It กริิยาจะต้้องเปลี่่�ยนเป็็นรููปเอกพจน์์ตาม ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นการเติิม  –s หรืือ –es ต่่อท้้ายคำกริิยานั้้�น
เช่่น
o I go to the university by bus every morning.
o She goes to the university by bus every morning.
จากประโยคข้้างต้้น จะเห็็นว่่าทุุกส่่วนในประโยคเหมืือนกัันหมด มีีเพีียงส่่วนของประธานและกริิยาที่่�ต่า่ งกััน ในประโยคแรกประธานคืือ
I ซึ่่�งถืือเป็็นประธานพหููพจน์์ คำกริิยาเลยเป็็นช่่องที่่� 1 โดยไม่่เปลี่่�ยนรููปคืือ go ที่่�แปลว่่าไป
ส่่วนประโยคที่่� 2 ประธานคืือ She ซึ่่�งถืือเป็็นประธานเอกพจน์์ กริิยาเลยต้้องเปลี่่�ยนรููปจาก go เป็็น goes (เติิม –es ด้้านหลััง)
ซึ่่�งหลัักการการเปลี่่�ยนกริิยาเป็็นรููปเอกพจน์์ โดยการเติิม –s และ –es นั้้�นก็็ไม่่ใช่่เรื่่�องยาก โดยมีีหลัักการเปลี่่�ยนดัังนี้้�
1. คำกริิยาที่่�ลงท้้ายด้้วย ch, o, ss, sh, x ให้้เติิม –es เช่่น watch, go, kiss, wash, fix
2. คำกริิยาอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ได้้ลงท้้ายด้้วยพยััญชนะทั้้�ง 5 ตััวดัังกล่่าว เติิม –s หลัังคำกริิยา เช่่น cook, love, hate
3. หากคำกริิยาตััวนั้้�นลงท้้ายด้้วย –y ให้้เปลี่่�ยน –y เป็็น i แล้้วเติิม –es เช่่น fly, study, carry
4. ถ้้าหากว่่าลงท้้ายด้้วย –y แต่่หน้้า y เป็็นสระ (a, e, i, o, u) ให้้เติิม s ได้้ทัันทีี เช่่น play, stay

2. ประโยคคำำ�ถาม
แบบที่่� 1 เมื่่�อคำกริิยาเป็็น verb to be
Verb to be + ประธาน + กรรมหรืือส่่วนขยาย?
เช่่น จากประโยคบอกเล่่าคืือ She is my sister เมื่่�อทำเป็็นคำถามก็็จะเป็็น Is she my sister? (จำง่่าย ๆ ว่่าสลัับคำกริิยากัับประธาน
เท่่านั้้�น)
แบบที่่� 2 เมื่่�อคำกริิยาเป็็นกริิยาตััวอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ verb to be
Verb to do + ประธาน + กริิยาช่่องที่่� 1 + กรรมหรืือส่่วนขยาย?
โดย verb to do จะต้้องยึึดตามประธาน หากประธานเป็็นเอกพจน์์ให้้ใช้้ does แต่่ถ้้าประธานเป็็นพหููพจน์์ให้้ใช้้ do เช่่น  
o Laura loves reading.
o They love reading.
ประโยคแรกประธานเป็็นเอกพจน์์ ในประโยคบอกเล่่า กริิยาก็็เป็็นเอกพจน์์ด้้วย ดัังนั้้�นเมื่่�อทำเป็็นคำถาม ก็็จะใช้้ does เข้้ามาช่่วย คืือ
Does Laura love reading?
ส่่วนประโยคที่่� 2 ประธานเป็็นพหููพจน์์ กริิยาไม่่เปลี่่�ยนรููป เมื่่�อทำเป็็นประโยคคำถาม ก็็ใช้้ do เข้้ามาช่่วย คืือ Do they love reading?

3. ประโยคปฏิิเสธ
ใช้้หลัักการเดีียวกัันกัับประโยคคำถาม คืือ
แบบที่่� 1 เมื่่�อคำกริิยาเป็็น verb to be
ประธาน + verb to be + not + กรรมหรืือส่่วนขยาย
เช่่น My mother is not a nurse. หรืือ the dogs are not black.
แบบที่่� 2 เมื่่�อคำกริิยาเป็็นคำอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ verb to be จะมีีการนำ verb to do เข้้ามาช่่วย ได้้แก่่
ประธาน + verb to do + not + กริิยาช่่องที่่� 1 + กรรมหรืือส่่วนขยาย เช่่น
o He watches television at home ก็็ทำเป็็นปฏิิเสธคืือ He does not watch television at home.
o They watch television at home ก็็ทำเป็็นปฏิิเสธคืือ They do not watch television at home.  
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สายธรรม นำำ�ชีีวิิต

สร้้างความรู้้� 

ความเฉลีียวฉลาด
ใส่่จิิตใส่่ใจ
อย่่าให้้กิิเลสตามทััน

พระธรรมะเทศนาโดย : หลวงปู่่�แสง ญาณวโร
วัันนี้้�ขอให้้ตั้้�งใจสดัับตรัับฟัังธรรมะเทศนาของพระศาสดาเพื่่อ� ให้้เข้้าสู่่�ดวงใจ ให้้ใจสว่่างสไว กระจ่่างแจ้้ง ให้้รู้้เ� ท่่าทัันอารมณ์์น้้อยใหญ่่
ที่่�เกิิดขึ้้�น เป็็นเรื่่�องใจเป็็นเรื่่�องของคลื่่�นรัับอารมณ์์ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างไปทัับถมในใจทำให้้ใจมืืดใจดำ ฟัังอะไรก็็ไม่่เข้้าใจ ถ้้าใจขาวใจสะอาด
ฟัังอะไรก็็เข้้าหมด เรายอมสีีอะไรก็็ติิดหมด แต่่นี่่�ยัังมีีจุุดดำจุุดด่่างอยู่่� ให้้ภาวนาชำระสะสางจิิตใจของเรา ให้้มัันขาวสะอาดปราศจากมลทิิน
เป็็นพุุทโธ พุุทธะ ขึ้้�นมาภายในปััจจุุบััน ไม่่ต้้องคิิดอดีีต อนาคต ให้้เอาปััจจุุบัันมาทำ นั่่�งอยู่่�เดี๋๋�ยวนี้้� อย่่าไปคิิดโน่่นคิิดนี่่� ส่่งไปข้้างโน้้นข้้างนี้้�
ที่่�ฟัังแล้้วไม่่เข้้าใจเพราะจิิตมัันไม่่รวม หููได้้ยิินก็็ให้้ใจร่่วมอยู่่�ด้้วย อย่่าส่่งไปทางอื่่�น ให้้ส่่งเข้้าหาดวงใจจะทำให้้เข้้าใจง่่าย ฟัังเท่่าไหร่่
ก็็ไม่่เข้้าใจเพราะธรรมไปอยู่่�ที่่�อื่่�น  ให้้ธรรมมาอยู่่�ที่่�กายที่่�ใจของเรา ธรรมขั้้�นหยาบก็็ดีี ขั้้�นกลางก็็ดีี ขั้้�นละเอีียดก็็ดีี ขั้้�นประณีีต ขั้้�นบรรจงก็็ดีี
อยู่่�ที่่หั� วั ใจเรานี่่�เอง บาปบุุญคุุณโทษ  ความสุุขความทุุกข์์  ความเจริิญความโง่่เขลาเบาปััญญา ความเฉลีียวฉลาดอาจหาญ ก็็อยู่่�ที่่นี่่�  ถ้้
� าทำใจได้้
ปััญหาก็็สิ้้�น ถ้้าทำใจไม่่ได้้ปััญหาก็็ไม่่สิ้้�นไปสัักทีี แม้้จะฟัังธรรมมาหลายปีีมาแล้้ว หากยัังมีีห่่วง ธรรมก็็จะไม่่เกิิด 
เหตุุใดธรรมไม่่เกิิด มันั “หงำ” (ภาษาอีีสาน: ข่่ม,บััง,ครอบ) อยู่่�เพราะอะไร ทำไมธรรมไม่่ร่วมกั
่ บั หััวใจของเรา ขอให้้ตรวจตราหาเหตุุ
ให้้รู้้� หรืือเป็็นเพราะติิดรููป ติิดเสีียง ติิดกลิ่่�น ติิดรส หากเราไล่่กิิเลสตััณหาออกจากจิิตใจของเราหมดมลทิินที่่�จะเกาะเกี่่�ยวข้้อง ไม่่ยึึดถืือ
สิ่่�งนั้้�นสิ่่�งนี้้� จิิตใจเราก็็จะปลอดโปร่่ง จิิตใจขาวสะอาด พุุทโธ พุุทธะ ก็็จะเกิิดขึ้้�นมา ให้้เรารู้้� เราตื่่�น เราเบิิก เราบานภายในดวงใจของเรา
นี่่�เรายัังมีีอุุปสรรคขััดข้้องอยู่่� ไม่่ยึดสิ่่
ึ ง� หนึ่่�งก็็ยึดสิ่่
ึ ง� หนึ่่�ง ขอให้้สร้้างความรู้้คว
� ามเฉลีียวฉลาดใส่่จิติ ใส่่ใจ ให้้กล้้าแข็็ง ถ่่องแท้้ ให้้บริิสุุทธิ์์�
บริิบููรณ์์ ถ้้ามัันเต็็มดวงแล้้วก็็ไม่่ได้้ปลุุกมัันยาก นั่่�งอยู่่�ก็็ดีี นอนอยู่่�ก็็ดีี เดิินอยู่่�ก็็ดีี อย่่าให้้กิิเลสตามทััน เหมืือนม้้าที่่�มีีกำลััง กัับม้้าที่่�อ่่อนกำลััง
รถใหม่่กัับรถเก่่า อัันไหนดีีกว่่ากััน โลกของเรามัันเป็็นอย่่างนี้้�มาแต่่ไหนแต่่ไร มีีทั้้�งคนดีีคนชั่่�ว  เพีียงแค่่มีีมีีศีีล 5 ไว้้จัับจิิตจัับใจทุุกผู้้�ทุุกคน
ก็็คงไม่่ต้้องมีีคุุกมีีตะราง การสร้้างกรรมดีีย่่อมทำให้้ผลเป็็นสุุข เมื่่�อเราได้้ทำทานไว้้เพื่่�อเป็็นกุุศลในการเดิินทาง เมื่่�อมีีบุุญมีีกุุศลก็็จะทำให้้
หนุุนนำไปพบเจอแต่่สิ่่�งที่่�ดีี ในขณะที่่�เรามีีชีีวิิตอยู่่�รีีบกระทำบำเพ็็ญ ให้้มัันเกิิด  ให้้มัันมีี ให้้รุ่่�งเรืือง ขอให้้ดวงจิิตดวงใจมีีแต่่ความผาสุุก
ไม่่ว่่าโลกนี้้�หรืือโลกหน้้า...  

ประวััติิ “หลวงปู่่�แสง จัันดะโชโต (ญาณวโร)”
ศิิษย์์หลวงปู่่�มั่่�นแห่่งวััดป่่าดงสว่่างธรรม
“หลวงปู่่�แสง จัันดะโชโต (ญาณวโร)” วััดป่า่ ดงสว่่างธรรม บ้้านดงสว่่าง
ต.โคกนาโก อ.ป่่าติ้้�ว จ.ยโสธร เดิิมชื่่�อ “นายแสง ดีีหอม” เกิิดเมื่่�อวัันที่่�
1 กัั น ยายน 2467 อ.ฟ้้ า หยาด  จ. อุุบลราชธานีี (ปัั จ จุุบัั น  คืือ
อ.มหาชนะชััย จ.ยโสธร) อุุปสมบทเมื่่�อ วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2490 ณ
วััดศรีีจัันทร์์ อ.เมืือง จ.ขอนแก่่น ปััจจุุบัันสิิริิอายุุปีีที่่� 97 พรรษา 75
(บางคนเล่่าว่่าจริิง ๆ แล้้วท่่านอายุุ 105 ปีี เพราะสมััยนั้้�นแจ้้งเกิิดช้้า)
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ประวััติิการจำำ�พรรษา วิิเวกธุุดงค์์และไปมาหาสู่่�กัับพระรููปต่่าง ๆ
- ศึึกษาหลัักธรรมกัับหลวงปู่่�มั่่�น ภููริิทััตโต ที่่�วััดป่่าบ้้านหนองผืือ ต.นาใน อ.พรรณานิิคม  จ.สกลนคร (ช่่วงบั้้�นปลายของท่่าน
อาจารย์์มั่่�นที่่�อยู่่�บ้้านหนองผืือ)
- หลวงปู่่�คำดีี ปภาโส วััดถ้้ำผาปู่่� จ. เลย (ปีี 2494-2496)
- พระอาจารย์์ฝั้้�น อาจาโร วััดป่่าอุุดมสมพร อ.พรรณานิิคม จ.สกลนคร ได้้ร่่วมสร้้างวััดถ้้ำขาม (ปีี 2497)
- หลวงปู่่�เทศก์์ เทสรัังสีี วััดหิินหมากเป้้ง อ.ศรีีเชีียงใหม่่ จ.หนองคาย (1 พรรษา)
- หลวงปู่่�บััว สิิริิปุุณโณ วััดราษฎร์์สงเคราะห์์ อ.หนองวััวซอ จ.อุุดรธานีี (20 พรรษา)
- พระอาจารย์์แบน ธนากโร ได้้ร่่วมสร้้างกุุฏิิศาลาที่่�วััดธรรมเจดีีย์์ จ.สกลนคร
- หลวงปู่่�ดููลย์์ อตุุโล วััดบููรพาราม อ.เมืือง จ.สุุริินทร์์
- หลวงปู่่�ขาว อนาลโย วััดถ้้ำกลองเพล อ.หนองบััวลำภูู จ.อุุดรธานีี ได้้ร่่วมธุุดงค์์ที่่�ภููวััว
- หลวงปู่่�แหวน สุุจิิณโณ วััดดอยแม่่ปั๋๋�ง อ.พร้้าว จ.เชีียงใหม่่
- หลวงปู่่�ชอบ ฐานสโม วััดป่่าสััมมานุุสรณ์์ อ.วัังสะพุุง จ.เลย
- หลวงปู่่�ศรีี มหาวีีโร ได้้วิิเวกธุุดงค์์ที่่�ภููเกล้้า ภููเวีียง จ.ขอนแก่่น
- หลวงปู่่�เหรีียญ วรลาโภ วััดอรััญบรรพต อ.ศรีีเชีียงใหม่่ จ.หนองคาย – ได้้วิิเวกธุุดงค์์ด้้วยกัันที่่�วััดดอยหิินหมากเป้้ง
- หลวงปู่่�จัันทร์์โสม กิิตติิกาโร วััดป่่านาสีีดา จ.อุุดรธานีี ได้้วิิเวกธุุดงค์์ด้้วยกัันที่่� อ.ผืือ อ.สามพราน และ อ.น้้ำโสม
- พระอาจารย์์จวน กุุลเชฏโฐ, พระอาจารย์์วััน อุุตตะโม หลวงปู่่�หล้้า เขมปััตโต และพระ- อาจารย์์สิิงห์์ทอง ธััมมวโร ได้้วิิเวกธุุดงค์์
ร่่วมกัันที่่�ถ้้ำสาลิิกา ภููสิิงห์์ ภููทอง ภููพานคำ และ ภููทอก ฯลฯ
- หลวงปู่่�มหาบุุญมีี สิิริิธโร วััดป่่าวัังเลิิง จ.มหาสารคาม ได้้จำพรรษาด้้วยกััน (ปีี 2532-2533)
- ตั้้�งแต่่ ปีี 2534-31ธัันวาคม 2551จำพรรษา ที่่�วััดป่่าอรััญญาวิิเวก บ้้านไก่่คำ จ.อำนาจเจริิญ
- 31 ธัันวาคม 2551-11ตุุลาคม 2552 จำพรรษาที่่�วััดป่่าอิิสิิปตนมฤคทายวััน (เสนาสนป่่าโคกค่่าย) บ้้านหนองไฮน้้อย ต.หนองข่่า
อ.ปทุุมราชวงศา จ.อำนาจเจริิญ
- 11 ตุุลาคม 2552 จำพรรษาที่่�วััดป่่านาเกิ้้�งญาณวโร บ้้านนาเกิ้้�ง อ.เสนางคนิิคม จ.อำนาจเจริิญ
- 21 พฤศจิิกายน 2553 จำพรรษาที่่� วัดป่
ั า่ มโนรมย์์สมประสงค์์ (สำนัักสงฆ์์ภููทิดิ สา) บ้้านห้้วยฆ้้อง ตำบลหนองข่่า อำเภอปทุุมราชวงศา
จ.อำนาจเจริิญ
- 3 พฤศจิิกายน 2556 สำนัักสงฆ์์บ้้านเวิินชััย อ.มหาชนะชััย จ.ยโสธร
- ปััจจุุบััน หลวงปู่่�แสง ญาณวโร จำพรรษา ที่่� วััดป่่าดงสว่่างธรรม บ้้านดงสว่่าง ต.โคกนาโก อ. ป่่าติ้้�ว จ.ยโสธร
ก่่อนหน้้านี้้�หลาย ๆ ท่่านคงคุ้้น� เคยกัับฉายาของท่่านคืือ “หลวงปู่่�แสง ญาณวโร” หลวงปู่่�ท่่านได้้เมตตาเล่่าให้้ลููกศิิษย์์ฟังั ถึึงเหตุุการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนฉายาจาก “ญาณวโร” เป็็น “จัันดะโชโต เมื่่�อวัันที่่� 4 มีีนาคม 2557 หลวงปู่่�ท่่านได้้เล่่าให้้ฟัังว่่า
“...สมััยที่่�ท่า่ นหนุ่่�ม ๆ ท่่านได้้เดิินทางไปธุุดงค์์ที่่� จ.อุุดรธานีี เพื่่อ� ที่่�จะไปปัักกรดที่่�วัดร้้
ั างแห่่งหนึ่่�ง ทางที่่�จะไปนั้้�น ต้้องนั่่�งเรืือข้้ามห้้วย
ชื่่�อว่่า “ห้้วยหลวง” ขณะที่่�หลวงปู่่�ท่่านกำลัังนั่่�งเรืืออยู่่�นั้้�น เรืือได้้เกิิดพลิิกคว่่ำ ทำให้้บาตรของหลวงปู่่�ได้้หล่่นน้้ำ ซึ่่�งในบาตรนั้้�นได้้มีีสููจิิบััตร
พระอยู่่�ด้้วย ทำให้้สููจิิบััตรของหลวงปู่่�ท่่านได้้ลอยหายไปกัับกระแสน้้ำ หลัังจากนั้้�นหลวงปู่่�ก็็ได้้ไปทำสููจิิบััตรพระใหม่่ซึ่่�งหลวงปู่่�ท่่านมาเห็็น
ในภายหลัังว่่า เจ้้าหน้้าที่่�พิมพ์
ิ ฉ์ ายาให้้ท่่านผิิดไปเป็็นฉายา “ญาณวโร” โดยแท้้จริิงแล้้วหลวงปู่่�ท่่านได้้ใช้้ฉายา “จัันดะโชโต” มาตั้้ง� แต่่ต้้น จึึง
ทำให้้หลวงปู่่�ได้้ใช้้ฉายา “ญาณวโร” ตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมาเป็็นเวลาหลายปีี
จนกระทั่่�งปีี 2557 หลวงปู่่�ท่่านได้้มอบหมายให้้พระครููสุุทธิิพรหมคุุณ (สุุทธิิพงศ์์ ชนุุตตโม) เจ้้าอาวาสวััดป่่าวัังเลิิง เจ้้าคณะจัังหวััด
มหาสารคาม ให้้ดำเนิินการ ในการเปลี่่�ยนฉายาของหลวงปู่่�กลัับมาเหมืือนเดิิม จาก “ญาณวโร” เป็็น “จัันดะโชโต” ซึ่่�งเป็็นฉายาที่่�แท้้จริิง
ของหลวงปู่่� และหลวงปู่่�ยัังได้้กล่่าวอีีกว่่า “จัันดะโชโต” มีีความหมายว่่า “ผู้้ที่่� รุ่่�� งเรืือง” หลวงปู่่�ท่่านเคยจำพรรษาที่่�วัดป่
ั า่ วัังเลิิง จ.มหาสารคาม 
เมื่่�อปีี 2532-2533...”
ขอบคุุณ
• ภาพ/ประวััติิหลวงปู่่�แสง : Facebook เพจ “โบราณนานมา”
• คลิิปเทศนาธรรม : www.youtube.com/c/ธรรมะธรรมดา
(บางตอนจากคลิิป : ให้้มัันจบสิ้้�นกัันไปในชาติินี้้� เสีียงเทศน์์ หลวงปู่่�แสง ญาณวโร)
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ส่่งท้้ายเมืืองดอกจาน
วารสาร “เมืืองดอกจาน” เป็็นวารสาร
ที่่่� เ ทศบาลนครอุุดรธานีี ใ ช้้เป็็ น สื่่� อ ในการ
ประสานความสััมพัันธ์์และการมีีส่่วนร่่วม
ระหว่่างประชาชนกัับเทศบาลนครอุุดรธานีี
จึึ ง ได้้จัั ด ทำวารสารฯ 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 ทำหน้้าที่่่�
เป็็นกระบอกเสีียงหรืือสื่่อ� กลาง ในการสะท้้อน
ความคิิด ทััศนคติิ และชีีวิิตความเป็็นอยู่่�
ของพี่่่น้้� องประชาชนกลัับมายัังคณะผู้้บ� ริิหาร
เทศบาลนครอุุดรธานีี เพราะวารสาร
“เมืืองดอกจาน” นั้้�นเป็็นวารสารของเรา
พี่่่�น้้องประชาชนชาวนครอุุดรธานีีทุุกคน
ท่่านสามารถร่่วมแสดงความคิิดเห็็น นำเสนอเรื่่�องราว ข้้อแนะนำ คำติิชม หรืือ
ตัักเตืือน ร้้องเรีียน เพื่่อ� ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาเมืืองอุุดรของเรา โดยติิดต่่อเทศบาล
นครอุุดรธานีีด้้วยตััวท่า่ นเอง ติิดต่่อนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และรองนายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี ได้้ทาง
• สำนัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี โทร. 0 4232 5176-85 หรืือสายด่่วนร้้องทุุกข์์ 1132
• เว็็บไซต์์: www.udoncity.go.th
• Email: udoncity@hotmail.com,
• Facebook: เทศบาลนครอุุดรธานีี, ฝ่่ายประชาสััมพันั ธ์์ เทศบาลนครอุุดรธานีี
และเครืือข่่าย
• ID Line: @udoncity
• Application: @นครอุุดรธานีี
ทุุกความคิิดเห็็นล้้วนเป็็นประโยชน์์และมีีคุุณค่่าต่่อการพััฒนาบ้้านเมืืองของเรา

สื่่�อประชาสััมพัันธ์์

• รายการที่่�ออกอากาศผ่่านช่่องทาง 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
• Application @นครอุุดรธานีี
• YouTube เทศบาลนครอุุดรธานีี
เมืืองดอกจาน
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