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ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ 
เพือ่สุขภาพทีด่ขีองพีน้่องเรา
	 นายสุทธิพงษ์	 	 วสุโสภาพล	 ผู ้

ช่วยเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาติ	 ได้ประชุมปรึกษาหารือ

และเตรียมการ	“การพัฒนาและขับ

เคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่”	ร่วม

กับผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่	…

อ่านต่อหน้า 8

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการแลกเปลี่ยน	

ถ่ายทอด		องค์ความรู้		ซึ่งกันและกัน	...
ย้อนอดีต วันวาน ยังหวานอยู่



 

วาที่รอยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา   ปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา 
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

สวัสดีครับ	 ท่านผู ้อ ่านหนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่

ทุกท่านครับฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่สี่	 	 ที่ผมได้มา

พบกับท่านผู้อ่านในฐานะ	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฯ		

หลังจากที่ได้มารับต�าแหน่ง	ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่		

ส�าหรับเนื้อหาสาระ	 	ของหนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่ฉบับ

นี้	 	ก็ได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ทีไ่ด้จดัท�าขึน้			และเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พีน้่อง		ทีจ่ะได้

รับรู้ข้อมลูข่าวสารทีเ่ทศบาลได้จดัท�าข้ึน	ในรอบเดือนนี	้	ไม่

ว่าจะเป็นประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ	อาทิเช่น		ประเพณี

สงกรานต์	บ้านไผ่บ้านเฮา	ครั้งที่	3		ตลอด3วันเต็ม		สนช.

ดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่		

การร่วมท�า	MOU	กับหน่วยงานต่างๆ	ความคืบหน้าการ

ก่อสร้างอาคารต่างๆ	นอกจากนั้นยังเผยแพร่ข่าวสาร	

กิจกรรม	ที่จะด�าเนินในเดือนถัดๆไป	 เช่น	 	 กิจกรรม

การปลูกไผ่เนื่องในวันพืชมงคล	 	 โครงการพัฒนาอาสา

สมัครเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค		โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	 	และอื่นๆ	อีกมากมาย		 

	 .....ตัวกระผมเองในฐานะ	ประธานคณะกรรมการ

บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์	 ฉบับนี้ 	 จะมุ ่งมั่น

พัฒนา	ปรับปรุง	 	 ให้หนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่	 เป็นส่ือ

ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ	ยิ่งๆขึ้น	ต่อไป

	 ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่	 	จะ

ให้ความรู้	 	ความบันเทิง	และความสุขกับท่านผู้อ่านที่รัก 

ทุกท่าน	ส�าหรับฉบับนี้..............สวัสดีครับ

	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านเสียงเมืองไผ่ที่เคารพรักทุกท่าน	ฉบับนี้

เสยีงเมอืงไผ่เราต้อนรับเทศกาลแรกนาขวญั	ทีร่ะดบัประเทศได้ก�าหนด

พระราชพิธีแรกนาขวญัจดัขึน้ทีท้่องสนามหลวงเป็นประจ�าทกุปีในวนั

พชืมงคลนะครับ	ในส่วนของเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ได้สนองแนวทางพระ

ราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	โดยการเน้นปลูกพืชที่เป็นธัญญาหาร	ซึ่ง

ในวันที่	9 พฤษภาคม เป็นวันพืชมงคล	ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ได้

จัดกิจกรรมปั่นไปปลูก	ค�าว่าปั่น	คือปั่นจักรยาน	เนื่องจากเราได้มีการ

รณรงค์บ้านไผ่เมอืงจกัรยานมาเป็นเวลา	2	ปีแล้ว	ทกุเช้าวนัจนัทร์ผมจะ

พาเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนปั่นจักรยานออกจากบ้านไปท�างาน

ด้วยกัน	เป็นการส่งเสริมการปั่นจักรยาน	และมีเทศกาลส�าคัญที่เราปั่น

จกัรยานเพือ่เสรมิสร้างกจิกรรมเมอืงจักรยาน	กคื็อ	bike for mom ใน

เดอืนสงิหาคม bike for dad ในวนัพ่อ	และ	bike for countdown 

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่	และเมือ่หมนุมาอกีรอบหนึง่	กจ็ะเป็นป่ันไป

ปลกูไผ่	ซึง่ปีนีเ้ราจะปลกูกล้วยอกีด้วย	เพราะกล้วยสามารถทีจ่ะน�ามา

เป็นอาหารได้อย่างด	ีและทีส่�าคญัเราจะลดการใช้พลาสตกิ กล่องโฟม 

ซ่ึงจะมีทางออกก็คือใช้วัตถุดิบจากกล้วย	 ไม่ว่าจะเป็นล�าต้น	หรือใบ 

ล�าต้นก็สามารถท�ากระทงได้และย่อยสลายได้เร็ว	ใบตอง	สามารถที่

จะน�ามาห่อของ	น�ามาใช้เป็นหีบห่อที่สวยงามได้	ท�าพานบายศรีสิ่งที่

เป็นวัฒนธรรมประเพณีของอีสานเรา	ส่วนผลกล้วยก็น�ามาบริโภค	มา

ท�าอาหารและของหวาน	 เพราะกล้วยสามารถท�าได้สารพัดประโยชน์

จริงๆ	ซึ่งเป็นสินค้าที่เรามุ่งเน้นตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านไผ	่

เพราะไผ่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองเรา	 เราเน้นปลูกไผ่แสนกอ	ซึ่ง

ปีที่แล้วเราบอกว่าจะมปีระกวดสวนไผ่ประจ�าชุมชน	ชุมชนไหนปลูก

แล้วเข้าหลักเข้าเกณฑ์	 เราก็ให้รางวัล	ชุมชนไหนยังประสบปัญหาเรา

ก็ส่งเสริมต่อไป	และมีเจ้าหน้าที่ท่ีคอยแนะน�า	ซึ่งไผ่มีเป็นร้อยๆชนิด	

และไม่ต้องใช้พื้นท่ีเยอะ	ปลูกในกระถางก็ได้	พืชสารพัดประโยชน์ใน

บ้านของเรา	ไผ่กับกล้วย	เราก็จะปั่นจักรยานไปปลูกด้วยกัน

	 และในส่วนของงานอื่นๆในเทศบาล	การออกหน่วยบริการ

สาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก	หรือโครงการ	 I See You	ซึ่งมีประจ�า

ทกุวนัพฤหสับด	ีช่วงเยน็เราก็จะไปเยีย่มทกุชมุชนให้ครบทัง้	39	ชมุชน	

ขณะนีก้เ็กนิครึง่หนึง่แล้ว	ซึง่ถอืว่าโครงการนีเ้ป็นหวัใจของเทศบาลเมอืง

บ้านไผ่	และโครงการของเดอืนเมษายนทีผ่่านมา	ส่วนทีเ่ราได้ด�าเนนิการ

ไปและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน	 เกิดขึ้นหลายโครงการ	 เช่น

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	ซึ่งมีการรณรงค์

ลดอุบัติเหตุ	ลดการด่ืมการใช้แอลกอฮอล์	 เพื่อชีวิตและความปลอดภัยของ

พี่น้องในช่วงเทศกาลสงกรานต์

	 โครงการกีฬาท้องถ่ินสัมพนัธ์	ซึง่ผ่านไปแล้วขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินทัง้หมดในบ้านไผ่	เราได้ไปท�าการแข่งขันทีส่นามวทิยาลัยการอาชพีบ้านไผ่	

นอกจากนัน้ทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูใ่นขณะนี	้คอืนกัเรยีน นกัศกึษา ให้ใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม	ทางเทศบาลก็มีค่าตอบแทนให้น้องๆ	

เป็นทุนการศึกษา	ซึ่งมีน้องๆมาร่วมโครงการทั้งสิ้น	29	คนในปีนี้	ส่วนในโอกาสต่อ

ไปเราก็จะขยายให้มากขึ้น	เทศบาลเมืองบ้านไผ่	เรายินดีเป็นแหล่งสร้างสรรค์	ส่ง

เสริมเยาวชนให้มีอนาคตที่ดี	 โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเอง	

เพื่อที่จะได้เป็นอนาคตของชาติต่อไป

	 โครงการวันสงกรานต์เราก็ได้มีการฟื้นฟูประเพณีดีๆขึ้นมา	 เช่น	การ

ประกวดเทพีสงกรานตท์ี่มีการใช้วัฒนธรรมดั้งเดิม	โดยแต่งตัวแบบอีสานบ้านเฮา	

หนนู้อยสงกรานต์	หรอืแม้กระทัง่ขบวนแห่สงกรานต์	ซึง่มท้ัีงหมด	13	ขบวน	อย่าง

สวยงาม	ถือว่าเป็นการฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของอีสานเรา	ให้พี่น้องเราได้เห็นว่า

สงกรานต์เรามกีารท�าบุญตักบาตร	รดน�า้ผู้สูงอาย	ุเรามกีารฟ้ืนฟกู่อพระเจดีย์ทราย	

เรามีการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน	 ก็เป็นการสร้างสีสันให้กับบ้านไผ่เรา	และอีกไม่นาน

บ้านไผ่เราก็จะครบ	100	ปี	ในปี	2560	เราก็จะจัดกิจกรรมตลอดปี	เป็นกิจกรรม

ฉลองความส�าเร็จของเมืองบ้านไผ่เรา	ทั้ง	365	วัน	 ในปี	2560	นะครับ	และอีก

ส่วนหนึ่งที่ทางเทศบาลเราได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องเราเป็นประจ�า

ทกุสปัดาห์	กค็อืถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ่	ซึง่เป็นถนนวฒันธรรม ถนนเศรษฐกจิ

ชมุชน	ถนนแห่งความสขุของพีน้่องชาวบ้านไผ่	ซึง่ผมเองต้ังใจว่าอยากให้ถนนแห่ง

นี้	ได้ก่อให้เกิดสิ่งดีๆใหม่ๆ	กับบ้านเมืองของเรา	และอาจจะมีศิลปินหน้าใหม่แจ้ง

เกดิขึน้จากเวทถีนนคนเดนิ	หรอืน้องนกัศกึษาทีอ่อกค่ายไม่มทีนุทรพัย์กส็ามารถมา

เปิดหมวกมาแสดงเวทถีนนคนเดิน	ซ่ึงถนนคนเดนิเราก็มทุีกสปัดาห์ในวนัอาทติย์ 

ถือว่าเป็นถนนคนเดินที่คึกคักแห่งหนึ่งในประเทศไทย

	 และสุดท้ายในส่วนของการพฒันาเทศบาลนัน้	ผมเองมองปัญหาจากความ

เป็นจริงก็มีการลงไปเยี่ยมประธานชุมชน	และคณะกรรมการชุมชนในยามเย็น 

เพื่อที่จะพูดคุย	แบบปรับทุกข ์ผูกมิตร	เอาข้อมูลต่างๆ	มานั่งคุยกัน	ทานข้าวเย็น

ด้วยกนัแบบเป็นกนัเอง	และกิจกรรมน้ีได้จดัขึน้อย่างต่อเน่ืองให้ครบท้ัง 39 ชมุชน 

	 ท้ายทีสุ่ดก็ขอบคุณพีน้่องเรา	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเดอืนพฤษภาคม	กจ็ะ

เป็นเทศกาลที่เราเริ่มเข้าสู่ฤดูการหน้าฝนค่อยๆ	 เริ่มขึ้น	แต่ตอนนี้ฝนอาจจะน้อย	

อาจจะไปหนักช่วงเดือน	สิงหาคม	แต่อย่างไรก็ตามสมัยก่อนเป็นหน้าฝนหรือบุญ

เดือนหก	เป็นบุญบั้งไฟ	และเพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาล	เราก็มีการจัดประเพณีงาน

บุญบ้ังไฟ	และบุญบั้งไฟที่ใหญ่คือที่วัดโพธิ์กลาง เฉลิมฉลองพระพุทธหลวงปู่กุ

ก	ุเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวบ้านไผ	่และทางเทศบาลก็สนับสนุน	

มอบเงนิเป็นจ�านวน	100,000 บาททกุปี	เพือ่เป็นการด�ารงรกัษาประเพณีไว้	กฝ็าก

พีน้่องชาวบ้านไผ่มาร่วมงานเพือ่ให้ประเพณเีราสบืทอดต่อไป	และฉบบันีค้งพบปะ

ท่านผู้อ่านเพียงเท่านี้	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

นางอรุณรัตน์ ชนินทรานุกูล 

ธิดาดอกล�าดวน	ประจ�าปี	2559		อดีตข้าราชการบ�านาญ

ประวตัคิรอบครวั 	สมรสกบั	นายชยั	ชนนิทรานกูุล	อดีตข้าราชการ

ครูบ�านาญ	และอดีตประธานคุ้มจัดสรร	 (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)		 

มีบุตรจ�านวน	7	คน	(รับราชการ	4	คน	ประกอบธุรกิจ	3	คน)		

ความรู้สึกที่ได้รับต�าแหน่งธิดาดอกล�าดวนคนแรก

ของอ�าเภอบ้านไผ่

	 มคีวามรูส้กึดใีจมากทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง	ดใีจทีใ่นช่วงชวีติการ

เป็นผู้สูงอายุนั้น	ยังมีส่วนดี	ที่ได้ช่วยเหลือสังคม	โดยปกติเป็นผู้

สูงอายุ	ในชมรมของเทศบาลเมืองบ้านไผ่อยู่แล้ว	จึงมีส่วนร่วม

ช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านมาตลอด	กิจกรรมของเทศบาลที่มี

หนังสือเชิญมาแม่ก็เข้าร่วมทุกครั้ง	 เพราะทุกกิจกรรมนั้น	 ให้

ประโยชน์	เสรมิสร้างตน	ท�าให้ชมุชนเข้มแขง็	เกดิความรกัความ

สามัคคี	แก่ชุมชน	คนบ้านไผ่เรา	และกิจกรรมวันเรารักบ้านไผ่	

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก	ท�าให้ประชาชนตื่นตัว	 เป็นการรวมพลัง

ของชาวบ้านไผ่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน	ประชาชนมีก�าลังใจที่ดี	ซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ		บ้านไผ่ในยุคนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก	

และยิ่งคณะผู้บริหารชุดนี้เข้ามาท�างาน	ท่านนายกมีความเข้ม

แข็ง	รู้จักคนมาก	มีวิสัยทัศน์ท่ีดี	ท�าให้เมืองบ้านไผ่เกิดการ

พฒันาในทกุๆด้าน	ท�าได้ดมีาก	และเป็นทีช่ืน่ชมต่อประชาชน

ทั่วไป	เห็นได้ชัดเจนว่าบ้านไผ่เจริญรุ่งเรืองจากสมัยก่อนมาก	

ก็อยากให้พัฒนาเมืองบ้านไผ่ต่อไป
 บทบาทหน้าที่ที่ได้รับในชมรมผู้สูงอายุ	 	 ในฐานะท่ีอยู่

ในชมรมเป็นผู้สูงอายุ	แม่จะมีหน้าที่ประสานงาน	ติดต่อ	พูดคุย	

ด้วยบุคลิกท่ีร่าเริง	 ชอบพูดคุย	แม่จึงรับหน้าท่ีนี้	 ช่วยด้านการ 

ส่งเสริมสุขภาพ	 เป็นผู้น�าในกายออกก�าลังกายให้แก่ผู ้สูงอายุ 

ด้วยกนั	เพราะแม่คดิว่าการออกก�าลงักายเป็นการ

ส่งเสริมให้มีชีวิตท่ียืนยาวต่อไป	ซึ่งผู้สูงอายุ

ส่วนมากจะมีความว้าเหว่	 เราจึงจัด

กิจกรรม	ร้อง	ร�า	ท�าเพลงนี้ขึ้น	

เพื่อให้สุขภาพจิต	สุขภาพกาย

ดีขึ้น	 ก็ขอฝากถึงเยาวชนรุ่น

หลังอยากให้คนทีม่คีวามรู	้ความ

สามารถ	มีก�าลังท่ีจะช่วยเหลือสังคม

ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเทศบาล	 เพื่อที่

จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่ไปพร้อมๆกัน	การ

ระดมความคดิจากผูรู้ห้ลายๆคน	จะช่วยให้

เกิดสิ่งที่สร้างสรรค์	 เกิดการพัฒนา	ความ

เจริญรุ่งเรืองแก่อ�าเภอบ้านไผ่ของพวกเรา 
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Mou ทม.ศรีสะเกษ-ทต.เมืองแก และ อปท.ต่างๆขยายเครือข่าย...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นเรา
ดร.นายแพทย์เปรมศกัดิ	์เพยียรุะ	นายกเทศมนตรี

เมอืงบ้านไผ่	ได้ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลง	(MOU)	

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนในการแลกเปลี่ยน	ถ่ายทอด		องค์ความ

รู้		ซึ่งกันและกัน	เป็นการพัฒนาต่อยอดหน่วยงาน	

รวมทัง้แบ่งปันประสบการณ์จากแนวปฏบิติัทีเ่ป็น

เลิศและความบกพร่องล้มเหลวจากการพัฒนา

หน่วยงานของตน	อนัจะน�าไปสูก่ารเรยีนรูป้ระยกุต์

ใช้กับหน่วยงานซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

วันที่ลงนาม MOU หน่วยงานที่ร่วมลงนาม ประเด็นความร่วมมือ

14	มีนาคม	2559 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	อ.เมือง	จ.ศรีสะเกษ สถาปนาเมืองคู่แฝด

15	มีนาคม	2559 เทศบาลต�าบลเมืองแก	อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
30	มีนาคม	2559 เทศบาลเมืองควนลัง	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
31	มีนาคม	2559 องค์การบริหารส่วนต�าบลพระกลางทุ่ง	อ.ธาตุพนม		จ.นครพนม ด้านสาธารณสุขและการบริหารจัดการงานอื่นๆ

4	เมษายน	2559 เทศบาลต�าบลแวงน้อย	อ.แวงน้อย	จ.ขอนแก่น ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ	 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	 พร้อมคณะ	 ได้เข้าพบ	ฯพณฯ หลี่ หมิงกัง กงสุล

ใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ประจ�าขอนแก่น	 	 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงาน	 

การจบัคูร่ะหว่างเมอืง	และการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์เมืองคูแ่ฝดระหว่างเทศบาลเมอืงบ้านไผ่กบัเทศบาลเมอืงของประเทศจนี	ใน

วันอังคารที่	31	มีนาคม	2559		เวลา	10.00	น.	ณ	สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน		ประจ�าจังหวัดขอนแก่น

เข้าพบกงสุลใหญ่จีน จับมือเมืองคู่แฝด หารือแลกเปลี่ยนกัน

	 ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของเด็กนักเรียน	นักศึกษา	ในการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาค

เรยีนให้เกิดประโยชน์	มาท�างานหารายได้ในการว่างจากการเรยีน	เป็นการแก้ไขปัญหาสังคม

และความยากจนเชิงบูรณาการ	และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง....เทอม

ส่งเสริมใช้เวลาว่าง ... เรียนรู้การท�างานด้วย
ประสบการณ์จริง ช่วงปิดเทอม

จากพ่อค้า สู่การท�างานเพื่อส่วนรวม  
ที่ไม่มีค่าตอบแทน...แต่ก็เต็มใจ

 นายวันชัย สอนอินทร์ ประธานคณะกรรมการชุมชน 
บ.ข.ส. คนใหม่ เพราะอยากมาช่วยสังคม จึงอาสามาท�างาน

เพื่อส่วนรวม ที่ไม่มีค่าตอบแทน แต่ก็เต็มใจท�า..เหรียญมี 2 ด้าน  

ทุกอย่างมี 2 มุม คงไม่ถูกใจคนทุกคน การท�าดีเพื่อตัวก็อยู่แค่วัน

ตาย ท�าดีเพื่อสังคมถึงตัวตายชื่อก็ยังอยู่
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 ส�านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ น�าโดย นายสทุธิพงษ์ วสโุสภาพล ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาติ ได้ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการ “การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่” ร่วมกับผู้บริหาร

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 

เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ เป็นกฎ เป้าหมาย ความฝัน ศีล 

ข้อตกลง กติกา ฯลฯ ที่คนในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รวมตัวกัน ร่วมคิด ร่วมท�าขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบกติกา ข้อตกลง

หรือแนวทางการพัฒนาสุขภาวะ ทั้ง 4 ด้าน คือ กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ การพัฒนาและขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพ

พืน้ท่ี” น�าหลักการและสาระของธรรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาต ิไปใช้เป็นกรอบอ้างองิประกอบการจดัท�าธรรมนญู

สขุภาพพืน้ที ่พฒันานโยบายสาธารณะหรือแนวปฏบัิตเิพือ่สร้างกระบวนการมส่ีวนร่วม มผีลน�าไปสูก่ารรเิริม่พฒันานโยบาย

สาธารณะเพือ่สุขภาพในระดบัพืน้ท่ี โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนและหน่วยงานองค์กรทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่มา

ร่วมกันคิดและจัดการปัญหาสุขภาพของตนเอง ซึ่งหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อน ลงมือท�า “ธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ี” คือ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการก�าหนด / ออกแบบภาพอนาคตและข้อตกลงพื้นฐานของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สุขภาวะชุมชนร่วมกัน
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พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 
ประจ�าปี 2559

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยท่ีผ่านการ

ศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน และหลักสูตร

ช้ันอนุบาลรวมทั้งนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

จากสถานศกึษาในสงักดัเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ประจ�าปีการศกึษา 2558 
รวมท้ังสิ้น  245  คน ทั้งน้ีท่าน ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ 

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่..

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการสอนแบบมอนเตสซอรี่

 คณะครศูนูย์พัฒนาเด็กเลก็ และโรงเรยีนเทศบาล ศึกษาดูงานโรงเรยีนต้นแบบการ

สอนแบบมอนเตสซอรี่ ณ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

โรงเรยีนทีไ่ด้รบัเลอืกให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบการสอนแบบมอนเตสซอรี ่จากส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( สกศ.)  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนา และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์  เป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
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การประกวดขบวนแห ่       
 รางวัลที่	1	 ขบวนที่	10	 (บ้านข่าพัฒนา/ศรีบุญเรือง/โนนสวรรค์)	 	 	  
 รางวัลที่	2	 ขบวนที่	11	 (มิตรภาพซอย	4/ขนมจีน	2000/สุมนามัย)	 	 	  
 รางวัลที่	3	 ขบวนที่	1	 (ประปา/อยู่เย็นเป็นสุข/จัดสรร)	 	   
การประกวดเทพีสงกรานต์       
 รางวัลที่	1	 หมายเลข	4	 ชุมชนตลาด	1,2,3	 นางสาวธนาภรณ์		ทวีศักดิ์	 	 	

 รางวัลที่	2	 หมายเลข	3	 ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา	 นางสาวดลพร		เหล่าสมภพสุข		 	

 รางวัลที่	3	 หมายเลข	1	 ชุมชนยิ่งยง	 นางสาวณฐพัชญ์		บุบผา	 	  
 รางวัลที่	4	 หมายเลข	8	 ชุมชนพระธรรมสาร	 นางสาวมินตรา		โพธิ์จารย์	 	 	

 รางวัลที่	5	 หมายเลข	6	 ชุมชนบ้านข่าพัฒนา	 นางสาวกัญญารัตน์		ผันอากาศ	 	 	

การประกวดหนูน้อยสงกรานต ์       
 รางวัลที่	1	 หมายเลข	4	 ชุมชนศรีหมอน	 ด.ช.นิพนธ์		เข็มลา			  
    ด.ญ.กวิสรา		วรนาศรี	 	  
 รางวัลที่	2	 หมายเลข	3	 ชุมชนปอบิด	 ด.ช.ปรเมธ		ผิวสวัสดิ์		 	  
    ด.ญ.กิตติยา		ผิวสวัสดิ์	 	  
 รางวัลที่	3	 หมายเลข	10	 ชุมชนห้วยทราย	 ด.ช.ไกรวิชญ์		ศรีตะลักข์	 	  
    ด.ญ.วรรณพร		สุตานนท์	 	  

ผลการประกวดงานประเพณีสงกรานต์
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การประกวดขบวนแห ่       
 รางวัลที่	1	 ขบวนที่	10	 (บ้านข่าพัฒนา/ศรีบุญเรือง/โนนสวรรค์)	 	 	  
 รางวัลที่	2	 ขบวนที่	11	 (มิตรภาพซอย	4/ขนมจีน	2000/สุมนามัย)	 	 	  
 รางวัลที่	3	 ขบวนที่	1	 (ประปา/อยู่เย็นเป็นสุข/จัดสรร)	 	   
การประกวดเทพีสงกรานต์       
 รางวัลที่	1	 หมายเลข	4	 ชุมชนตลาด	1,2,3	 นางสาวธนาภรณ์		ทวีศักดิ์	 	 	

 รางวัลที่	2	 หมายเลข	3	 ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา	 นางสาวดลพร		เหล่าสมภพสุข		 	

 รางวัลที่	3	 หมายเลข	1	 ชุมชนยิ่งยง	 นางสาวณฐพัชญ์		บุบผา	 	  
 รางวัลที่	4	 หมายเลข	8	 ชุมชนพระธรรมสาร	 นางสาวมินตรา		โพธิ์จารย์	 	 	

 รางวัลที่	5	 หมายเลข	6	 ชุมชนบ้านข่าพัฒนา	 นางสาวกัญญารัตน์		ผันอากาศ	 	 	

การประกวดหนูน้อยสงกรานต ์       
 รางวัลที่	1	 หมายเลข	4	 ชุมชนศรีหมอน	 ด.ช.นิพนธ์		เข็มลา			  
    ด.ญ.กวิสรา		วรนาศรี	 	  
 รางวัลที่	2	 หมายเลข	3	 ชุมชนปอบิด	 ด.ช.ปรเมธ		ผิวสวัสดิ์		 	  
    ด.ญ.กิตติยา		ผิวสวัสดิ์	 	  
 รางวัลที่	3	 หมายเลข	10	 ชุมชนห้วยทราย	 ด.ช.ไกรวิชญ์		ศรีตะลักข์	 	  
    ด.ญ.วรรณพร		สุตานนท์	 	  

	 เทศบาลเมืองบ้านไผ่สุดเจ๋ง	คว้าแชมป์ดวลจุดโทษเดือด	ฟุตบอลชาย	กีฬาท้องถิ่น

สัมพันธ์	ประจ�าปี		โดยมี		ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์		เพียยุระ	นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	

เป็นประธาน	และ	ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร		ทรงยศวัฒนา		ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นผู้

กล่าวรายงาน		พิธีเปิดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งน้ีได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอบ้านไผ่เป็นอย่างด	ีมกีารจดัเดนิขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม	แสดง

ถึงความสามัคคีผูกมิตรไมตรี	มีน�้าใจนักกีฬา	

 การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ มีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท

ด้วยกัน ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับเงินรางวัล 

พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ 

 1. ฟุตบอลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาลเมืองบ้านไผ่

	 2.	วอลเล่ย์บอล		

   - ชาย ชนะเลิศ ได้แก่  ทีม อบต.เมืองเพีย

   - หญิง ชนะเลิศ ได้แก่  ทีม อบต.หินตั้ง

 3. ชักเย่อ  ชนะเลิศ ได้แก่  ทีม อบต.แคนเหนือ

 4. วิ่งกระสอบ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม อบต.หินตั้ง

 5. วิ่งเปี้ยวอุ้มน�้าแข็ง ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม อบต.หินตั้ง

 6. กินวิบาก ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม อบต.หัวหนอง

ในการบริหารงานไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน ผู้บริหารทุกคนล้วนมีความต้องการให้บุคลากร

ของตนได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความพร้อมต่อการแข่งขัน พร้อมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน  ซึ่งทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ก็ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง รุ่นท่ี 2 หลักสูตรการสร้างและพัฒนาทีมงาน” ระหว่างวัน

ที่ 5-7 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา…
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สนช. ยก ทม.บ้านไผ่ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ
สนช. ลงพื้นที่ดูงานสถานที่บริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วันที่	3	เมษายน	2559	คณะ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	โดยการน�าของ	นายชาญวิทย์ วสยางกูร	รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถิ่น	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ลงพื้นที่ดูงานสถานที่บริหารจัดการขยะ	 ของจังหวัดขอนแก่น	 ณ	 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่	อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

ทวงคืนพื้นที่ บาทวิถี ทางเท้า…
	 หลายท่านคงจะเคยเดินบนทางเท้าเวลาสัญจรไปตาม

สถานที่ต่าง	ๆ 	ภาพที่เราเห็นกันในชีวิตประจ�าวันก็จะเป็นภาพ

ของผู้คนที่เดินกันขวักไขว่ไปมา	หรือพ่อค้าแม่ค้าท่ีน�าของมา

วางขาย	บางครั้งเราต้องลงมาเดินบนผิวถนน	เพราะฟุตปาธมี

สนิค้าวางขวางอยู	่ซึง่กต้็องเสยีงทีจ่ะโดนรถทีส่ญัจรไปมาเชีย่ว

ชนได้	....ด้วยปัญหานี	้ทางคณะผูบ้รหิาร	น�าโดย	ดร.นายแพทย์

เปรมศักดิ ์เพยีรุะ นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่เปิดเผยถงึความ

คืบหน้าการจัดระเบียบผู้ค้า	 เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

ตามนโยบายผู้บริหาร	ว่าขณะนี้ได้ด�าเนินการอย่างเคร่งครัด

โดยท�างานร่วมกับ	สภ.บ้านไผ่	โดยเน้นการเจรจาและขอความ

ร่วมมอืจากผูค้้า	ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากผูค้้าเป็นอย่างด	ีทัง้นี้

ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยสะดวก	...	
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❑ ❑ ❑

เป็นเด็กดี เรียนดี
มีทุนการศึกษา

 เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ร่วมกบั พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวดัขอนแก่น 

ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลฯ จ�านวน 10 ทุน โดย นายจิระบูรณ์  

ปัญญารัตนวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบทุน  เมื่อวันที่ 

30  มีนาคม  2559 ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 1. เด็กชายรชฏ ชมพู บ้านเกิ้ง

 2. เด็กชายศุภเสกซ์ มนทา เทศบาล2อนุบาลสาธิตฯ

 3. เด็กชายศุภากร โนนเสนา จตุรมิตรบ้านไผ่

 4. เด็กหญิงอรทัย ชัยแสง วัดจันทร์ประสิทธิ์

 5. เด็กหญิงมณีรัตน์ สันหนัง บ้านไผ่ประถมศึกษา

 6. เด็กชายณัฐวุฒิ สุริเทพ แสงทองประชาสรรค์

 7. เด็กหญิงแสงตะวัน ขันตี เทศบาลบ้านไผ่

 8. เด็กชายวุฒิศักดิ์ ศิริวรรณ บ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ

 9. เด็กชายจตุรภุช วีระกุล บ้านหนองลุมพุก

 10. เด็กชายคฑารินทร์ ชัยปราบ ประเสริฐแก้วอุทิศ

ล�าดับที ่ ชื่อ-สกุล  โรงเรียน

ค�ำถำม เรื่องมีอยู่ว่ำผู้ย่ืนขออนุญำตก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัยหลัง
หนึ่ง  เคยย่ืนขออนุญำตก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัยในเขตที่ดินของ
ตนเอง โดยมีผู้รับมอบอ�ำนำจในกำรขออนญุำตและได้รับอนญุำต
ให้ก่อสร้ำงได้ แต่มีเหตขุดัข้องบำงประกำรจงึมิได้ท�ำกำรก่อสร้ำง
บ้ำนพักอำศยัทีไ่ด้รับอนญุำตไว้ ต่อมำผูย่ื้นขออนญุำตก่อสร้ำงได้
ว่ำจ้ำงสถำปนิกรำยใหม่ออกแบบบ้ำนพักอำศยัใหม่ในพ้ืนทีด่นิเดมิ 
และได้ยื่นค�ำขออนุญำตก่อสร้ำง
  ในกำรย่ืนขออนุญำตครำวนี้เจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองไม่ยอมรับ
ค�ำขออนญุำตก่อสร้ำง โดยอ้ำงด้วยวำจำว่ำต้องมีหนงัสอือนญุำต
ก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศยัทีเ่คยได้รับอนุญำตก่อสร้ำงไปแล้วมำแสดง
ด้วย  ดังนั้น  เรื่องท�ำนองนี้จะต้องท�ำอย่ำงไร  เพรำะใบอนุญำต
ก่อสร้ำงทีไ่ด้รับมำนัน้ได้สูญหำยไปแล้ว เนือ่งจำกกำรขออนญุำต
ในคร้ังนัน้มิได้ก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศยัแต่อย่ำงใด และมีระยะเวลำ
เกินกว่ำ 1 ปีมำแล้ว
 ค�ำตอบ มีข้อชี้แจงให้เข้าใจกันในกรณีอย่างนี้ 2 ทาง ก็คือ
  ในกรณีท่ี 1 เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู ้รับเอกสารค�าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร  ไม่มีอ�านาจและหน้าท่ีในการออกค�าสั่งหรือเรียก
ร้องเอกสารใดๆ  จากผู้ยื่นขอค�าอนุญาตก่อสร้าง  เพราะเหตุผล
ตามข้อกฎหมายควบคุมอาคารคือ  ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เป็นการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  (ตาม  พรบ.ควบคุม
อาคาร 2522 ข้อ 12) มใิช่ขออนญุาตต่อเจ้าหน้าทีร่บัเรือ่ง ซ่ึงเจ้า
หน้าที่ดังกล่าวจะสั่งการ หรือออกค�าสั่ง หรือค�าขอมิได้
  ในกรณีท่ีเอกสารขาดหายหรือไม่ถูกต้อง  เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น  (หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนเจ้า
พนักงานท้องถิ่น)  ต้องมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  7  วัน  และ
การออกค�าสั่งนั้น พรบ.ควบคุมอาคาร
ฉบับนี้บัญญัติไว้ในมาตรา 47 ว่า  ต้อง
ออกเป็นหนังสือจะใช้ค�าสั่งเป็นวาจาหรือ
อย่างอื่นไม่ได้
 ในกรณีที่ 2 เนื่องจากเอกสาร
อนุญาตการก่อสร้างอาคาร  หรือบ้านพัก
อาศัยที่เคยได้รับนั้น  มีก�าหนดอายุใน
การก่อสร้างอาคาร  ซ่ึงจะมีก�าหนดระยะ
เวลา  1  ปี  หากหมดอายุแล้วมิได้ขอ
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารก็ถือว่าการ
ขออนุญาตน้ันสิ้นสุดลงเหตุผลที่แจ้งมา
ในค�าถามนั้น  ก็แจ้งว่าได้รับใบอนุญาต
ให้ก ่อสร้างอาคารได้เกินระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี  แล้ว จีงถือว่าใบอนุญาต
หมดอายุลง  โดยมิได้ก่อสร้างอาคารแต่
อย่างไร  ค�าอนุญาตก่อสร้างก็หมดอายุ
ลงเหตุผลก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการขอ
อนุญาตก่อสร้างในครั้งใหม่ ค�าขอโดยเจ้า
หน้าที่ผู้รับเรื่องจึงไม่น่ามีผลอะไร
ค�าแนะน�า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับ
เอกสารค�าขออนญุาตกใ็ห้ผูข้ออนญุาตน�า
เอกสารนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(หรอืผูป้ฏิบติัราชการท้องถิน่) คือ อปท.ที่
ขออนญุาตก่อสร้างอาคารในท่ีนัน้โดยตรง

มาเพิ่มความเร็วให้กับโทรศัพท์กัน
	 ส�าหรับสมาร์ทโฟน	หรือแท็บเล็ตที่มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องน้อย	หรือไม่ได้

เก็บไฟล์ขนาดใหญ่ไว้บนเครื่อง	 แต่กลับพบว่า

หน่วยความจ�านั้นเต็มเร็ว	ซึ่งสาเหตุเกิดจาก	เมื่อ

เราใช้งานแอพพลเิคชัน่	หรอืเวบ็บราวเซอร์ต่างๆ	

ระบบจะสร้างประวัติการใช้งาน,	แคช,	 ไฟล์

ขยะๆต่าง	จดัเกบ็ไว้ในหน่วยความจ�า	และเครือ่ง

ท�างานได้ช้าลง	เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล

บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตแอนดรอยด์ ให้

สามารถใช้งานได้เตม็ที ่มาดขู้อแนะน�าส�าหรบั

ท�าความสะอาดหน่วยความจ�าเครื่องกัน 

	 เริ่มต้นกันที่วิธี	1. ลบแอพฯ	ออกจากตัวเครื่อง	ถ้าหากแอพฯ	นั้นไม่ได้ใช้งานแล้ว	

 2. ย้ายไฟล์	รูปภาพ,	วิดีโอ,	 เพลง	

ของเราไปยังคอมพิวเตอร์	หรืออุปกรณ์

ส�าหรบัการจดัเกบ็อืน่ๆ	หากสมาร์ทโฟน	

หรือแท็บเล็ตมีหน่วยความจ�าน้อย	

 3. ลบประวัติการดาวน ์โหลด

ต่างๆ	จากเว็บไซต์	หรือแอพฯ	ก็เป็น

ทางเลือกในการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ	ที่ดีเช่นกัน

 4. ตรวจสอบว่ามีโฟลเดอร์ หรือไฟล์ใดบ้างที่มีขนาดใหญ่	ซึ่งสามารถตรวจสอบ

ได้ง ่ายๆ	 ผ่านแอพฯ	 ท่ี

มีชื่อว่า	วิเคราะห์อุปกรณ์

เกบ็ข้อมลู	(ดาวน์โหลดได้ 

ที่นี่)	 โดยจะแสดงผลเป็น

แบบ	infographics	ท�าให้

เข้าใจได้ง่าย	และสามารถ

ค้นหา	และตรวจสอบได้

รวดเร็วว่าไฟล์ใด	 หรือ

โฟลเดอร์ใดบ้างที่มีขนาดใหญ่

 5. ลบ cache	ของหน่วยความจ�าออก	ซึง่เมือ่เราใช้งานแอพฯ	ใดบ่อยๆ	กจ็ะถกูจดัเกบ็

ลงบน	หน่วยความจ�า	ท�าให้สิน้เปลอืงพืน้ที่

ในการจัดเก็บข้อมูล	เป็นอย่างมาก	

 6. ลบแอพฯ ที่มาพร้อมกับเครื่อง

สมาร์ทโฟน	หรือแท็บเล็ตออก	ซึ่งในบาง

รุ่นนั้นมีแอพฯ	ถูกติดตั้งมากับตัวเครื่อง

หลายแอพฯ	 ดังน้ันหน่ึงในทางเลือกท่ี

ดี	 หากไม่ได้ใช้งาน

แอพฯ	 ท่ีถูกติดต้ัง

มาก็ควรจะลบออก	

ซึ่งวิธีท่ีสามารถลบ

ได้คือ	ต้อง	root	ตัว

เครื่องก ่อน	 จึงจะ

สามารถลบแอพฯ	

ท่ีติดตั้งมาพร้อมกับ

ตัวเครื่องได้

	 อย่างไรก็ดีทั้ง	

6.	 วิธีเป็นเพียงแค่

ข้อแนะน�าเบื้องต้น	ในการเพิ่มพื้นที่

การจดัเกบ็	ซึง่ถ้าหากว่าจะลบแอพฯ	

หรือไฟล์ใดๆ	ควรที่จะแบ็คอัพข้อมูล

ไว้ก่อนเสมอ	เพือ่เป็นการป้องกนัการ

ความผิดพลาด	และการลบโดยไม่

ตั้งใจ
ขอบคุณข้อมูลจาก

http://news.siamphone.com/	เรียบเรียงโดย		

A@com

9



คำ�ว่� “ดำ�น้ำ�”
คำ�ศัพท ์                                คำ�อ่�น

ไทย       Diving    ด�าน�้า                       

กัมพูชา     Mut-tuk     มุจ-ตึก

เมียนมาร์  Yei ngout’ chin    เย่ เง้า ซิน 

ฟิลิปปินส์   Diying    ไดวิ่ง   

สิงคโปร์    Qianshui     เฉียนฉุ่ย                   

เวียดนาม    Lan  ลัน

มาเลเซีย  Me nye lam  เมอเญอลัม

อินโดนีเซีย  Menyelami  เมินเญอลามี

บรูไน  Menyeiami  เมินเญอลามี

ลาว        Dam nam    ด�าน�้า 
http://www.thaifranchisecenter.com/

แก่นของเรื่อง
	 วรรณกรรมภาคอีสาน	มีเนื้อเรื่อง

อิงอยู ่กับหลักธรรมของพระพุทธ

ศ าสนา 	 ทั้ ง นิท านค ติธรรมและ

วรรณกรรมชาดก	 (ชาดกนอกนิบาต	

และชาดกนิบาต)	ฉะนั้นแก่นของเรื่อง

จึงมุ่งที่จะเสนอ	หลักธรรม	จริยธรรม

อันดีของสังคม	อันสอดแทรกอยู ่ใน

จริยวัตรของตัวละคร	และอนุภาคของ

เร่ือง	หลักธรรมเหล่าน้ันจะสอดคล้อง

กับการด�าเนินชีวิตของชาวพุทธ	และ

จารีตประเพณีอีสาน	แก่นของเรื่องมัก

จะยดึอยูใ่นหลกัธรรมส�าคญัๆ	ของพทุธ

ศาสนา	ดังนี้

		 ๑)	กฎแห่งกรรม	วรรณกรรมอสีาน

เกือบทุกเรื่อง	 มักจะเน้นเรื่องกฎแห่ง

กรรม	คือท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว	ฉะน้ัน

จึงพบว่าตัวเอกของเรื่องเป็นฝ่ายกุศล	

จึงมักถูกรังแกจากฝ่ายอกุศล	จะลงท้าย

เรื่องว่า	“ธรรมย่อมชนะอธรรม”	เสมอ	

ส่วนกลุ่มอธรรมที่เต็มไปด้วย	 โทสะ

จริต	โมหะจริต	และโลภจริต	ย่อมได้รับ

ผลวิบากกรรมในบั้นปลาย

												๒)	กฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิด	

(สังสารวัฎ)	วรรณกรรมอีสานเกือบทุก

เรื่อง	มักจะเสนอการเวียนว่ายตายเกิด	นั่น

คือเชือ่ว่ามนษุย์ท่ีเกดิในชาตินีย่้อมเสวยผล

ของกรรมในชาติปางก่อนทกุผูทุ้กนาม	ไม่

ว่าพระราชาหรือไพร่ฟ้าประชาชน	แม้แต่

พระโพธิสัตว์ลงมาเกิด	(ตัวเอกของเร่ือง)	

ยังต้องใช้หน้ีกรรมในชาติปางก่อน	นั่น

คือ	ถูกฝ่ายอธรรมรังแก	ซึ่งเป็นผลมาจาก

หนี้กรรมของชาติปางก่อน

										๓)	กฎแห่งไตรลักษณ์	นั่นคือ	ทุกขัง	

อนิจจัง	อนัตตา	วรรณกรรมอสีานเสนอว่า

ชีวิตคือทุกข์ไม่เที่ยงแท้	ไม่มีตัวตน	(แต่ไม่

ค่อยเน้นเรือ่งไม่มตัีวตนมากนัก)	เราจงึพบ

ว่าตัวเอกของเรื่องทั้งตัวพระและตัวนาง	

มักจะได้รับทุกขเวทนาอย่างรุนแรง	และ

ในช่วงชีวิตของตัวเอกจะเต็มไปด้วยการ

พลัดพราก	จะพบสันติสุขเม่ือจบเรื่อง	

การท่ีวรรณกรรมพื้นบ้านเน้นเรื่องการ

พลัดพรากของตัวละครเอกนั้น	 เป็นการ

แสดงหลักธรรมที่ว่า	“การพลัดพรากจาก

ส่ิงที่รัก	 เป็นทุกข์	การพบปะส่ิงที่ไม่รัก

เป็นทุกข์”	อีกด้วย	(ปิเยหิวิปฺปโยโค	ทุกฺโข	

อปิเยหิ	สมฺป	โยโค	ทุกฺโข)

คว�มเชื่อและโลกทัศน์

วรรณกรรมอีสานเกือบทุกเรื่อง	จะเสนอ

เรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ	และทัศนะเป็น

ลกัษณะเดียวกนั	นัน่คอืได้สะท้อนความเชือ่

พื้นบ้านอีสาน	และของสังคมไทยอันผสม

ผสานกบัแนวปรชัญาของพทุธศาสนา	ดังน้ี

๑ ) 	 ทั ศนะและความ เชื่ อต ่ อ

ธรรมชาติ	 วรรณกรรมอีสานเสนอให้

เห็นว่า	 ธรรมชาติมีอ�านาจเหนือมนุษย	์

และสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์อยู ่

เนืองๆ	มนุษย์ต้องเคารพย�าเกรงวิญญาณ

อันสิงสถิตอยู่ในธรรมชาติเหล่านั้น	สิ่งที่มี

อ�านาจของธรรมชาตินั้น	อาจจะปรากฏใน

รูปอมนุษย์	 เช่น	นาค	ยักษ์	วิญญาณ	ฯลฯ	

อ�านาจเหนือธรรมชาติเหล่านี้	มักจะให้คุณ

แก่มนุษย์	 ที่มีคุณธรรม	และท�าร้ายบุคคล

ที่ทุศีล

๒)	ทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์	วรรณกรรมอีสานมีทัศนะ

และเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมวล

มนุษยชาติ	ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง	

วงศาคณาญาติ	และผู้ที่ไม่ใช่ญาติอีกด้วย	

ฉะน้ันวรรณกรรมอีสานจึงมักเสนอให้

เห็นโทษของบุคคลท่ีไม่พยายามสัมพันธ์

กับเพื่อนมนุษย์	และท�ากลมายาด้วย	โมห

จริต	และโทสจริต	หรืออิจฉาริษยา	ก่อให้

เกิดความร้าวฉานของเครือญาติ	 เกิดการ

พลดัพราก	กวไีด้พรรณนาให้เหน็ความทุกข์

ทรมานอย่างสาหัสในการพลัดพราก	และ

ในที่สุดกลุ่มที่กระท�าให้เกิดการพลัดพราก	

จะได้รับผลวิบากกรรมอย่างสาสม

๓)	ทัศนะและความเชื่อเกี่ยว

กับโลกและจักรวาล	 วรรณกรรมอีสาน

จะด�าเนินเรื่องอยู ่กับฉากในโลกที่ เป ็น

จินตนาการ	น่ันคือโลกมนุษย์	สวรรค์บาดาล	

และโลกพระศรีอารย์	จะปะปนอยู่ในเรื่อง

เดียวกันได้	 ซ่ึงสังคมไทยในสมัยอดีต	ก็มี

ความเชือ่เช่นน้ี	หาได้แยกกนัชดัเจนระหว่าง

โลกจริงกับโลกจินตนาการ	วรรณกรรม

อีสานได้สร้างโลกจินตนาการอย่างกว้าง

ขวาง	กล่าวถงึสัตว์ในป่าหมิพานต์อนัลกึลบั	

โลกพระศรีอารย์อันรื่นรมย์อยู่เนืองๆ	แต่

อย่างไรก็ตามแก่นของเร่ืองในวรรณกรรม

อีสาน	ทั้งที่เกี่ยวกับหลักธรรมและความ

เชื่อน้ีก็สอดคล้องกับทัศนะ	และความเชื่อ

ของสังคมไทยในสมัยอดีต	และอกีประการ

หน่ึงกวผีูป้ระพนัธ์มกัจะเป็นพระภิกษ	ุหรอื

ผู้ท่ีผ่านการศึกษาอบรมมาจากวัด	ฉะน้ัน

วรรณกรรมอีสานจึงมักมีแก่นของเรื่อง

เน้นไปทางด้านหลกัธรรมของพทุธศาสนา

อยู่ไม่น้อย	ส่วนทัศนะและความเชื่อน้ัน

เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อของ

ท้องถิ่นไทย	และโลกทัศน์ของพุทธศาสนา

อันได้แก่ป่าหิมพานต์ก็ดีโลกพระศรีอารย ์

ก็ดี	ซึ่งมีปรากฏอยู่ในชาดกแล้วทั้งสิ้น

❑ ❑ ❑
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รื้อแล้ว...ตล�ด 2   พร้อมเป็น  ตล�ดสดน่�ซื้อ

โดย....พริกขี้หนู

ประจ�าเดือน  เมษายน 2559

รองนายกฯ จิระบูรณ์  เดินหน้าลุย! ลงพื้นที่ตรวจงานการก่อสร้างต่อเนื่อง
	 นายจิระบูรณ์	ปัญญารัตนวงศ์	 รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	 	พร้อมด้วยพนักงาน 

กองช่าง	ลงพื้นท่ีตรวจงาน	ติดตามงานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคาร	ค.ส.ล	4ช้ัน	และ

อาคารอเนกประสงค์	 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่	 	และโครงการก่อสร้างอาคาร	ค.ส.ล.	3	ชั้น	

โรงเรียนเทศบาล2	อนุบาลสาธิต	 	พบว่าโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ	

40%  50% และ 10%	ตามล�าดับ		ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

 สวัสดีค่ะ.....ผู ้อ ่านทุกท่าน ส�าหรับ

ฉบับนี้ พริกข้ีหนู มีข่าวการปรับปรุงตลาด 

2 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ ตาม

นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

โดยการน�าของรองนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ต้องการจะ 

พลิกฟื้นตลาด 2 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

จากเดิมเป็นตลาดที่สกปรก รกร้าง ไม่เหมาะ

สมกับการท�ามาค้าขาย ควรปรับปรุงให้เป็น

ตลาดสดน่าซ้ือ เป็นสถานท่ีส�าหรับให้แขกบ้าน

แขกเมืองที่มาแวะเย่ียมชมได้จับจ่ายใช้สอย  

ซื้อของกินของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน ซึ่ง

เทศบาล ฯ ได้ว่าจ้างให้ หจก.ธัญญ์นรี เป็นผู้

ด�าเนินการปรับปรุงอาคารตลาด 2 ในวงเงิน 

1,763,500.- บาท ระยะเวลาด�าเนินการ 150 

วัน (สัญญาเร่ิมต้น 17 มีนาคม 2559 สิ้นสุด 

13 สิงหาคม 2559) ............อีกไม่นานเมือง

บ้านไผ่ของเราก็จะมีตลาดสดน่าซื้อที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ให้ทุกท่านได้มาช้อป มาชิม มาซื้อกัน

แล้วนะคะส�าหรบัพ่อค้าแม่ค้าท่ีจะท�าการค้าขาย

ในตลาด 2 หลงัด�าเนนิการปรบัปรุงแล้วเสร็จ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ทีง่าน

ผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ ่โทร 0-4327-2642 ต่อ 

10 ซึ่งหลังจากปรับปรุงตลาด 2 เสร็จแล้ว ก็จะด�าเนินการฟื้นคืนชีพตลาด 3 (ตลาดโต้รุ่ง) 

ต่อไป หากมีความคืบหน้า พริกขี้หน ูก็จะน�ามาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะคะ ติดตามกันได้ใน

ฉบับหน้า ส�าหรับฉบับนี้ “สวัสดีค่ะ” 
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อานอาน

ราคา

299 บาท

ราคา

299 บาท

“บานไผ บานเฮา”“บานไผ บานเฮา”

“รายได

เขากองทุนคนบานไผ

ไมทอดทิ้งกัน”

“รายได

เขากองทุนคนบานไผ

ไมทอดทิ้งกัน”


