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ภายหลังเป็นข่าวโด่งดังไปท่ัวถึงการเตรียมอาหาร
ระดับเลอค่าให้เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา 
ต.ก�าแพง อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งมีน้องๆ เด็กๆ ท่ีมาเรียน
จ�านวน 65 คน (อาย ุ3 - 5 ขวบ) พร้อมครู 4 คนทาน แม้จะ
ได้ค่าหัวในการตระเตรียมอาหารและวตัถุดบิหวัละ 20 บาท  
แต่น่าตาและสีสันของอาหารบวกกับความหลากหลาย  
มีท้ังของคาว ของหวาน และผลไม้ ชนิดครบ 5 หมู่  
เมนูไม่ซ�า้ในแต่ละเดอืน บ่งบอกถึงความใส่ใจในรายละเอยีด 
ของคุณครู ท�าให้ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ันมากยิ่งขึ้น  
จึงน�าอาหารมาโพสต์แชร์จนเป็นท่ีรู้จักและโด่งดังว่าท�าให้
จริงหรือ ส�าหรับอาหารที่น�ามาโพสต์และค่าอาหารที่ได้รับ
เป็นค่าหัวคนละ 20 บาทเท่านั้น

วันที ่15 พ.ย. 61 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณกิา บุญรอด ผูป้กครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ต.ก�าแพง อ.ละงู จ.สตูล 
ยอมรับว่า ตนได้เป็นคนโพสต์ภาพอาหารกลางวันของศูนย์ฯ 
เด็กเล็กท่ีคุณครูส่งมาให้ผู้ปกครองดูทุกวันในกลุ่มไลน์ จนเป็น 
กระแสดังในโลกโซเซียล มีทั้งกระแสในเชิงบวกและลบน้ัน 
ยอมรับว่าไม่ได้คิดมากอะไร แค่ต้องการโพสต์ให้ทุกคนได้
ร่วมชื่นชมและรับรู้ว่าน่ีคืออาหารที่มีสีสันน่าตาน่ารับประทาน  
ที่ลูกสาววัย 4 ขวบของตน ซึ่งเป็นคนทานอาหารยากและ 
หลานอีก 1 คน ซึ่งเรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กฯ แห่งน้ีรับประทาน 
ทุกมื้อเท่ียง ทุกเมนูท่ีคุณครูสันสร้างไม่ได้เพ่ิงท�าในช่วงเดือนท่ี
โพสต์ขึน้โซเซยีล แต่ได้ท�ามาอย่างยาวนานและต่อเน่ือง

ผูป้กครองนกัเรยีนศูนย์เดก็เลก็ฯ ยอมรบัด้วยว่า เชือ่มัน่ในส่ิงที่
คณุครทุูกคนภายในศนูย์เดก็เลก็ปฏบัิตต่ิอบตุรหลานของพวกเขา  
การเผยแพร่ความสามารถเฉพาะตัวที่หลายคนอาจมองว่า 
ด้วยงบประมาณแค่หัวละ 20 บาทท�าได้ขนาดนีเ้ลยเหรอ บวกกับ 
ความใส่ใจ ความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจจนท�าให้ลูกหลาน 
ของพวกตนมคีวามสขุและทานอาหารได้มากข้ึน พร้อมสารอาหาร 
ที่ครบครัน ด้วยเด็กเพียง 65 คน คุณครูอาจจะดูแลเด็ก 
อย่างท่ัวถึงและมเีวลาพอทีจ่ะมานัง่คิดเมนูท่ีหลากหลายให้เด็กๆ 
ซึ่งผู้ปกครองทุกคนจะรับทราบความเคลื่อนไหวอาหารทุกมื้อ 
มาโดยตลอด

อาหารเลอค่าเทียบรร.นานาชาติ 
ราคา 20 บาท 
ศูนย์พฒันาเดก็สตลูท�าได้ คว้ารางวลั3ปีซ้อน (ชมคลิป)

ท้องถิน่น่าอยู่
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กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในปี 2562 ท่ีใกล้จะมาถึง หมดุหมายทางการเมืองท่ีส�าคญัของประเทศไทยคงหนีไม่พ้นกับการเข้าสู่โหมดของการ
เลือกตัง้ท้ังในระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน หลังจากวนัท่ี 12 กันยายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่ 
กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยกฎหมายเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) จะมผีลบังคบัใช้เม่ือพ้น 90 วนั นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา น่ันคอืจะมี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นตามการให้สัมภาษณ์ของ กกต. และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในวันท่ี  
24 กุมภาพนัธ์ 2562 และตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวดท่ี 4 มาตรา 50 ก�าหนด
ให้การไปใช้สิทธิเ์ลือกตัง้เป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย การเลือกตัง้ท่ีจะถึงน้ี คงคกึคกัน่าดกัูนเลยทีเดยีว เพราะหากนับ
การเลือกตัง้ปี 2557 สังคมไทยว่างเว้นจากการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) มานานกว่า 5 ปีแล้ว

การเลือกตัง้ : ประชาธปิไตยในช่วงเปล่ียนผ่าน

นอกจากการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่ีคนต่าง
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการเลือกบุคคลเพ่ือมา
ท�าหน้าที่ในฐานะ “ตัวแทน” ของประชาชนตามการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเสมือนเป็นปากเป็นเสียงสะท้อน 
ปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี และในช่วงเดือนธันวาคม 2561  
ก็มกีระบวนการสรรหาสมาชกิวุฒสิภา ในครัง้นีอ้าจจะดแูปลกห ู
แปลกตาและมีความเก่ียวโยงกับประชาชนน้อยกว่าคร้ังก่อน 
เพราะตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 
ได้ก�าหนดให้จ�านวนและท่ีมาของวุฒสิภาไว้สองช่วง คอื ช่วงที ่1  
ซึง่เป็นไปตามบทเฉพาะกาลทีก่�าหนดให้วุฒสิภามจี�านวน 250 คน  
ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
(คสช.) ถวายค�าแนะน�าโดยมาจากการด�าเนินการจัดให้มีการ
เลอืกสมาชกิวฒุสิภามาจากกลุม่อาชพีต่างๆ โดย การเลอืกกันเอง
ในระดบัอ�าเภอ จงัหวัด และการเลอืกของ กกต จ�านวน 50 คน 
และมาจากการคดัเลอืกของคณะกรรมการสรรหาสมาชกิวุฒสิภา
จ�านวน 194 คน รวมกับผูด้�ารงต�าแหน่งส�าคญัในเหล่าทพัต่างๆ
รวม 6 ต�าแหน่ง ได้แก่ ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหาร 
สูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชา 
การทหารอากาศ และผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติและ 
สมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวจะมีวาระอยู่ได้ 5 ปี ในช่วงท่ี 2 คือ  
เมือ่พ้นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีม่พีระบรมราชโองการแต่งตัง้ 
ดังกล่าวแล้วให้วุฒิสภามีจ�านวน 200 คน ซึ่งมาจากการ 
เลอืกกนัเองของบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ ประสบการณ์
อาชพี ท�างานหรอืเคยท�างานด้านต่างๆ ทีห่ลากหลายของสงัคม  
โดยในการแบ่งกลุ ่มต้องแบ่งในลักษณะท่ีท�าให้ประชาชน 
ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้  
ในข้ันตอนก�าหนดให้มีการเลือกจากตัวแทนในระดับต่างๆ  
ตามโครงสร ้างการปกครองส่วนภูมิภาคและกลุ ่มอาชีพ  
เพ่ือท�าหน้าท่ีสมาชกิวุฒสิภาวาระหลงัจากสมาชกิวุฒสิภาชดุแรก
พ้นจากวาระการด�ารงต�าแหน่ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะใช้ระบบเลือกตั้ง
แบบจัดสรรปันส่วนผสม (Mixed Member Apportionment 
System หรอื MMA) ก�าหนดให้มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
จ�านวน 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกต้ังจ�านวน  
350 คน และ ส.ส.แบบบญัชรีายชือ่ 150 คน การเลอืกตัง้ครัง้นี้
จะใช้บตัรเลอืกตัง้ใบเดยีวเพ่ือเลอืกบคุคลทีช่ืน่ชอบเป็น ส.ส.เขต 
ขณะเดียวกันคะแนนที่เราเลือกบุคคลที่ชื่นชอบในเขตของเรา  
(ไม่ว่าจะชนะหรอืแพ้) คะแนนจะถูกน�าไปให้พรรคของคนทีเ่ราเลอืก 
สงักัดอยู่เพ่ือน�าไปค�านวณจ�านวนทีนั่ง่ ส.ส. สงักัดแบบบญัชรีายชือ่ 
ของพรรคน้ันด้วย ท�าให้พรรคขนาดกลางท่ีส่งผูส้มคัรครบทกุเขต 
แม้จะไม่ชนะการเลอืกตัง้แต่หากสามารถโกยคะแนนเสยีงประชาชน
จากหลายเขตรวมกันก็อาจได้ ส.ส.บญัชรีายชือ่ได้ ขณะทีพ่รรค
ขนาดใหญ่หากต้องการจะคว้าเสยีงข้างมากในสภาได้อย่างถล่มทลาย  
จ�าเป็นต้องได้ ส.ส. เขตให้มากทีส่ดุ เพราะจ�านวน ส.ส.เขต 350 คน  
คือสมรภูมิหลักในการเลือกตั้งคร้ังน้ี ขณะท่ีระบบเลือกต้ังใหม่ 
ส.ส. บญัชรีายชือ่เป็นเพียงผลพลอยได้จากคะแนนเสยีงประชาชน 
เพ่ือไม่ให้มีเสียงประชาชนตกหล่นจากการลงคะแนนเลือกต้ัง 
เพราะพรรคท่ีได้ ส.ส. เขตมาก ไม่ใช่จะได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
มากไปด้วยเสมอไป ด้วยเหตุน้ีเขตเลือกต้ังทั้ง 350 เขตจึงมี 
ความส�าคญัมากส�าหรบัทุกพรรคการเมอืง 

ส.ส.แบบแบ�งเขตเลือกตั้ง
จำนวน 350 คน 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน 150 คน 

VOTE

ส.ส.แบบแบ�งเขตเลือกตั้ง
จำนวน 350 คน 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน 150 คน 

VOTE

ส.ส.แบบแบ�งเขตเลือกตั้ง
จำนวน 350 คน 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน 150 คน 

VOTE
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วนัปีใหม่ของแต่ละประเทศท่ัวโลก
ในช่วงค�ำ่คนืของวนัปีใหม่ ผูค้นจำกท่ัวโลกส่วนมำกก็มักจะออกไปงำนสังสรรค์กับเพือ่นๆ กับคนรกั หรือบำงคน 

ก็สังสรรค์อยูกั่บครอบครวัท่ีบ้ำนตวัเอง ซึง่งำนเฉลิมฉลองปีใหม่ของแต่ประเทศน้ันก็จะมีควำมแตกต่ำงกันออกไป  
ตำมควำมเชื่อท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมำเร่ือยๆ ผู้จัดท�ำขอน�ำเสนอ กำรฉลองปีใหม่ของประเทศต่ำงๆ มำให้ผู้อ่ำน  
ได้ทรำบกัน

ประเทศเดนมาร์ก

ประเพณีแปลกๆ ในวันปีใหม่ของประเทศเดนมาร์กก็คือ 
การปาถ้วยชามท่ีแตกได้ใส่ประตบู้านของเพ่ือนบ้าน ถ้าเป็นทีอ่ื่น 
คงได้มีเรื่องกันแน่ๆ แต่น่าแปลกว่าส�าหรับคนเดนมาร์กแล้ว 
กลับชื่นชอบให้มีคนมาปาจานชามใส่หน้าบ้านตัวเอง และ 
เมื่อหมดวันน้ัน บ้านไหนที่มีกองถ้วยชามที่แตกกองพะเนิน
หน้าบ้านมากท่ีสุดจะถือว่าบ้านน้ันจะโชคดีมากที่สุด เพราะ
หมายความว่าคนบ้านนั้นมีเพ่ือนและคนที่รักเยอะกว่าใครๆ 
นั่นเอง นอกจากน้ัน ชาวเดนมาร์กยังมีประเพณีการกระโดดลง
จากเก้าอี้ตอนเวลาเที่ยงคืนของวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย เชื่อกันว่า
เพื่อเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป

ตามธรรมเนียมกรีซนั้น นิยมร ้องเพลงอวยพรปีใหม่  
โดยเดก็ๆ จะร้องเพลงให้เพ่ือนบ้าน และคนในครอบครัว และจะ
ได้ของรางวัลเป็นขนมกลับมา และเมื่อเวลานับถอยหลังมาถึง 
คนกรีกจะดบัไฟทัง้หมด เพ่ือพอปีใหม่มาถึงจะได้เปิดตารบัปีใหม่
อย่างสดชื่น นอกจากนี้ จะมีการทานเค้กที่เรียกว่า “Vasilopita” 
ที่จะมีการซ่อนของเล็กๆ อาทิ เหรียญไว้ภายใน และใครก็ตาม 
ที่ตัดเค้กได้ส่วนนั้นไป ก็จะโชคดีไปตลอดทั้งปี 

ประเทศกรีซ

19 

สารบัญ



ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

คลองสวยทั่วไทย

ด้วยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินได้น�านโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ซึง่ก�าหนดเป็นนโยบาย
ส�าคญัในเรือ่งการพฒันาคคูลองเพือ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวและพกัผ่อนหย่อนใจ เร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนจัดภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงาม และเรือ่ง
การรกัษา ความสะอาดห้องน�า้สาธารณะต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน เพือ่มอบเป็นของขวญัปีใหม่ให้กับประชาชน 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

เรือ่งจากปก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จึงได้จัดท�าแนวทางการด�าเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวง
มหาดไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการด�าเนินโครงการ  
“คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น”

โดยให้จงัหวัดพิจารณาด�าเนนิการคัดเลอืกคคูลองท่ีมี
ศกัยภาพท่ีสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วและ
พักผ่อนหย่อนใจได้ในทุกจังหวัดเป็นต้นแบบอย่าง
น้อย 1 แห่ง โดยการคดัเลอืกคลองท่ีเชือ่มโยงกับสถาน
ทีส่�าคญัหรอืเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมอียู่เดมิ เช่น ตลาด
น�า้ เป็นต้น และให้เร่งรดัการพัฒนาคูคลองและพ้ืนท่ี
บริเวณริมคลองดังกล่าว ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและ
สวยงาม โดยการปลูกดอกไม้หรือไม้ประดับท่ีมีสีสัน
สวยงามตามสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรม
ล่องเรอืชมทศันยีภาพ และจดัสิง่อ�านวยความสะดวก
แก่นักท่องเท่ียวให้เหมาะสม ท้ังน้ี ในการด�าเนินการ
ต่างๆ ดงักล่าว ให้ยึดหลกัการทีใ่ห้ประชาชนและชมุชน
ในพ้ืนทีม่คีวามรู้ความเข้าใจ และเข้ามามส่ีวนร่วมใน
การด�าเนนิการให้มากทีส่ดุ  
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ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แนวทางการด�าเนินโครงการ  
"1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง มีถนนที่มีความ
สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี และประชาชนเดินทาง
สัญจรด้วยความปลอดภัย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส�ารวจและ 
คดัเลอืกถนนทีอ่ยู่ในพ้ืนท่ีทีเ่ป็นถนนอยู่ในความรบัผดิชอบ จ�านวน 1 สาย 
ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร กว้าง 3 - 6 เมตร โดยให้มีการปรับปรุง
ทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของ
ชมุชน ด้วยการรกัษาความสะอาดบรเิวณถนนให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย ดแูล
รกัษาสิง่แวดล้อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดบัสชีมพูเข้มหรอืสแีดง เช่น บวัตอง 
เฟ่ืองฟ้า ชมพูพันธ์ุทพิย์ เป็นต้น และไม้ยืนต้นประจ�าท้องถ่ิน/อ�าเภอ/จงัหวดั 
เช่น ทองกวาว เสลา จามจรุ ี เป็นต้น ให้ร่มรืน่และสวยงามทัง้สองข้างทาง 
ทัง้น้ี ในการด�าเนินการต่างๆ ดงักล่าว ให้บรูณาการร่วมกันทกุภาคส่วนด้วย
กระบวนการประชารฐั  
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แนวทางการด�าเนินโครงการ  
“ห้องน�้าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” 
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โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พัฒนาห้องน�า้
สาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ 
ห้องน�้าในส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โรงเรยีน ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สถานีขนส่ง อาคาร
อเนกประสงค์ ตลาด สวนสาธารณะ และสถานที่
ท่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือความพงึพอใจของประชาชน
และนกัท่องเทีย่ว โดยเน้นพัฒนาห้องน�า้สาธารณะ
ให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ 
ปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 แก่ประชาชน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ห้องน�้ำสะอำดและปลอดภัย



โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เดก็ปฐมวยั ท้องถิน่ไทย  
ผ่านการเล่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด�าเนนิการส่งเสรมิและ
สนบัสนนุให้เดก็ปฐมวัยภายในท้องถ่ิน มพัีฒนาการสมบรูณ์
ตามวัยครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
และสติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย  
ผ่านการเล่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ครอบคลมุ
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ โดยให้ อปท.  
ทุกแห่งพิจารณาด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ละ 1 แห่ง โดยพืน้ที ่
ท่ีจะก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต้องเป็นพ้ืนท่ี 
ทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ตดิตามความก้าวหน้าในการด�าเนนิการได้ท่ี
      กลุม่ facebook สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยท้องถ่ิน

งานของเราเพือ่ชาวท้องถิน่

“นายสุทธพิงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ มคีวามต้องการให้ศูนย์พฒันาเดก็เล็กของ 
อปท. มกีารจดัการเรียนการสอนและกจิกรรมท่ีมี
มาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการ
พฒันาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสตปัิญญา 
มีความพร้อมท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษา 
ข้ันต่อไป ให้เดก็สามารถเตบิโตเป็นทรัพยากรมนษุย์
ท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขับเคล่ือน "สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา" ใช้สวนป่า
เล่นในธรรมชาตเิป็นตวัสร้างคล่ืนสมอง มุง่หวงัให้ 
เด็กเล็กพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 
สติปัญญา เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า
ของประเทศชาต”ิ
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กจิกรรม "แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยก 
      ขยะอนิทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ได้จดัท�าโครงการ “ท้องถ่ินไทย  
ร่วมใจ ลดปรมิาณและคัดแยกขยะอนิทรย์ี หรอืขยะเปียก
ครัวเรือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณและคัดแยกขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ลดก๊าซเรือนกระจกที่ท�าให้เกิด
ภาวะโลกร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และภาครัฐ และลดมลพิษและแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะ 
น�าโรคต่างๆ โดยก�าหนดเป้าหมายตวัชีวั้ดความส�าเรจ็ ร้อยละ 100 
ภายในเดอืนธันวาคม 2561

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาสัมพันธ์ เชญิชวนให้
ทกุครวัเรอืน ด�าเนินการจดัตัง้ “ถงัขยะอนิทรย์ีหรอืขยะเปียก
ครวัเรอืน” ให้ครบทุกครวัเรอืนในพ้ืนที ่กรณีครัวเรือนหรือ สถานท่ี
ทีไ่ม่มพ้ืีนทีใ่นการด�าเนนิการจัดท�า “ถังขยะอนิทรีย์หรอืขยะเปียก
ครวัเรอืน” ได้เอง เช่น ชมุชนเมอืง ทาวน์เฮาส์ อาคารชดุ ให้ อปท.  
จดัให้มถัีงขยะเปียกรวมไว้ด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินสรุปการด�าเนินการคัดเลือก 
และจดัอนัดับจงัหวดัท่ีมกีารจดัท�า “ถงัขยะอินทรย์ีหรอืขยะเปียก
ครวัเรอืน” ทีม่ผีลการด�าเนินการครบทกุครวัเรอืน/อาคารสถานที่  
ทีจ่ดัท�าจดุรวบรวมขยะอนิทรย์ีหรอืขยะเปียกครวัเรอืน และจะมี
การก�าหนดการมอบรางวัลให้แก่จังหวัดท่ีมีการจัดท�า “ถังขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรอืน” ครบทกุครวัเรอืนในพ้ืนทีต่่อไป

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กำรจัดท�ำถังขยะอินทรีย์  
   และขยะเปียกในครัวเรือน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

วิธีจัดท�ำถังขยะอินทรีย์  
   และขยะเปียกในครัวเรือน
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โครงการ "มอืถอืเก่าไป ชีวติใหม่มา"  
     เพือ่มอบหนงัสือให้ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินร่วมกับส�านกัพิมพ์นานมบีุค๊ส์ 
และโครงการ “มือถอืเก่าไป ชวีติใหม่มา” จดัท�าโครงการ 
“มือถือเก่าไป ชวีติใหม่มา เพือ่มอบหนังสอืให้ศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก” อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทมอืถือเก่าท่ีเสยีแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทกุรุน่ ทุกย่ีห้อ 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศให้ได้ 3,000,000 เครือ่ง 
และน�าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีโดยจะน�ารายได้จากการรีไซเคิล 
ไปจดัหาหนงัสอืส�าหรบัเดก็และสือ่เพ่ือการศกึษาอืน่ ๆ มอบให้
ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีข่าดแคลน 
ในถ่ินทุรกันดาร จ�านวน 1,000 แห่ง ซึ่งสิ้นสุดการรับบริจาค 
ตามโครงการข้างต้นไปแล้ว เมือ่วันท่ี 31 สงิหาคม 2561 โดยมี
ยอดบรจิาคจ�านวน 420,000 เครือ่ง 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ได้จดัให้มพิีธีมอบโล่รางวัล 
องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นให้กับหน่วยงานและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มียอดบริจาคมือถือเก่า 
ตามเกณฑ์การได้รบัรางวัลรวม 1,131 แห่ง ในวันพฤหัสบดี
ที ่ 18 ตลุาคม 2561 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดรัีงสติ 
กรงุเทพฯ โดยม ีพลเอก อนพุงษ์  เผ่าจนิดา รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลโล่ประกาศ
เกียรตคิณุ 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเห็นว่า ยังมีประชาชนอีกจ�านวนมาก 
อยากร่วมบริจาคตามโครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จึงด�าเนินการโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให ้
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็” ระยะท่ี 2 ก�าหนดสิน้สดุโครงการ ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2561  
ซึ่งคาดว่าจะมียอดบริจาคเพิ่มขึ้นอีกจ�านวนหลายแสนเครื่อง

ๅ

2
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ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

10 จังหวัดที่มี สส. สูงสุด

กองกำรเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ในปี 2562 ท่ีใกล้จะมาถึง หมุดหมายทางการเมอืงท่ีส�าคญัของประเทศไทยคงหนีไม่พ้นกับการเข้าสู่โหมดของการเลือกตัง้ 
ท้ังในระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน หลังจากวนัท่ี 12 กันยายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่กฎหมายเลือก
ตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) และการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) โดยกฎหมายเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ส.ส.) จะมีผลบังคบัใช้เม่ือพ้น 90 วนั นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ในหมวดท่ี 4 มาตรา 50 ก�าหนดให้การไปใช้สิทธ์ิเลือกตัง้เป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย การเลือกตัง้ท่ีจะถึงน้ี  
คงคกึคกัน่าดกัูนเลยทีเดยีว เพราะหากนับการเลือกตัง้ปี 2557 สังคมไทยว่างเว้นจากการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกผูแ้ทนราษฎร  
(ส.ส.) มานานกว่า 5 ปีแล้ว

การเลือกตัง้ : ประชาธปิไตยในช่วงเปล่ียนผ่าน

นอกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่คนต่าง
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการเลือกบุคคลเพ่ือมา
ท�าหน้าที่ในฐานะ “ตัวแทน” ของประชาชนตามการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเสมือนเป็นปากเป็นเสียงสะท้อน 
ปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี และในช่วงเดือนธันวาคม 2561  
ก็มกีระบวนการสรรหาสมาชกิวุฒสิภา ในครัง้นีอ้าจจะดแูปลกห ู
แปลกตาและมีความเก่ียวโยงกับประชาชนน้อยกว่าครั้งก่อน 
เพราะตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
ได้ก�าหนดให้จ�านวนและท่ีมาของวุฒสิภาไว้สองช่วง คอื ช่วงท่ี 1  
ซึง่เป็นไปตามบทเฉพาะกาลทีก่�าหนดให้วฒุสิภามจี�านวน 250 คน  
ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
(คสช.) ถวายค�าแนะน�าโดยมาจากการด�าเนินการจัดให้มีการ
เลอืกสมาชกิวฒุสิภามาจากกลุม่อาชพีต่างๆ โดย การเลอืกกันเอง
ในระดบัอ�าเภอ จงัหวัด และการเลอืกของ กกต จ�านวน 50 คน 
และมาจากการคดัเลอืกของคณะกรรมการสรรหาสมาชกิวุฒสิภา
จ�านวน 194 คน รวมกับผูด้�ารงต�าแหน่งส�าคญัในเหล่าทพัต่างๆ
รวม 6 ต�าแหน่ง ได้แก่ ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหาร 
สูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชา 
การทหารอากาศ และผู ้ บัญชาการต�ารวจแห่งชาติและ 
สมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวจะมีวาระอยู่ได้ 5 ปี ในช่วงท่ี 2 คือ  
เมือ่พ้นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีม่พีระบรมราชโองการแต่งตัง้ 
ดังกล่าวแล้วให้วุฒิสภามีจ�านวน 200 คน ซึ่งมาจากการ 
เลอืกกนัเองของบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ ประสบการณ์
อาชพี ท�างานหรอืเคยท�างานด้านต่างๆ ทีห่ลากหลายของสงัคม  
โดยในการแบ่งกลุ ่มต้องแบ่งในลักษณะท่ีท�าให้ประชาชน 
ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้  
ในข้ันตอนก�าหนดให้มีการเลือกจากตัวแทนในระดับต่างๆ  
ตามโครงสร ้างการปกครองส่วนภูมิภาคและกลุ ่มอาชีพ  
เพ่ือท�าหน้าท่ีสมาชกิวุฒสิภาวาระหลงัจากสมาชกิวุฒสิภาชดุแรก
พ้นจากวาระการด�ารงต�าแหน่ง

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะใช้ระบบเลือกตั้ง
แบบจัดสรรปันส่วนผสม (Mixed Member Apportionment 
System หรอื MMA) ก�าหนดให้มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
จ�านวน 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ�านวน  
350 คน และ ส.ส.แบบบญัชรีายชือ่ 150 คน การเลอืกตัง้ครัง้นี้
จะใช้บตัรเลอืกตัง้ใบเดยีวเพ่ือเลอืกบคุคลทีช่ืน่ชอบเป็น ส.ส.เขต 
ขณะเดียวกันคะแนนท่ีเราเลือกบุคคลท่ีชื่นชอบในเขตของเรา  
(ไม่ว่าจะชนะหรอืแพ้) คะแนนจะถูกน�าไปให้พรรคของคนทีเ่ราเลอืก 
สงักัดอยู่เพ่ือน�าไปค�านวณจ�านวนทีน่ั่ง ส.ส. สงักัดแบบบญัชีรายชือ่ 
ของพรรคน้ันด้วย ท�าให้พรรคขนาดกลางท่ีส่งผูส้มคัรครบทกุเขต 
แม้จะไม่ชนะการเลือกต้ังแต่หากสามารถโกยคะแนนเสียงประชาชน
จากหลายเขตรวมกันก็อาจได้ ส.ส.บญัชรีายชือ่ได้ ขณะทีพ่รรค
ขนาดใหญ่หากต้องการจะคว้าเสียงข้างมากในสภาได้อย่างถล่มทลาย  
จ�าเป็นต้องได้ ส.ส. เขตให้มากท่ีสุด เพราะจ�านวน ส.ส.เขต 350 คน  
คือสมรภูมิหลักในการเลือกตั้งครั้งน้ี ขณะท่ีระบบเลือกต้ังใหม่ 
ส.ส. บญัชรีายชือ่เป็นเพียงผลพลอยได้จากคะแนนเสยีงประชาชน 
เพ่ือไม่ให้มีเสียงประชาชนตกหล่นจากการลงคะแนนเลือกตั้ง 
เพราะพรรคท่ีได้ ส.ส. เขตมาก ไม่ใช่จะได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
มากไปด้วยเสมอไป ด้วยเหตุน้ีเขตเลือกต้ังท้ัง 350 เขตจึงมี 
ความส�าคญัมากส�าหรบัทุกพรรคการเมอืง 

ส.ส.แบบแบ�งเขตเลือกตั้ง
จำนวน 350 คน 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน 150 คน 

VOTE

รู้ก่อนใครกฎหมายท้องถิน่
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ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กรอบระยะเวลำ 
กำรจัดกำรเลือกตั้ง

ส�าหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถ่ิน อาจจะไม่ค่อยมีข่าว 
ความเคลือ่นไหวปรากฏตามสือ่สารต่างๆมากนกั เพราะเน่ืองจาก
ตอนนียั้งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามญั 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน พ.ศ. .... ซึง่ตามกรอบเวลาในการพิจารณา 
ก็ใกล้จะเสรจ็สิน้แล้ว โดยหลกัการเน้ือหาส่วนใหญ่จะเป็นแนวทาง
เดยีวกนักับกฎหมายเลอืกตัง้ ส.ส. โดยมสีรปุประเดน็ส�าคญั เช่น 

1. ในการลงคะแนนเสียงยังคงใช้วิธีการลงคะแนนเสียงในรูป
แบบเดมิ คอืการใช้บตัรเลอืกตัง้ในการลงคะแนนเสยีง แม้จะมี 
การพูดถึงเรื่องการลงคะแนนเสียงโดยวิธีอ่ืน แต่ก็ยังไม่มี
การน�ามาใช้ในเรว็ๆน้ี 

2. เวลาการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ท้องถ่ินเป็นเวลา 08.00 น. 
ถึงเวลา 17.00 น.

3. กรณพีบบตัรเลอืกตัง้ปลอม ให้ถือเป็นบตัรเสยี 

4. กรณีการเสยีสทิธิการสมคัรรบัเลอืกตัง้ท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ได้ไป 
ใช้สทิธิเลอืกตัง้ท้องถ่ินในคราวท่ีผ่านมาน้ัน ก็ยังคงต้องเสยีสทิธิ 
ตามการสมัครรับเลือกตั้ง แต่ร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ิน 
มีบทบัญญัติให้การเลือกตั้งดังกล่าวสิ้นสุดลง เพ่ือให้ผู้ท่ี 
ไม่ไปใช้สิทธิในคราวที่ผ่านมาสามารถมีสิทธิรับเลือกต้ัง 
โดยให้เริม่นับใหม่ ซึง่เดมิสทิธิของบคุคลนัน้จะกลบัมาหลงัจาก 
การไปใช้สทิธิในการเลอืกตัง้ในครัง้นีก่้อน

5. ก�าหนดอายุของผู ้บริหารท้องถ่ิน กรณีกรุงเทพมหานคร  
และเมืองพัทยา เป็นอายุไม่ต�่ากว่า 35 ปี ส�าหรับองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวัด เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต�าบล
และเทศบาล อายุไม่ต�า่กว่า 30 ปี

6. วาระการด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารท้องถ่ิน ให้มวีาระด�ารงต�าแหน่ง 
ไม่เกิน 8 ปี หรอื ไม่เกิน 2 วาระ เพ่ือไม่ให้ผูบ้รหิารท้องถิน่
ผูกขาดอ�านาจ ขาดความกระตือรือร้น และให้คนรุ่นใหม ่
มโีอกาสเข้ามาท�างานในการพัฒนาท้องถ่ิน

7. การถูกจ�ากัดสทิธิกรณีไม่ไปใช้สทิธิเลอืกตัง้ท้องถ่ินเหมอืนกับ
การถูกจ�ากัดสทิธิกรณีไม่ไปใช้สทิธิเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน 
ราษฎร รวมทัง้จ�ากัดสทิธิการด�ารงต�าแหน่งรองผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
เลขานกุารผูบ้รหิารท้องถ่ิน ผูช่้วยเลขานกุารผูบ้รหิารท้องถ่ิน  
และประธาน ทีป่รกึษาหรอืทีป่รกึษาผูบ้รหิารท้องถ่ิน ตามกฎหมาย
จดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วย

8. เอกสารแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกต้ังท้องถ่ินใช้บตัรประชาชน 
หรอืบตัรประชาชนหมดอายุเท่านัน้ 

9. เมือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้ท้องถ่ินแล้ว ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ท้องถ่ิน
ไม่สามารถถอนการสมคัรได้

10. การจงูใจให้ผู้มสีทิธิเลือกต้ังลงคะแนนหรอืงดการลงคะแนน
ให้แก่ผูส้มคัรโดยวธีิการจดัท�า ให้ เสนอให้ สญัญาว่าจะให้
ทรัพย์สิน ผลประโยชน์หรือเงิน ตามกฎหมายการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ถือว่าเป็นความผิดมูลฐาน 
ตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิด้วย

11. เรือ่งการอ�านวยความสะดวกแก่คนพกิาร อาจจะมเีครือ่งมอื
ท่ีช่วยให้ผู้พิการสามารถลงคะแนนเสียงได้เอง หรือควรให้ 
ผูท้ีค่นพิการไว้วางใจหรอืคนทีค่นพิการน�ามาเป็นผูล้งคะแนน
เสยีงแทนผูพ้กิารได้

12. ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินจะต้องย่ืน
หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังรวมถึงหลักฐานการเสียภาษี
เงนิได้บคุคลธรรมดาเป็นเวลาตดิต่อกัน ๓ ปีนบัถึงปีทีส่มคัร
รบัเลอืกตัง้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อสรปุดงักล่าวนัน้ เป็นเพียงข้อสรปุภาพรวม
ของกฎหมายเลอืกตัง้ท้องถ่ินทีเ่กิดขึน้ ซึง่ในบางประเดน็อาจจะม ี
การพิจารณาทบทวนเพ่ือให้เป็นทียุ่ตใินการประชมุคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ ในคราวต่อไป โดยจะครบก�าหนดระยะเวลา 
การพิจารณาในวันที่ 3 มกราคม 2562 และหลังจากน้ันคงจะ 
ได้เห็นแล้วว่าหน้าตาของกฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินจะออกมา 
เป็นอย่างไร

ส.ส.แบบแบ�งเขตเลือกตั้ง
จำนวน 350 คน 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน 150 คน 

VOTE

ส.ส.แบบแบ�งเขตเลือกตั้ง
จำนวน 350 คน 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน 150 คน 

VOTE

ส.ส.แบบแบ�งเขตเลือกตั้ง
จำนวน 350 คน 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน 150 คน 

VOTE

ส.ส.แบบแบ�งเขตเลือกตั้ง
จำนวน 350 คน 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน 150 คน 

VOTE
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เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี 25 ตลุาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีได้เป็นประธานในพธีิ 
มอบรางวลัการจัดการขยะมูลฝอย จังหวดัสะอาด ระดบัประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ท่ีจัดขึน้โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย ผูบ้ริหารกระทรวงมหาดไทย  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กว่า 500 คน เข้าร่วมงานด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

พธิมีอบรางวลัการจดัการขยะมลูฝอย 
จงัหวดัสะอาด ระดบัประเทศ ประจ�าปี พ.ศ.2561

ท้องถิน่ดเีด่น
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กลุ่มจงัหวดัขนาดเล็ก "จงัหวดัล�าพนู"
กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดล�าพูน เน่ืองจาก 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดได้มีนโยบายและวิสัยทัศน ์
ทีช่ดัเจนในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวัด 
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาชน และ
เป็นจังหวัดที่ประกาศเป็น “ล�าพูนปลอดขยะเปียก  
ในปี 2560” และจังหวัดปลอดโฟมในปี 2561  
รวมท้ังการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มข้น  
และจริงจังในพื้นที่

ผลกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่น

ของจงัหวดัท่ีได้รับรางวลัจงัหวดัสะอาด ประจ�าปี 2561
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กลุ่มจงัหวดัขนาดกลาง "จงัหวดัเลย"

กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เลยมวิีสยัทัศน์ และนโยบายทีช่ดัเจน มกีารลงพ้ืนท่ีมาบรหิาร 
จัดการขยะร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน  
ผู้น�าท้องถ่ิน ผู้น�าท้องที่ วัด ภาคเอกชน โรงเรียน และ 
สถานประกอบการต่างๆ และองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่มี
การเก็บค่าธรรมเนียมและออกข้อบญัญัติแล้วเกือบทกุพ้ืนที่  
ผูบ้รหิารมคีวามใส่ใจในการลงมาบรหิารจดัการขยะร่วมกับ
ทุกภาคส่วน มกีารน�านวัตกรรมมาต่อยอดโดดเด่นกว่าทีอ่ืน่ๆ  
มกีารท�าข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที ่ไม่ว่าจะเป็น 
สถานศึกษา ภาคเอกชน ประชาชน ท้ังน้ีจังหวัดเลย 
ได้มีการแลกขยะน�ามาเป็นกองทุนจัดกับผู้เสียชีวิต และ 
มหีน่วยงานราชการท�า Zero Waste มกีารต่อยอดนวัตกรรม
น�าเอาใบตองมาท�าเป็นรูปทรง แทนการใช้โฟม 
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กลุ่มจงัหวดัขนาดใหญ่ "จงัหวดัลพบรีุ"

มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างดีครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก
ขยะต้นทาง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน
ทกุครวัเรอืนอย่างน้อย 4 ประเภท ดงันี ้ขยะอนิทรย์ี, ขยะทัว่ไป, ขยะรไีซเคิล  
และขยะอันตราย ส�าหรับการน�าขยะเศษอาหารได้มีการคัดแยก  
เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ โดยการจัดท�าปุ๋ย เพ่ือน�าไปเป็นสารปรับปรุงดิน 
เพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 

การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน�าไปจัดการตามประเภทของขยะมูลฝอย ต้ังแต่ 
ขยะมลูฝอยทัว่ไป ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตรายจากชมุชน ขยะพิษ ขยะตดิเชือ้  
และกากอุตสาหกรรม 

การให้มีการรวมกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่และการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนใหม่และตกค้างสะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด 
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ภายหลังเป็นข่าวโด่งดังไปท่ัวถึงการเตรียมอาหาร
ระดับเลอค่าให้เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา 
ต.ก�าแพง อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งมีน้องๆ เด็กๆ ท่ีมาเรียน
จ�านวน 65 คน (อายุ 3 - 5 ขวบ) พร้อมครู 4 คน แม้จะ
ได้ค่าหวัในการตระเตรียมอาหารและวตัถุดบิหวัละ 20 บาท  
แต่หน้าตาและสีสันของอาหารบวกกับความหลากหลาย  
มีท้ังของคาว ของหวาน และผลไม้ ชนิดครบ 5 หมู่  
เมนูไม่ซ�า้ในแต่ละเดอืน บ่งบอกถึงความใส่ใจในรายละเอยีด 
ของคุณครู ท�าให้ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ันมากยิ่งขึ้น  
จึงน�าอาหารมาโพสต์แชร์จนเป็นท่ีรู้จักและโด่งดังว่าท�าให้
จริงหรือ ส�าหรับอาหารที่น�ามาโพสต์และค่าอาหารที่ได้รับ
เป็นค่าหัวคนละ 20 บาทเท่านั้น

วันที ่15 พ.ย. 61 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณกิา บญุรอด ผูป้กครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ต.ก�าแพง อ.ละงู จ.สตูล 
ยอมรับว่า ตนได้เป็นคนโพสต์ภาพอาหารกลางวันของศูนย์ฯ 
เด็กเล็กท่ีคุณครูส่งมาให้ผู้ปกครองดูทุกวันในกลุ่มไลน์ จนเป็น 
กระแสดังในโลกโซเซียล มีท้ังกระแสในเชิงบวกและลบน้ัน 
ยอมรับว่าไม่ได้คิดมากอะไร แค่ต้องการโพสต์ให้ทุกคนได้ร่วม
ชื่นชมและรับรู ้ว่าน่ีคืออาหารท่ีมีสีสันหน้าตาน่ารับประทาน  
ที่ลูกสาววัย 4 ขวบของตน ซึ่งเป็นคนทานอาหารยากและ 
หลานอีก 1 คน ซึ่งเรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กฯ แห่งน้ีรับประทาน 
ทุกมื้อเท่ียง ทุกเมนูท่ีคุณครูสันสร้างไม่ได้เพ่ิงท�าในช่วงเดือนท่ี
โพสต์ขึน้โซเซยีล แต่ได้ท�ามาอย่างยาวนานและต่อเน่ือง

ผูป้กครองนกัเรยีนศูนย์เดก็เลก็ฯ ยอมรบัด้วยว่า เชือ่มัน่ในสิง่ที่
คณุครทุูกคนภายในศนูย์เดก็เลก็ปฏบิตัต่ิอบตุรหลานของพวกเขา  
การเผยแพร่ความสามารถเฉพาะตัวท่ีหลายคนอาจมองว่า 
ด้วยงบประมาณแค่หัวละ 20 บาทท�าได้ขนาดน้ีเลยเหรอ บวกกับ 
ความใส่ใจ ความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจจนท�าให้ลูกหลาน 
ของพวกตนมคีวามสขุและทานอาหารได้มากขึน้ พร้อมสารอาหาร 
ที่ครบครัน ด้วยเด็กเพียง 65 คน คุณครูอาจจะดูแลเด็ก 
อย่างท่ัวถึงและมเีวลาพอทีจ่ะมานัง่คดิเมนูท่ีหลากหลายให้เด็กๆ 
ซึ่งผู้ปกครองทุกคนจะรับทราบความเคลื่อนไหวอาหารทุกมื้อ 
มาโดยตลอด

อาหารเลอค่าเทียบ รร.นานาชาติ 
ราคา 20 บาท 
ศูนย์พฒันาเดก็สตลูท�าได้ คว้ารางวลั3ปีซ้อน

ท้องถิน่น่าอยู่
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อาหารศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านท่าแลหลา
คว้ารางวลั 3 ปีซ้อน

ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ต.ก�าแพง  
อ.ละงู จ.สตูล อยู่ภายในการบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลก�าแพง ล่าสุดได้รับรางวัลมาตรฐานจากสุขาภิบาล 
3 ปีซ้อนระดับจังหวัด มีนางสาวฝาตีม๊ะ รายา เป็นหัวหน้า 
ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านท่าแลหลา ท่ีใส่ใจและควบคมุการท�าเมนู 
อาหารกลางวันเด็กๆ ทุกมื้อ โดยให้สัมภาษณ์ว่าท�ามานาน 
หลายปีแล้ว แต่จะโพสต์ให้ผูป้กครองและผูบ้รหิารคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเท่านั้น ไม่คิดว่าผู้ปกครองจะน�าภาพ 
ที่ถ่ายเข้ากลุ่มไปโพสต์ ซึ่งเมนูต่างๆ ตลอดทั้งเดือนจะไม่ซ�้ากัน 
คิดและหาเมนูแปลกๆ มาจากเน็ตและหนังสือ เน่ืองจากตน 
เป็นคนที่ชื่นชอบการท�าอาหารอยู่แล้ว โดยนักเรียนทุกคน 
จะมีส่วนร่วมคิดด้วยว่าอยากกินอะไร และคิดเสมอว่าเด็กๆ  
ทกุคนก็เสมอืนลกูหลาน อยากให้ทานอาหารท่ีหลากหลาย

นายปฐมพงษ์ จิ้วจวบ อีกหน่ึงผู้ปกครอง ก็ยอมรับว่า ส่ิงท่ี 
ทางศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ท�าเป็นเรือ่งท่ีดีและน่าชืน่ชม เพราะอาหาร 
บางอย่างทางครอบครัวก็ไม่เคยท�าให้เด็กทาน รวมทั้งผลไม ้
บางชนิด อย่างเช่นลูกพลับ ลูกๆ ก็จะมาเล่าว่าแต่ละวัน 
ไปทานอะไรมา และทานข้าวหมดเกือบทุกครั้ง และยังได้ทาน 
ผลไม้แปลกๆ ทั้งตามฤดูกาลที่คุณครูจัดมาให้ คุณครูท�าให ้
ทางผู ้ปกครองมีความเชื่อมั่นมากย่ิงขึ้น จากการปฏิบัติกับ 
ลกูของพวกตนเสมอืนลกูหลานของเขาเอง เหน็ได้จากการใส่ใจ 
ในการตระเตรยีมอาหารการกิน

น.ส.ฐานศิา สาเบด นกัวิชาการสาธารณสขุช�านาญการ เล่าว่า 
ได้ให้ความช่วยเหลอืในการให้ข้อมลูด้านอนามยัทุกด้าน รวมทัง้
การตระเตรยีมอาหารให้ถูกหลกัอนามยัมสีารอาหารครบ 5 หมู่
และถูกต้องตามโภชนาการและวัยของเด็กนักเรียน โดยจะเน้น 
ในการให้รับประทานอาหารทะเล อาหารที่มีอยู ่ในพ้ืนถ่ิน  
รวมทั้งการใส่ใจในเรื่องความสะอาด วัตถุดิบทุกชนิดท่ีใช้  
ซึง่จะให้ค�าปรกึษาโดยตลอดเน่ืองจากทางศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ท่ีน่ี 
มคีวามสนิทสนมกับชมุชนเป็นอย่างดี

นางส�าลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลก�าแพง  
ให้สมัภาษณ์ว่า หลงัมอบนโยบายให้ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ทัง้ 6 แห่ง  
ซึ่งมีนักเรียน กว่า 300 คน ทุกศูนย์ต้องรายงานความคืบหน้า 
ทุกวัน ให้ผูบ้รหิารและคณะกรรมการทราบ เก่ียวกับการเตรยีมอาหาร

ทกุมือ้ให้นกัเรยีนประจ�าศนูย์ว่าในแต่ละวันได้เตรยีมอาหารอะไร 
ให้เด็กๆ ทาน ซึ่งงบ 20 บาทก็ไม่มากอะไร ท่ีเหลือต้องอยู่ที ่
การบรหิารจดัการของแต่ละศนูย์ว่าจะซือ้หาวัตถุดบิมาจากไหน  
โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลาก็บริหารได้ดี  
โดยได้รบัความร่วมมอือย่างดจีากชมุชนด้วยในการซือ้หาวัตถุดบิ
ในพ้ืนท่ีในราคาท่ีเหมาะสม จนได้รับรางวัลมาตรฐานจาก
สขุาภบิาล 3 ปีซ้อนระดบัจงัหวัด

น.ส.ฝาตีม๊ะ รายา หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา 
ต.ก�าแพง อ.ละง ูจ.สตลู เล่าว่า ส่วนตวัตนก็ดใีจทีผ่ลลพัธ์จากการ 
เตรียมอาหารกลางวันให้เด็กๆ ผู้ปกครองชื่นชอบ ซึ่งทางศูนย์ฯ 
ได้ท�ามานานกว่า 2 ปีแล้ว จดุเริม่ต้นส่วนตัวเป็นคนชอบท�าอาหาร
และตกแต่งอาหารให้สวยงามอยู่แล้ว จงึคดิว่าหากน�าความชืน่ชอบนี ้
มาท�าให้เด็กๆ คงจะชื่นชอบโดยเฉพาะเด็กๆท่ีทานข้าวยาก 
พร้อมกนันีท้างศนูย์ฯได้ร่วมโครงการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก 
มีน�้าหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงคิดค้นเมนูที่หลากหลาย 
ในแต่ละเดือนจะไม่ซ�้ากันให้เด็กๆ ได้ทาน พร้อมส่งรายงาน 
ความเคลือ่นไหวให้ผูป้กครองและผูบ้รหิารทราบทกุวัน

เมนูอาหารจะคิดกันสัปดาห์ละครั้งโดยค้นหาจากหนังสือ  
และทางอนิเตอร์เน็ต และมกีารสอบถามเด็กๆ ว่าอยากทานอะไร 
เพ่ือให้เขาได้มส่ีวนร่วม โดยส่วนใหญ่เดก็ๆ ก็จะชอบประเภทเส้น 
ในหน่ึงมื้อก็จะมีสารอาหารครบท้ัง 5 หมู่ ผลไม้อย่างลูกพลับ  
หรือผลไม้ประจ�าถิ่นอย่างลูกตะลิงปิง ก็น�ามาให้ทานและ 
จะบอกให้เด็กๆ ได้รู ้จัก ผักก็จะตกแต่งให้สวยงามท�าเป็น 
รูปหัวใจบ้าง ดอกไม้บ้าง บางครั้งก็มีเมนูอาหารต่างชาติ  
ผดัสปาเก็ตตี ้โดยจะค�านงึถึงความสะอาด ใหม่สด สสีนัท่ีสวยงาม
ดึงดูดให้เด็กๆ อยากทานอาหาร ซึ่งก็ไม่ได้ตกแต่งสวยเหมือน
อย่างในรปูทีโ่พสต์สกัเท่าไหร่เพราะน่ันเป็นการโพสต์ให้ผูบ้รหิาร 
และผูป้กครองได้ทราบเมนูในแต่ละวัน แต่เดก็ๆ จะได้รบัประทาน
อาหารตามท่ีโพสต์จริงในสัดส่วนท่ีพอเหมาะ หากเด็กคนไหน
อยากจะขอเตมิก็สามารถเตมิได้อย่างสบาย
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ยัง่ยนืจากประโยชน์สุขด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง :  
หนึง่ทศวรรษคร่ึงแห่งการวจิยัเพือ่ขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีง  
(2547 – 2559) 
ผู้แต่ง ศ. ดร.อภชิยั พันธเสน
ส�านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 

“ย่ังยืนจากประโยชน์สุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” เล่มน้ี 
เป็นอีกก้าวของการขับเคล่ือนสังคมภูมิปัญญา และการพัฒนา
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในรปูแบบการท�าวิจยัเพ่ือน�าไปใช้ได้จรงิ ทัง้ในภาคธุรกิจ  
ภาครัฐ และภาคประชาชน เพ่ือให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ 
เป็นหลกัในการด�าเนนิชวิีตและการปฏบิตังิานให้เกิดประโยชน์สขุ”  
ค�านิยมโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

2

รายงานวจิยั สิทธใินการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐ  
อย่างเสมอภาคกนั: ศึกษากรณปีระเทศฝร่ังเศส
ผู้แต่ง เอกสทิธ์ิ วนิิจกุล 
สถาบนัพระปกเกล้า

รายงานวิจัยดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้าง 
ความเข ้มแข็งทางด ้านสิทธิเสรีภาพและการมีส ่วนร ่วม 
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ 2559 โดยม ี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู ้เก่ียวกับสิทธิทางสังคม 
เชิงวัฒนธรรม อันน�าไปสู ่การลดความเหลื่อมล�้าและสร้าง
ความเข้มแข็งในการรักษาสิทธิตามกฎหมาย ผู้จัดท�ารายงาน
ได้ถ่ายทอดเรื่องราวท่ีเก่ียวกับหลักความเสมอภาคในการได้รับ 
บริการสาธารณะจากรัฐของประเทศฝรั่งเศส และหลัก 
ความเสมอภาคในประเทศไทยในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน

4

3
5

ท้องถิน่รกัการอ่าน แนะน�าหนงัสือน่าสนใจ
ในห้องสมดุ สถ.

วถิไีทยในอาเซียน
ผู้แต่ง ปิยมติร ปัญญา
ส�านักพิมพ์มตชิน

เจาะลึกเร่ืองราวต่างๆ ของ
เพ่ือนบ้าน อาทิ การกลับมาของ 
The Lady ออง ซาน ซ ูจ ีไขความลบั 

ของผูน้�าเผดจ็การอย่าง ตาน ฉ่วย, ปัญหาคนไร้รฐัในพม่า ไล่เรยีง
มาจนถึงอินโดนีเซียกบัปัญหาการคอรปัชัน่ ทียื่ดเย้ือมานาน จนถึง
ระบบเศรษฐกจิที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของประเทศเวียดนาม

กระบวนการออกแบบชุมชนเมอืง  
Urban Design Process 
ผู้แต่ง ระหตัร โรจนประดษิฐ์
ส�านักพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หนังสือที่กล่าวถึงกระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง 
ทีม่คีวามหลากหลายด้านหลกัทฤษฎี ตลอดจนองค์ประกอบของ 
การออกแบบเมือง การใช้ท่ีดิน รูปแบบอาคาร องค์ประกอบ
ภายนอกอาคาร ท่ีว่างสาธารณะ และอืน่ๆ อันเป็นองค์ประกอบ
ด้านกายภาพทีน่กัผงัเมอืงควรใส่ใจให้ความละเอยีด เพ่ือคุณค่า
ด้านการใช้งานของผูใ้ช้ในพ้ืนท่ีเมอืง เพ่ือความเป็นเมอืงท่ีน่าอยู่
และย่ังยนื คณุค่าของหนังสอืเล่มน้ีจะน�าไปสูแ่นวทางการพัฒนา
เมือง และการออกแบบเมืองที่เหมาะสมโดยนักผังเมืองรุ่นใหม่

 

Big Data, A Revolution that big data  
will transform How we live, work, and think
ผู้แต่ง Viktor Mayer-Schotiberger and Kenneth Cukier
ส�านักพิมพ์ An Eamon Dolan Book

หนังสือเล่มแรกท่ีพูดถึง Big Data สิ่งท่ีก�าลังเขย่าโลก 
อยู่ในขณะน้ี ผูเ้ขยีนทัง้สองท่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญ ในเรือ่ง Big Data 
ซึง่พยายามจะอธิบายว่า Big Data คอือะไร และมนัจะเปลีย่น
ชวิีตของคณุได้อย่างไร และเราควรท�าอย่างไรท่ีจะปกป้องตวัเอง
จากภยัคกุคามนัน้
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แนวทาง ข้อหารือ กฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ�าปี 2559-2560
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินได้จดัพิมพ์หนงัสอื “แนวทาง 
ข ้อหารือ กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ�าปี 2559-2560” ซึ่งได้
จัดท�าเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บุคลากรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ใช้เป็นคู่มือในการให้ค�าแนะน�า ปรึกษา และตอบข้อหารือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โดย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือ 
สั่งการ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นท่ีส�าคัญ ๆ ท่ีก�าลังเป็นท่ีสนใจ ทันสมัยและครอบคลุม 
รวมถงึประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาอปุสรรคท่ีพบบ่อย เพ่ือให้การปฏบิตัิ 
หน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

6

การกระจายอ�านาจ 
และประชาธปิไตยในประเทศไทย 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ วฒุสิาร ตนัไชย 
สถาบนัพระปกเกล้า

ผู ้แต ่งน�าเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจาย 
อ�านาจ (Decentralization) การบริหารปกครองท้องถิ่น (Local  
Governance) ประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local Democracy) ที่ม ี
ความเก่ียวข้องกันและมีหลายประเด็น/เน้ือหาที่ทับซ้อนกัน  
โดยการกระจายอ�านาจจะให้ความสนใจต่อการกระจายอ�านาจใน
หลายมติลิงสูท้่องถ่ิน ส่วนการบรหิารปกครองจะให้ความส�าคญั 
ต่อรูปแบบการบริหารปกครองแบบใหม่ที่ต ้องสอดรับกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของท ้องถ่ินที่ เ ก่ียวพันกับ 
หลายภาคส ่ วนและใส ่ ใจประ เ ด็นป ัญหาเฉพาะส ่ วน
ประชาธิปไตยท้องถ่ินให้ความส�าคญัต่อการสร้างประชาธิปไตย
ที่ประชาชนปกครองตนเองที่เอื้อต่อการบริหารปกครอง

 

7

9

8

10

Waste Management  
Practices second Edition 
ผู้แต่ง John Pichtel 
ส�านักพิมพ์ CRC Press

How to be civil servant
ผู้แต่ง Martin Stanley
ส�านักพิมพ์ Biteback Publishing

หนังสือท่ีเป็นไกด์บุ ๊คส�าหรับข้าราชการพลเรือนเล่มแรก 
ของประเทศอังกฤษ มีเนื้อหากล่าวถึง การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกฝนทักษะในการ
ตดิต่อสือ่สาร และการตอบสนองอย่างมอือาชพี อกีท้ังตัง้ค�าถาม
ในประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งในเรื่องของเทคนิคการท�างานและ
ประเด็นทางศีลธรรม เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้จากประเทศอื่น
เพ่ือน�ามาปรบัใช้กบัประเทศไทยได้

Planning Local Economic Development,  
Theory and Practice Fifth Edition
ผู้แต่ง Nancey Green Leigh & Edward J. Blakely
ส�านักพิมพ์ SAGE

หนังสอืทีอ่ธิบายถึงทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิน่  
ความท้าทายและโอกาสในการเผชิญหน้ากับเมืองสมัยใหม่  
โดยในฉบบัพิมพ์ครัง้ที ่ 5 น้ี ผูเ้ขยีนได้เพ่ิมเตมิเน้ือหาในประเดน็ 
ท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์ Social Network รวมถึงความส�าคัญ 
ของการออกแบบเมือง และการยกตัวอย่างการด�าเนินการ 
ความร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชน “Public-Private Partnership” 
และกรณีศกึษาท่ีน่าสนใจมากมาย

หนังสือพูดถึงประเภทของขยะมลูฝอย 3 ประเภท Hazardous,  
Municiplal, and Industrial และยังมีเน้ือหาครอบคลุมถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร กรอบท่ัวไปในการ
จดัการขยะในข้ันตอนต่างๆ เช่น การขนย้าย การจดัเก็บ การก�าจดั  
มกีารยกตวัอย่างจากข้อมลูในพ้ืนทีจ่รงิ เป็นต�าราท่ีเหมาะส�าหรบั
ใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ
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สาระน่ารู้

วนัปีใหม่ของแต่ละประเทศท่ัวโลก
ในช่วงค�า่คนืของวนัปีใหม่ ผูค้นจากท่ัวโลกส่วนมากก็มักจะออกไปงานสังสรรค์กับเพือ่นๆ กับคนรัก หรือบางคน 

ก็สังสรรค์อยูกั่บครอบครวัท่ีบ้านตวัเอง ซึง่งานเฉลิมฉลองปีใหม่ของแต่ประเทศน้ันก็จะมีความแตกต่างกันออกไป  
ตามความเชื่อท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาเร่ือยๆ ผู้จัดท�าขอน�าเสนอ การฉลองปีใหม่ของประเทศต่างๆ มาให้ผู้อ่าน  
ได้ทราบกัน

ประเทศเดนมาร์ก

ประเพณีแปลกๆ ในวันปีใหม่ของประเทศเดนมาร์กก็คือ 
การปาถ้วยชามทีแ่ตกได้ใส่ประตบู้านของเพ่ือนบ้าน ถ้าเป็นท่ีอืน่ 
คงได้มีเรื่องกันแน่ๆ แต่น่าแปลกว่าส�าหรับคนเดนมาร์กแล้ว 
กลับชื่นชอบให้มีคนมาปาจานชามใส่หน้าบ้านตัวเอง และ 
เมื่อหมดวันน้ัน บ้านไหนที่มีกองถ้วยชามที่แตกกองพะเนิน
หน้าบ้านมากท่ีสุดจะถือว่าบ้านน้ันจะโชคดีมากท่ีสุด เพราะ
หมายความว่าคนบ้านนั้นมีเพ่ือนและคนที่รักเยอะกว่าใครๆ 
นั่นเอง นอกจากน้ัน ชาวเดนมาร์กยังมีประเพณีการกระโดดลง
จากเก้าอี้ตอนเวลาเที่ยงคืนของวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย เชื่อกันว่า
เพื่อเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป

ตามธรรมเนียมกรีซนั้น นิยมร ้องเพลงอวยพรปีใหม่  
โดยเดก็ๆ จะร้องเพลงให้เพ่ือนบ้าน และคนในครอบครวั และจะ
ได้ของรางวัลเป็นขนมกลับมา และเมื่อเวลานับถอยหลังมาถึง 
คนกรีกจะดับไฟท้ังหมด เมื่อปีใหม่มาถึงจะได้เปิดตารับปีใหม่
อย่างสดชื่น นอกจากนี้ จะมีการทานเค้กที่เรียกว่า “Vasilopita” 
ท่ีจะมีการซ่อนของเล็กๆ อาทิ เหรียญไว้ภายใน และใครก็ตาม 
ที่ตัดเค้กได้ส่วนนั้นไป ก็จะโชคดีไปตลอดทั้งปี 
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ในวันปีใหม่คนญี่ปุ่นก็จะสวมชุดประจ�าชาติ หรือชุดกิโมโน 
(ผู้หญิง) ผู้ชายก็สวมฮาโอริกับฮากามะออกไปไหว้พระกัน 
ตามวัดหรือศาลเจ้า และมีการเขย่าระฆัง ให้ดัง 108 ครั้ง 
เพ่ือไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปขนมประจ�าวันปีใหม่ของคนญ่ีปุ่นคือ
ขนมโมจิที่ท�าจากข้าว นอกจากน้ียังมีการให้เงิน แบบเดียวกับ 
แต๊ะเอียของคนจีน 

ชาวอังกฤษนิยมร่วมนับถอยหลังกันท่ีริมแม่น�้าเธมส์ หรือ
จากลอนดอน อาย เพ่ือจะได้รอฟังเสียงนาฬิกาบิ๊กเบนตีบอก
เวลาเท่ียงคนืตรง บางส่วนอาจไปรวมกันท่ีจตรุสัทราฟัลการ์ หรอื
พิกคาดิลลี ร่วมกันร้องเพลง "Auld Lang Syne" (ออลด์ ลัง เซน)  
ซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองเก่าแก่ของชาวสก็อต 

ที่สเปน และประเทศที่พูดภาษาสเปนเป็นหลัก จะมี
วัฒนธรรมในการทานองุน่ 12 ลกู ในเวลาเทีย่งคนืก่อนขึน้ปีใหม่ 
เพ่ือให้แต่ละเดอืน เป็นจ�านวน 12 เดอืนทีจ่ะเข้ามานัน้มแีต่เรือ่งดีๆ   
โชคดเีข้ามา โดยทกุครัง้ท่ีนาฬิกาตหีน่ึงครัง้ ต้องทานให้หมด 1 ลกู  
จนครบ 12 ครั้ง 

จะมีงานเทศกาลอันตรายที่ชื่อว ่า 
Hogmanay ท่ีจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม
ของทุกๆ ปี ในเทศกาลนี้ชายหนุ่มจะมีการ 
เดินขบวนโดยถือลูกบอลไฟไว้ด้วย และ
หมนุหรอืแกว่งลกูบอลไฟนัน้ไปรอบๆ ตวัเอง  
เทศกาลน้ีมีความเป็นมายาวนานตั้งแต ่
ในสมัยยุคไวกิ้งเลยทีเดียว

ประเทศสกอตแลนด์

ประเทศญีปุ่น่

บรรดาสาวโสดในประเทศไอร์แลนด์จะรอคอยคืนวันปีใหม่
เป็นพิเศษ เพราะวันน้ีเชือ่กันว่าจะเป็นวันทีน่�าพาคนรกัให้เข้ามา 
ในชีวิต สาวชาวไอร์แลนด์จะวางใบมิสเซิลโท (mistletoe) ไว้ใต้
หมอน เพ่ือเป็นการอธิฐานว่าปีนี้ขอให้ได้เจอกับสามีในอนาคต 
นอกจากนั้นยังเชื่อว่าใบมิสเซิลโทจะช่วยขจัดโชคร้ายด้วย

ประเทศไอร์แลนด์
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