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กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

บางคนถึงขนาดกล่าวว่านักเตะที่มาจากเมืองนราธิวาส  
เปรยีบเสมอืนสนิค้าชั้นดขีองวงการลกูหนงั ซึ่งในความเป็นจรงิกเ็ป็น 
อย่างนั้น เพราะทุกวันนี้ดาวเตะจากนราธิวาสบ้านเราค้าแข้งอยู่
มากมายทั่วประเทศ หลายคนอยู่ในสังกัดสโมสรชั้นน�า หลายคน
สงักดัในลกีบนและลกีล่าง 

คนที่ฝีเท้าจัดจ้านก็ติดทีมชาติกันไป จะห่างหายกันไปบ้าง 
แต่แทบทุกยุคทุกสมัยทีมชาติไทยเกือบทุกชุด จะมีนักเตะจาก 
เมอืงนราธวิาสแทรกตวัอยู่เสมอ

หลายคนท�าความฝันให้เป็นจริง มีเงินทองสามารถเลี้ยงดู
ครอบครวั มชีวีติดขีึ้นตามล�าดบั

ถามว่าท�าไมคนแถวบ้านเราถงึชอบกฬีาฟตุบอลกนันกั !? 
ตรงนี้สามารถวิเคราะห์ได้หลายส่วน ที่เห็นอย่างแรกก็คือ 

ส�าหรบัคนชนบท กฬีาไม่ว่าชนดิใดกต็าม เปรยีบเสมอืนความบนัเทงิ
ในระดบัต้นๆ ของชมุชน เทศกาลงานรื่นเรงิต่างๆ จะมกีฬีาแทรกตวั

อยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นกฬีาพื้นบ้านหรอืกฬีาสากล คนที่เล่นกฬีาเก่งๆ 
จะเป็นที่นับหน้าถือตาของชุมชน ขณะที่ในทุกวันกีฬาฟุตบอลเริ่ม 
เข้าสู่อาชีพอย่างเต็มตัว และฟุตบอลสามารถสร้างรายได้ให้กับ 
เขาได้ 

จึงไม่แปลกที่เด็กรุ่นใหม่ของบ้านเรามีความฝันถึงการเล่น
ฟตุบอลในระดบัอาชพี อย่างน้อยที่สดุ กส็ามารถเดนิตามในเส้นทาง
ที่ฝันได้ แม้ว่าบางคนจะไม่ประสบความส�าเรจ็กต็าม

ในฐานะหวัหน้าฝ่ายบรหิาร เราจงึวางนโยบายที่เกี่ยวพนักบั
กฬีาอย่างชดัเจน และพร้อมสนบัสนนุเยาวชนเพื่อเดนิทางสูค่วามฝัน
ที่เป็นจรงิ ขอให้มคีวามตั้งใจ เทศบาลกพ็ร้อมสนบัสนนุอย่างเตม็ที่

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส

คนนราธิวาสมีความคลั่งไคล้

ในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมาก  

จะว่าไปน่าจะติดในล�าดับต้นๆ 

ของประเทศด้วยซ�้า

คุยกับนายกฯ ธนำวิทย์
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ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ที่ว่า “มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

และสมดุล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

สู่นโยบายหลกั 5 ด้าน ในการพฒันาเทศบาล
เมอืงนราธวิาส คอื 1. การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพฒันาด้านคณุภาพชวีติและสงัคม 3. การพฒันา
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ 5. การพัฒนาด้าน
การเมอืงการบรหิาร ซึ่งนโยบายการพฒันาในแต่ละด้าน
นั้น จะถูกแยกย่อยในรายละเอียดอีกครั้งตามล�าดับ
ความส�าคญัในการพฒันาพื้นที่ 

อย่างไรกต็าม ในนโยบายพฒันากฬีา “นายกฯ 
ธนาวิทย์” กลับให้ความส�าคัญไม่ต่างกับนโยบายการ
พฒันาในด้านอื่นๆ
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เหรียญรางวัล กีฬา รายการ ชื่อ-นามสกุล
ทองแดง มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น�้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) จารุวัตร จันทร์หอม

ทองแดง ยิงปืน ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย ภวินทร์ ตันตินวะชัย

ทองแดง วูซู ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย นราธิป บัวสว่าง

ทองแดง ฮอกกี้ ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง อตินุช จันทร์แดง
กิตติยาภรณ์ จรูญจันทร์
นาตาซา สามะ
ซากีย๊ะห์ วะงะ
ซีตีรอฮายา อาแว
ซูฟีตรี อาโก๊ะ
นูรไอนี สะแอเต๊ะ
ฟาร์ตีฮะ อภิบาลแบ
รุสณีญา หะยีดาโอะ
ฮาซานะห์ ดอเลาะ
สีตีรอกีเยาะ สาและ
รอฟีดะห์ สาและ
ไซนับ สาและ
นูรอาซีกีน สะแอเต๊ะ
นาเดียร์ เจ๊ะแน
ซีตีไอเสาะ ดายะ
ซารีนา โมง
นูรีซัน มะแซ

 กล่าวคือ นโยบายการพัฒนากีฬาของเทศบาล ถูกบรรจุ
อยู่ในข้อ 2.1.7 คอื “ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาการกฬีาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา ทั้งการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ สนบัสนนุงบประมาณ อปุกรณ์การกฬีา การสร้างเครอืข่าย
องค์กรการกฬีา การจดัตั้งกลุ่ม ชมรม และการจดัการแข่งขนักฬีา
ทกุประเภท ทกุระดบั ทั้งในระดบัชมุชน โรงเรยีน ท้องถิ่น ระดบัภาค
และระดบัประเทศ เช่น ฟตุบอลชมุชนสมัพนัธ์” 

ด้วยเหตผุลถงึปรชัญาของกฬีาที่สามารถ “สร้างคนให้เป็น
คน” ยังสามารถสร้างความสมัครสามัคคีให้ชุมชนได้ ที่ส�าคัญ  
ชาวเมอืงนราธวิาสโดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบักฬีาเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดฮิต จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีนัก
ฟุตบอลในพื้นที่หลายคนที่ประสบความส�าเร็จในเส้นทางอาชีพ  
มรีายได้ให้ตนเองจนกระทั่งดูแลครอบครวัได้ 

เพราะฉะนั้น กิจกรรมด้านกีฬา ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ภายใต้การน�าของนายกฯ ธนาวิทย์ จึงเกิดขึ้นแทบทั้งปี ทั้งกีฬา 
เชื่อมความสมัพนัธ์ในระดบัชมุชน ทั้งในระดบัเยาวชนและประชาชน 
โดยเฉพาะ “สตรที ซอคเกอร์ ข้ามตะวนั” ซึ่งจดัขึ้นในช่วงส่งท้ายปี
เก่าต้อนปีใหม่ บางกิจกรรมโด่งดังในระดับอาเซียน โดยเฉพาะทีม
เรือพายของเทศบาล รวมไปถึงความส�าเร็จของน้องๆ เยาวชนจาก
โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล ฯลฯ

ขณะเดยีวกนัอกีฐานะของ “นายกฯ ธนาวทิย์” คอื ในฐานะ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส ก็มีส่วนในการส่งเสริมนักกีฬา
ของพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  
“สงขลาเกมส์” ซึ่งจงัหวดัสงขลาเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัในระหว่าง
วนัที่ 20-30 มถินุายน 2560 ที่ผ่านมา 

แม้จะไม่ประสบความส�าเร็จนัก แต่ จังหวัดนราธิวาส  
ก็สามารถคว้า 4 เหรียญทองแดงมาได้ถึง 4 ชนิดกีฬา ทั้งมวย
สากลสมัครเล่น วูซู ยิงปืน และฮอกกื้ (ดูรายละเอียด) NN

ที่มา : www.songkhlagames.com
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ทุกปัญหามีทางออก 

ทุกเรื่องราวมีค�าตอบ
: เทศบาลเมืองนราธิวาส 

: กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

: App บนโทรศัพท์มือถือ

ศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 โทรศัพท์ 073-511048, 073-516175

 ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

ภาษาเป็นสิ่งที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิต
ประจ�าวนั โดยปกตภิาษาย่อมมกีารผนัแปรและ
เปลี่ยนไปพร้อมๆ กบัสงัคมของคนในชาต ิภาษา
ไทยผนัแปรไปตามความเป็นไปของสงัคมไทยด้วย 

ภาษาไทยมคี�าใหม่ ส�านวนใหม่ วลใีหม่ 
เกดิขึ้นมากมายในทุกๆ วนั ปัจจบุันราชบณัฑติ
สถานได้จดัพมิพ์ค�าใหม่ไว้แล้ว ปรากฏมผีู้สนใจ
จ�านวนมาก ในการขยายผลค�าใหม่ตามพจนานกุรม
นี้เป็นชอ่งทางหนึ่งซึ่งอทุยานการเรยีนรูน้ราธวิาส 
เลง็เหน็ว่าเป็นเรื่องส�าคญัที่เดก็ควรได้เรยีนรู ้อ่าน
ได้ ออกเสียงได้ถูกต้องและรู้เข้าใจความหมาย
ของค�าต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุน้และให้ความช่วย
เหลือกับครูภาษาไทยที่ท�าการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดท�ากิจกรรม
เสรมิทกัษะ “เรยีนรู้ค�าใหม่ ถูกใจขาโจ๋” 

ทั้งนี้เพื่อให้นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาได้
อ่านและรูจ้กัค�าใหม่ รูค้วามหมายของค�าใหม่และ
เข้าใจยิ่งขึ้น ทั้งให้นักเรียนสามารถน�าค�าใหม่ไป
ใช้กับประโยคที่เหมาะสมหรือควรน�าไปใช้เช่นไร 
โดยมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
นราธวิาส เข้าร่วมกจิกรรม รวม 217 คน ใช้เวลา
ในการเรยีน วนัละ 3.30 ชั่วโมง รวม 6 วนั NN

TK Park นราธิวาส

จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 

         “เรียนรู้ค�าใหม่ ถูกใจขาโจ๋”
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คืบหน้า TK PARK นราธิวาส



เทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยนายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายก
เทศมนตรี น�าพนักงานและเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน ร่วมประดิษฐ์
ดอกไม้จนัทน์ ซึ่งทางจงัหวดันราธวิาส ได้จดัขึ้นในโครงการจติอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ หอประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง
จงัหวดันราธวิาส 

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ส�าหรบัเทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้รบัมอบหมายจากจงัหวดั
นราธวิาส ให้ประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ ประเภทดอกดารารตัน์และดอก
กล้วยไม้ จ�านวน 11,999 ดอก โดยเทศบาลได้ก�าหนดจดัอบรมการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้แก่บุคลากรทั้งหมดของเทศบาล รวมทั้ง
ประชาชนในชมุชนที่สนใจ จ�านวน 2 รุ่น รุ่นแรกเมื่อวนัที่ 12 - 13 
มถินุายน 2560 และรุ่นที่ 2 เมื่อวนัที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้
ทกุคนสามารถประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ได้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่
บคุคลทั่วไป เพื่อจะได้ร่วมกนัประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ ให้แล้วเสรจ็ใน
วนัที่ 9 สงิหาคม 2560 และส่งมอบให้จงัหวดันราธวิาสต่อไป NN

รายงานข่ำว
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ณ อาคารด้านหน้าส�านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส

ติดต่อขอดูคู่มือส�าหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พบปะผู้น�าศาสนาในช่วงเดือนรอมฎอน

มอบทุนซากาต

นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารและสมาชกิสภา
เทศบาล ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยยีน
โต๊ะอหิม่าม ณ มสัยดิต่างๆ ในเขต
เทศบาลพร้อมมอบอนิทผาลมั ตาม
โครงการส่งเสรมิพธิลีะศลีอดเดอืน
รอมฎอนที่ผ่านมา NN

โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) โดย  
น.ส เจะนารซีา มะยโูซ๊ะ ผูอ้�านวยการโรงเรยีน จดักจิกรรม
จัดหาทุนเพื่อเด็กก�าพร้าและยากไร้ ในโอกาสเดือน 
รอมฎอน โดยมนีายอดุม เด่นสนัตกิลุ รองนายกเทศมนตรี
เมอืงนราธวิาส ให้เกยีรตเิป็นประธานมอบทนุในครั้งนี้ NN

โรงเรยีนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮเิล) โดยนายสมนกึ 
ดวงศร ีผูอ้�านวยการโรงเรยีน จดักจิกรรมมอบทนุซากาตให้
แก่นกัเรยีนที่ยากไร้ในโอกาสเดอืนรอมฎอน โดยมนีายอดุม 
เด่นสันติกุล นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส และนายสาการียา นิแวร์ เลขานุการนายก
เทศมนตร ีเป็นผูม้อบ และมผีูป้กครองนกัเรยีนเป็นผูร้บัมอบ 
NN
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เทศบาลเมอืงนราธวิาส น�าโดยนายธนาวทิย์ 
ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส จดักจิกรรม
ละศีลอดเดือนรอมฎอน ณ ส�านักงานเทศบาล  
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี 
นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธวิาส เป็นประธานการจดักจิกรรม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการทางศาสนา ให้เป็น
ประโยชน์ต่อชมุชน ทั้งยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดใีนชมุชน 

โดยก่อนละศลีอดร่วมกนั มกีารบรรยายธรรม
ในหัวข้อ “สิ่งที่ได้รับจากการถือศีลอดในเดือน 
รอมฎอน” โดยนายอบัดลุอาซซิ เจ๊ะมามะ รองประธาน
กรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดันราธวิาส มผีูน้�าศาสนา 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาล  
ทั้ง 35 ชมุชน ร่วมกจิกรรม NN

เทศบาลเมืองนราธิวาส  
จัดพิธีละศีลอดเดือนรอมฏอน ฮ.ศ.1438
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พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา

Big Cleaning Day หาดนราทัศน์

เทศบาลเมอืงนราธวิาส ร่วมกบัส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั
นราธวิาส และส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันราธวิาส จดังาน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2560 ณ วดับางนรา โดยมนีายธรรมรงค์ คงวดัใหม่ รอง
ผู้ว่าราชการจงัหวดันราธวิาส เป็นประธานในพธิเีปิด และนายอดุม 
เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน มีพิธีหล่อเทียน 
สมโภชเทยีนพรรษา หลงัจากนั้นในวนัที่ 5 กรกฎาคม 2560 น�าเทยีน
พรรษาไปถวาย ณ วดับางนรา วดัพรหมนวิาส และวดัประชาภริมย์ 

NN

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยความ
ร่วมมอืจากเรอืนจ�าจงัหวดันราธวิาส พี่น้อง
จติอาสาจากอ�าเภอแว้ง และพื้นที่ใกล้เคยีง 
ทหาร นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านยะกงั) และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสขุฯ 
ระดมก�าลัง Big Cleaning Day บริเวณ 
หาดนราทศัน์ หลงัเทศกาลฮารรีายอ NN

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  9 ฉบับที่  4 ประจ�ำ เดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม 256010

Activities กิจกรรม



เทศบาลเมอืงนราธวิาส จดัโครงการประชมุสมัมนาเพื่อรบัฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561-2564 เมื่อวันที่  
22 มถินุายน 23560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมใน
การพฒันาท้องถิ่น โดยมนีายอดุม เด่นสนัตกิลุ รองนายกเทศมนตร ี
เป็นประธานเปิดการประชมุ ณ ห้องประชมุพชิติบ�ารงุ มผีูร่้วมประชมุ

สัมมนารับฟังความคิดเห็น
เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาสี่ปี

ประกอบด้วย ประธานและกรรมการชมุชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตร ี
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน  
กว่า 150 คน 

นอกจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อจัดท�าแผนชุมชน (เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561-2564) ด้วย เมื่อวนัที่ 13-15 มถินุายน 
2560 ที่ผ่านมา NN
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โรคพิษสุนัขบ้า

สถานีวิทยุกระจายเสียง 912

FM 99.10 MHz. ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น.-12.00 น. 

“รายการ 912 ร่วมมือร่วมใจ”
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส

FM 98.25 MHz. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.05 น.-14.30 น. 

“รายการเทศบาลของเรา”

แสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์ ตามติดข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
ระบบสื่อไร้สาย 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ภาคเช้า เวลา 07.30-08.30น. 

ภาคเย็น เวลา 17.00-18.00 น.

www.naracity.go.th
เทศบาลเมืองนราธิวาส
กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา
App บนโทรศัพท์มือถือ

เกดิจากเชือ้ไวรสัเรบีส์่ (Rabies Virus) สตัว์น�าโรค ได้แก่ 
สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทกุชนดิ ทัง้สตัว์เลีย้งและสตัว์ป่า เช่น สนุขั 
แมว กระต่าย กระรอก กระแต หนู ลิง ชะนี แพะ แกะ วัว 
ควาย ค้างคาว เป็นต้น 

สตัว์น�าโรคที่ส�าคญัที่สดุคอื สนุขั มนษุย์ตดิเชื้อนี้จากการถูก
สตัว์ที่มเีชื้อพษิสนุขับ้ากดัข่วนหรอืน�้าลายกระเดน็เข้าบาดแผล ปัจจบุนั
ยงัไม่มยีารกัษาโรคพษิสนุขับ้า ดงันั้น ไม่ว่ามนษุย์หรอืสตัว์ที่ตดิเชื้อ
นี้ มกัจะเสยีชวีติทั้งหมด 

ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่ถูกสุนัขหรือแมวกัด 
ข่วน แล้วไม่ได้ไปรบัการฉดีวคัซนีป้องกนัอย่างรวดเรว็และครบถ้วน 
กลุ่มเดก็เป็นกลุ่มที่ถูกสนุขักดัมากที่สดุ ปัญหาส�าคญัของโรคนี้ เกดิ

จากยงัไม่สามารถ ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าในสนุขัให้ครอบคลมุ
ทกุตวัได้ ที่ส�าคญัคอื กลุม่เสี่ยงทกุรายถกูสนุขักดัและไม่ได้ฉดีวคัซนี
หลงัถูกกดั 

อาการ เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจนเกิดอาการโรคพิษสุนัขบ้า 
ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 2-8 สปัดาห์ แต่อาจสั้น เพยีงแค่ 7 วนั
หรอืยาวเกนิกว่า 1 ปี ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ความรนุแรง
ของบาดแผล ปรมิาณของเชื้อที่ได้รบั โดยอาการของโรคมกัเป็นการ
อกัเสบของสมองและเยื่อสมอง 2-3 วนัแรกผู้ป่วยจะปวดเมื่อยตาม
ตัว มีไข้ ชา เจ็บเสียวหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด คันอย่าง
รนุแรงที่แผลและล�าตวั ทั้งนี้ อาการของผู้ป่วยจะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มแรก คือ แบบคลุ้มคลั่ง อาจมีอาการกระวนกระวาย 
ระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ ประสาทหลอน อาจมีชัก หายใจ
หอบ หมดสตแิละเสยีชวีติในที่สดุ กลุ่มที่ 2 คอื แบบอมัพาต เป็น
อาการที่พบได้น้อย โดยมีอาการ อัมพาตของแขน ขา พูดไม่ชัด 
น�้าลายมาก มอีาการกลวัน�้า กลวัลม พบได้ประมาณร้อยละ 50 หลงั
แสดงอาการ จะอยู่ได้นานกว่าแบบคลุ้มคลั่งและจะเสยีชวีติในที่สดุ

การป้องกัน สามารถป้องกนัได้ด้วยวคัซนี โดยน�าสตัว์เลี้ยง
ไปฉดีวคัซนีเมื่ออาย ุ3 เดอืนขึ้นไป และฉดีซ�้าทกุปี นอกจากฉดีวคัซนี
แก่สัตว์แล้ว ควรลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนท�าร้าย 
กรณหีากถกูสนุขับ้านหรอืถกูสนุขัจรจดั แมว หรอืสตัว์อื่นๆ กดัให้รบี
ล้างแผลด้วยสบู่และน�้าสะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น  
เบตาดนี เพื่อช่วยลดอตัราเกดิโรคได้ถงึร้อยละ 80-90 และรบีไปพบ
แพทย์ให้เรว็ที่สดุ เพื่อฉดีวคัซนีป้องกนัโรคจนครบตามที่แพทย์แนะน�า 

หากพบเหน็สตัว์ที่สงสยัว่าอาจเป็นโรคพษิสนุขับ้าคอื มอีาการ 
หางตก เดนิโซเซ น�้าลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รบีแจ้งเจ้าหน้าที่
ปศสุตัว์ หรอืผู้น�าชมุชน และให้ช่วยกนัจบัโดยระมดัระวงัอย่าให้ถูก
กดั แล้วกกัสตัว์ไว้ดอูาการ 10 วนั หากสตัว์ตายให้น�าหวัสตัว์ส่งตรวจ
ทางห้องปฏบิตักิารต่อไป NN

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ประชากรอาเซียน มีเท่าไหร่ ? 
เรามีค�าตอบ !!

เทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้ส่งนกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคใต้เมื่อวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560  
ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน ปรากฏว่า

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 
“สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ”

ประชากรอาเซยีน มจี�านวนทั้งสิ้น 636,512,723 ล้านคน หรอื
ประมาณ 8.85% ของประชากรโลก 

ประเทศอินโดนีเซียมีจ�านวนประชากรสูงสุด จ�านวน  
253,609,643 คน และประเทศบรไูนมปีระชากรน้อยที่สดุ มปีระชากร
เพียง 400,000 คนเศษ มาดูตัวเลขประชากรในอาเซียนกันดีกว่า  
ว่าประเทศใดมปีระชากรจ�านวนเท่าไหร่ ? 

1. ประเทศอนิโดนเีซยี มปีระชากร 253,609,643 คน นบัถอื
ศาสนาอสิลาม 87%, ครสิต์ 10%

2. ประเทศฟิลิปปินส์ มปีระชากร 107,668,231 คน นบัถอื
ศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก 83%, คริสต์นิกายโปรเตสแตน,  
อสิลาม 5%

3. ประเทศเวียดนาม มปีระชากร 93,421,835 คน นบัถอื
ศาสนาพทุธนกิายมหายาน 70%, ครสิต์ 15%

4. ประเทศไทย มปีระชากร 67,741,401 คน นบัถอืศาสนา
พทุธนกิายเถรวาท 95%, อสิลาม 4%

5. ประเทศพม่า มปีระชากร 55,746,253 คน นบัถอืศาสนา
พทุธ 90%, ครสิต์ 5%, อสิลาม 3.8%

6. ประเทศมาเลเซีย มปีระชากร 30,073,353 คน นบัถอื
ศาสนาอสิลาม 60% , พทุธ 19% , ครสิต์ 11%

7. ประเทศกัมพูชา มีประชากร 15,458,332 คน นับถือ
ศาสนาพทุธ (เถรวาท) เป็นหลกั

8. ประเทศลาว มปีระชากร 6,803,699 คน นบัถอืศาสนา
พทุธ 75%, นบัถอืผ ี16%

9. ประเทศสิงคโปร์ มีประชากร 5,567,301 คน นับถือ
ศาสนาพทุธ 42.5%, อสิลาม 14.9%, ครสิต์ 14.5%, ฮนิดู 4% และ
ไม่นบัถอืศาสนา 25%

10. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม มปีระชากร 422,675 คน 
นบัถอืศาสนาอสิลาม 67%, พทุธ 13% และครสิต์ 10% NN

ที่มา : www.thai-aec.com 

นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คว้าเหรียญรางวัลจ�านวน  
43 เหรยีญ จากกจิกรรมที่เข้าร่วม 44 กจิกรรม 

แบ่งเป็น เหรยีญทองจ�านวน 18 เหรยีญ เหรยีญเงนิจ�านวน 
17 เหรยีญ และเหรยีญทองแดงจ�านวน 8 เหรยีญ โดยกจิกรรมที่ได้
รางวลัเหรยีญทอง อนัดบัที่ 1 - 3 ได้เข้าร่วมแข่งขนัในระดบัประเทศ
ต่อไป จ�านวน 7 กจิกรรม คอื โครงงานศลิปะ ป. 4 - 6 (โรงเรยีน
เทศบาล 1) โครงงานศลิปะ ม.1 - 3 (โรงเรยีนเทศบาล 2) โครงงาน
ภาษาไทย และกล่าวสนุทรพจน์ภาษาไทย ม.1 - 3 (โรงเรยีนเทศบาล 3) 
จดัสวนถาดแห้ง (ไม่ระบชุั้น) (โรงเรยีนเทศบาล 4) โครงงานสงัคมศกึษา 
ป.4 - 6 (โรงเรยีนเทศบาล 5) และ โครงงานภาษาองักฤษ ป.4 - 6 
(โรงเรยีนเทศบาล 6)

โดยจะท�าการแข่งขัน ระดับประเทศ ในเดือนช่วงเดือน 
สงิหาคม 2560 นี้ ณ อมิแพค อารนี่า เมอืงทองธาน ีกรงุเทพฯ NN

กองวิชาการและแผนงาน

สาระน่ำรู้



ด้วยในขณะนี้ประชาชนทั่วประเทศ ต่างร่วมแรงร่วมใจ
กนัประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลอทุศิถวาย
ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เช่นเดยีวกบัพี่น้องประชาชนในจงัหวดันราธวิาส โดยเฉพาะ
ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักอีกหน่วยงาน
หนึ่งที่จดักจิกรรมฝึกอบรมการประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ให้กบับคุลากร
และประชาชนผู้สนใจ เพื่อจะได้ไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป เพื่อจะได้ร่วมกนัประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์แจกจ่ายแก่ประชาชน
ที่จะเข้าร่วมพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ 

รู้จัก ‘ดอกไม้จันทน์’
ตัวแทนความรักและการระลึกถึงครั้งสุดท้าย

“นราทศัน์สาร” ฉบบันี้ จงึขอน�าเสนอเรื่องความเป็นมาของ 
“ดอกไม้จนัทน์” ให้คณุผู้อ่านได้รบัทราบกนั 

“ดอกไม้จันทน์” คือ ดอกไม้ที่ท�าด้วยไม้แห้งส�าหรับเผาศพ 
โดยใช้ไม้แห้งสขีาวที่ใสด้วยกบ แล้วเอามาประดษิฐ์เป็นรูปให้คล้าย
ใบโพธิ์ เพื่อใช้น�าขึ้นไปวางค�านบัศพที่เชงิตะกอน

ตามคตคิวามเชื่อของพทุธศาสนกิชนตั้งแต่โบราณ ถอืว่าการ
จดังานฌาปนกจิให้ผูท้ี่เสยีชวีติเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลยั
ครั้งสุดท้าย ทุกสิ่งที่จัดท�าจะต้องประณีตและดีที่สุดเท่าที่ฐานะจะ
เอื้ออ�านวย เพราะเชื่อว่าผู้ตายจะได้ไปสู่สขุคต ิและเมื่อเกดิใหม่กจ็ะ
พบแต่สิ่งที่ดงีาม

ปัจจบุนัรปูแบบของดอกไม้จนัทน์ มพีฒันาการและปรบัเปลี่ยน
ไปตามยคุสมยั ที่ได้รบัความนยิมมากจะเป็นดอกกหุลาบ ดอกแก้ว 
มทีั้งสขีาว สคีรมีและสดี�า 

ในปัจจบุนัจะมสีสีนัมากขึ้น เพราะคนเชื่อว่าดอกไม้จนัทน์นั้น
เป็นตวัแทนของความเคารพรกัและระลกึถงึผูท้ี่จากไปเป็นครั้งสดุท้าย

ทั้งนี้ดอกไม้จนัทน์จะมทีั้งหมด 36 ชนดิ อาท ิเช่น ดอกดารารตัน์ 
ดอกกหุลาบ ดอกกหุลาบป่า ดอกกหุลาบหนู ดอกกหุลาบเวยีงพงิค์ 
ดอกแก ้ว ดอกคาเนชั่น ดอกรัศมีจันทร ์ ดอกลีลาวด ี 
ดอกมณฑารพนพรัตน์ ดอกกรประทีบ ดอกบุปผาสยาม  
ดอกมาลีศรี ดอกจันทน์ ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกแก้วนพเก้า  
ดอกนางพญานริมล

การประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์นั้น ไม่ยาก วสัดทุี่ใช้สามารถหา
ได้ในท้องถิ่นของตน เช่น ใบตองแห้ง เปลอืกข้าวโพด กระดาษสา 
ใบยางพารา และผกัตบชวา NN

ที่มา : www.amarintv.com
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ค�าพูดนี้หลายคนคงสงสัย ?!
แต่ลงุสมศกัดิ์ ภูรวิฒัน์ เจ้าของร้านจติรวฒัน์เบเกอร์รี่ ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 76 ปี ยนืยนักบั

ข้อมูลนี้ 
เดมิทพี่อแม่ลงุสมศกัดิ์ซึ่งเป็นชาวจนีที่อพยพมาจากแผ่นดนิใหญ่ ล่องเรอืมาอาศยัในเมอืงนราธวิาส

จนปัจจบุนั และลงุกเ็กดิที่นี่
เกาะ 4 เกาะที่ประกอบเป็นเมืองนรานั้นเป็นอย่างไร ลุงอธิบายว่า 
“ส่วนที่หนึ่งคอืบรเิวณหาดนราทศัน์ ส่วนสองเป็นบรเิวณพื้นที่บาเละฮเิลตลอดมาจนถงึถนนภผูาภกัดี

ส่วนที่สามคอืพื้นที่บรเิวณถนนพชิติบ�ารงุ (บรเิวณโรงแรมอมิพเีรยีลในปัจจบุนั) ตลอดไปจนถงึบรเิวณศาลา
กลาง และส่วนที่สี่เป็นบรเิวณก�าปงตาโก๊ะ” 

เหตุผลที่เมืองนราธิวาสมีลักษณะเป็นเกาะ ก็เพราะว่าในสมัยก่อนแต่ละพื้นที่ที่กล่าวมาจะมีคลอง
ล้อมรอบ เริ่มตั้งแต่ที่หาดนราทัศน์เมื่อก่อนจะไม่มีสะพานข้ามไปต้องใช้เรือข้ามฟาก จนมาถึงสมัยนายกฯ 

ปรีดา ศิริไพรวัน (อดีตนายกฯ ทม.นราธิวาส) จึงได้ท�าสะพานเป็นสะพานไม้เล็กๆ  
ข้ามไปหาดนราทศัน์และเปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรตีจนถงึปัจจบุนั

เกาะที่ 2 กม็นี�้าล้อมรอบคอืบรเิวณโรงแรมอมิพเีรยีลสมยัก่อนจะเป็นทุง่นาตลอด
จนถงึบรเิวณตั้งแต่หน้าบ้านนายช�านาญ ณ นคร (บรเิวณที่ท�าการชมรมลูกเสอืชาวบ้าน

ในปัจจบุนั) ข้ามฟากถนนพชิติบ�ารงุมาทางตรอกช้างในปัจจบุนั ซึ่งจะเป็นทางน�้าไหล
ลงสู่แม่น�้าบางนรา

ส่วนเกาะที่ 3 พื้นที่บรเิวณหน้าศาลากลาง (หลงัเก่า) ตลอดจนถงึบรเิวณ
ถนนสรุยิะประดษิฐ์ในปัจจบุนักจ็ะมทีางน�้าไหลออกไปสู่เส้นทางไปอ�าเภอยี่งอ

และเกาะที่ 4 บรเิวณก�าปงตาโก๊ะ กจ็ะมคีลองกั้นซึ่งสมยัก่อนจะมี
ท่าเรอืข้ามฟากปัจจบุนัมสีะพานคอนกรตีคอื สะพานข้ามไปตากใบ

ลงุสมศกัดิ์เล่าว่า สมยัก่อนแม่น�้าบางนราจะกว้างมาก ฝั่งตรง
ข้ามกบัเมอืงนราจะเป็นป่าจาก อดุมสมบูรณ์ด้วยกุ้ง ปู ปลาท่าเรอื

ส�าคญัในสมยันั้นกค็อืท่าเรอืที่ซอยด่านภาษใีนปัจจบุนั ชาวบ้าน
มักจะใช้ขึ้น - ลงเรือเพื่อสัญจรไปมา ส่วนบริเวณหลังบริษัท

พธิานในปัจจบุนั จะเป็นโรงเรยีนจนีซึ่งชาวจนีมกัจะส่งลกูไป
เรยีนที่นั่น

“ตกึเก่าๆ บรเิวณถนนภผูาภกัด ีเช่น ร้านจติรวฒัน์
และตึกฝั่งตรงข้ามนับอายุได้กว่า 80 ปี แล้ว”  

ลงุสมศกัดิ์ทิ้งท้ายให้ฟัง NN

เล่าสู่ลกูหลาน 
   ...เมอืงนราเคยเป็นเกาะ  4  เกาะ
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ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ผ่าน Application บน Smartphone 
ใช้ได้ทั้ง Ios และ Android
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้
ในชื่อ “เทศบาลเมืองนราธิวาส”
หรือจะสแกน QR Code 

APP ตัวใหม่
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ขั้นตอนง่ายๆ เพียงแนะน�าตัวให้ App รู้จัก 
แนะน�าชื่อ-สกุล พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 
ก็สามารถใช้ App ตัวนี้ได้แล้ว 

ท่านยังสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาล 
เช็คร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า 
Otop ในเขตเทศบาล ลองดาวน์โหลดกันดูนะคะ

เทศบาลเมืองนราธิวาส  
เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมปลูกดอกดาวเรือง

เพื่อประดับบริเวณสถานที่ราชการ  หรือสถานที่ที่เหมาะสม  
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


