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ติดต่อขอรับวารสาร�“นราทัศน์สาร”
โดยแจ้งชื่อ�ที่อยู่�หมายเลขโทรศัพท์�ได้ตามช่องทาง�ดังนี้ ฟรี Fanpage�:�เทศบาลเมืองนราธิวาส

Email�:�naracity_muni@hotmail.com

โทรศัพท์�:�073-511048,�073-516175

กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

ปีนี้นายกรฐัมนตร ีพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้มอบค�าขวญั
วนัเดก็ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ซึ่งเป็นที่รบัรู้ว่า
ค�าขวญัวนัเดก็ในแต่ละปีนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามยคุสมยั ยคุนี้รฐับาล
ต้องการให้ประเทศไทยของเราก้าวสูย่คุ 4.0 จงึมเีรื่องของ “เทคโนโลย”ี 
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

อย่างไรกต็าม ส�าหรบัเทศบาลเมอืงนราธวิาสแล้ว การด�าเนนิ
นโยบายส�าหรบัน้องๆ เยาวชนสอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลเป็น
อย่างยิ่ง ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ “เข้าใจ 
เข้าถงึ พฒันา” ในศาสตร์พระราชาสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดยุเดช บรมนาถบพติร ด้วยความเป็นอตัลกัษณ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

แน่นอนว่าการย่างก้าวไปสูส่งัคม 4.0 นั้น ต้องให้ความส�าคญั
กับการศึกษาเป็นอันดับแรก วันนี้จะเห็นได้ชัดว่าโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองนราธิวาสนั้น มีคุณภาพเพียงใด รางวัลต่างๆ นานา
ที่โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลได้รบั ย่อมประจกัษ์ชดัเจนถงึการพฒันาการ
ศกึษาโดยเทศบาล และการเกดิของ TK Park นราธวิาส และกจิกรรม
ต่างๆ ที่เกดิขึ้นเป็นประจ�า 

ขณะเดียวกันเราก็พยายามให้เด็กได้เข้าใจ และไม่ลืม
รากเหง้าของตัวเอง ตั้งแต่วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม เพราะ
รากเหง้าหมายถึงอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของเรา
ในครั้งอดีต

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส

เทศบาลเมืองนราธิวาส�

ได้ให้ความส�าคัญกับการ

ด�าเนินนโยบายการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน�ไม่ต่างจากการ

พัฒนาด้านอื่นๆ�โดยมีโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

มากมายในแต่ละปี

คุยกับนายกฯ ธนำวิทย์
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พี่น้องชาวเมืองนราธิวาสที่เคารพรักทุกท่าน 

ภายใต้วสิยัทศัน์ “พฒันามุง่สูค่วามเป็นเมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื และสมดลุ ภายใต้หลกัเศรษฐกจิ
พอเพียง” ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่ต่อยอดมาสู่พันธกิจ ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนา และด�าเนิน
โครงการต่างๆ ภายใต้การมสี่วนร่วมของพี่น้องประชาชน 

วนันี้เทศบาลเมอืงนราธวิาสภายใต้การน�าของกระผมและทมีงาน ได้ด�าเนนิการพฒันาเมอืงภายใต้
นโยบายaที่มเีป้าหมายชดัเจน เพื่อให้องค์กรของเรามปีระสทิธภิาพ ตลอดจนประชาชนมคีณุภาพชวีติที่ด ี
ซึ่งวนันี้ปรากฏผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ เหน็ได้จาก ปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ผลการประเมนิ
ประสทิธภิาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ของจงัหวดันราธวิาส 
เทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้รบัคะแนนการประเมนิ รวม 5 ด้าน สูงสดุ (คะแนนรวม 100 คะแนน) ซึ่งการ
ประเมนิฯได้พจิารณาจากด้านต่างๆ ดงันี้ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ มกีารประเมนิในระบบการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ และ

พร้อมในการด�าเนนิการเพื่อประโยชน์สขุของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้คะแนน 85.75%

 

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา มกีารด�าเนนิการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้คะแนน 89.95% 

ด้านที ่3 การบรหิารงานการเงนิและการคลงั การบรหิารงานการเงนิการคลงัมปีระสทิธภิาพ 
สามารถจดัเกบ็รายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้คะแนน 83.17% 

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต การส่งเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาล
เมอืงนราธวิาส ได้คะแนน 88.26% 

ส่วนด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการตามหลกัธรรมาภบิาลโดย
เฉพาะการสร้างความโปร่งใส การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ เทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้คะแนนเตม็ 
100% 

โดยเราได้คะแนนเฉลี่ยรวม 89.43 % ถอืเป็นอนัดบัที่ 1 ในคะแนนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในจงัหวดันราธวิาส ซึ่งม ีอปท.ทั้งหมด 27 อปท.  

อย่างไรกต็าม ความส�าเรจ็ที่เกดิขึ้นไม่ใช่มาจากฝ่ายบรหิารเพยีงอย่างเดยีว พี่น้องประชาชน บคุลากร
เทศบาล ย่อมมสี่วนส�าคญัในการส�าเรจ็ตรงนี้ ในฐานะนายกฯ กล่าวได้ว่า แม้เราจะประสบความส�าเรจ็ 
แต่งานพฒันาบ้านเมอืงของเราจะยงัคงด�าเนนิต่อไป โดยพี่น้องประชาชนเป็น “ศนูย์กลางแห่งการพฒันา” 

NN  
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ทุกปัญหามีทางออก 

ทุกเรื่องราวมีค�าตอบ : Fanpage เทศบาลเมืองนราธิวาส 

: กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

: App บนโทรศัพท์มือถือ

ศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 โทรศัพท์ 073-511048, 073-516175

 ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

บรรยากาศกิจกรรมงานต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดยเทศบาล
เมอืงนราธวิาส ภายใต้การน�าของนายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรี
เมอืงนราธวิาส มกีจิกรรมหลกัๆ เช่นเดยีวกบัปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสตรทีซอค
เกอร์ “ข้ามตะวนั” และการท�าบญุตกับาตรในช่วงเช้าของวนัขึ้นปีใหม่ NN

ประมวลภาพ
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ. 2561
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เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิปี 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ
6 รอบ พระชนมพรรษา ในวนัเสาร์ที่ 13 มกราคม 
2561 ที่ผ่านมา NN

ณ อาคารด้านหน้าส�านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส

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

ประมวลภาพ
งานวันเด็กแห่งชาติ

ปี 2561
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อทุยานการเรยีนรู้นราธวิาส จดังานวนัเดก็แห่งชาต ิปี 2561 ณ บรเิวณ
หน้าอาคาร Mini TK Park นราธวิาส (หน้าส�านกังานเทศบาลเมอืงนราธวิาส) โดย
มกีจิกรรมสร้างความสนกุสนานให้แก่เดก็ๆ มากมาย

TK Park 
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2561
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รับรางวัลชนะเลิศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับจังหวัด

ต้อนรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

รางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี
เมอืงนราธวิาส ได้มอบหมายให้นายสาการยีา นแิวร์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสังกัดเทศบาล 
ระดับจังหวัด ประจ�าปี 2560 ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านยะกงั) ได้รบัรางวลัดงักล่าว จาก น.พ.วชริะ เพง็จนัทร์ 
อธิบดีกรมอนามัย ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 
2560 ที่ผ่านมา NN

นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับผู้ที่
สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น สงักดัเทศบาลเมอืงนราธวิาส จ�านวน 
10 ราย ได้แก่ ต�าแหน่งเจ้าพนกังานพสัดปุฎบิตังิาน 
1 ต�าแหน่ง และต�าแหน่งครูผู้ช่วย 9 ต�าแหน่ง NN

โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้รบัรางวลัการจดัท�าสื่อสร้างสรรคย์อดเยี่ยม ในโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารชี้แจงหลกัสูตร
การศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษาพร้อมทั้งพฒันาศกัยภาพครูผู้สอนในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ ระดบัปฐมวยั สงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยได้รบัการคดัเลอืกรางวลัยอดเยี่ยมเพยีง 1 ทมี จาก จ�านวนทั้งสิ้น 15 ทมี ในรุ่นที่ 3 เมื่อวนัที่ 26-29 มกราคม 2561 ณ โรง
แรมอเลก็ซานเดอร์ กรงุเทพมหานคร NN
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ร่วมกิจกรรมงานเมาลิด

ร่วมกิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคี

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานเมาลิด และ
พบปะชาวบ้านและโต๊ะอหิม่าม ณ ชมุชนโต๊ะกอดอร์ NN

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมือง
นราธวิาส ร่วมท�าบญุทอดผ้าป่าสามคัค ีที่อาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรยีนเทศบาล 5 (วดัประชาภริมย์) ซึ่งสมาชกิชมรมผู้สูง
อายุชุมชนวัดประชาภิรมย์ได้จัดขึ้น เพื่อหาทุนสมทบการ
ก่อสร้างที่ท�าการชมรมฯ โอกาสเดยีวกนันี้นายกเทศมนตรฯี 
ได้ร่วมพบปะพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้
ด้วย NN

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
พร้อมผู้บรหิาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยยีนผู้ป่วยตดิเตยีง ณ ชมุชนยะกงั 2 
โดยได้มอบข้าวสารอาหารแห้งเป็นการช่วยเหลอืในเบื้องต้น NN

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  10 ฉบับที่  3 ประจ�ำ เดือนกุมภำพันธ ์ - มีนำคม 256110

Activities กิจกรรม



พัฒนาหาดนราทัศน์ กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

นายนยิ ินเิลาะ รองนายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 
น�าเจ้าหน้าที่กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมอืง
นราธวิาส ลงพื้นที่พฒันาความสะอาดหาดนราทศัน์ในวนั
หยุด ซึ่งมีพี่น้องประชาขนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต
มาเที่ยวพกัผ่อนเป็นจ�านวนมาก NN

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม 
“บ�าเพ็ญประโยชน์...เพื่อสังคม” ณ บริเวณอนุสาวรีย์ช้าง 
ปากทางเข้าสถานีวิทยุ 912 โดยมีนายอุดม เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส และสมาชกิสภาเทศบาล 
ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ส�านักการช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาล
เมืองนราธิวาส ได้สนับสนุนรถน�้าและเจ้าหน้าที่ร่วมใน
กจิกรรมนี้ด้วย NN

สัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน

เทศบาลเมอืงนราธวิาส จดัประชมุสมัมนา
เพื่อรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนในการจดัท�า
แผนพัฒนา (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
(พ.ศ.2561 – 2564) โดยมีนายอุดม เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธาน
เปิดการประชมุ มผีู้เข้าร่วมประชมุ ประกอบด้วย 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ทรง
คณุวฒุ ิผู้น�าศาสนา ผู้แทนภาคธรุกจิ ผู้แทนส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 150 คน ณ ห้อง
ประชมุพชิติบ�ารงุ ชั้น 5 ส�านกังานเทศบาลเมอืง
นราธวิาส NN
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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
Fanpage เทศบาลเมืองนราธิวาส
กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา
App บนโทรศัพท์มือถือ

เทศกาลวนัแห่งความรกั หรอืวนัวาเลนไทน์ วนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 
ซึ่งเพิ่งผ่านไป นับเป็นโอกาสดีที่หลายคนได้แสดงความรัก ความห่วงใย 
และความปรารถนาดตี่อกนั ทั้งนี้ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ได้ก�าหนดให้มกีารจดังานรณรงค์ โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และเอดส์ใน
วนัวาเลนไทน์โดยพร้อมเพรยีงกนัทั่วประเทศเพื่อสร้างกระแสความตื่นตวั
ในสงัคมให้ตระหนกัว่า โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และเอดส์ เป็นปัญหา
ใกล้ตวั หากมเีพศสมัพนัธ์แม้เพยีงครั้งเดยีวกม็โีอกาสรบัเชื้อดงักล่าวได้ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexual tranmitted disease
ข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกบัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ที่ควรทราบ 
1. โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์สามารถเป็นได้ทกุเพศทกุวยัทกุชนชั้น 

แต่พบมากในหมู่วยัรุ่น 
2. อัตราการติดเชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบมากขึ้น 

เนื่องจากวยัรุน่มค่ีานยิมที่จะอยูก่่อนแต่งงาน หรอืนยิมมเีพศสมัพนัธ์ตั้งแต่
อายุยังไม่มาก และที่ส�าคัญมีการหย่าร้างสูงท�าให้คนมีสามีหรือภรรยา
หลายคน เป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์เพิ่มมากขึ้น 

3. โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์โดยมากมกัจะไม่เกดิอาการ ดงันั้น 
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์สามารถตดิต่อโดยที่ ไม่รูต้วั แพทย์บางประเทศ
จงึแนะน�าให้มกีารตรวจค้นหาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ส�าหรบัคนที่ส�าส่อน 

4. โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ยงัก่อให้เกดิปัญหาทางสาธารณสขุ
อย่างมาก 

- โรคอาจจะลกุลามไปยงัมดลูกหรอืท่อรงัไข่ท�าให้เกดิการอกัเสบ
ในช่องท้อง Pelvic inflammatory disease ซึ่งอาจจะก่อให้เกดิการเป็นหมนั 
หรอืตั้งครรภ์นอกมดลูก 

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะท�าให้เกิดโรคมะเร็ง เช่นการ
ตดิเชื้อ human papillomavirus infection ( HPV ) ท�าให้เกดิมะเรง็ปากมดลกู 

- โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์สามารถตดิต่อไปยงัทารกในครรภ์

กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดโรค 
• การมเีพศสมัพนัธ์กบัชายหรอืหญงิบรกิารใน 3 เดอืนที่ผ่านมา 
• การมคีู่นอนมากกว่า 1 คนใน 3 เดอืนที่ผ่านมา 
• การมเีพศสมัพนัธ์กบัคู่คนใหม่ใน 3 เดอืนที่ผ่านมา 
• การที่มปีระวตัป่ิวยเป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ใน 1 ปีที่ผ่านมา 
• การที่สามหีรอืภรรยามคีูน่อนมากกว่า 1 คนใน 3 เดอืนที่ผ่านมา
• การที่คู่ครองอยู่กนัคนละที่ 

อาการของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
• ปัสสาวะขดั 
• มผีื่น แผลหรอืตุ่มน�้าที่อวยัวะเพศหรอืทวารหนกั 
• มหีนองหรอืน�้าหลั่งจากช่องคลอดหรอืท่อปัสสาวะ 
• มอีาการคนัหรอืปวดบรเิวณทวาร 
• มอีาการแดงและปวดบรเิวณอวยัวะเพศ 
• ปวดท้องหรอืปวดช่องเชงิกราน 
• ปวดเวลามเีพศสมัพนัธ์ 
• ตกขาวบ่อย

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
การป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ที่ดทีี่สดุคอืการไม่มเีพศสมัพนัธ์ 

หากยงัมเีพศสมัพนัธ์ต้องค�านงึถงึความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก
• ไม่เปลี่ยนคู่นอน ให้มสีามหีรอืภรรยาคนเดยีว 
•  ใส่ถุงยางให้ถูกต้องหากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ทราบว่ามี

การตดิเชื้อหรอืไม่ 
•  อย่ามเีพศสมัพนัธ์เมื่ออายนุ้อยเพราะจากสถติหิากมเีพศสมัพนัธ์

อายนุ้อยจะมโีอกาสตดิโรคสูง 
•  ให้ตรวจประจ�าปีเพื่อหาเชื้อโรคแม้ว่าจะไม่มอีาการ โดยเฉพาะ

ผู้ที่ต้องการแต่งงานใหม่ 

เรียนรู้อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
•  อย่าร่วมเพศขณะมีประจ�าเดือน เพราะจะท�าให้เกิดโรคติดต่อ

ได้ง่าย 
•  อย่ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หากจ�าเป็นให้สวมถุงยาง

อนามยั 
• อย่าสวนล้างช่องคลอดเพราะจะท�าให้เกดิการตดิเชื้อได้ง่าย 

NN

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม
สาระน่ำรู้

14 กุมภา 
วันโรคติดต่อทางเพศ
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สาระน่ำรู้



อินโดนีเซีย-รูเปียห์ ( Indonesian Rupiah, IDR )
เงนิรูเปียห์ของอนิโดนเีซยีมอีตัราแลกเปลี่ยนราว 11,700 IDR ต่อดอลลาร์สหรฐั หรอื ราว 370 

IDR ต่อบาทไทย ราคาของธนบตัรรูเปยีหท์ี่ผลติออกมาใช้งานคอื 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 
50,000 และ 100,000 รูเปียห์

ไทย-บาท ( Thai Baht, THB )
เงินบาทของไทยมีสถานะค่อนข้างแข็งแกร่งในบรรดาสกุลเงินอาเซียนด้วยกัน เนื่องจาก

ประเทศไทยมเีงนิทนุส�ารองระหว่างประเทศสูงมาก อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทไทยนั้นราว 32 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐั ธนบตัรเงนิบาทไทยมผีลติออกมาใช้งานในระดบัราคา 20, 50, 100, 500 และ 1,000 
บาท

สิงคโปร์-ดอลลาร์สิงคโปร์ ( Singapore Dollar, SGD )
เงินดอลลาร์สิงคโปร์นับได้ว่าเป็นสกุลเงินที่แข็งแร่งที่สุดในบรรดาสกุลเงินอาเซียนทั้งหมด มี

อตัราแลกเปลี่ยนราว 1.3 SGD ต่อดอลลาร์สหรฐั หรอืราว 1 SGD ต่อ 25 บาทไทย ธนบตัรดอลลาร์
สงิคโปร์ที่ผลติออกมาใช้งานคอื 2, 5 10, 50, 100, 1,000 และ 10,000 ดอลลาร์

สปป.ลาว-กีบ ( Laotian Kip, LAK )
เงินกีบของลาวมีอัตราแลกเปลี่ยนราว 250 กีบต่อหนึ่งบาท หรือราว 8,000 กีบต่อดอลลาร์

สหรฐั ธนบตัรเงนิกบีที่มกีารผลติออกมาใช้งานคอื 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 และ 
50,000 กบี

เวียดนาม-ด่ง ( Vietnam Dong, VND )
สกลุเงนิด่งของเวยีดนามมอีตัราแลกเปลี่ยนราว 21,000 ด่งต่อดอลลาร์สหรฐั หรอืราว 650 ด่ง

ต่อ 1 บาทไทย ธนบตัรเงนิด่งที่ผลติออกมาใช้งานคอื 1,000 ,2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 
100,000, 200,000 และ 500,000 ด่ง NN

สกุลเงิน

จากฉบับที่แล้ว “นราทัศน์สาร” ได้น�าเสนอสาระน่ารู้อาเซียนเรื่องของสกุลเงิน 
10 ประเทศอาเซียน ในตอนที่ 1 เราได้ทราบแล้วนะครับว่า ในแต่ละประเทศอาเซียน
ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา มาเลเซีย พม่า และฟิลิปปินส์ เขาใช้
สกุลเงินอะไรบ้าง ฉบับนี้เรามาดูกันต่อเลยนะครับว่า อีก 5 ประเทศที่เหลือใช้สกุลเงิน
อะไร โดยเริ่มที่
 

ประเทศอาเซียน (ตอนที่ 2)
กองวิชาการและแผนงาน

ที่มา www. เกรด็ความรู้.net
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ศิลปะ ความงาม
การจัดสวนถาดเป็นศิลปะอีกประเภทหนึ่งซึ่งผู้จัด

จะน�าเอาความงามของสวนธรรมชาติ ผสมผสานด้วย
จินตนาการเพื่อให้ออกมาเป็นสวนถาดที่ดีที่สุดตามความ
ต้องการของผู้จัด ความงามของสวนถาดจะช่วยโน้มน้าว
จติใจผู้พบเหน็ให้เกดิสนุทรยีภาพต่างๆ นานา โดยเฉพาะ
ความอ่อนโยน 

สวนถาดสามารถใช้เป็นของขวญั ของฝาก หรอืของ
ที่ระลึกในโอกาสส�าคัญได้ดีทีเดียว นอกจากจะมีความ
สวยงามแล้ว ยงัมคีณุค่าทางจติใจด้วย 

ครแูวหามะ มามะ ครพูนกังานจ้าง โรงเรยีนเทศบาล 4 
(บ้านก�าปงตาโก๊ะ) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นอีก
ผูห้นึ่งที่มคีวามหลงใหลและชื่นชอบในการจดัสวนถาดโดย
ฝึกฝนมาเป็นเวลา 10 ปี จนเกดิความช�านาญ 

“การจดัสวนถาดสามารถท�าให้เกดิเป็นอาชพี สามารถ
สร้างรายได้ให้กบัตนเองและครอบครวัได้ การน�าความรู้นี้
มาสอนนกัเรยีนในโรงเรยีน กเ็พื่อให้พวกเขาสามารถน�าไป
ประกอบอาชพีในอนาคตได้” 

โดยน�าไปสอนในกจิกรรม “ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู”้ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดสวนถาดเป็นนักเรียนใน
ระดบัชั้นประถมศกึษาที่ 1-6 ที่สนใจและชื่นชอบในการจดั
สวนถาด นอกจากนี้ยงัใช้เวลาฝึกฝนนกัเรยีนเพิ่มเตมิในวนั
เสาร์-อาทติย์ และช่วงปิดภาคเรยีนด้วย 

ครูแวหามะบอกว่า การจัดสวนถาด 1 ชิ้น จะใช้
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จุดเด่นของสวนถาดคือต้องใช้
ไม้ด่าน (ไม้ส)ี ซึ่งจะท�าให้จดัสวนถาดได้อย่างสวยงาม และ
โรงเรยีนกไ็ด้ส่งผลงานของนกัเรยีนเหล่านี้เข้าแข่งขนัในโอกาส
ต่างๆ มาตลอด จนได้รบัรางวลัเหรยีญทองหลายปีตดิต่อกนั

ผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
-  ชนะเลิศงานวิชาการท้องถิ่นเทศบาล ระดับภาค
ใต้ ปี 2553-2558

-  ชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
นราธวิาส ปี 2554-2560

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวด
ระดบัชาต ิปี 2558 - 2560 ณ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ส�าหรับการจัดสวนถาดนั้นมีอุปกรณ์ประกอบด้วย
- ถาดเซรามกิ
-  ดนิผสม (ดนิ 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน ดนิร่วน 1 ส่วน)
- ต้นยมิโนด่าง (ต้นตะบองเพชร)
- ไม้อวบน�้า (ต้นตะบองเพชร)
- ก้อนหนิ
- ทรายสตี่างๆ
จะเหน็ได้ว่าการจดัสวนถาดเป็นกจิกรรมที่น่าส่งเสรมิ

ให้กบันกัเรยีน และผูส้นใจทั่วไป เพราะเป็นสิ่งที่มคีณุค่ายิ่ง
ทางจติใจ และยงัสามารถสร้างรายได้ได้ดทีเีดยีว เช่นเดยีวกบัครู
แวหามะที่มีความหลงใหลกับความงดงามและเสน่ห์ของ
สวนถาด จนท�าเป็นอาชีพและยังถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ลูกศษิย์หลายต่อหลายรุ่น NN

และสุนทรียภาพบน ‘สวนถาด’

ที่นี่เมืองนรำ

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  10 ฉบับที่  3 ประจ�ำ เดือนกุมภำพันธ ์ - มีนำคม 256114
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เช้าๆ ถ้าจะหาขนมครกรองท้องเพื่อทานคู่กับกาแฟแล้ว 
แนะน�าเลย “ขนมครกยายอิ” สูตรโบราณ

เจ้าของร้านที่ว่าคือหญิงชราร่างท้วมวัย 82 ปี แคะขนมครก
ขายมานาน จะขายสัปดาห์ละ 2 วนั คือ วนัพุธและวันเสาร์ ตั้งแต่
เวลา 06.00-08.00 น. 

ขนมครก 5 คู ่ขายเพยีง 10 บาท และ 8 คู ่15 บาท ยงัใช้เตาถ่าน
แบบโบราณเพื่อเพิ่มความหอม ที่ส�าคญั ยงัโม่แป้งด้วยตวัเอง

ชื่อจรงิของยายอ ิคอื อ ิเพชรก�าเนดิ อาศยัอยู่บ้านเลขที่ 56/2 
ถนนละม้ายอทุศิ ในเขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส เริ่มต้นขายมาตั้งแต่
ปี 2547 เหตทุี่ขายขนมครกเพราะเป็นขนมหวานที่ท�าง่าย ไม่ยุ่งยาก 

สนใจไปชมิได้ที่ร้านเพงิเลก็ๆ รมิถนนช่วงกลางถนนละม้ายอทุศิ 
รบัรองว่าไม่ผดิหวงั 

.................
ส่วนผสมขนมครกสูตรโบราณ

- แป้งข้าวเจ้า
- ข้าวสาร
- น�้ากะท ิ(หวักะท ิและหางกะท)ิ
- ข้าวสวยที่หงุแล้วของเมื่อวาน
- มะพร้าว
- ต้นหอม
- เกลอื
- น�้าตาล

วิธีท�า
• ขย�้าข้าวสารที่แช่กบัน�้าเยน็ ( 1 คนื) ให้เข้ากนั 
• โม่โดยใส่มะพร้าวไปด้วย ค่อยๆ ใส่ในขณะโม่ 
• น�าแป้งที่โม่แล้วเทรวมกบัแป้งข้าวเจ้า คนให้เป็นเนื้อเดยีวกนั 
• ใส่น�้าตาล เกลอื ชมิรสตามชอบ 
•  ส�าหรบัหวักะททิี่ใช้หยอดหน้าขนมครก ใส่ต้นหอมที่หั่นแล้ว 

ปรงุด้วยน�้าตาล เกลอื พอหวานเคม็เป็นอนัได้ที่ 
• เมื่อสกุพร้อมทาน จะให้อร่อย ต้องจิ้มด้วยน�้าตาลทราย

NN
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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

ก�าหนดช�าระภาษี 
ประจ�าปี 2561

•  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

•  ภาษีป้าย 
ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในเดือน มกราคม-มีนาคม 2561

•  ภาษีบ�ารุงท้องที่ 
ช�าระภายในเดือน มกราคม-เมษายน 2561

ติดต่อ....งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส โทร. 0-7351-1048 ต่อ 303 
หรือช�าระภาษีผ่านบัตร ATM และบัตรเครดิตทุกธนาคาร

ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.


