




สวัสดีครับ พอแม พี่นอง ชาวตําบลงิ้วราย ที่เคารพทุกทาน 
หลงัจากสาํนกัพระราชวงัไดออกแถลงการณอยางเปนทางการวาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติรเสร็จสวรรคต เม่ือวนัที ่13 ตลุาคม พทุธศกัราช 
2559 ณ โรงพยาบาลศิริราชดวยพระอาการสงบนั้น
นับเปนเหตุการณ ที่เปนการสูญเสียอันยิ่งใหญที่สุดของประเทศชาติ และ
ยังสรางความเศราโศกมาสูพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศและทั่วโลก
 นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 9 แหงพระบรมจักรีวงศขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ตลอดระยะเวลา 70 ป ที่ทรงเปนศูนยรวมจิตใจ
ของปวงชนทั้งชาติ พระองคทรงปกครองบานเมืองดวยหลักทศพิธราชธรรม 
ทรงยดึมัน่ในพระปฐมบรมราชโองการและพระราชสตัยาธษิฐาน เพ่ือประโยชน
สขุของปวงอาณาประชาราษฎร และชาตบิานเมอืงเปนอเนกประการ ดงัจะเหน็
ไดจากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอยางตอเนื่องตลอดมา
 ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได กระผมในฐานะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานอบต.ง้ิวราย ขอตั้งปณิธานการทํางานดวยความตั้งใจและความ
จริงใจ โดยขอนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช ดังตอนหนึ่งวา “การทําความดีนั้น แมจะไมมีใครรูเห็น
แตก็จําเปนตองทํา เพื่อใหผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผขยายกวางออกไป 
เปนประโยชน เปนความเจริญมั่นคงท่ีแทแกตน แกสวนรวม ตลอดถึงชาติ
บานเมอืงพรอมทกุสวน ขาราชการจงึตองตัง้ใจใหหนกัแนน เทีย่งตรง ท่ีจะกระทํา
ความดท้ัีงในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ดวยความอุตสาหะเสียสละ
โดยไมหวัน่ไหว ยอทอตออุปสรรคปญหา หรือความลาํบากเหนือ่ยยาก” เพือ่นาํ
มาเปนหลักปฏิบัติงานและหนาที่ เพื่อมุงมั่นพัฒนาใหชาวตําบลงิ้วราย มีชีวิต
ความเปนอยูที่ผาสุข และยั่งยืน รวมถึงเพื่อเปนกําลังใหประเทศชาติไดพัฒนา 
สืบสานงานของพระองคทานตลอดไป

สมัชชา ทองสิมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

และคณะผูบริหาร

Editor’s
Talk
เปดใจคุย

ที่ปรึกษา :
นายสมัชชา  ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นายไพโรจน  ศรีมูล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นางเสวย  เกษลาม รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นางวรนุช  ทองสิมา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นายสุรพล  ทองสิมา ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

บรรณาธิการ :
นางณัฐณิชา อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

กองบรรณาธิการ :
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
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ContentsContents พระนามเดมิของพระองค เดมิวา 
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา
วชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศร
สนัตตวิงศ เทเวศรธาํรง สบุรบิาล 
อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช 
ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริ
สมบูรณสวางควัฒน บรมขัตติย
ราชกุมาร ซึ่งเปนพระราชโอรส
เพียงพระองคเดียว ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจา-

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 เมือ่มพีระชนมายุครบ 20 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดใหสถาปนาสมเด็จพระเจ าลูกยาเธอ
เจาฟาวชิราลงกรณขึ้นเปนสยามมกุฎราชกุมาร เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2515 มพีระนามจารกึในพระสพุรรณบฏัวา “สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช
เจาฟามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางค
วฒัน วรขัตตยิราชสนัตตวิงศ มหติลพงศอดลุยเดช จกัรีนเรศยุพราชวสิทุธิ 
สยามมกุฎราชกุมาร”

 ในมงคลวาระนัน้ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราช-
กุมาร ไดถวายสัตยปฏิญาณในการพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยา ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งแสดงถึงนํ้าพระราชหฤทัยท่ีทรงมุงม่ัน
จะบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพ่ือชาติบานเมือง และประชาชนชาวไทย
เปนที่ซาบซึ้งประทับใจพสกนิกรอยางยิ่ง ดังความวา
 “ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานกระทําสัตยปฏิญาณสาบาน
ตอประเทศชาตแิละประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ 
เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทามกลางสันนิบาตนี้วา…
 ขาพเจาผูเปน สยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและ
อริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานไวดวยชีวิต จะภักดี
ตอชาติบานเมือง จะซื่อสัตยตอประชาชน จะปฏิบัติภาระหนาที่ทุกอยาง 
โดยเต็มกําลังสติปญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพ่ือความ
เจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลยของประเทศไทย จนตราบเทาชีวิต
รางกายจะหาไม”
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พระราชประวัติ “สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ” รัชกาลที่ 10 
“สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”
 พระราชสมภพ
 เสด็จพระราชสมภพ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ
วันจันทรที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น. มีพระเชษฐภคินี คือ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินี
สองพระองค คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ-
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 การศึกษา
 ทรงสําเร็จการศึกษาชั้นตนในระดับอนุบาล รุนที่  2 จากโรงเรียน
จิตรลดา แลวจึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษาตอในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงสมีด 
แควันซัลเซกส และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟลด แควนซอมเมอรเซท
ประเทศอังกฤษ ตั้งที่ป พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513 หลังจากนั้น ทรงศึกษาตอ
วชิาทหารทีโ่รงเรยีนคงิสสกลู ซิดนยี ประเทศออสเตรเลยี เสร็จแลว ทรงการศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร (ดานการทหาร) จากมหาวิทยาลัย
นิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2513
 เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหารแลวทรงศึกษาตอที่โรงเรียน
เสนาธิการทหารบก รุนที่ 46 เมื่อป พ.ศ. 2520 ทรงเขาศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร 
รุนที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2525 ทรงสําเร็จการศึกษานิติ ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และป พ.ศ. 2533 ทรงไดรับการศึกษา 

ณ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรแหงสหราชอาณาจักร

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสดจ็ขึน้ทรงราชย 
เปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ
 วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 เวลา 19.16  น. สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเอกเปรม ตณิสูลานนท ผูสาํเรจ็ราชการ
แทนพระองค นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ, 
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ 
ประธานศาลฎีกาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
 โอกาสนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
กราบบังคมทูลอัญเชิญองครัชทายาท เสร็จขึ้นทรงราชย เปนพระมหากษัตริย
สืบราชสันตติวงศ
 ในการนี ้สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจาฟามหาวชริาลงกรณ สยาม
มกุฎราชกุมาร มีพระราชดํารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย ความวา
 “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธาน
รัฐสภาไดกลาวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญขาพเจาข้ึนครองราชยเปน
พระมหากษัตริย วาเปนไปตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎมณเฑียรบาล วาดวยการสิบราชสันตติวงศกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยน้ัน ขาพเจาขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และ
เพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
 จากนัน้ สมเด็จพระเจาอยูหวั รชักาลที ่10 ประทับราบ ณ พระสจุหนี่
หนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช และ
สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ทรงกราบถวายบงัคม และทรงเปดกรวย
กระทงดอกไม ธูปเทียนแพ ทรงกราบราบ
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล 
จากนั้นมีพระราชปฏิสันถาร กับคณะผูเฝาทูล ทูลละอองธุลีพระบาท

“สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”

ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และป พ.ศ. 2533 ทรงไดรับการศึกษา 
ณ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรแหงสหราชอาณาจักร
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ÊÑ¾à¾àËÃÐ¡Ñº...

  “»ÃÒªÞ�ªÒÇºŒÒ¹”
ÊÑ¾à¾àËÃÐÊÑ¾à¾àËÃÐ   งิ้วราย

“บานเรา”
งิ้วราย

“บานเรา”
งิ้วราย

“บานเรา”
µÍ¹·Õè 2

 ในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัในป พ.ศ. 2435 นายอากเีวสเตนโฮซ ไดยืน่หนงัสอืขอสัมปทานสรางทางรถไฟสายกรงุเทพ-เพชรบรุี 
แตในครั้งนั้นยังไมไดรับอนุมัติ ในปถัดมานายอากีจึงยื่นใหมและในที่สุดก็ไดรับอนุญาตใหสรางทางรถไฟสายกรุงเทพ-เพชรบุรี โดยเริ่มจากกรุงเทพไปตามทาง
เลียบคลองบางกอกใหญ คลองภาษีเจริญ คลองดําเนินสะดวกและตามถนนหลวงจนถึงเพชรบุรีโดยมีระยะเวลากอสราง 5 ป หลังจากไดรับสัมปทานแลวนายอากี
ไมสามารถหาทุนมาดําเนินการได และยื่นขอเสนอเพื่อตอรองกับรัฐบาลไทยอีกหลายครั้ง รวมทั้งการเปลี่ยนเสนทางจากเดิมไปเปนเสนทาง กรุงเทพ-นครปฐม-
โพธาราม-ราชบุรี-เพชรบุรี แตก็ไมประสบความสําเร็จตามที่ตกลงกันแตอยางใด สัมปทานทางรถไฟถูกเปลี่ยนโอนตอมาอีก 3 ครั้งในที่สุด นายปเตอรบูจีสลอส-
คารทิอุ กินซ ไดเสนอใหรัฐบาลรับซื้อสัมปทานคืนในป พ.ศ. 2443 จากนั้นกรมรถไฟไดวาจางนายกินซ เปนผูสํารวจและดําเนินการกอสรางเริ่มแตเดือน เมษายน 
2444 จนกระทั่งทางรถไฟสายกรุงเทพ-เพชรบุรี สามารถสรางแลวเสร็จและเปดทําการเดินรถได เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2446
 ในเสนทางรถไฟสายกรุงเทพ-เพชรบุรีนี้มีสะพานเหล็ก 3 สะพาน ซี่ง 2 ใน 3 ของสะพาน มีความเปนที่สุดและไดรับพระราชทานนามไว ซึ่งในโอกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จฯ ทรงเปดทางรถไฟสายเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2446 สมเด็จพระเจานองยาเธอ 
กรมขุนนริศรานุวัติวงศเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ไดกราบบังคมทูลมีใจความตอนหนึ่งวา “สะพานในทางรถสายน้ีมีสะพานใหญ 3 (สะพาน) ทําดวยเหล็ก
คือที่ 1 สะพานขามคลองตลิ่งชันมีชองเดียวกวาง 50 เมเตอร ที่ 2 สะพานขามแมนํ้าทาจีน มี 3 ชองๆ กลางกวาง 90 เมเตอร ชองริมกวางชองละ 21 เมเตอร
เปนสะพานอันมีชองกวางกวาสะพานอื่นทั้งหมดที่ไดทําแลวประเทศนี้ไดพระราชทานนามวา “สะพานเสาวภา” ที่ 3 สะพานขามแมนํ้าแมกลอง มี 3 ชอง
กวางชองละ 50 เมเตอร รวมเปนยาว 150 เมเตอร เปนสะพานยาวกวาสะพานอื่นทั้งหมดที่ไดทําแลวในประเทศนี้ไดรับพระราชทานนามวา “สะพานจุฬาลงกรณ”
 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 สะพานเสาวภาไดรับผลกระทบอะไรบาง จากหนังสือมังกรพลัดถ่ินที่เขียนโดย ช.ศรีงิ้วราย 
จัดพิมพโดยบริษัทสํานักพิมพจีนสยามจํากัด ไดเลาเหตุการณสะพานเสาวภาไวส่ีหัวขอ คือเมื่อสะพานเสาวภาถูกย่ํายี, วินาทีสุดทายของสะพานเสาวภา, 
สรางสะพานไมแทนสะพานเหล็ก, สะพานขามแมนํ้าทาจีน, สรุปไดวาชวงระหวางสงครามฝายพันธมิตรไดนําเครื่องบินมาทิ้งระเบิด เพื่อตัดกําลังเสนทางคมนาคม 
”สะพานเสาวภา” ก็ถูกยํ่ายีดวย ชาวนครชัยศรีตางโจษขานกันวาสะพานจะตองพังเปนแนไมวันใดก็วันหนึ่งและแลวคํ่าวันหนึ่ง ขณะที่ชาวงิ้วรายออกมานั่งชมจันทร
รองรําทําเพลงกันอยางสนุกสนาน ใครคนหนึ่งในกลุมนั้นก็อุทานวา “เสียงเครื่องบิน” และในบัดดลนั่นเอง เสียงระเบิดก็ดังขึ้นสนั่นหวันไหวพ้ืนธรณีส่ันสะเทือน
เรือนไม และกระจกหนาตางถูกแรงระเบิดตกลงมาหลายชุด เขยาตกแตกลงมา หลายคนเมื่อไดสติก็รองเปนเสียงเดียวกันวา ”สะพานถูกบอมบแลว” แลวตางคน
ตางกลับบานนอน ทั้งๆ ที่หัวใจยังไมคลายจากตื่นตระหนก รุงขึ้นมีชาวบานออกหาขาวกันแตเชา ตางดีอกดีใจวา “สะพานไมพัง”
 กองทัพญี่ปุนคงเล็งเห็นความสําคัญของ ”สะพานเสาวภา” ในฐานะเปนเสนทางลําเลียงพลไปสูแนวรบดานตะวันตกของไทยชิดชายแดนพมาจึงไดมี
ชุดทหารปนใหญตอสูอากาศยานของญี่ปุนถูกสงเขามารักษาการณตีนสะพานทั้งสองฟากแมนํ้า ขณะที่ชุดสัญญาณเตือนภัยทางอากาศของกองทหารไทย ก็ถูกสง
เขามาตั้งอยู ณ ตําบลงิ้วราย ทางอําเภอก็ประกาศใหชาวบานที่อยูใกลรัศมีสะพานเสาวภา ขุดหลุมหลบภัยเพื่อปองกันลูกหลง จากวันนั้นเปนตนมาชาวนครชัยศรี
ก็คอยๆ ชินกันสถานการณที่เกิดขึ้นพอเสียงหวอดัง ก็ตองรีบหลบลงหลุมหลบภัยทันที แตในที่สุด เจามฤตยูที่นําความวิปโยคมาสูนครชัยศรีก็ไดคืบคลานเขามา
ยามวิกาล คืนนั้นประมาณ 3 ทุมเศษๆ ขณะที่ชาวตําบลงิ้วรายกําลังเขาสูหวงนิทรารมณพลันเสียง ”หวอ” ก็ดังมาจาก ”หอคอย” ขณะที่เจาปศาจ B 29 บุกจูโจม
อยางไมประหวั่นพรั่นพรึง มันผลัดกันปกหัวลงมาแลวท้ิงระเบิดใสสะพานเปนชุดๆ รุงเชาก็มีขาวแพรสะพัดจากนักขาวชาวบานที่พากันออกไปดูสะพานท่ีถูกถลม
เมื่อคืนตั้งแตฟายังไมสางและสงขาวมาวา “สะพานพัง” ช.ศรีงิ้วรายก็หาไดรอชาไมรีบรุดเดินจํ้าพรวดๆ ไปบนทางรถไฟกับฝูงชนที่มุงหนาไปสูเปาหมายเดียวกัน
เพื่อใหเห็นกับตา และแลวภาพที่ปรากฏอยูเบื้องหนาคือ สะพานถูกระเบิดหักเปนสองทอน ตรงชวงกลางจมอยูกลางลํานํ้าทาจีนสวนหัวสะพานยังคงพาดอยูบน
ตอมอ 2 ขางตล่ิงรอบๆ บรเิวณสองฟากฝง มีทหารญีปุ่นมือกระชบัปนเลก็ยาวยืนจงัการกัษาการณอยูอยางเขมงวดไมอนญุาตใหไทยมงุท้ังหลายเขาใกลจนเกนิไปนกั
 สรางสะพานไมแทนสะพานเหล็ก สะพานเสาวภา มีอายุนานหลายสิบปตองมาพบจุดจบขาดสะบั้นลงกลางแมนํ้าทาจีน ดวยนํ้ามือของฝายพันธมิตร 
สรางอุปสรรคอยางมหันตในการเคลื่อนยายกําลังพลของกองทัพญ่ีปุน กองทัพญ่ีปุนตองรีบเคล่ือนยายกําลังพลไปสูแนวรบดานตะวันตก ชายแดนไทย-พมา 
โดยหยุดขบวนรถที่คอสะพานดานตะวันออก ดานสถานีงิ้วราย แลวขนถายกําลังพลลงเรือขามฟากไปดานตะวันตกดานสถานีนครชัยศรี นับเปนอุปสรรค

ในการขนถายลําเลียงกําลังพลเปนอยางมาก ญี่ปุ นจึงระดมกําลังรีบสรางสะพานไมใกลกับจุด
สะพานที่หักข้ึนมาทดแทนสะพานเหล็กเปนการชั่วคราว ขอนไมและอุปกรณกอสรางถูกลําเลียง
มาอยางฉับพลันทันดวน กวาจะสรางสะพานไมเสร็จก็กินเวลาเกือบเดือนและไดมีการเปดใชงานโดย
ใหหัวรถจักรจากสถานีวัดงิ้วราย ดันขบวนคอยๆ เคลื่อนผานสะพานอยางชาๆ แลวใหหัวรถจักรจาก
ฝงสถานีนครชัยศรีมารอรับแลวขับเคลื่อนตอไปยังจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตางๆ ทางภาคใต
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ไดคราชีวิตชาวโลกไปหลายลานคนสิ้นสุดลงดวยชัยชนะของฝายพันธมิตร
ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2488 ภายใตความปรีดาปราโมทยเปนลนพนของชาวโลก และปจจุบัน
”สะพานเสาวภา” คงเปนสะพานเหล็กที่เปนชื่อพระราชทานที่เคียงคูอยูอยางยาวนานกับทางรถไฟ
และแมนํ้าทาจีนตลอดไป 

งิว้รายบานเราคอลมันนีเ้ปนฉบับทีส่อง ทีผู่เขยีนไดมโีอกาสนาํเสนอ
สูสายตาทานผูอาน ฉบับน้ีขอนําเสนอ “สะพานเสาวภา” จะมปีระวัติ
ความเปนมาอยางไร เชญิผูสนใจติดตามไดเลยครับ â´Â : Á³Õ ÍÔÊâÃ

วารสารงิ้วราย 25606



 ฉบบันีข้อนาํทกุทานสู “ศลิปบนผนืนา” วฒันธรรมการทาํนา ซ่ึงอยู

คูกบัผูคนบนผืนแผนดินนี ้ แมนับรอยนบัพนัป “ขาว” กย็งัคงมคีวามสาํคญัเปน

ทัง้อาหารหลกัและพชืเศรษฐกจิหลกัทีท่าํรายไดใหกบัประเทศ ซึง่เมือ่ประมาณ 

2-3 ป ทีผ่านมาไดเกดิ ”ศลิปบนผนืนา” ข้ึนภายในตาํบลง้ิวราย โดยอาจารยวิจติร 

อภชิาตเกรยีงไกร ศลิปนรวมสมยั ทีใ่ชพืน้ทีตํ่าบลงิว้รายในการทดลองทาํนาขาว

รปูทรงกลมขนาด 50 ตารางเมตร บนพืน้นารปูรางแปลกตานีเ้องทีเ่ปนพืน้ทีข่อง 

“นานิเวศสนุทรยี” เรามาทาํความรูจกั อาจารยวจิติร และนานเิวศสุนทรยี กนัดกีวาคะ

 อาจารยวจิิตร บอกกบัเราวา “จดุประสงคหลักของการทํา นานเิวศ

สนุทรยี กเ็ผือ่การวจิยั ไมไดมุงเรือ่งผลผลติ ทีวิ่จยัเพราะเหน็วาวฒันธรรมขาว

เริม่ออนตวัลง เชน การไหวแมโพสพ การทาํบุญนา การนวดขาวดวยมอื หรือ 

แมแตกองฟางในปจจบุนัเรากไ็มไดเหน็แลว เลยคดิวาจะทาํนาใหสวยดวยและ

มีวัฒนธรรมขาวดวย ผมมองวาชาวนามัวแตกังวลเรื่องผลผลิต จนลืมไปวา

ความสุขชองตนอยูตรงไหน ผมพยายามทําวจิยัเพ่ือเรยีนรูดวยตวัเอง เพราะผม

ไมใชชาวนา ไมใชลกูชาวนา งานวจัิยของผม ไมใชเร่ืองขาววามนัจะดหีรอืจะ

สวย เพยีงอยากใหเราเอาวัฒนธรรมโบราณกลบัมา เนนวถีชีวีติและสภาพแวดลอม 

อยากใหคนทีม่พีอแมทาํนาไดสืบสานวฒันธรรมการทํานาตอ”

 เหตุผลที่เลือกพื้นที่ ตําบลงิ้วรายในการทํานานิเวศสุนทรีย? 

“จริงๆ ผมไปดูพื้นท่ีอยุธยา แตปรากฏวาอยุธยาเขาเปนชาวนาอิสราม เปน

ชาวนามสุลมิ ซึง่วฒันธรรมเขาไมเหมอืนเรา กเ็ลยมองวามนัไมใชกรณีศกึษา 

สาํหรบัทีเ่ลอืกมาง้ิวรายเพราะผมเคยมท่ีีอยูใกลๆ  แตไมใชทีน่า และไดขายไป

แลวนาทีผ่มทาํอยูผมขอแบงเชาพืน้ทีข่องปาตุน (นางวไิล พทุธคณุ) ดานหนึง่

ในการทํานา พอดมีาเจอบานเกาและเครือ่งมอืทาํนา ซึง่ผมคดิวานาจะเปนท่ี

เดยีวทีม่นัยงัคงสภาพเปนกระทอมชาวนาอยู ขอแรกทีผ่มเลอืกทีน่ีก้ค็อื อยูใน

สามารถจะไดตอบโจทยการศึกษาได นาที่ทําจะเปน

ตัวอยางใหกับสังคมวานาก็สามารถทําใหสวยไดและ

ก็สามารถทําเปนแหลงเท่ียวเชิงนิเวศไดดวย ผมทํามา 

ศิลปบนผืนนา... 

“นานิเวศสุนทรีย”

ภาวะนากลวั คอืมีภาวะทีกํ่าลงัเปนปญหา วถีิชวีติ

ชาวนาแบบสมัยโบราณกําลังจะหมดไป ไมมีการ

ทาํบุญนา ไมมกีารไหวแมโพสพ อกีอยางหนึง่เพราะ

วาเปนพืน้ท่ีลุมแมนํา้ทาจนี พืน้ท่ีดอียูแลวอดุมสมบูรณ ซึง่

ของดีตําบลงิ้วราย

3 รอบแลว กําลังจะเริ่มรอบที่ 4 รอบหนึ่งก็จะใชเวลาประมาณ 3 เดือน 

ในการทาํ นากจ็ะเปนนาดํา พืน้ทีด่านในนาวงกลมจะใชจอบ และใชเทาซึง่เปน

แรงงานคนในการเหยยีบ จงึตองการเยาวชนมากเพือ่มาชวย ซึง่กเ็คยมเียาวชน

จากเพชรบรุมีาชวยในการทํานาแลวหนหนึง่”

 ทาํไมถงึชือ่นานเิวศสนุทรยี? “นานิเวศสนุทรยี” เปนนาท่ีใหความ

สาํคญักบัระบบนเิวศในนาพรอมๆ กับเรือ่งของสนุทรียะ เรือ่งของสิง่แวดลอม 

คือ ประเดน็วจัิยตองการใหเกดิความสวยงามในนา กเ็ลยใหชือ่วานานเิวศสนุท

รยี งานวจิยัจะมากอน เรือ่งการทองเทีย่วจะมาทีห่ลัง เหมอืนกระดาษจากฟาง

ขาวท่ีผมไดทาํการศกึษา ซ่ึงมนัเปนการตอยอดได ผมเช่ืออยูอยางหน่ึงวา มนั

จะมคีวามนาสนใจเรือ่งการทองเทีย่วเพราะการทองเทีย่วเชิงนิเวศเร่ิมมา ผูคน

เริม่สนใจเรือ่งของธรรมชาต ิ การไดสมัผสัวถิชีวีติความเปนอยูแบบชาวบาน 

ชาวนา ซึง่เปนธรรมชาตไิมผานการปรุงแตง

 สุดทายนี้อยากฝากวา “คนท่ีมาทํานาอาจจะไมใชชาวนา

โดยแทก็ได แตควรจะเปนคนรุนใหมที่มีความหวังกับนา อยากมีสวนรวม

ในนา อยากชวยชาวนา โดยไมตองลงมอืทาํนาดวยตวัเองแตจางชาวนาทีม่ี

อาชพีโดยตรงอยูแลวมาเปนผูทาํให ชาวนากม็คีวามสขุเพราะไดเงนิสดทกุวนั 

ทีน่ากใ็ชปลกูขาวเพือ่ขายได เปนแหลงเรยีนรูได ซึง่กอ็ยากเหน็คนรุนใหมทีอ่ยาก

สงเสรมิการทาํนา อยากชวยชาวบานจรงิๆ เขามาทาํตรงน้ี”

 ปจจบัุนกระแสของการทองเท่ียวเชงินเิวศ เปนเทรนท่ีกําลงัมาแรง 

เพราะมปีจจยัเกือ้หนนุมากมาย ประกอบกบัแนวความคดิในการอนุรกัษวถิี

ชวีติแบบชาวชนบท และการนิยมบรโิภคผลติภณัฑจากธรรมชาตทิีป่ราศจาก

การปรุงแตงมากขึ้น ดังนั้น “นานิเวศสุนทรีย” แหงนี้จึงเปนอีกหนึ่ง

ทางเลอืกใหกบัผูทีช่ืน่ชอบการทองเทีย่วแบบธรรมชาต ิ และตองการ

สมัผสัวถิชีวีติแบบชาวนาชนบทอยางแทจรงิ
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สถานีสุขภาพ
NGIURAIHEALTHY

 อาหารยอดนิยมของคนไทยที่พบเห็นไดอยู
แทบทุกตรอกซอกซอยเหน็จะไมมีอะไรแซงขาวเหนียวหมู
ปง สงกล่ินหอมควนัโชยจากเตาปงพรอมเสยีงประกอบ
เมื่อไขมันจากหมูปงหยดลงบนถานแดงรอนระอุใบรับ
ประกันความอรอยวดัจากจาํนวนคนทีย่นืน้ําลายสอรอคิว
อยูหนาเตาปงขยับระดับอาหารขึน้ไปในระดบัไฮโซ หนึง่
ในอาหารยอดนิยมในกลุมมนษุยกนิเนือ้ยงัคงเปน สเตก็

โรคอาหารเปนพิษ เปนโรคหนึ่ง
ที่พบระบาดในชวงหนารอน ซ่ึง
การเจ็บปวยดวยโรคอาหารเปน
พิษ เนื่องจากรับประทานอาหารที่
ปนเปอนเชื้อโรค อาหารไมสะอาด 
อาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ และอาหาร
ที่ทําลวงหนาเกิน 4 ชั่วโมง โดยอากาศรอน เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
แบคทีเรียเจริญเติบโตไดเร็ว สงผลใหอาหารบูดงาย 10 เมนูอาหารท่ี
เสี่ยงตอการเปนโรคอาหารเปนพิษ 1 ลาบ/กอย ดิบ เชน ลาบหมู กอย
ปลาดิบ 2 ยํากุงเตน 3 ยําหอยแครง 4 ขาวผัดโรยเนื้อปู โดยเฉพาะกรณี
ที่ทําในปริมาณมาก เชน อาหารกลองแจกนักเรียนหรือคณะทองเที่ยว 
5 อาหาร/ขนม ที่ราดดวยกะทิสด 6 ขนมจีน 7 ขาวมันไก 8 สมตํา 9 
สลดัผกัและ 10 นํา้แขง็ อยางไรกต็าม โรคอาหารเปนพษิ มอีาการสําคัญ
คือ คลื่นไส อาเจียน เปนไข อุจจาระรวง ซึ่งทําใหรางกายสูญเสียนํ้า
และเกลอืแรจากการถายอจุจาระ การรกัษาในเบือ้งตนควรใหสารละลาย
เกลอืแร โอ อารเอส เพือ่ปองกนัการขาดนํา้ หากไมมสีามารถทดแทนได
โดยใชนํา้ตมสุก 1 ขวด น้ําปลาใหญ หรอืประมาณ 750 ซี.ซี. ผสมนํา้ตาล
ทราย 2 ชอนโตะ และเกลือแกงครึ่งชอนชาผสมใหเขากัน ทิ้งใหเย็นลง
แลวรับประทานแทนนํ้า หรือไมเชนนั้น ใหทานอาหารออนยอยงาย

ผลไมอะไรควรทาน ตอนชวงลดนํ้าหนัก

“กินป งยาง
    ไดอะไรเปนของแถม”
เนือ้ยางเตาถาน มกีล่ิน ควนั และเสียงประกอบคลายคลึงกนัตดักลับมาสูโลกของสุขภาพ นอกจากปรมิาณ
คอเลสเตอรอลทีเ่พิม่มากขึน้ เราจะไดอะไรเปนของแถมอกี ขอแนะนาํของแถมกนักอน
 ของแถมทีจ่ะแนะนาํ เปนสารประกอบท่ีเรยีกวาเบนโซ (เอ) ไพรนี (Benzo (a) pyrene) จดัอยูในกลุม
โพลซียัคลกิ อโรมาตกิไฮโดรคารบอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH) และเปนหนึง่ในสารกอมะเร็ง
ทีแ่รงทีส่ดุในกลุมนี ้จากการศกึษาตางๆ พบวาสารประกอบนีส้ามารถจับกบัเซลลของอวยัวะตางๆ จากมากไปหา
นอย คอืแขนงหลอดลม (bronchus) >หลอดอาหาร(esophagus) > ลาํไสเลก็สวนตน (duodenum) >ลําไสใหญ
สวนขวาง (transverse colon) สารประกอบกลุม พเีอเอช็ (PAH) พบไดในเน้ือปงยางผกั นํา้มนั ธญัพืช ผลไม 
ปลารมควนัและอาหารทะเลในปรมิาณตํา่ถงึ  0.001 นาโนกรมั ตออาหาร 1 กรมั (เทากบั 200 สวนในพนัลานสวน)
 พบวาการรบัประทานอาหารหลายชนดิ เชน อาหารปงยางในปรมิาณสูง เกีย่วของกบัความเสีย่ง
ในการเกดิมะเรง็ท่ีอวยัวะหลายแหง เชน กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร เปนตน
 มกีารศกึษาในสหรฐัอเมรกิา ถงึปรมิาณเบนโซ (เอ) ไพรนี ในอาหารประเภทตางๆ (ขออภัย ไมมี
การศึกษาหมปูงแบบไทย) ตารางขางลางเปนปรมิาณในอาหารบางชนดิในรายงานการศกึษาดงักลาวซ่ึงในอาหาร
ปงยางมกัจะพบสารประกอบดงักลาวไดในปรมิาณท่ีสูงกวาการปรงุโดยวธิอีืน่ เน่ืองจากเกดิกระบวนการไพโรไลซสิ
(pyrolysis) ขณะปงยางเนือ้และไขมนัจากเน้ือหยดลงบนถานรอนเมือ่คารบอน และไฮโดรเจนในไขมนัเกดิการ
สันดาปที่ไมสมบูรณทําใหเกิดควันซึ่งจะเคลือบอาหารไว แถมดวยสารประกอบ พีเอเอ็ชที่เปนสารกอมะเร็ง 
ยิง่ทําใหสกุมาก ยิง่ปงนานมาก กย่ิ็งไดของแถมมาก 

ที่มา : เว็บไซตสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาพประกอบจากอินเทอรเน็ต

โดย : ปลัดณัฐณิชา อนุกูลเวช

10 เมนูอันตราย
เสี่ยงอาหารเปนพิษ

 ชวงนีส้าวๆ หลายๆ คนหันมาดแูลสุขภาพกนัอยางมากมายเลย ถอื
เปนเรือ่งราวดีๆ เลยกว็าไดนะ เพราะสมยัน้ีสาวๆ อยางเรา นอกจากหนาจะเปะ
แลว หุนกต็องฟตแอนดเฟรมดวยสิ จะไดสวยครบสูตร แตในชวงเวลากอ็าจจะ
อยากหาขนามหวานทานบางแตกก็ลวัจะหุนเสีย วันนี ้ มผีลไมทีส่ามารถทานเลน
ในเวลาวางแถมยงัมปีระโยชนตอสขุภาพมาฝากสาวๆ ดวยนะ ไปดูกนัเลย ฝร่ัง 
นั้นมีวิตามินซีสูงถึง 180 มิลลิกรัม วิตามินซีมีบทบาทในการสรางคอลลาเจน 
ท่ีทําใหผิวพรรณบนใบหนา เตงตงึไมแกกอนวยั และวติามนิซเีปนสารตนอนมุลู
อสิระ/ ฝรัง่ ½ ผล 60 กโิลแคลอร่ี สม น้ันแหลงวิตามนิ เกลือแร และเสนใย
ธรรมชาติ การรับประทานสมโดยไมคาย แถมกากสมยังชวยคุมนํ้าหนักไดอีก
วิธีหนึ่ง เพราะจะทําใหรูสึกอิ่มทองเร็ว เปนประโยชนสําหรับผูที่ตองการลดนํ้า
หนกัไดอยางดีท่ีเดยีว/สม 1 ผล 60 กโิลแคลอรี ่ แอปเปล มสีาระสาํคญั คอื 
เบตาแคโรทีน วติามนิซี และเสนใยไฟเบอร ชนดิละลายน้ําทีช่ื่อ เพคตนิ และ
มคีณุสมบตัชิวยลดความอยากอาหาร ลดนํา้หนัก และลดโคเลสเตอรอลแอปเปล
เปนผลไมที่เหมาะกับผูปวย โดยเฉพาะผูปวยเบาหวาน และผูตองการควบคุม
นํา้ตาลในเลอืดสบัปะรด สบัปะรดนัน้นอกจากจะชวยแทนความหวานจากขนมได
ยังสามารถแกปสสาวะไมออก และชวยยอยอาหารไดดีดวย แตงโม นอกจาก
จะใหความชุมชื้นตอผิวท่ีแหง หรือผิวท่ีรอนระอุในชวงหนารอนไดเปนอยางดี 
ยงัใหความเยน็อยูบนผิวของเราไดนานกวาผลไมชนดิอืน่

วารสารงิ้วราย 25608



รายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง สูง/ตํ่า

1. ภาษีอากร 860,000.00 1,482,267.18 + 622,267.18

2. คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 408,600.00 454,844.00 + 46,244.00

3. รายไดจากทรัพยสิน 250,000.00 289,097.01 + 39,097.01

4. สาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,400,000.00 490,665.00 - 909,335.00

5. รายไดเบ็ดเตล็ด 35,000.00 80,300.00 + 45,300.00

6. รายไดจากทุน - 17,350.00 + 17,350.00

7. ภาษีจัดสรร 15,543,000.00 14,676,122.76 - 866,877.24

8. เงินอุดหนุนทั่วไป 4,500,000.00 3,620,224.00 - 879,776.00

9. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค - 5,005,400.00 5,005,400.00

  รายรับจริงสูงกวาประมาณการรายรับ 22,996,600.00 26,116,269.95 + 3,119,669.95

รายจาย ประมาณการรายจาย รายจายจริง สูง/ตํ่า

งบกลาง 994,566.00 503,883.00 - 490,683.00

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,478,320.00 1,469,449.00 - 8,871.00

เงินเดือนพนักงาน 4,436,124.00 3,588,647.00 - 847,477.00

คาจางประจํา 215,240.00 215,240.00 - -

คาจางชั่วคราว 2,189,300.00 2,026,503.00 - 162,797.00

คาตอบแทน 303,127.00 111,163.00 - 191,964.00

คาใชสอย 4,294,001.40 3,373,908.16 - 920,093.24

คาวัสดุ 1,654,953.60 1,401,711.85 - 253,241.75

คาสาธารณูปโภค 1,215,000.00 578,798.19 - 636,201.81

คาครุภัณฑ 2,242,228.00 2,211,210.00 - 31,018.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,810,300.00 2,698,406.00 - 111,894.00

รายจายอื่น ๆ 30,000.00 - 30,000.00

เงินอุดหนุน 1,133,440.00 1,002,960.00 - 130,480.00

เงินรายจายตามประมาณการตํ่ากวาจายจริง 22,996,600.00 19,181,879.20 - 3,814,720.80

ที่ รายการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่ใช งบประมาณที่ประหยัดได

1 โครงการจางเหมารื้อพรอมกอสรางอาคารหอง
ประชุมอเนกประสงค อบต.งิ้วราย

801,136 627,636 173,500

2 โครงการจางเหมากอสรางกําแพงกันดินบริเวณ
เลียบคลองหลังอนามัยตอจากเดิมฯ ม.2 และ ม.3

3,094,000 3,078,136 15,864

รวมรายจาย 3,895,136 3,705,772 189,364

¡ÒÃºÃÔËÒÃ§º»ÃÐÁÒ³»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559
§ºÃÒÂÃÑº-ÃÒÂ¨‹ÒÂ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559

¢Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ§ÔéÇÃÒÂ

ÃÒÂ¨‹ÒÂ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559

ÃÒÂ¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÊÐÊÁ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559
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การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ                                                รายการ งบประมาณที่ใช
1. โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน หมู 1-4 95,500

2. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางโรงหมู หมู 2 390,000

3. โครงการกอสรางกําแพงกันดินถนนคอนกรีตตอจากเดิม (หลังอนามัย) หมู 3  3,078,000

4. โครงการกอสรางกําแพงกันดินเลียบคลองเดนพัฒนา 272,000

5. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายเลียบแมนํ้าตลอดสาย หมู 1 575,000

6. โครงการขยายเวทีอเนกประสงค หมู 3 92,000

7. โครงการกอสรางอางลางภาชนะ บริเวณศาลาอเนกประสงค หมู 3 8,400

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

ลําดับ                                                รายการ งบประมาณที่ใช
1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมคืนธรรมชาติสูตําบลงิ้วราย  6,352 

2. โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 88,485

3. โครงการกําจัดวัชพืชคูคลอง 68,500

4. โครงการคัดแยกขยะดวยมือเรา 980

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมรายไดใหยั่งยืน

ลําดับ                                                รายการ งบประมาณที่ใช
1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลงิ้วราย 189,932

2. โครงการจัดฝกอบรมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 47,432

การพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

ลําดับ                                                รายการ งบประมาณที่ใช
1. โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 100,000.00

2. โครงการรณรงคฉีดพนยุงลาย/ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 194,314.00

3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 5,492.00

4. โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 32,742.00

5. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 100,000.00

6. โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส 15,500.00

7. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 89,182.00

8. โครงการรจนาเลือกคู 79,182.00

9. โครงการจัดการแขงขันกีฬางิ้วรายเกมส 91,409.40

10. โครงการสนับสนุนการจัดสงนักกีฬาแขงขันในระดับอื่นๆ  3,300.00

11. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเลนกีฬา 21,300.00
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12. อุดหนุนโครงการเขาคายกีฬาตานภัยยาเสพติดนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 90,000.00 

13. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 223,000.00

14. โครงการจัดซื้อเครื่องเด็กเลน 26,000.00

15. โครงการชวยเหลือผูประสบภัย 2,300.00

16. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุดเทศกาลวันปใหม/สงกรานต 12,681.95

17. โครงการฝกอบรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 9,432.00

18. โครงการจัดซื้อนํ้ายาดับเพลิง 12,300.00

19. โครงการใสใจวัยเกา 148,788.00

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ลําดับ                                                รายการ งบประมาณที่ใช
1. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน 756,000.00

2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 753,440.00

3. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  33,364.00

4. โครงการคายพุทธบุตร 59,065.00

5. โครงการหองสมุดโรงเรียนสูชุมชน 40,000.00

6. โครงการคายคุณธรรมและติวธรรมศึกษา 60,000.00

7. โครงการจัดทําแผนพัฒนา/แผนชุมชนและการจัดประชุมตางๆ 10,490.00

8. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดนํ้าขอพรผูสูงอายุตําบลงิ้วราย 19,590.00

9. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแมแหงชาติ) 60,658.40

10. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพอแหงชาติ) 179,429.40

11. โครงการแหเทียนเขาพรรษา 5,262.00

12. โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 20,000.00

การพัฒนาดานประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

ลําดับ                                                รายการ งบประมาณที่ใช
1. โครงการสนับสนุน สงเสริมตามขอสั่งการของหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ

 ในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ  19,232.00

2. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักปลัด 566,510.00

3. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑกองชาง 11,202.60

4. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ 94,430.00

5. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  299,383.00

6. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมูบาน 60,000.00

ขอมูล ณ 10/11/2559
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โครงการรณรงค
ออกเสียงประชามติ

กิจกรรมเดนง้ิวราย
โครงการรจนาเลือกคู

วารสารงิ้วราย 256012



ACTIVITIES

    โครงการสายใยรักดวยการ
นวดแผนไทย…

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันแมแหงชาติ 12 สิงหา

ACTIVITIES
NGIURAI 2017 13



โครงการฝกอบรมการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

โครงการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน

วารสารงิ้วราย 256014



ACTIVITIES

โครงการฝกอาชีพ  (ทําพวงมาลัย)

โครงการรณรงคปองกันและ

แก ไขปญหายาเสพติด
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โครงการพัฒนาศักยภาพและ
บูรณาการการทํางานรวมกัน

ระหวางทองถิ่นทองที่

โครงการรวมพลังแหงความภักดี 
ธ สถิตในดวงใจ ชาวงิ้วรายนิจนิรันดร

วารสารงิ้วราย 256016



ACTIVITIES

           โครงการแหเทียน
วันเขาพรรษา

โครงการใสใจวัยเกา กับเรา

องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
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โครงสรางพ้ืนฐาน
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายเลียบแมนํ้าตลอดสาย หมู 1

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเขาโรงหมู หมู 2

AC
T
IV
IT
IE
S

วารสารงิ้วราย 256018



โครงการกอสรางอางลางภาชนะ หมู 3

โครงการปรับภูมิทัศนภายในตําบล

ACTIVITIES
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โครงการขยายเวทีอเนกประสงค หมู 3

โครงการกอสรางกําแพงกันดินหลังอนามัย หมู 3

AC
T
IV
IT
IE
S
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ACTIVITIES

โครงการกอสรางกําแพงกันดินคลองเดนพัฒนา หมู 2

ACTIVITIES
โครงการลงหินคลุก
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คาํชีแ้จง  แบบสอบถามน้ีจดัทําขึน้เพือ่สํารวจความพงึพอใจตอการปฏบัิตงิานขององคการบรหิารสวนตาํบลงิว้ราย  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  

 (กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ)

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง  

        

 1.1 เพศ    ชาย                  หญิง

 1.2 อายุ    20-30 ป      31-40  ป  41  ป      มากวา  50  ป

 1.3 อาชีพ   รับราชการ              ลูกจางเอกชน            เกษตกร  รับจางทั่วไป  

      อื่น ๆ…………………….

 1.4 ที่อยู     หมูที่ 1 บานทาเรือ      หมูที่ 2 บานโรงหวด  

                       หมูที่ 3 บานกลาง        หมูที่ 4 บานประตูนํ้า   

 1.5 การศึกษา  ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษา         ปวช.          ปวส.        ปริญญาตรี                                 

      อื่น ๆ…………

 1.6 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในเขตตําบลงิ้วราย ………………….. ป

สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอหนวยงานโดยแบงความหมายของระดับความพึงพอใจ  ดังนี้

 5 = มากที่สุด 4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอย     1 = นอยที่สุด    0 = ไมแสดงความคิดเห็น

ขอคําถาม
ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1 0
1. ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

   1.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีสุภาพและเปนมิตร

   1.2 มีความเอาใจใส กระตือรือรน และเต็มใจในการใหบริการ

   1.3 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว

   1.4 มีความรู ความเขาใจใหคําแนะนําและตอบขอซักถามตรงกับความตองการ

2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอน

   2.1 มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

   2.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน โปรงใสและตรวจสอบได

   2.3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่อง

   2.4 มีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่รวดเร็วตอบสนองความตองการไดดี

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

   3.1 มีอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

   3.2 สถานที่ทํางาน สะอาด เปนระเบียบ

   3.3 ความชัดเจนของปายแสดงสถานที่ของหนวยงาน

   3.4 มีที่จอดรถเพียงพอ

4. ดานผลการปฏิบัติงาน

   4.1 ความพึงพอใจในรูปแบบการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ 

   4.2 จํานวนครั้งในการจัดโครงการ กิจกรรมตางๆ ในรอบป

   4.3 ความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน นํ้า ไฟ

   4.4 ความพึงพอใจในเรื่องสิทธิสวัสดิการตางๆ เชน การรับบริการเบี้ยยังชีพ การขึ้นทะเบียนตางๆ 

5. โดยสภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด

* ขอเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

วารสารงิ้วราย 256022



  การไดรับความยุติธรรมเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชน

ทุกคน รวมถึงสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมก็เปนเรื่องที่มีการ

บญัญัตไิวในรฐัธรรมนญูอยางชดัเจนในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 และเงินเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการเขาสู 

กระบวนการยุติธรรมทั้งในการดําเนินคดีหรือตอสูคดีตางๆ ในศาลรวม

ถึงการขอประกันตัวในกรณีเปนจําเลยในคดีอาญาดวยดังนั้นในป 2549 

กองทุนยุติธรรมจึงถูกจัดตั้งข้ึนในกระทรวงยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อชวยใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดงายย่ิงขึ้น 

โดยใหความชวยเหลือดานการเงินในเรื่องการวางเงินคาธรรมเนียมศาล

คาจางทนายความดําเนินคดี และการประกันตัวชั่วคราวซึ่งการ

ชวยเหลือดังกลาวทําใหประชาชนไดรับความเปนธรรมมากยิ่งขึ้นแต

ก็ยังไมครอบคลุมถึงกลุมเปาหมายจึงไดมีการปรับปรุงรูปแบบการชวย

เหลือเพื่อใหครอบคลุมตามความตองการของประชาชนที่เดือดรอนมาก

ยิ่งขึ้นโดยกําหนดใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ ไดแก การชวยเหลือ

เรือ่งหลักประกันการปลอยตวัช่ัวคราว คาจางทนายความ คาธรรมเนยีม

ศาลคาใชจายในการดําเนินคดีตางๆ คาใชจายในการเดินทางของ

ผูขอรับความชวยเหลือ คาใชจายเพ่ือคุมครองความปลอดภัยจากการ

กออาชญากรรมและคาเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดอาญา 1

  การขยายกรอบความชวยเหลือของกองทุนยุติธรรมนั้นทําให

ประชาชนไดรับความยุติธรรมเพิ่มขึ้น แตก็ยังไมสามรถตอบสนองความ

ตองการในดานการไดรับความเปนธรรม และมีประชาชนชนอีกเปน

จาํนวนมากท่ียังตองการความชวยเหลอื แตกองทนุยตุธิรรมกม็ขีอจาํกดัใน

รู้ไว้
...ใช่ว่า

โดย : นายปรนาคินทร กตัญุตานนท

เรือ่งรายไดของกองทนุเพราะมรีายไดจากเงนิงบประมาณทีไ่ดรบั

จัดสรรในแตละปเทานั้นจึงไมเพียงพอในการใหความชวยเหลือ

ประชาชนอยางทั่วถึงไดตอมาจึงไดมีการออกพระราชบัญญัติ

กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 2 เพื่อจัดตั้งกองทุนใหมีฐานะเปน

นิติบุคคลและกําหนดที่มาของเงินรายไดกองทุนเพิ่มเติมโดยให

มรีายไดมากจากเงินทีศ่าลสัง่บงัคับกรณผิีดสญัญาประกนัตอศาล

ในคดีอาญาคาธรรมเนยีมศาลในคดีแพง และคาปรบัในคดอีาญา 

(ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนเงินสวนที่นําสงคลัง) โดยกฎหมาย

จะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันลงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งจะมีผลบังคับใช ในวันที่ 24 เมษายน 

2559)

  ในสวนของการใหความชวยเหลือนั้นกองทุนยุติธรรม

ยังคงใหความชวยเหลือในดานตางๆ ตามหลักเกณฑท่ีคณะ

กรรมการกองทุนกําหนด ไดแก 1) เรื่องของการดําเนินคดี 

เชน คาทนายความ คาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ใน

การดําเนินคดี 2) การชวยเหลือผูถูกละเมิดหรือผูไดรับผลกระ

ทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เฉพาะสวนที่ไมซํ้าซอนกับ

สิทธิที่ไดรับความชวยเหลือตามกฎหมายอ่ืน) เชน คาใชจาย

จําเปนในการรักษาพยาบาลเงินชวยเหลือกรณีถึงแกความตาย 

และคาขาดประโยชนทํามาหาไดระหวางท่ีไมสามารถทํางาน

ไดตามปกติ 3) การชวยเหลือเรื่องขอปลอยตัวชั่วคราว เชน

การยื่นคํารองขอปลอยตัวชั่วคราว และการทําสัญญาประกันตัว 

4) การใหความรูแกประชาชนทางดานกฎหมายสาํหรบัการขอรบั

ความชวยเหลือนั้นสามารถยื่นคําขอไดที่สํานักงานกองทุน

ยตุธิรรม ทัง้นี ้ในระหวางทีก่ฎหมายยงัไมมผีลบงัคบัใชประชาชน

สามารถติดตอขอรับความชวยเหลือไดที่กรมคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

กองทุนยุติธรรม

1 หนังสือกระทรวงยุติธรรม ดวนที่สุด ที่ ยธ0406/5393ลว. 19 พฤศจิกายน 2557
2 ราชกิจจานุเบกษาเลม 132 ตอนที่ 102 ก วันที่ 27 ตุลาคม 2558

ที่มา : เว็บไซตสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง >สํานักกฎหมาย>บทความกฎหมายนารู www.fpo.go.th
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