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เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

 นายภูดิท รักษาราษฎร ์  

นายกเทศมนตรตี�าบลรษัฎา  จดักิจกรรม

รับฟัง และแก้ไขปัญหาเพื่อคืนความสุข

ให้ประชาชน ในวนัที ่๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 

ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

เ พ่ือการปฏิรูปเทศบาลต�าบลรัษฏา  

ชั้น ๓ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

เป็นจ�านวนมาก

รับฟัง และแก้ ไขปัญหาเพื่อ 
คืนความสุขให้ประชาชน

 เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ที่ผ่านมา นายสนทรรศน์  พีรดนย์โกเศส 

รองนายกเทศมนตรีต�าบลรัษฎา เป็น

ประธานในการประชุมหารือการรณรงค์

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่

เขตเทศบาลต�าบลรัษฎา ณ ห้องประชุม

ชั้น ๕ ส�านักงานเทศบาลต�าบลรัษฎา

ประชุมรณรงค์ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด

 เทศบาลต�าบลรษัฏา ร่วมกับ ศูนย์

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

อ�าเภอเมืองภูเก็ต (ศพส.อ.เมืองภูเก็ต) จดั

กิจกรรมค่ายสร ้างดาวเด ่นเป ็นคนดี ข้ึน 

ระหว่าง วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม  – ๑ สงิหาคม ๒๕๕๗ 

ณ ส�านักศึกษาธิการภาค ๑๐ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต

ค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี



	 ดอกผลจากความมุ่งม่ันของเทศบาลต�าบลรัษฎา	 
ในอนัท่ีจะพฒันาต�าบลรัษฎาให้ก้าวเดนิไปข้างหน้า	 และเป็นย่างก้าว
แห่งความมั่นคง	แข็งแรง	แม้ทุกคนต้องทุ่มเทกับงานอย่างหนัก	
แต่เมือ่เทียบกับความส�าเร็จท่ีสามารถท�าให้โครงการต่างๆ	 เกิดข้ึน
เป็นโครงการทีพ่ฒันาและสร้างความสขุให้แก่ชาวรัษฎา	นบัว่าเป็น
ความคุ้มค่าที่ต้องเหน็ดเหนื่อยแลกมา
	 รัษฎาสัมพันธ์ฉบับนี้เราจึงยังคงให้ความส�าคัญกับ
กิจกรรมต่าง	ๆ 	ทีเ่กิดข้ึนตลอดห้วงระยะเวลา	๓	เดอืน	ท้ังกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับเยาวชน	การเรียนการศึกษาของเยาวชนก�าลังส�าคัญ
ในการพัฒนาต่อไปในอนาคตของต�าบลรัษฎา	ตลอดจนกจิกรรม
ของผู้สูงอายุและที่ส�าคัญ	“วันแม่แห่งชาติ”	เทศบาลต�าบลรษัฎา
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ ้า 
พระบรมมราชินีนาถ	โดยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ			
	 ฉบับส่งท้ายฉบับนี้	นายกฯ	ภูดิท	ยังได้บอกกล่าวเรื่อง
โครงการเด่นในปีงบประมาณ	๒๕๕๗	ว่าได้ด�าเนินการพัฒนาใน
ส่วนใด	 และอย่างไร	 พิสูจน์ได้จากความอยู่ดีมีสุขของพี่น้อง 
ชาวรัษฎาทกุท่าน	เน้นย�า้กันเป็นประจ�าและตลอดมาส�าหรับท่านใด
ทีมี่ปัญหาเดอืดร้อน	ร้องเรียนร้องทุกข์	สามารถบอกกล่าวแจ้งเตอืน
กันได ้ตลอดที่	หมายเลขโทรศัพท์	๐-๗๖๕๒-๕๗๗๙-๘๕	 
พวกเราชาวเทศบาลต�าบลรัษฎายินดีรับใช้ด้วยใจ		

            ยินดีอย่างยิ่งครับ 

 

              ( นายเดชาคนี ลีลานนท์ )

                                         ปลัดเทศบาลตำาบลรัษฎา

เทศบาลตำาบลรัษฎา อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

๑๗/๕๘ หมู่ที่ ๓ ถนนรัษฎานุสรน์ 

ตำาบลรัษฎา อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 

โทรศัพท์  

โทรสาร   

เว็บไซต์

๐๗๖-๕๒๕๗๗๙-๘๕ 

๐๗๖-๕๒๕๗๘๘ 

www.rasada.go.th

นายภูดิท รักษาราษฎร์ 

นายภาวัต ศุภสุวรรณ 

นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส 

นายสุทัศน์ หงษ์บุตร 

นายธนนที อภิชาตตระกูล 

นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์  

นายกเทศมนตรีตำาบลรัษฎา 

รองนายกเทศมนตรีตำาบลรัษฎา 

รองนายกเทศมนตรีตำาบลรัษฎา 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำาบลรัษฎา 

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำาบลรัษฎา 

ประธานสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา 

และสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎาทุกท่าน 

ปลัดเทศบาลตำาบลรัษฎานายเดชาคนี ลีลานนท์

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลตำาบลรัษฎา

รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลต�าบลรัษฎา

เจ็บ - ป่วย 
ฉุกเฉิน

ร่วมคิด ร่วมทำ� แสดงคว�มคิดเห็น

๐๗๖ - ๕๒๕-๖๐๐

ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

และปัญหาความเดือดร้อน

เจ้�ของ

ที่อยู่

ที่ปรึกษ�

บรรณ�ธิก�ร

ผลิตโดย

ง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

โทรศัพท ์  ๐๗๖-๕๒๕๖๐๐

รับแจ้งเหตุ  ๒๔ ชั่วโมง

๑

โทรได้ทันที ๐๗๖ ๕๒๕๖๗๙-

บทบรรณาธิการ



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์๒

พัฒนา รัษฎา สู่ความสมดุล และยั่งยืน

นายกภูดิท : “ปีงบประมาณ ๕๗ ถือเป็นปีแห่งการร่วมแก้ปัญญา

อย่างจริงจังของเทศบาลต�าบลรัษฎากับชุมชน ปัญหาท่ีกระทบ 

และสร้างความเดือดร้อนหนีไม่พ้น น�้าท่วมซ�้าซากในหลายพ้ืนท่ี  

แต่อย่างท่ีกล่าวไปความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่พร้อมใจกัน

เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาร่วมกับเทศบาล ถือเป็นนิมิตรหมายท่ีดี  

ถึงความสามัคคีที่เกิดขึ้นในต�าบลรัษฎาเราแห่งนี้”

วิสัยทัศน์นายก

รัษฎาสัมพันธ์ : “ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

มีแนวทางในการพัฒนาต�าบลรัษฎาอย่างไรบ้าง”

รัษฎาสัมพันธ์ : “พื้นที่ใดบ้างที่ประสบปัญหาน�้าท่วม 

และแก้ไขอย่างไร” 

	 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาต�าบลรัษฎา	ภายใต้นโยบายของ	นายภูดิท  รักษาราษฎร์ 
นายกเทศมนตรีต�าบลรัษฎา	 คือการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวรัษฎาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น	

มีความสะดวกสบาย	โครงสร้างพื้นฐาน	น�้าไฟ	ถนน	เข้าทุกพื้นที่	ประชาชนมีอาชีพ	และรายได้ที่

เพียงพอ	ดูแลและบริการด้านสวัสดิการอย่างท่ัวถึง	ตลอดจนการศึกษาของเด็ก	 และเยาวชน

อันเป็นพลังส�าคัญในการขับเคล่ือนต�าบลรัษฎาสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคต	เหล่าน้ีคือการ

สร้างต�าบลรัษฎาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗	 เทศบาลต�าบลรัษฎา 

มุ่งสร้างความเจริญเพื่อให้เข้าถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน	 การแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

อย่างจริงจัง	 รวมไปถึงการสร้างศูนย์เด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่	 และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แหลมตุ๊กแก	 ปูพืน้ฐานการศกึษาแก่เดก็	 ๆ	 เพือ่ผลิตบณัฑติน้อยทีมี่คุณภาพ	 สูส่ถานศกึษาต่อไป	

เหล่านี้	คือภารกิจส�าคัญท่ีด�าเนินการ

นายกภูดิท : “พ้ืนทีท่ีป่ระสบปัญหาน�า้ท่วมมกัเป็นท่ีเดมิ ๆ หรอืบรเิวณ

ที่มีสิ่งปลูกสร้าง แต่กระน้ันเราได้รับความอนุเคราะห์จากหลาย ๆ 

ท่านในการบริจาคท่ีดินและให้พ้ืนที่แก่ทางเทศบาลได้แก้ไขปัญหา

น�้าท่วมนี้ อาทิ ชุมชนนาหลวง หมู่ที่ ๓ เราได้รับความอนุเคราะห์

ที่ดินจากคุณพิภพ แผงจากจาง ให้วางท่อระบายน�้าและใช้เป็น

ถนนเพ่ือเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อกีหนึง่ช่องทาง ถือเป็นการ

แก้ปัญหาทัง้เรือ่งของน�า้ท่วมและการจราจรเมือ่ผูป้กครองมาส่งบตุร

หลานยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อีกทาง หนึ่งความร่วมมือจากภาค

ประชาชนที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง  ด้วยงบประมาณ ๘,๒๓๕,๐๐๐ บาท 

รวมถึงการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในบริเวณหน้าส�านักงานเทศบาล 

ถือว่าเป็นพ้ืนที่ซ�้าซากและแก้ปัญหานี้มายาวนาน ซึ่งขณะน้ีเราได้

ท�าการขยายครูะบายน�า้และเชือ่มต่อจากคูระบายน�า้เดมิ เพ่ือให้น�า้ไหล

สะดวกและไหลผ่านออกสูท่ะเลได้อย่างรวดเรว็ เช่นกันทางเทศบาลฯ 

ได้รบัการอนุเคราะห์ท่ีดนิจากคุณอภริกัษ์ วานิช รวมงบประมาณ

ท่ีใช ้ไป ๑,๑๓๑๐,๐๐๐ บาท คุณดิลก ถาวรว่อง ท่ียินยอมให้

เทศบาลสร้างทางระบายน�้าในพื้นท่ี เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม  

ในบริเวณหลังโรงไฟฟ้า งบประมาณ ๗,๘๙๘,๐๐๐ บาท หรือ

ความส�าเร็จจากการท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับชุมชนส่งผลให้

เทศบาลเราได้รับความร่วมมือดี ๆ เช่นน้ี นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่ง

โครงการในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ทางเทศบาล

ก�าลงัด�าเนนิการสร้างครูะบายน�า้ ด้วยงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ทั้งหมดนี้คือการด�าเนินการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในปี ๒๕๕๗ ที่ทาง 

เทศบาลต�าบลรษัฎาด�าเนินการ นอกเหนือจากนี้ การสร้างศาลา

อเนกประสงค์ในหมู่ท่ี ๕ ในชุมชนบ้านทุ่งคาพะเนียง ซึ่งได้

ด�าเนินการเสรจ็สิน้แล้ว ถือเป็นแหล่งพบปะ แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี”



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์ ๓เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

นายกภูดิท : “เรามองว่าเด็กจะเจริญเติบโตเป็นก�าลังท่ีส�าคัญของชาติได้น้ันจ�าเป็นต้องม ี

พื้นฐานการศึกษาที่ดี เทศบาลเราเริ่มวางรากฐานทางการศึกษาทั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ

ผลิตบัณฑิตตัวน้อยป้อนสู่สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป โดยปี ๒๕๕๗ เราด�าเนิน

การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหลมตุ๊กแก และด�าเนินการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านท่าเรือใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๗ เพื่อรองรับจ�านวนเด็กเล็กที่เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นความ

มุ่งมั่นที่เราจะมอบสิ่งดี ๆ แก่เด็ก ๆ ลูกหลานชาวรัษฎาอย่างต่อเนื่อง”

นายกภูดิท : “การพัฒนาชุมชนให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน รางวัลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๗ เป็นอีกหนึ่งรางวัลของความภาคภูมิใจแก่องค์กร ประชาชน คณะผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันพัฒนาต�าบลรัษฎา และการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ชาวรัษฎาได้รับผลประโยชน์มากที่สุด”

นายกภูดิท : “ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรายังคงเน้นการด�าเนินการด้านการแก้ไขปัญหาที่

กระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวรัษฎา นั่นคือปัญหาน�้าท่วมในโครงการที่ยังไม่

แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ก็ยังคงด�าเนินต่อไป ทั้งนี้แล้วเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน เชื่อว่าตัวชี้วัดแห่งความส�าเร็จในการพัฒนาต�าบลรัษฎา  

ขึ้นอยู่กับพ่ีน้องประชาชนท่ี ต้องได้รับผลประโยชน์ตรงกับความต้องการมากท่ีสุด และเพ่ือ 

ให้เป็นไปตามวสิยัทัศน์ “น�ารษัฎา พฒันา เพือ่ประชาเป็นสขุ” เราจะร่วมกับชาวรษัฎาพัฒนา

ท้องถิ่นเราให้เจริญต่อไป”

วิสัยทัศน์นายก

รัษฎาสัมพันธ์ : “นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมแล้ว 

              ยังมีการพัฒนาในด้านใดเพิ่มบ้าง”

รัษฎาสัมพันธ์ : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งการพัฒนา” 

รัษฎาสัมพันธ์ : “ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มีการด�าเนินการต่อยอดการพัฒนาในส่วนใดบ้าง”
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ระบบโครงสร้างพื้นฐานสะพานสู่ความเจริญ

 “ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาที่ก�าลังคุกคามเยาวชนในชุมชนกิ่งแก้ว ในฐานะ

ประธานชมุชนเราพยายามให้ความรูแ้ละบอกถึงภัยร้ายของยาเสพตดิแก่ผูป้กครอง เฝ้าระวัง

และตดิตามเยาวชนทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง ทั้งนี้เพื่อสกัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากชุมชน 

อยากให้ทางเทศบาลต�าบลรัษฎาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามากวดขัน ตั้งด่านสกัดอย่างจริงจัง 

เพราะหากยาเสพติดหมดสิ้น ผลดีก็จะตกอยู่ที่ตัวเยาวชนซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ท้องถิ่นแห่งนี้” 

 “ด้วยชุมชนก่ิงแก้วอยู่ในพ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท่ีรัฐประกาศเป็นพ้ืนท่ี 

ป่าชายเลน การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานจึงมาไม่ถึง เพราะเป็นพ้ืนท่ีที่เกิด 

ข้อพิพาทกันอยู่ระหว่างชาวบ้านกับรัฐ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามารับผิดชอบ

คงเป็นไปไม่ได้ ดังน้ันชุมชนกิ่งแก้วจึงต้องเผชิญปัญหาในปัจจุบันก็คือ ปัญหาเรื่องถนน  

ที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ และบางซอยยังเป็นหินคลุก ชาวบ้านจึงใช้วิธีการระดมทุนส่วนตัว

ท�าถนนคอนกรีต อยากวอนให้เทศบาลฯหาทางแก้ไขปัญหานี้ เพราะหากมีถนนท่ี 

สะดวกสบาย ความเจริญก็จะเข้ามายังชุมชนแห่งน้ี น�้าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก  

สิ่งนี้ยังเป็นความต้องการหลักของชาวชุมชนกิ่งแก้ว”  

 “ปัญหาเรื่องน�้าประปาที่ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้างยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแต่ก็

เข้าใจว่าชุมชนที่เราอยู่นั้นอยู่ปลายน�้า หวังลึก ๆ อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีต�าบลรัษฎา

ออกเย่ียมเยือนประชาชนแบบเข้าถึงแล้วท่านจะได้ทราบปัญหาท่ีแท้จริง” 

 เพราะระบบโครงสร้างพื้นฐานคือเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญของพื้นที่ หากโครงสร้างพื้นฐาน
ครอบคลุม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน ย่อมน�าพาความเจริญสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
เสียงจากประชาชนในเขตต�าบลรัษฎา เปรียบดั่งกระจกสะท้อนการท�างานของเทศบาลต�าบลรัษฎาได้เป็น
อย่างดี

ร่วมสร้างรัษฎา

เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์๔

นายจุติ  ทรัพย์สิน  ชาวชุมชนกิ่งแก้ว 

นายพิริยพงศ์  พงศ์สุวรรณ   อดีตประธานชุมชนกิ่งแก้ว 

นายสุรศักดิ์  อุดม   ประธานชุมชนกิ่งแก้ว 
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 ปัจจุบันความก้าวไกลทางเทคโนโลยี	ระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม	การแข่งขัน	การต่อสู ้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดใน

สังคม	ท�าให้คุณธรรมจริยธรรม	อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ผู ้คนในสังคมลดลงไป	 เยาวชนรุ ่นใหม่ เกิดมาพร้อมกับการ

แข ่งขันเพื่อให ้ ได ้มาซึ่ งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบ

วิชาชีพ	ตลอดจนการด�า เ นินชีวิตประจ�าวัน	การศึกษาและ 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามจึงเป ็นสิ่งส�าคัญในการ 

หล่อหลอมขัดเกลาจิตใจของเยาวชนไทยให้ดีย่ิงขึ้น	เพื่อจะเป็น 

ความหวังอันจะน�าไปสู ่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

๕เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

เด็กรัษฎา

ค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามเด็กและเยาวชนต�าบลรัษฎา
สั่งสมคุณธรรม บ่มเพาะจริยธรรม

ตลอดระยะเวลา ๓ วัน  

๒ คนื ที่น้อง ๆ ได้รับการพัฒนาตนตาม

หลักค�าสอนของศาสนาอิสลามด้วยกิจกรรม

หลายกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต / นันทนาการ 

กิจกรรมเยาวชนมุสลิมจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ชุมชนมีการบรรยายธรรมพิเศษ “เยาวชนมุสลิมใน

ยุคโลกาภวิฒัน์กับการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้อิสลามมัสยิดดีเด่น ณ มัสยิดเอ้าวา

ลุ้ลฮีดายะห์ บ้านบางคณฑล่ีาง” 

เพื่อให้เยาวชนในเขต 

ต�าบลรัษฎาตั้งตนอยู่บนพื้นฐานของ

คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เทศบาลต�าบล

รัษฎาจัดโครงการ ค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามและ

เยาวชนต�าบลรัษฎา เพียงอยากให้เยาวชนซึ่งจะเจริญเติบโต

เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาต�าบลรัษฎาแห่งนี้ให้ก้าวหน้า  

ได้ด�าเนินชีวิตตามธรรมคลองธรรม มุ ่งหวังให้นักเรียน  

โรงเรียนบ้านกู้กู   โรงเรียนเกาะสิเหร่ โรงเรียนบ้านทุ ่งคา 

บุณยขจรประชาอาสา ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่าง 

วันที่ ๒๒ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม 

จ�านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คนน�าแนวคิดดีๆ ที่ได้ในครั้งนี ้

ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
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ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลรัษฎา
ผู้สูงวัย มีคุณค่า ร่วมพัฒนาชุมชน

	 ผูส้งูอายุเป็นบคุคลท่ีเพยีบพร้อมไปด้วยความรู้	และประสบการณ์	เป็นผู้

ดีพร้อมท้ังคุณวุฒิและวัยวุฒิ	 เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า	 เปรียบดั่ง

ปราชญ์ของชุมชน	 แม้ผู ้สูงอายุจะเข้าสู ่วันที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อมถอยแล้ว	

แต่ก็ยังพร้อม	และสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวและสังคม

 เทศบาลต�าบลรษัฎา เลง็เห็นถึงความส�าคญัของผูส้งูอายุในชมุชน จงึมกีารสนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้ 

ชมรมผู้สงูอายเุทศบาลต�าบลรษัฎา มวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ผูส้งูอายุวัยเดยีวกันได้พบปะสงัสรรค์ แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ดูแลสวัสดิการทางสังคมแก่สมาชิก  

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีงานอดิเรก และมี

กิจกรรมสนัทนาการท่ีเหมาะสมตามความสนใจ สามารถด�ารงชวิีตในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ 

         ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุฯ มีสมาชิกจ�านวน ๙๒ คน มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชมรมฯ สมาชิก

ทุกคนจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบของชมรม ที่ผ่านมาชมรมผู้สูงอายุได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ 

เป็นประจ�าทุกเดือน ให้การช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกที่เสียชีวิต เยี่ยมป่วยสมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  

นอกจากน้ี ยังได้จัดท�าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมกีฬาและออกก�าลังกายในผู้สูงอายุ  

เช่น โนราห์บิก ออกก�าลังกายด้วยไม้พลอง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุทั้ง

ทางด้านร่างกาย และจิตใจ กิจกรรมด้านสังคม ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลรัษฎาได้เข้าร่วมกิจกรรมส�าคัญ 

มากมาย อาทิ กิจกรรมถวายพระพร เดินเทิดพระเกียรติ หิ้วปิ่นโตเข้าวัด อีกทั้งได้จัดให้สมาชิกไปศึกษาดูงานเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นอีกด้วย

         เทศบาลต�าบลรัษฎาพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวรัษฎา การันตีด้วยโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณประเภท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท�าประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่นประจ�าปี ๒๕๕๗

เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์๖

ท้องถิ่นรัษฎา
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สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
 โรคพิษสุนัขบ้า	เป็นโรคที่รู ้จักกันมาต้ังแต่สมัยก่อนคริสตกาล	โรคน้ีพบท่ัวโลก	มีชื่อเรียกต่างกันตามภาษาท้องถิ่น	แต่หมายถึง	โรคท่ีเกิด
จากถูกหมาบ้ากัดเป็นโรคที่พบได้ในสัตว์ที่เล้ียงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมท้ังค้างคาว	สัตว์ท่ีพบว่าเป็นโรคนี้บ่อยท่ีสุด	คือ	สุนัข	รองลงมาคือ	แมว	 

และค้างคาว
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สาระสุข

 และด้วยปริมาณสุนัขจรจัดเพ่ิมจ�านวนในพ้ืนท่ีต�าบลรัษฎามากข้ึนเรื่อยๆ 

จากการขยายตัวของชุมชนและมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาจาก

สุนัขจรจัด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว จากการ 

ที่จะถูกสุนัขกัด  

 เทศบาลต�าบลรัษฎาจึงได้จัดโครงการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษ

สุนัขบ้าฉีดวัคซีนเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๗ และท�าหมันสุนัข 

และแมว เดือนพฤษภาคม – สงิหาคม ๒๕๕๗  และมุง่สร้าง ชมุชนปลอดจาก

โรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ปีละ ๑ ชุมชน แก้ปัญหาปริมาณสุนัขจรจัด โดยการขึ้น

ทะเบยีนสนุขัมเีจ้าของ และเพ่ือป้องกันการเกิดโรคพิษสนุขับ้าแล้ว หัวใจส�าคัญ

ในการแก้ปัญหาคือการท�าหมันสุนัขมีเจ้าของและการรณรงค์การฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจ�าทุกปี

 ก่อนจะน�าเจ้าสุนัขเพ่ือนยากและแมวเหมียวมาเลี้ยงอย่าลืมน�าไป

ท�าหมันและฉีดวัคซีนทุกครั้ง และควรตระหนักว่าเค้าจะอยู่กับเราไปตราบชั่วชีวิต   

คิดให้ดีก่อนเลี้ยงจะได้ไม่เป็นภาระของสังคม
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เข้าถึงบทบาท เข้าถึงความทุกข์ยากของประชาชน 
ภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลต�าบลรัษฎา

	 ด้วยท่วงท่าท่ีคล่องแคล่ว	ด้วยกริยาที่เป็นกันเอง	ท�าให้อดคิดไม่ได้ว่า	บุรุษที่อยู่ตรงหน้าผู้น้ีต้องไม่ธรรมดา	หลากค�าพูดท่ีถ่ายทอด		

หลากเร่ืองราวที่ได้รับรู้บ่งบอกถึงหัวจิตหัวใจของ	นายภีระพงศ์	พิสิฐคุณานนท์	ผู้น้ีได้อย่างถ่องแท้	ย่างเข้า	๑๙	ปี	 ของการท�างานเพื่อประโยชน ์

ส่วนรวมโดยไม่ย่อท้อ	ก่อเกดิผลงานและน�าพาความเจริญแก่พืน้ท่ีต�าบลรัษฎาแห่งน้ีได้อย่างไม่สิน้สดุ	ซ่ึงนายภรีะพงศ์	พสิฐิคุณานนท์	ได้ร้อยเรียงเร่ืองราวก่อน

รับต�าแหน่งประธานสภาเทศบาลต�าบลรัษฎาในคร้ังน้ีว่า

 “แรกเริ่มเดิมทีก่อนที่เทศบาลต�าบลรัษฎาจะยกฐานะมาเป็นเทศบาลเช่นปัจจุบันนี้ ก่อนหน้านัน้เป็นองค์การบรหิารส่วนต�าบลรษัฎา

มาก่อน ผมได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาท�างานรับใช้พี่น้องประชาชนชาวต�าบลรัษฎา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ จวบจนปัจจุบันก็ย่าง

เข้าปีที่ ๒๐ ของการท�างานเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยแท้จริง หน้าที่หลักคือการสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่”

 ด้วยการท�างานที่มากประสบการณ์เช่นนี้ท�าให้ได้รับต�าแหน่งประธานสภาเทศบาลต�าบลรัษฎา อีกครั้ง ที่บอกว่าอีกครั้งคือก่อน

หน้านี้ผมได้รับเลือกให้เป็นประธานสภามาแล้ว ๒ ครั้ง ด้วยกัน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ ๓ ด้วยเพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากการเสียชีวิตของ 

นายวินิจ เสมาตระกูล ประธานสภาคนก่อนหน้านี้ ท�าให้ต�าแหน่งนี้ว่างลง สมาชิกท่านอื่นๆ จึงให้ผม ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งรองประธาน

สภาขึ้นเป็นประธานสภาเทศบาลต�าบลรัษฎา ส�าหรับหน้าที่ของประธานสภาคือตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 

ไปพร้อมๆ กับการตรวจสอบงบประมาณ รบัหลกัการ แปรญัตต ิ ทัง้น้ีเพ่ือให้ประชาชนเกิดความอุน่ใจในการท�างานของเทศบาลต�าบลรษัฎา

ภายใต้หัวเรือใหญ่ นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีต�าบลรัษฎา ท่ีบรหิารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และกระจายงบประมาณ 

สู่ชุมชนก่อเกิดการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่

 จากการมุง่มัน่ท�างาน ย่อมเป็นเครือ่งประจกัษ์แจ้งแก่ผูค้นท่ัวไปถึงการท�างานของประธานสภาคนใหม่ผูน้ี ้ ว่าจะสามารถด�ารงต�าแหน่ง 

ได้อย่างสมศักดิ์ศรีไปพร้อมๆ กับการส่งต่อเจตนารมณ์ และแบบอย่างประธานสภาที่ดีพร้อม จากรุ่นสู่รุ่น  

เจาะลึกเรื่องเด่น

เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์๘
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 ร้านพรทิพย์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๔ ในรูปแบบ

ของร ้านของฝากภูเก็ต ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ  

คณุวิรวัฒน์ คดิเสมอว่า จะตอบแทนชมุชนและสร้างคุณประโยชน์

ต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ได้อย่างไร เช่นนี้จึงมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจ

แบบมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและชุมชน “ผมถือว่าเป็นการ

สร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้แก่คนในพื้นที่ต�าบลรัษฎานั้นเป็นสิง่

ทีส่ามารถต่อยอดได้  ต่อยอดอย่างไร หากคนมงีานท�า มรีายได้ 

๙เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

	 บุคคลต้นแบบรัษฎาสัมพันธ์ฉบับน้ีบอกได้ค�าเดียวเลยว่าไม ่ธรรมดา	

นอกจากจะเก่งด้านการบริหารธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ	 วิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล 

ประธานบริษัทพรทิพย์	 (ภูเก็ต)	 จ�ากัด	 ยังเป็นบุคคลต้นแบบผู้มีแนวคิดพัฒนาองค์กร	

ควบคู่ชุมชน	

วิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล คืนก�าไร สู่ชุมชน

ต้นแบบรัษฎา

คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนก็จะส่งต่อ

มายังธุรกิจของเรา หรือกระท่ังการมอบโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่เยาวชนในพ้ืนท่ี เช่นการมอบทนุการศกึษา มอบอปุกรณ์

การเรยีนการสอน ถือเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเสมอมา  ด้วยเพราะ

ต้องการเห็นเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงอันจะส่งผล

ถึงก�าลัง และคลังสมองที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนา

ต�าบลรัษฎาและประเทศชาติต่อไป”    

 นอกจากน้ัน คณุวิรวัฒน์ ยังน้อมน�าพระราชด�ารสั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ปรชัญาเศรฐกิจพอเพียงน�ามาปรบัใช้กับ

การด�าเนนิธุรกจิ โดยการเปิดศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง ทัง้น้ีเพ่ือเป็นศนูย์กลางการเรยีนรู ้ ศกึษาดงูาน รวมถึงใช้เป็นแหล่งถ่ายทอด

และพัฒนาภูมปัิญญาท้องถ่ินให้แก่ผูท่ี้สนใจ “เราไม่เคยหวงัว่าเราจะได้อะไรจากสงัคม แต่เราตระหนักเสมอว่าเราจะให้อะไร

กับสงัคมกลบัคืนมากกว่า น่ีคอืแนวคิดท่ีเรายดึถือตลอดมา” คณุวิรวัฒน์  เป่ียมววัิตติกุล กล่าวท้ิงท้าย 
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รัษฎาน่าอยู่

แม่ผู้ให้ ด้วยใจบริสุทธิ์ 

“คุณแม่ปุรัตน์ เกียรติสุขเกษม”

	 เคยสงสัยกันหรือไม่ว่ากว่าที่คน
	 ๆ	 หนึ่งจะเติบโต

ข้ึนมาเป็นคนดขีองสงัคมได้น้ัน	
นบัต้ังแต่วยัเดก็พวกเขาได้รับ

การอบรมสัง่สอนหรือปลกูป้ันจ
ากสองมือแม่มาอย่างไรบ้าง	

และจากการที่แม่เป็นผู้ให้	 ผู้เสีย
สละ	 อดทน	ผู้อบรมสั่งสอน	

เป็นแบบอย่างทีด่	ีท�าให้ลกูทกุคน
ด�าเนนิชีวติตามค�าสอนของแม่	

อย่างภาคภูมิใจ	 “คุณแม่ปุรัตน์ เกียรติสุขเกษม”	 แม่ดีเด่น

ประจ�าปี	๒๕๕๗		แห่งต�าบลรัษ
ฎา	ย้ิมอย่างสขุใจเช่นทกุวนันี้

เพราะเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกได้เด
ินเจริญรอยตาม				

 คุณแม่ปุรัตน์ เกียรติสุขเกษม เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๘๒ เป็นคนจังหวัดพังงา ต่อมาเมื่อจบการศึกษา 

ได้มาท�างานที่จังหวัดภูเก็ต และพบรักกับคู่ชีวิต จึงตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่ มีอาชีพรับราชการ ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่จุลทัศกร 

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 

 “หลกัค�าสอนทีแ่ม่ให้ไว้เพ่ือเป็นหลกัด�าเนนิชวิีตของลกูได้อย่างมคีวามสขุ ก็คือ อย่านอนตื่นสาย อย่าอายท�ากิน 

อย่าหมิ่นเงินน้อย ด้วยเพราะแม่เคยล�าบากมาก่อน สมัยก่อนแม่ท�าขนมขายหลังเลิกงาน เก็บเล็กผสมน้อยเพ่ือสร้าง

อนาคตให้ลูก ๆ การเลี้ยงลูก ๔ คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่าย แม่เลยคดิว่าท�าอย่างไรลกูจงึจะเตบิโตเป็นคนดไีด้ 

แบบอย่างที่ใกล้ตัวและส�าคัญที่สุดของลูกจึงควรเป็นคนในครอบครัว แม่ท�าให้ลูกเห็น ท�าให้เป็นเรื่องปกติ แค่นี้ก็จะซึบซับ 

สิง่ดีๆ  ที่แม่ท�า และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน”   

 แม้อายุย่าง ๗๖ ปี แต่คุณแม่ปุ๊ ยังมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง เห็นได้จากการออกงานสังคมหรือแม้แต่การเข้า

ร่วมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลรัษฎา กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ที่ได้เข้าร่วมส่งผลให้คุณแม่ปุ๊เป็นทั้งคุณแม่และคุณ

ยายที่มีแนวคิดที่ทันสมัย 

 “ปัจจบุนัมสีถานะเป็นคุณยายของหลานๆ ร่วมด้วย ฉะนัน้ หลกัการสอนลกูเมือ่ก่อนสมยัก่อนจงึน�ามาปรบัใช้กับหลานๆ 

ด้วย มนัต้องปรบัไปตามยุคสมยั แต่สิง่ทีไ่ม่เปลีย่นไปคอืความใส่ใจของคนในครอบครวั น่ีคอืรัว้ท่ีส�าคัญของครอบครวัเรา”    

 เพราะค�าว่าแม่ ไม่มีวันสิ้นสุด เฉกเช่น คุณแม่ปุรัตน์ เกียรติสุขเกษม ที่ยังคงท�าหน้าที่แม่

เช่นทุกวันที่ปฏิบัติมาและตลอดไป
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รอบเมืองรัษฎา

 และเพ่ือเป็นการอนุรกัษ์ขนมพ้ืนเมอืงไปพร้อม ๆ กับการสร้างอาชพีให้แก่ชาวรษัฎา ตามนโยบายการพัฒนาเศรษกิจและการท่องเท่ียว  

ทีส่นับสนนุและส่งเสรมิให้ชาวรษัฎาได้รบัการฝึกอบรมความรูเ้ก่ียวกับการประกอบอาชพีตามความต้องการของประชาชน เทศบาลต�าบลรษัฎา

จึงจัดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรการท�าขนมอาโป้ง ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ ที่พักสงฆ์เขาโต๊ะแซะ 

ได้รับความสนใจจากชาวรัษฎา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมการท�าขนมอาโป้งในครั้งนี้  

 เทศบาลต�าบลรัษฎามุ่งหวังให้การจัดอบรมหลักสูตรการท�าขนมอาโป้ง สัมฤทธิ์ผลในทางการเสริมรายได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์โดยไม่จ�ากัดแต่เฉพาะชาวรัษฎาเท่านั้น ประชาชนหรือเยาวชนที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ที่ส�าคัญเพื่อ ด�าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เทศบาลต�าบลรัษฎาให้ความส�าคัญเรื่อยมา

พัฒนาอาชีพ เสริมรายได้

โครงการฝึกอาชีพ การท�าขนมอาโป้ง

	 ขนมอาโป้งเป็นขนมพื้นเมืองเลื่องช่ือของจังหวัดภูเก็ต	 เดิมทีขนมอาโป้งเป็น 

ขนมพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย	 ซ่ึงเรียกกันว่า	 ‘ขนมเบ้ือง’	 และต่อมาได้เข้ามาแพร่หลาย
ในจังหวัดภูเก็ต	เน่ืองจากชาวมาเลเซียปีนังได้ย้ายเข้ามาอยู่ภูเก็ต	ขนมอาโป้งจึงกลาย

มาเป็นขนมพื้นเมืองภูเก็ตด้วยเช่นกัน



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์๑๒

 เพ่ือให้ชาวต�าบลรษัฎามสีขุภาพทีแ่ขง็แรงถ้วนหน้า เทศบาลต�าบลรษัฎา 

จงึจดัการแข่งขนั เดนิ-ว่ิง รษัฎามินิมาราธอน  ๒๐๑๔  ในวนัท่ี ๑๗ สงิหาคม 

๒๕๕๗ ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลรษัฎา แสดงให้เหน็ถึงศกัยภาพความร่วมมอื 

ของภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถ่ิน ในการส่งเสรมิให้เยาวชนและ

ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬา ออกก�าลงักาย สร้างเสรมิ 

สขุภาพ รวมทัง้ยังเป็นการส่งเสรมิความรกั ความสามคัคใีนครอบครวั สร้างความ

สมานฉันท์ในสังคม และเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้เพ่ิมประสบการณ์ในการ

พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ตลอดระยะทางผู้เข้าแข่งขันจะวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยว 

ท่ีเป็นจุดน่าสนใจ น่ันคือ จุดชมลิงเกาะสิเหร่ สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านตลอด

เส้นทาง  

 ส�าหรบัการแข่งขนัในครัง้น้ี แบ่งการแข่งขนั ออกเป็น ๓ ประเภท ๒๕ รุน่ 

ประกอบด้วย ประเภทซปุเปอร์ มนิมิาราธอน ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร จ�านวน 

๑๑ รุน่ / ประเภทฟันรนั ระยะทาง ๔ กิโลเมตร จ�านวน ๑๑ รุน่ และ ประเภท 

ฟันรนั ระยะทาง ๒ กิโลเมตร จ�านวน ๔ รุน่ ซึง่ผูช้นะเลศิในแต่ละรุน่ รบัถ้วย

รางวัลพร้อมเหรยีญทีร่ะลกึ ในการแข่งขนัครัง้น้ีจากทางเทศบาลต�าบลรษัฎาด้วย

	 การออกก�าลังกายก�าลังเป ็นที่ นิยมในบรรดา 

กลุ่มคนที่รักสุขภาพทั้งหลาย	 การวิ่งเป็นการออกก�าลังกาย 

ที่ ได ้รับความนิยมมากประเภทหนึ่ง	 จะเห็นได้จากทุกวันนี ้

ที่มีการรณรงค์ ให้คนเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการออก

ก�าลังกาย

รัษฎามินิมาราธอน ๒๐๑๔

ใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ของนักกีฬา

รัษฎาน่าอยู่



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายตามพรบ.สขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ ๒๕๕๐ 

เทศบาลต�าบลรัษฎา จึงจัดโครงการ “สมัชชาสุขภาพอาหารปลอดภัย 

เทศบาลต�าบลรษัฎา Safety - Healthy Phuket” ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการท�ากิจกรรม 

และเข้าถึงผู้ประกอบการร้านอาหารมากขึ้น ไปพร้อม ๆ กับการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะอุปสรรคและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

ทีเ่กิดขึน้ในด้านสขุาภิบาลอาหาร  รวมถึงการปลกูฝังจติส�านกึให้ผูป้ระกอบการ 

มส่ีวนร่วมในการดแูลสขุภาพของผูบ้รโิภค ปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย ไม่เป็น

เฉพาะปัญหาทางสาธารณสขุ แต่เป็นปัญหาทีทุ่ก ๆ  ฝ่ายต้องช่วยกัน  ในการ

ก�าหนดทิศทาง เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา  

หาแนวทางข้อสรุป โดยให้แต่ละหน่วยงานเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหา

ผ่านทางสมัชชาสุขภาพ ซึ่งจะท�าให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ

 สุขภาพของชาวรัษฎาดีได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าจะ

ค�านึงถึงผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด หากแต่เทศบาลต�าบลรัษฎามุ่งหวังให้

ชาวรัษฎามีสุขภาพอนามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

	 เร่ืองอาหารมีความไม่ปลอดภัยสูง	 ต้องมองสาเหตุเกิดจากระบบการผลิต

ต้ังแต่การผลิตต้นน�า้	การแปรรูปกลางน�า้	การจดัการปลายน�า้		โดยเฉพาะข้ันตอนการผลติ	

เราผลิตเพื่อการค้าให้ได้มาก	 ๆ	 มีการใช้สารเคมี	 ยาก�าจัดศัตรูพืชมาก	 สารเคมีจึงมีการ

ตกค้างในพื้นดิน	ตกค้างในเกษตรกร	และตกค้างในวัตถุดิบ	ทั้งในอาหารประเภทพืช	 

และสัตว์จ�านวนมาก	แปรรูปตลาดก็สุ่มเสี่ยง	วิถีชีวิตเปล่ียนเราบริโภคอาหารปรุงส�าเร็จ

มากขึ้น		เพราะปลายทางของอาหารคือตัวผู้บริโภค

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
สมัชชาสุขภาพอาหารปลอดภัย

Green City 

๑๓เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์๑๔

นานาสาระ

อีโบล่า ไวรัส วายร้าย
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโลกมีการพบเช้ือไวรัสใหม่ๆ	 เช้ือไวรัสกลายพันธุ  ์

หลายชนิด	เช้ือไวรัสท่ีแพร่เฉพาะสัตว์	ตลอดจนเชื้อไวรัสท่ีสามารถผ่านจากสัตว์มาสู ่คน	 

ซ่ึงบางชนิดก็ได้อาละวาดแพร่ระบาดให้ชาวโลกหวาดผวาไปตามๆ	กัน	ล่าสุดเกิดเช้ือไวรัสอันตราย 

ที่ท�าให้โลกตกใจข้ึนมาอีกคร้ัง	 นั่นคือเช้ือไวรัส	 “อีโบล่า”	 หรือ	 ไข้เลือดออกอีโบล่า	 ซ่ึงระบาดในประเทศยูกันดา	
ทวีปแอฟริกา	มีรายงานจากส�านักข่าวต่างประเทศว่า	เช้ือไวรัสอีโบล่าถูกต้ังชื่อตามแม่น�้าขนาดเล็กในคองโก	ท้ังน้ี	

เช่ือว่าเป็นไวรัสที่ผ่านจากสัตว์ ไปสู่คน	แต่ยังไม่พบการระบุว่าสัตว์ชนิดใดเป็นพาหะ	โดยเช้ือไวรัสอีโบล่าเกิดการ

ระบาดครั้งแรกทางตอนใต้ของซูดาน	เม่ือช่วงกลางปี	๒๕๑๙	

 ท้ังน้ี ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่าเคยพบผู้ป่วยด้วย 

เชื้อไวรัส “อีโบล่า” ดังกล่าว ปัจจุบันจากจ�านวนมนุษย์ ตลอดจน

การติดต่อ พบปะ สัญจรถึงกันได้สะดวกกว่าอดีตมาก อาจเป็น 

ช่องทางหน่ึงท่ีโรคต่าง ๆ จะมีโอกาสเล็ดลอดแฝงเข้าไปถึง แม้จะ

เป็นพื้นที่ห่างไกลกันครึ่งค่อนโลกก็เป็นได้ จึงไม่ควรประมาท!!.

ที่มา www.google.com

 ส�าหรับวิธีการป้องกันตัวเองเบ้ืองต้นให้หลีกเลี่ยงการ

สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอีโบล่า ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วย  

ต้องสวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันอย่างแน่นหนา นอกจากน้ี  

ฮู (WHO) ยังเตือนด้วยว่า อย่าบริโภคเนื้อสัตว์ป่าที่ยังไม่ปรุงสุก 

ส�าหรับการแพร่ระบาดในปัจจุบัน ถือว่าร้ายแรง และหนักที่สุดของ

อีโบลา ซึ่งผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90 ต้องเสียชีวิต เพราะยังไม่มี

วัคซีนรักษาโรคนี้ได้

 จากข้อมลูของฮ ูหน่วยงานทีด่แูลเรือ่งโรคภัยไข้เจบ็

ของสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ระบุว่า อีโบล่าเป็นโรคที่เกิด

จากเชื้อไวรัส ระยะการฟักตัว สามารถใช้เวลาตั้งแต่ ๒ วัน 

จนถึง ๓ สัปดาห์ หรือ ๒๑ วัน  อาการเบื้องต้น คือจะท�า 

ให้เป็นไข้กะทันหัน ร่างกายอ่อนแออย่างเฉียบพลัน  

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีอาการเจ็บคอ ระยะต่อไป  ผู้ที่

ติดเชื้อจะอาเจียน ท้องร่วง เลือดไหลไม่หยุดท้ังภายใน

และนอกร่างกาย  ส่วนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่า

ในมนุษย์ ติดต่อกันง่ายมาก เริ่มต้นก็ด้วยการสัมผัส 

อย่างใกล้ชิดกับสัตว์ท่ีติดเชื้อ เมื่อคนติดเชื้อจากสัตว  ์

เหล่าน้ีแล้วจากน้ันเชื้อก็จะระบาดจากคนสู่คน ด้วยการ

สัมผัสโดยตรงกับเลือด ของเหลวในร่างกาย หรืออวัยวะ



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์ ๑๕เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

จากใจสภารัษฎา

สรุปรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒๖,๘๖๔,๕๑๙.๐๐

งบกลาง 

เงินเดือน

ค่าจ้างประจ�า

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทน  

ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าสาธารณูปโภค

รวมจ่าย 

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖,๙๙๘,๒๐๑.๙๓

๑๘,๒๕๔,๘๑๖.๐๓

๕๗๓,๒๐๐.๐๐

๑๕,๙๐๓,๖๔๐.๖๕

๒,๖๐๐,๓๑๒.๓๑

๒๙,๕๙๕,๕๐๔.๗๒

๒,๐๗๐,๑๕๕.๖๓

๘,๙๐๗,๔๓๙.๔๒

๒,๔๕๔,๗๙๘.๔๗

๒,๒๙๖,๗๓๓.๙๗

๑๐๐,๖๐๘,๕๑๑.๙๔ 

๑๐,๙๕๓,๗๐๘.๘๑

สรุปรายรับประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หมวดภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รายได้จากทรัพย์สิน

รายได้เบ็ดเตล็ด 

รายได้จากทุน

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๓๘,๒๗๑,๙๘๐.๔๔

๕,๑๐๒,๖๑๖.๕๒

๙,๐๘๒,๔๘๓.๙๔

๔๘๒,๙๓๙.๕๘

๖๗๖,๗๕๐.๐๐

๑๓๘,๗๕๑,๓๗๗.๔๖

๔๑,๔๓๖,๗๒๕.๐๐

๒๘,๘๘๓,๒๕๘.๓๐
รวมรับ ๒๓๓,๘๐๔,๘๗๒.๙๔

รายการ รายรับจริง

รายการ รายจ่ายจริง



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์๑๖

 เทศบาลต�าบลรัษฎาตระหนักถึงพิษร้ายของยาเสพติดที่นับวันจะคืบคลานเข้ามาท�าร้ายเยาวชน ซึ่งต่อไปจะกลายเป็นก�าลังหลัก

ในการพัฒนาต�าบลแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้า การร่วมมือกับชุมชนในการสกัดก้ันยาเสพติดจึงถือเป็นอีกหน่ึงนโยบายส�าคัญ ในการพัฒนา

คุณภาพชวิีตและสงัคม ภายใต้การบรหิารงานของ นายภดูทิ รกัษาราษฎร์ นายกเทศมนตรตี�าบลรษัฎา  

 นายชาญชยั ตณัฑวชริะพนัธ์ ก�านนัต�าบลรษัฎา กล่าวว่า “พ้ืนท่ีต�าบลรษัฎาสุม่เสีย่งต่อการเกิด

ปัญหายาเสพตดิมาช้านาน โดยท่ีสภาพปัญหาได้เปลีย่นแปลงไปตามภาวะการณ์ของโลกในยุคปัจจบุนั 

ได้แก่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การตดิต่อสือ่สารท่ีทนัสมยัและรวดเรว็มากขึน้ ท�าให้ผูเ้สพสามารถใช้สารเสพตดิ

ได้ง่ายและสะดวกกว่า ในอดีตกาลที่ผ่านมา รวมทั้งสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิต 

สังคม เศรษฐกิจ ฉะน้ันการจัดโครงการชุมชนอุ่นใจ บ้านท่าเรือใหม่ลูกหลานปลอดภัย 

ห่างไกลยาเสพตดิ จงึเป็นการน�าเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูน้�าชมุชน ตลอดจนพ่อแม่  

ผู้ปกครอง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขจัดปัญหานี้ให้หมดไป ในส่วนของการปฏิบัติการ โดย

เริ่มโครงการนีม้าตัง้แต่วันที ่ ๒๘ มนีาคม ท่ีผ่านมา ตัง้จดุสกัดในบรเิวณถนนศรเีสนา ระหว่าง

รอยต่อ หมูท่ี ่๓ และหมูท่ี ่๗ ถนนศรทัีศน์ หมูท่ี่ ๑ ซึง่ทางเทศบาลฯ ได้ส่งหน่วย อปพร. เข้ามา

สมทบกับทางชมุชน หากพบสารเสพตดิก็จะท�าการส่งต่อไปบ�าบดัโดยการเข้าค่าย ละลายพฤตกิรรม 

แม้เราจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ของสังคมที่ก�าลังต่อสู้กับปัญหาใหญ่น้ี แต่เราจะรวมตัวกันเป็นพลังท่ี 

ย่ิงใหญ่เพ่ือแก้ปัญหายาเสพตดิให้หมดสิน้ไปจากสงัคมอย่างแท้จรงิ” 

 การปราบปรามเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ การป้องกันยัง

เป็นสิ่งท่ีส�าคัญ โดยการให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและโทษ 

ของยาเสพตดิอย่างต่อเนือ่ง แก่ประชาชน คร ู พ่อแม่ ผูป้กครอง เดก็และ

เยาวชน โดยเฉพาะ จะต้องเอาใจใส่ดแูลลกูหลาน ให้ความรกัความอบอุน่

แก่ครอบครัว เป็นที่พึ่งของเด็กได้เพราะ “เยาวชนคืออนาคตของชาติ 

อย่าให้ตกเป็นทาสของยาเสพตดิ”

 “ยาเสพติด เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม”	 สโลแกนน้ีคนไทยทุกคนคงจะ
คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี	ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ท่ัวโลกให้ความส�าคัญ	และพยายาม

ร่วมมือกันต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ชุมชนรัษฎา

ชุมชนอุ่นใจ บ้านท่าเรือใหม่ 
ลูกหลานปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์ ๑๗เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

	 การสวดกลางบ ้านนับเป ็นสิ ริมงคลแก ่หมู ่บ ้านตามความเช่ือในอดีต  
เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และก�าลังใจแก่ประชาชนในท้องถ่ิน	 บางหมู่บ้านจึง
จัดสวดกลางบ้านขึ้นทุกปีเป ็นการใช้ภูมิป ัญญาสอนศาสนาที่ชาญฉลาดของคน

สมัยโบราณ	 ท่ีสอนให้ลูกหลานได้เข้าร่วมพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา	 และเห็นถึง

ความส�าคัญของความสามัคคี	

สร้างแรงสามัคคี รวมใจสมานฉันท์
โครงการ “ปลูกจิตส�านึก รักสามัคคี สร้างความปรองดอง เทิดไท้องค์ราชินี”

 และด้วยชมุชนบางชเีหล้า หมูท่ี ่๒ ต�าบลรษัฎา มปีระชากรท่ีหลากหลาย 

ท้ังท่ีเป็นคนจังหวัดภูเก็ตและบุคคลต่างจังหวัดท่ีเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ�านวนมาก 

ท�าให้เกิดปัญหาทางสงัคมทีส่ลบัซบัซ้อน ท้ังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ ความ

เสือ่มโทรมทางสงัคม คนในชมุชนจะต้องหนัหน้าเข้าหากันเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ที่จะเกิดขึ้น พร้อมด้วยพลังแห่งความกลมเกลียวสามัคคี จึงร่วมใจกันสร้างขวัญก�าลังใจให้คนในหมู่บ้านเกิดเป็นโครงการ “ปลูกจิตส�านึก  

รักสามัคคี สร้างความปรองดอง เทิดไท้องค์ราชินี” ร่วมท�าบุญตักบาตรสวดกลางบ้าน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลต�าบลรัษฎา  

คณะกรรมการหมูบ้่าน ประชาชนชาวบางชเีหล้า เข้าร่วมกิจกรรมอนัเป็นสริมิงคลน้ี 

 การจดัโครงการน้ีก็เพ่ือรวมพลงักันแก้ไขปัญหาต่างของ ๆ ของชมุชนให้ชมุชนเกิดความสงบสขุน่าอยู่ซึง่หากปราศจากความร่วมมอื

และความรกัสามคัคขีองคนในชมุชนแล้ว สงัคมน้ัน ๆ ก็จะเกิดความวุน่วาย เกดิการเอารดัเอาเปรยีบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัไม่ค�านึงถึงส่วนรวม  

จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนกันเองให้มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  

เสียสละให้กับสงัคม อกีทัง้ยังเป็นการเทดิทูนไว้ซึง่สถาบนั ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ เพ่ือความสงบสขุของชมุชน ชาวหมูท่ี่ ๒ บ้านบางชเีหล้า สบืไป

บริการจากใจชาวเทศบาลรัษฎา



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

พระครูรัษฎากิจจาภิวัฒน์

เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์๑๘

ธรรมสอนใจ

 มนุษย์เราทุกวันนี้มุ ่งแสวงหาความรู้มากกว่าการท�า 

ความเข้าใจ ท�าให้บางครั้งลืมเลือนไปว่า  หากเราเข้าใจในสิ่งใด

อย่างถ่องแท้สิง่นัน้จะพัฒนาไปสูค่วามรูไ้ด้ ดัง่เช่นท่ีว่า จนิตนาการ

ส�าคญักว่าความรู ้ ด้วยจนิตนาการมกักว้างไกล กระน้ันผูเ้ป็นปถุุชน

จงึมคิวรประมาทว่าเข้าใจแล้วโดยการอ่าน การฟังแต่เพียงอย่างเดยีว

โดยเด็ดขาด ด้วยคนเราในปัจจุบันมักละเลย เพียงแต่คิดว่าถ้า

ศึกษาหาความรู้จากในต�าราสิ่งนั้นคือรู้แน่แท้ การน�าหลกั “กสณิ” 

นั่นคือ วิธีการปฏิบัติสมาธิแบบหน่ึงในพระพุทธศาสนา ได้ให้

ความหมายว่า เพ่งอารมณ์  ส�าหรับให้ผู้ฝึกจิต ติดตาติดใจ ให้มี

อารมณ์เป็นหน่ึงเดยีว จติจะได้อยู่นิง่ไม่ฟุ้งซ่าน การเพ่งกสณินบัว่า

เป็นอุบายกรรมฐานกองต้น ๆ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้ทรงบัญญัติไว้ ว่าด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาเพ่ืออบรมจิต 

อันเป็นแนวทางแห่งการบรรลุส�าเร็จมรรคผลนิพพาน หลุดพ้น

จากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารน้ีออกไปได้ ยกตัวอย่าง

เช่น เมื่อเราเพ่งมองต้นไม้สีเขียวเราจะมีความรู้สึกว่า สบายตา 

สบายใจ จิตเราก็จ�าว่ามองสีเขียวแล้วสบาย แล้วสิ่งนี้จะต่อยอด

ไปสู่การเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่า เหตุใดสีเขียวจึงมีผลต่อ

อารมณ์คนเรา เช่นนี้เราจะบังเกิดรู้ชัดแจ่มแจ้ง  

        พระองค์ท่านได้ตรสัไว้ว่า ท่านสอนแต่เรือ่งทุกข์และการดบัทกุข์  

ที่สอนให้รู้เรื่องทุกข์ต่าง ๆ มิใช่เพื่อให้เป็นทุกข์  แต่เพื่อน�าความรู้

ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ ไปใช้ในการดับทุกข์  อันเป็นสุขอย่างยิ่ง

	 โลกร้อน	...	คนร้อน		อะไร	ๆ	ก็ดูสับสนวุ่นวาย		หนึ่งสถานที ่

ท่ีคนเรามักนึกถึงยามป่วยใจ	 ให้เราได้ปลดปล่อยพันธนาการ	 “วัด”  
ยังเป็นที่พึ่งพิงได้เสมอ	 การได้เข้าวัดพักใจ	 และศึกษาธรรมค�าสอน 

แห่งพระพุทธศาสนาจาก	 พระครูรัษฎากิจจาภิวัฒน์	 เจ้าอาวาส 

วัดรัษฎาราม	พระนักพัฒนา	และท�าคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนา

แก่นแท้ของความรู้ คือ รู้ซึ้งถึงแก่นราก



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

สร้างเกราะกันภัยยาเสพติด
แก่ลูก – หลาน รัษฎา

๑๙เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

 จากแนวคดิดงักล่าว อกีทัง้เพ่ือด�าเนนิตามนโยบายทีไ่ด้ส่งเสรมิ

ให้สถาบันครอบครวัเป็นเกราะป้องกันยาเสพตดิ เสรมิสร้างชมุชนสขีาว

ที่ปลอดจากยาเสพติด เทศบาลต�าบลรัษฎาจึงจัดโครงการอบรมให้

ความรูเ้พ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเดก็นักเรยีน (โครงการ D.A.R.E) 

ให้แก่เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านกู้กู และโรงเรยีนบ้านทุง่คา จ�านวน ๗๑ คน  

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา”   

 ซึ่งโครงการนี้ฯ ได้เริ่มอบรมแก่เหล่าน้อง ๆ นักเรียน  

ในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๗ ห้องเรียนละ ๑๓ ชั่วโมง โดยได้รับความ

ร่วมมือจากวิทยากรท่ีมีความรู้ความช�านาญ มาให้ความรู้ และวิธี

หลีกไกลจากยาเสพติด ไม่เพียงแค่นั้นยังมีกิจกรรมที่แฝงไปด้วย 

คติและแง่คิดเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด ผ่านการแสดงละคร  

	 “ด้วยมคีวามเป็นห่วงลูกหลาน	เยาวชนของพ่อแม่พีน้่องทุกๆ	ท่าน	

เพราะว่าเยาวชนต่อไปต้องเป็นก�าลังหลักของประเทศชาติของเราถ้าพูดถึง

ยาเสพติด	 เราก็จะนึกถึงผู้ค้าและผู้เสพ	 แต่เราจะท�ายังไงที่จะปกป้องสังคม

จากภัยยาเสพติดเหล่านี้ไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวลูกหลานของเรา	ฉะนั้นการสร้าง

มาตรการป้องกันภัยยาเสพติดสู่เยาวชน	 ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว 

ในการแก้ปัญหายาเสพติด	โดยเฉพาะการให้ความรู้หรือปลูกปัญญาทีถ่กูต้อง

ในเรื่องยาเสพติด”	ค�าพูดและแนวคิดของนายกภูดิท	ที่ได้วางแผน	และสร้าง

ร้ัวป้องกนัยาเสพตดิแก่ลูกหลานชาวรษัฎา	ตามวสิยัทัศน์ “น�ารัษฎา พฒันา 
เพื่อประชาเป็นสุข”

การเขยีนเรยีงความ เรือ่งพิษภยัของยาเสพติดเป็นการกลัน่ความรูส้กึ

ของนักเรียนท่ีเข้าอบรมว่ารู ้ สึกอย่างไรต่อปัญหายาเสพติดที ่

ก�าลังรุกรานเข้ามาในสังคม และวิธีปฏิบัติตัวให้ห่างไกลยาเสพติด  

ส�าหรับน้อง ๆ ที่ผ ่านการอบรมในครั้งนี้ได้รับประกาศนียบัตร  

เป็นเครื่องยืนยันถึงการผ่านการอบรมและเสมือนเครื่องเตือนใจ 

แก่นักเรียนเหล่านี้ถึงพิษภัยมหันต์ของยาเสพติด 

ที่นี่รัษฎา



ผัดไทยท่าจีน อร่อยถูกปาก รสชาติถูกใจ
 ผัดไทยหรือก๋วยเตี๋ยวผัดไทย	 เป็นหนึ่งในอาหารประจ�าชาติท่ีทั้งชาวไทยและต่างชาติรู้จักกันดี	 ด้วยรสชาติท่ี
กลมกล่อม	 เกร่ินกันแค่น้ีก็ชวนให้น�้าลายสอ	 แบบนี้อร่อยที่รัษฎาต้องพาคุณผู้อ่านมิตรรักนักชิมทุกท่าน	 ไปหาผัดไทย

เจ้าอร่อยรับประทานกันดีกว่า	

อร่อยที่รัษฎา

เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์๒๐

 มือ้นีพ้ากนัมาทีร้่าน ผดัไทยท่าจนี

ของคุณวดี  วังสุวรรณหรือพี่เผก เจ้าของร้าน

ผัดไทยท่าจีนเจ้าอร่อย ว่าแล้วพ่ีเผกก็เล่า

ความเป็นมาของร้านว่า “จากการที่รับช่วง

ต่อมาจากคุณแม่ ส่วนตวัพีข่ายมา ๒๐ ปี 

ขายอยู่ที่ท่าจีนแห่งน้ีไม่เคยย้ายไปไหน 

คนแถวน้ีหรือคนอายุ ๖๐ ป ีขึ้นไป 

จะรู ้จักกันดีว ่าเป็นก๋วยเตี๋ยวกุ ๊ยหรือ 

ผัดไทยโบราณ ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา

จึ ง เป ็นลูกค ้ าประจ�า ท่ี กิน กันตั้ งแต  ่

สมัยรุ่นพ่อ รุ่นแม่ สู่รุ่นลูก”

 อย่ารอช้ารีบสั่งมากินกันดีกว่า 

เริม่จากจานแรก ผัดไทย ท่ีนีเ่ค้าใช้เส้นจนัทร์

ลวกน�้าร้อนให้น่ิมผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

กับน�้าปรุงผัดไทยเคล็ดลับพ่ีเผกกระซิบว่า 

ใช้พรกิสดป่นให้ละเอยีดใส่ในน�า้ปรงุผดัไทย 

เคี่ยวจนได้รสหวานอมเปรี้ยวพอดิบพอดี 

เส ้นผัดไทยเหนียวหนึบผัดกับกุ ้ งสดๆ  

เนือ้หวานกรบุกรอบ ให้รสชาตผิดัไทยโบราณ

ขนานแท้ได้ดีทีเดียว และน่ีก็เป็นหมัดเด็ด

พิชิตใจลูกค้าประจ�าท่ีต่างก็พูดเป็นเสียง

เดียวกัน ว่าผัดไทยเจ้านี้รสชาติกลมกล่อม

แบบไม่ต้องปรุงเพ่ิมเลยล่ะ แต่ถ้าจะให้

อร่อยเข้ากันต้องด่ืม น�้าแข็งหวานโบราณ 

เครือ่งด่ืมหายากในจงัหวัดภูเก็ตเคีย่วน�า้เชือ่ม

ผสมนมแมวหอมชื่นใจ นอกจากน้ียังมี

อาหารตามส่ังหลากเมนูให้เราได้เลือก 

ประเดิมด้วย ผัดพริกแกงกุ ้งราดข้าว  

เด็ดที่ รสชาติ เผ็ดร ้อนด ้วยเครื่ องแกง 

และอีกหลากหลายเมนู ให้ชวนลิ้มลอง 

หากท่านใดอยากมาลิ้มลองความอร่อยที่ยังคง

เอกลักษณ์เช่นนี้ แวะเวียนมากันได้ที่ 

ร้านผัดไทยท่าจีน ๔๓/๘ ถนนรัษฎานุสรณ์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ร้านเปิด ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดทุกวันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือโทรศัพท์สอบถาม  

คุณวดี วังสุวรรณ : ๐ - ๗๖๒๔ - ๑๑๘๕



เทศบาลตำาบลรัษฎาสัมพันธ์

 นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ 

ประธานสภาเทศบาลต�าบลรษัฎา เป็นประธาน

เปิดการประชมุสภาเทศบาลต�าบลรษัฏา สมยัสามญั 

สมยัที ่ ๓ ประชมุครัง้ที ่ ๒ ประจ�าปี ๒๕๕๗ 

พร้อมด้วย นายภดูทิ รกัษาราษฎร์ นายกเทศมนตรี

ต�าบลรัษฎา  คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 

หัวหน้าส่วนราชการ ตวัแทนชุมชน และสือ่มวลชน 

ร่วมรบัฟังการประชมุ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ต�าบลรัษฏา ชั้น ๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ประชุมสภาเทศบาลต�าบลรัษฏา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

 นายภูดิท รักษาราษฎร์ 

นายกเทศมนตรตี�าบลรษัฎา พร้อมด้วย 

เจ้าหน้าทีจ่ากโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบลรษัฎา ร่วมกันออกตรวจร้านอาหาร 

ตามโครงการร้านอาหารสาธารณสุข

ยกนิ้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  

ทีผ่่านมา ณ ร้านโกตีห๋มกูะทะ สามกอง

ประเมินร้านอาหารสาธารณสุข 
ยกนิ้ว 

 นายสนทรรศน์  พีรดนย์โกเศส 

รองนายกเทศมนตรีต�าบลรัษฎา เป็น

ประธานในการจดักิจกรรมบ้านหลงัเลกิเรยีน 

ประจ�าปี ๒๕๕๗ กิจกรรมอบรมกีฬาฟุตซอล 

และกิจกรรมอบรมกีฬาตะกร้อลอดห่วง 

ระหว่างเดือน สงิหาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 

ณ โรงเรยีนบ้านทุง่คา “บณุยขจรประชาอาสา” 

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

กิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน 
ประจ�าปี ๒๕๕๗



                เกิดจากคณะปฏิบัติธรรมน�าโดย อุบาสิ กานุชณี เอ่ียมบรรณกิจ  

ได้เข้ามาแผ้วถางพ้ืนที่รกร้างแห่งน้ี ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๒๖ ใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม ต่อมาปี พ.ศ ๒๕๒๘

จึงต้ังเป็นสมาคมปฏิบัติธรรมนามว่า อนุสรณ์พระภิกษุพระยานรรัตน์ราชมานิต และในปี พ.ศ ๒๕๓๕ 

ได้ ย่ืนเรื่องขอตั้งเป ็นส�านักสงฆ์ ในวันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๔๐ จึงได้รับการประกาศให้แต่งตั้ง

เป็นวัดรัษฎาราม ปัจจุบันมีพระสงฆ์ ๙ รูป แม่ชี ๑ คน จุดเด่นทางด้านปูยชนียวัตถุไม่มี แต่มีการ

ปฏิบัติธรรมประจ�าปี หรืองานปริวาสธรรม จัดขึ้นทุกวันศุกร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี 

ใช้ระยะเวลา ๑๐ วัน พระจากต่างวัดท่ัวประเทศจะหลั่งไหลกันมาร่วมงานบุญน้ีกันเป็น

ประจ�าทุกปี   

      วัดรัษฎาราม เป็นวัดเล็กๆ สงบๆ เรียบง่าย แต่กลับดูน่าเลื่อมใส บรรยากาศ

ภายในวัดปราศจากการปรุงแต่ง ถือเป็นวัดแห่งความเรียบง่ายและมีวิถีแห่งความพอเพียง 

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ได้แวะเวียนไปเรียนรู้หลักธรรม

น�าชีวิต 

 ถ้าถามว่ามาเที่ยวต�าบลรัษฎาแล้วจะไปไหน 

หลากหลายสถานที่ท่องเท่ียวท่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้รอ

คอยการมาเยือนของผู้คนคงมากมาย แต่ถ้าถามว่ามาเที่ยว

และต้องการความสงบทางใจคงต้องแนะน�า “วัดรัษฎาราม” 

วัดที่ซ่อนตัวอย่างสงบเงียบ ท่ามกลางวิถีที่วุ่นวาย 

วัดรัษฎาราม
สุขด้วยตา		สัมผัสด้วยใจ

วัดรัษฎาราม

รัษฎา On tour


