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กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส

เข้าสู่ฤดูร้อนของปีแล้วนะครับ ส�าหรับห้วงเดือนมีนาคม 
-เมษายน เวลาผ่านไปจนตวัเองต้องแปลกใจ เพราะจ�าได้ว่าคาบ
เกี่ยวกบัปีที่แล้ว บ้านเราโดนภยัน�้าท่วมโถมกระหน�่าจนเดอืดร้อน
กนัไปตามๆ กนั

มาไม่กี่วันอากาศก็เริ่มแปรปรวน กลางวันร้อนจนแสบ
ผวิหนงั พอย่างเข้าสู่กลางคนือากาศกลบัหนาวแบบแห้งๆ พื้นดนิ
ก็เริ่มแล้งจนฝุ่นคลุ้ง ซึ่งความผิดปกติตรงนี้ส่งผลต่อร่างกายของ
เรา คนที่ร่างกายแขง็แรงสามารถปรบัตวัได้ กไ็ม่เป็นไร แต่บางคน
ปรบัตวัไม่ได้กเ็กดิอาการเจบ็ป่วยจนต้องรกัษาพยาบาล

ด้วยความเป็นห่วงนะครับ จึงอยากขอให้พี่น้องชาวเมือง
นราธวิาส ช่วยกนัดูแลสขุภาพอนามยัในช่วงนี้ด้วย

ช่วงฤดรู้อนของปีนี้กเ็ช่นเคยนะครบั เทศบาลเมอืงนราธวิาส 
จดักจิกรรมต่างๆ ให้น้องๆ เยาวชนเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรม
ด้านกฬีาหรอืสนัทนาการ ด้านศลิปะ หรอืด้านวชิาการ ใครที่ชอบ
แบบไหนกส็ามารถเข้ามาลงชื่อร่วมกจิกรรมกบัเรานะครบั

อย่างน้อยที่สดุ กจิกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจดัขึ้น กเ็พื่อให้
น้องๆ เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ดกีว่าเสยีเวลาไปกบัสิ่ง
ไร้สาระต่างๆ หรือนอนเล่นอยู่บ้านเฉยๆ ใครที่ชื่นชอบในกีฬา
ฟตุบอล เรากม็กีจิกรรมให้ท�า มโีค้ชเก่งๆ แถบบ้านเรามาช่วยกนั
สอนมาช่วยกนัดแูล เช่นเดยีวกบักจิกรรมด้านศลิปะและด้านวชิาการ 

ที่ผ่านมาในส่วนของผู้ปกครองก็เข้าอกเข้าใจในกิจกรรม
ภาคฤดูร้อนที่เราจดัขึ้นในทกุปี สงัคมบ้านเราเป็นสงัคมเมอืง พ่อ
แม่ไปท�างาน ลูกหลานปิดเทอมอยู่บ้านว่างๆ ไม่มอีะไรท�า กต็้อง
เป็นห่วงเป็นใย กลวัจะรวมกลุ่มกนัท�าเรื่องไม่ดไีม่งาม ซึ่งเทศบาล
กเ็ข้าใจเรื่องนี้ด ีจงึเป็นเหตผุลที่เราจดักจิกรรมส�าหรบัน้องๆ เยาวชน
ในช่วงปิดเทอม

คุยกับนายกฯ ธนำวิทย์
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ในฐานะที่พี่น้องประชาชนเป็นแกนหลกัของการพฒันาเมอืงนราธวิาส ซึ่งเป็นองค์กรที่มหีน้าที่บรกิาร
พี่น้องประชาชนในทกุระดบัชั้น เพื่อน�าไปสูว่สิยัทศัน์ ที่ว่า “พฒันามุง่สูค่วามเป็นเมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื
และสมดุล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ยทุธศาสตร์การพฒันา โดยผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้
การด�าเนนิงานของกระผม ในฐานะนายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส ภารกจิหลกัที่ส�าคญันอกเหนอืการพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คอื การเพิ่มการบรกิารแก่พี่น้องประชาชน กล่าวคอื

 การบรกิารด้านสขุภาพอนามยัเทศบาลเลง็เหน็ว่าหากประชาชนมสีขุภาพดกีจ็ะน�ามาซึ่งคณุภาพ
ชวีติที่ดตีามไปด้วย ซึ่งเราด�าเนนิการอยูใ่นขณะนี้ ได้แก่คลนิกินอกเวลาราชการ โดยเปิดบรกิารตรวจสขุภาพ

ต้อนรับซัมเมอร์ ’60 
เมืองนราเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน APP

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  9 ฉบับที่  2 ประจ�ำ เดือนกุมภำพันธ ์-มีนำคม 256004

สัมภาษณ์พิเศษ



และบรกิารด้านทนัตกรรมทกุวนัจนัทร์ ถงึ ศกุร์ เวลา 16.30 – 20.00 น. เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกจะ
ไปรับบริการที่โรงพยาบาล การบริการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสขุ การให้ค�าแนะน�าเรื่องการวางแผนครอบครวั ทกุวนัพฤหสับด ีการบรกิารเยี่ยมบ้านในชมุชน เป็นต้น ในด้านกฎหมาย 
เทศบาลเปิดบรกิารคลนิกิกฎหมายโดยให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและ
ลดค่าใช้จ่าย ตั้งอยู่ ณ กองวชิาการและแผนงาน โดยบรกิารทกุวนัในเวลาราชการ นอกจากนั้นเทศบาลยงัได้เปิดบรกิารศูนย์
ด�ารงธรรมเทศบาลเมอืงนราธวิาส เพื่อสนองตอบนโยบายของรฐับาลในการแก้ไขปัญหาข้อเดอืดร้อนของประชาชน โดยเปิด
รบัเรื่องร้องเรยีนร้องทกุข์ ซึ่งสามารถยื่นค�าร้องได้ตามช่องทางต่างๆ คอื ยื่นค�าร้องด้วยตนเองได้ที่ส�านกังานเทศบาล ทาง
โทรศพัท์ เฟสบุ๊ค ไลน์ หรอืทางแอพพลเิคชั่นในระบบ Digitai Community โดยรบัเรื่องร้องเรยีน/ร้องทกุข์ ผ่านโทรศพัท์มอื
ถอืซึ่งเป็นการบรกิารในรูปแบบใหม่เพื่อความสะดวก รวดเรว็ ทนัต่อความต้องการ 

 ส�าหรบัช่องทางนี้ ผู้บรหิารเทศบาล สามารถตรวจสอบและตดิตามการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ในทกุขั้นตอน อย่างไรกต็าม แอพพลเิคชั่นนี้ นอกจากจะมเีมนูรบัเรื่องร้องเรยีน / ร้องทกุข์แล้ว ยงัมเีมนูอื่นๆ ที่
บรกิารประชาชนเพิ่มเตมิอกีด้วย เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สนิค้า OTOP ฯลฯ 

 ส่วนการบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไปของเทศบาลเรายังเปิดให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตฟรี ณ ส�านักงาน
เทศบาล ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นบรกิารหลกัๆ ที่เทศบาลจดัขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนชาวเมอืงนราธวิาส

ส่วนเรื่องกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมภาคฤดูร้อน นี้ เทศบาลได้จัดกิจกรรมหลายกิจกรรมส�าหรับน้องๆ 
เยาวชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ฝึกฝนทักษะในกิจกรรมที่ตนเอชื่นชอบและถนัด เช่น ฟุตบอล 
ศิลปะ ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ โดยจะจัดในช่วงเดือนเมษายนนี้ นอกจากนั้นอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส 
ก็ยังได้จัดกิจกรรมในภาคฤดูร้อนด้วยเช่นกัน ได้แก่ การแทงหยวก การท�าขนมลืมกลืน ขนมเทียนแก้ว 
แกะสลกัผกั - ผลไม้สด

ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ประชาชนให้ความสนใจ ปีนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมหลากหลายเช่นเดียวกับทุกปี ได้แก่ ขบวนแห่รถนาง
สงกรานต์ ขบวนแห่พระพทุธทกัษณิมิ่งมงคลจ�าลอง สรงน�้าพระพทุธรปู รดน�้าผูส้งูอาย ุตรวจสขุภาพ
ผูส้งูอาย ุสาธติ ท�าขนมพื้นบ้านจากชมุชนต่างๆ การแสดงศลิปวฒันธรรม และการเล่นน�้าสงกรานต์
บนถนนประชาภริมย์ หรอื ถนนข้าวย�า NN

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นบริการหลักๆ ที่เทศบาลจัด
ขึ้นมาเพื่อพี่น้องประชาชนชาวเมืองนราธิวาส
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ทุกปัญหามีทางออก 

ทุกเรื่องราวมีค�าตอบ
: เทศบาลเมืองนราธิวาส 

: กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

: App บนโทรศัพท์มือถือ

ศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 โทรศัพท์ 073-511048, 073-516175

 ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

เทศบาลเมอืงนราธวิาส จดังานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2560 ขึ้น เมื่อวนัเสาร์
ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา อ�าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 

โดยมหีน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครฐัและภาคเอกชน ร่วมจดักจิกรรมส�าหรบัเดก็ๆ 
มากมาย ได้แก่ นิทรรศการ วาดภาพ เล่นเกมส์ การแสดงบนเวที การแสดงดนตร ี
การแจกของขวญัของรางวลั สร้างความสนกุสนานและความสขุให้แก่เดก็ๆ กนัอย่าง
ถ้วนหน้า มนีายสทิธชิยั ศกัดา ผูว่้าราชการจงัหวดันราธวิาส เป็นประธานเปิดงาน และ
นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ ์นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส กล่าวรายงาน พร้อมตอ้นรบั
ผูม้าร่วมงาน และในวนัเดก็ปีนี้นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส พร้อมหวัหน้าส่วนราชการ 
ได้น�าสิ่งของไปมอบให้เดก็ที่รกัษาตวัอยู ่ณ โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครนิทร์ด้วย NN

วันเด็กแห่งชาติเมืองนรา
ปี 2560
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•  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : รับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน 
ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 

• ภาษีป้าย : ยื่นแบบและช�าระได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 
• ภาษีบ�ารุงท้องที่ : ช�าระได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 30 เมษายน 2560

ภาษีของท่าน น�ามาพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 073-416649, 073-511048 ต่อ 303
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ณ อาคารด้านหน้าส�านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส

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

อทุยานการเรยีนรู้นราธวิาส (TK Park Narathiwat) จดั
โครงการ อบรมเชงิปฏบิตักิาร “แนะให้แนว” ระหว่างวนัที่ 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมิพเีรยีลนราธวิาส 
มนีายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 
เป็นประธานเปิดโครงการ 

โดยมวีทิยากรมอือาชพี ได้แก่ คณุสรุเชษฐ์ งิ้วพรหม 
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด คอนเซาท์ ออร์แกนไนท์แอนด์
ทราเวล (COT) และคณะท�างานสภาเยาวชนแห่งชาต ิพร้อม
ทมีงาน ได้แก่ คณุนกิร จันทรวจิิตร คณุบุญทนิ มั่นหมาย 
และคณุสนุญัญา พรมมาก เป็นวทิยากรในการให้ความรู้แก่
นกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 และ 5 จ�านวน 800 คน ที่เข้า
ร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้นกัเรยีนสามารถตอบโจทย์ให้กบัตวั
เองและหาความชดัเจนในเรื่องการศกึษาต่อในอนาคต NN

TK Park Narathiwat
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนะให้แนว”

คืบหน้า TK PARK นราธิวาส
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001
A c t i v i t i e sลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม

002
A c t i v i t i e sมอบถุงยังชีพผู้พิการ

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายธนาวิทย์ 
ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส พร้อม
ด้วยผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาล มอบถงุยงัชพี
ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลที่ประสบ
ภัยน�้าท่วมจากสภาวะฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา 
ท�าให้หลายชมุชนมนี�้าท่วมและประชาชนได้รบัความ
เดอืดร้อนอย่างหนกั NN

นายสาการยีา นเิเวร์ และนายอาฮามะ ดลุยานนัต์ 
เลขานกุารนายกเทศมนตรเีมอืงนราธิวาส มอบถงุยงัชพี
ให้แก่ผู้พกิารในชมุชนก�าปงบารู 3 และชมุชนก�าปงปายง 

NN
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003
A c t i v i t i e sBig Cleaning Day หลังน�้าท่วม

004
A c t i v i t i e sMOU ควบคุมยุงลาย

005
A c t i v i t i e sMOU แผนพลังงานชุมชน

จงัหวดันราธวิาสจดักจิกรรม “Big Cleaning Day” ฟ้ืนฟู
เมอืงหลงัน�้าท่วม โดยร่วมกนัท�าความสะอาดพร้อมกนัทั้งจงัหวดั 
ส�าหรับในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนั้น กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้น�าเจ้าหน้าที่ร่วมท�าความ
สะอาด ณ ชมุชนโต๊ะกอดอร์ NN

อ�าเภอเมอืงนราธวิาส จดักจิกรรมลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมอื MOU เรื่องควบคมุยงุลายและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนและกิจกรรม 
Big Cleaning Day บรเิวณ บ้าน วดัและโรงเรยีนในชมุชน
วดับางนรา ในโครงการ “พฒันาแกนน�าชมุชน บ้าน 
วัดโรงเรียนและภาครัฐเพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการควบคุมยุงลายและป้องกันไข้เลือดออก” 
โดยมีนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี
เมอืงนราธวิาส ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย NN

ส�านกังานพลงังานจงัหวดันราธวิาส และเทศบาลเมอืง
นราธวิาส โดยนายชมุสาย เทพลบิ รองนายกเทศมนตรเีมอืง
นราธิวาส ร่วมลงนามจัดท�าแผนพลังงานชุมชน ภายใต้ 
“โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการ
พลังงาน ครบวงจรในชุมชนระดับต�าบล และวิสาหกิจ
ชมุชน (SMEs)” โดยมผีูบ้รหิาร หวัหน้าส่วนราชการ เทศบาล
เมอืงนราธวิาส ประธานชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส 
จ�านวน 35 ชมุชน และกลุ่ม OTOP ปี 2560 เป็นสกัขพียาน
และรบัฟังการประชมุชี้แจงรายละเอยีดโครงการ ณ ห้องประชมุ
พชิติบ�ารงุ ชั้น ๕ เทศบาลเมอืงนราธวิาส NN

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  9 ฉบับที่  2 ประจ�ำ เดือนกุมภำพันธ ์-มีนำคม 256010

Activities กิจกรรม



007
A c t i v i t i e sรักษาความสะอาด จัดระเบียบ หาดนราทัศน์

เทศบาลเมอืงนราธวิาส จดัประชมุท�าความเข้าใจ 
เรื่อง การรกัษาความสะอาดและจดัระเบยีบหาดนราทศัน์ 
ตามนโยบายจังหวัดนราธิวาส โดยได้ก�าหนดให้เรื่อง
ความสะอาดเป็นนโยบายส�าคัญ จึงได้มอบหมายให้
เทศบาลเมอืงนราธวิาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วม
พิจารณาบูรณาการก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อน
ในการด�าเนนิงานร่วมกนั ซึ่งเทศบาลจะด�าเนนิการตาม 
พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยด�าเนินการ จับ-ปรับ 
ส�าหรบัผูท้ิ้งขยะในที่สาธารณะ (หาดนราทศัน์) โดยการ
ประชุมในครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมชี้แจง ประกอบด้วย 
นางพาตเีมาะ สะตยีาม ูรองผูว่้าราชการจงัหวดันราธวิาส 
นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 
นายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ นายอ�าเภอเมืองนราธิวาส 
นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายต�ารวจและทหาร โดยมีผู้เข้าร่วม
รับฟังการชี้แจง ได้แก่ ผู้น�าศาสนา ประธานชุมชน 
กลุ่มสตร ีและสื่อมวลชน NN

006
A c t i v i t i e sพิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน

จงัหวดันราธวิาส จดัพธิที�าบญุตกับาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกศุล สตมวาร 100 วนั พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช มนีายชมุสาย เทพลบิ รองนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียน
นราสกิขาลยั เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา NN
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3. เลือกสีกระเบื้องให้เหมาะสม การเลอืกสมีากมายอาจ
ท�าให้ห้องน�้าดเูลอะ เราควรควบคมุโทนสขีองห้องน�้าให้มสีหีลกัเพยีง 
๑-๒ ส ีแล้วที่เหลอืค่อยเพิ่มเตมิเป็นจดุๆ เพื่อสร้างจดุเด่นให้ห้อง ซึ่ง
อาจจะเลอืกเป็นกระเบื้อง หรอืวสัดอุื่นๆ กไ็ด้ หรอืเพิ่มสสีนัเพยีงบาง
จดุของห้องเพื่อสร้างความโดดเด่น

4. สร้างลวดลายสวยๆ ด้วยกระเบือ้ง เป็นทางเลอืกที่ท�าให้ห้องน�้า
ของเรามีความสวยงาม โดดเด่นไม่ซ�้าใคร ซึ่งปัจจุบันทางผู้ผลิต
กระเบื้องกม็รีูปแบบสสีนัของกระเบื้องให้ได้เลอืกอย่างมากมาย 

กระเบื้องห้องน�้าอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้
• กระเบือ้งเคลอืบทัว่ไป เป็นกระเบื้องที่เรามกัเหน็ได้ทั่วไป

ตามห้องน�้า ของห้องแถวราคาไม่สงูมากนกั ผวิกระเบื้องมคีวามมนัสงู 
และส่วนใหญ่มสีพีื้นๆ เช่น ขาว แดง ด�า เป็นต้น

• กระเบือ้งแกนโิต้ เป็นกระเบื้องที่มคีวามแกร่งมา เนื่องจาก
มีส่วนผสมของหินแกรนิตอยู่ด้วย คือ มีสีเดียวทั้งแผ่นแม้แตกออก
ผวิด้านในกเ็ป็นสเีดยีวกบัสผีวิ

• กระเบือ้งโมเสค เป็นการน�าเอากระเบื้องขนาดเลก็ 1”x1” 
หรือบางครั้ง ก็ใหญ่กว่านั้น ซึ่งวัสดุอาจจะเป็นกระเบื้อง หิน หรือ 
เรซนิ กไ็ด้ น�ามาเรยีงกนับนตาข่ายเป็นผนืขนาด 30x30 ซม. ส่วนใหญ่
จะเป็นการปูผนงั แต่กม็หีลายรุ่นที่สามารถน�ามาปูพื้นได้ด้วย 

• กระเบื้องพอร์ซแลน เป็นกระเบื้องที่มคีวามทนทานมาก
ที่สุด เนื่องจากกระบวนการเผาจะเผาจนวัสดุผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 
กระเบื้องทั้งแผ่นจงึเป็นสเีดยีวกนัแม้กะเทาะหรอืบิ่น เนื้อสภีายในเป็น
สเีดยีวกนั ใช้ปูได้ทั้งผนงัและพื้น มนี�้าหนกัมาก และการซมึผ่านของ
น�้าต�่า NN

ส�านักการช่าง

ข้อมูลจาก : www.forfur.com/tag/ห้องน�้า)

ข้อควรรู้ส�าหรับ
การเลือกกระเบื้องห้องน�้า
ให้ทั้งถูกใจและใช้งานได้ดี

ห้องน�า้นบัว่าเป็นห้องทีม่คีวามส�าคญัมากของทกุคนใน
บ้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงามหรือประโยชน์ใช้สอย เรา
จงึจ�าเป็นต้องมคีวามเข้าใจในการเลอืกใช้วสัดตุ่างๆ ในห้องน�า้ 
เพือ่ให้เราสามารถเลอืกวสัดทุีม่ทีัง้ความสวยงาม เหมาะสมกบั
การใช้งาน ท�าความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย รวมถึงไม่
สร้างปัญหาภายหลัง 

1. เลอืกขนาดกระเบือ้งทีเ่หมาะสมกบัขนาดห้อง ห้องน�้า
ที่เลก็อยู่แล้วต้องไม่ดูเลก็ลงไปอกี โดยใช้กระเบื้องสอี่อน หรอืถ้าใช้
กระเบื้องขนาดใหญ่กไ็ด้เพยีงแต่ต้องรู้จกัเลอืกสใีห้เหมาะสม

2. เลือกกระเบื้องที่ไม่ลื่นจนเกินไปเมื่อโดนน�า้ เพราะ
ห้องน�้าเป็นห้องเดยีวในบ้านที่เปียกทกุครั้ง ที่ใช้งานจงึต้องค�านงึถงึ
เรื่องนี้ให้มากๆ โดยเฉพาะบ้านที่มผีู้สูงอายหุรอืผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยง
ต่อการลื่นได้สูง และเราก็สามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธี เช่น ควร
แยกส่วนแห้งกับส่วนเปียกออกจากกัน ท�าให้ส่วนแห้งโดนน�้าหรือ
เปียกเพยีงเลก็น้อย หากบ้านใครที่ท�าการปกูระเบื้องไปเรยีบร้อยแล้ว 
ก็ไม่ต้องตกใจ ยังไม่ต้องถึงกับรื้อกระเบื้องแล้วปูใหม่ ให้เป็นเรื่อง
ใหญ่ แค่ไปหาน�้ายาทากระเบื้องกนัลื่น ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้าน
ขายวสัดทุั่วไป มาทาผวิกระเบื้องเดมิ กจ็ะท�าให้ผวิกระเบื้องมคีวาม
กระด้างมากขึ้น และกไ็ม่ท�าให้สกีระเบื้องเดมิเปลี่ยนไปด้วย แต่ต้อง
หมั่นตรวจเชค็บ่อยๆ เพราะใช้ไปสกัพกัจะเริ่มลื่น สามารถทาซ�้าได้อกี
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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
เทศบาลเมืองนราธิวาส
กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา
App บนโทรศัพท์มือถือ

ข้อควรปฏิบัติ
1. แต่งกายด้วยชดุสภุาพ หากไปเที่ยวชมวดัหรอืศาสนสถาน 

ส�าคญั
2. ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านผู้อื่นทกุครั้ง
3. แสดงความอ่อนน้อมต่อผู้อาวโุสกว่า
4. เวลาส่งสิ่งของให้ผู้อื่น ควรยื่นส่งด้วย 2 มอืเท่านั้น หรอื

อาจจะยื่นสิ่งของนั้นๆ ด้วยมอืขวากไ็ด้เช่นกนั
5. ควรเรียกชาวกัมพูชา ว่าขะแมร์ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ

อาณาจกัรองักอร์
6.  ควรกล่าวค�าว่า “ซวัซาด”เพื่อทกัทายกนัทั่วไป พร้อมทั้ง

ยกมอืไหว้พนมใต้คางแล้วจงึยกขึ้นเหนอืหวั
7. ชายควรทกัทายด้วยการจบัมอื ส่วนหญงิควรทกัทายด้วย

การไหว้ หรอืซมัเปรยีะห์ เท่านั้น
8. กล่าวค�าขอโทษว่า “ซอมต๊อก”
9. กล่าวค�าขอบคณุ หรอื “ออกนุ”
10. ควรเรยีนรู้การรบัประทานอาหารด้วยมอื
11. ชาวกัมพูชากชอบออกนอกบ้าน ไปปิกนิกตามสถานที่

ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิหรอืตามสวนสาธารณะ
12.  ผูท้ี่เดนิทางเข้ากมัพชูาและมคีวามประสงค์จะอยูท่�าธรุกจิ

เป็นระยะเวลาเกนิ ๓ เดอืน ควรฉดียาป้องปันโรคไทฟอยด์และไวรสั
เอและบี

ข้อไม่ควรปฏิบัติ
1. อย่าชี้นิ้วใส่ชาวกมัพูชา เพราะชาวกมัพูชา เชื่อว่าจะถูก

สาบแช่ง หรอืถูกปล่อยของท�าร้าย
2. ผู้หญงิหามแต่งตวัเซก็ซี่ ผู้ชายไว้ผมยาวจะมภีาพลกัษณ์

นกัเลง
3. สบตามากเกนิไปถอืว่าไม่ให้เกยีรติ
4. ควรให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ
5. ไม่ควรเดนิข้ามเท้าคนอื่น
6. ไม่ควรเรอหรอืแคะฟันขณะรบัประทานอาหาร
7. กมัพูชาผู้ชายสามารถจบัมอืกนัได้เพื่อแสดงมติรภาพที่ดี
8. เมื่อขบัขี่จกัรยานหรอืจกัรยานยนต์ควรชะลอความเรว็เมื่อ

ผ่านวดัและถอดหมวกทกุครั้งเมื่อเข้าเขตวดั
9. เมื่อเจอพระภกิษตุ้องถอดหมวกทกุครั้ง
10. ห้ามถ่ายภาพสญัลกัษณ์ทางทหาร
11. ห้ามถูหรอืสมัผสัศรีษะคนอื่น
12. เมื่อเข้าเขตวดัควรปิดมอืถอืและเครื่องเล่น MP3
13. เมื่อได้รบัของขวญัแล้วยงัไม่ควรเปิดออกทนัที
14. ชาวกมัพชูาไม่ชอบให้ใครยกผูอ้ื่นขึ้นมาเปรยีบเทยีบตนเอง
15. ไม่ควรเต้นร�ากบัคู่เต้นต่างเพศ ไม่ว่าจะเป็นการเต้นร�าใน

งานประเพณหีรอืงานสงัคมรื่นเรงิ NN

ประเทศกัมพูชา

ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน
กองวิชาการและแผนงาน
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ผดุงอาราม

วรคามพิพิธ

วิจิตรไชยบูรณ์

จ�รูญนรา

โสภาพิสัย

สมัยอาณาจักร

พิทักษ์ลิขิต

นิมิตรมงคล

ชื่อถนนสายเก่าในเมืองนราธิวาส มีค�าสัมผัส
คล้องจอง ร้อยเรียงเป็นค�ากลอน ฟังดูแล้วท�าให้ง่าย
ต่อการจดจ�า แต่น้อยคนนักจะรู้ถึงที่มาและที่ไปของ
ชื่อถนนทั้ง 8 สาย ว่ามทีี่มาอย่างไร

นายจรูญ เจริญพงศ์ อดีตนายกเทศมนตรี
เมอืงนราธวิาส (ด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2492-
2509) เป็นผู้ตั้งชื่อถนนทั้ง 8 สาย ได้แก่ ผดงุอาราม, 
วรคามพพิธิ, วจิติรไชยบูรณ์, จ�ารูญนรา, โสภาพสิยั, 
สมยัอาณาจกัร, พทิกัษ์ลขิติ และนมิติรมงคล จากค�า
บอกเล่าของ คุณเนตรนภิส ชูด้วง ทายาทของท่าน 
ได้เล่าให้ทมีงานนราทศัน์สารฟังว่า “การตั้งชื่อถนนใน
สมยัก่อนนั้น คณุพ่อได้ตั้งชื่อโดยให้ค�าสมัผสัคล้องจอง
กัน เพื่อง่ายต่อการจดจ�า ซึ่งถนนทั้ง 8 สายได้สร้าง
แยกย่อยจากถนนสายหลกัในเขตเทศบาล ใน 2 สาย 
คอื ถนนพชิติบ�ารงุ และถนนภูผาภกัดใีนขณะนั้น ซึ่ง
ลกัษณะเหมอืนกบัการเชื่อมต่อของตาหมากรกุ” NN
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หลังผ่านร้อนผ่านมาหนาวมากว่า 79 ปี ปู่พิณ จ�ารัสศร ี
ได้ย้อนร�าลกึถงึความเป็นมาของเมอืงนราธวิาส อย่างน่าสนใจ 

แม้จะไม่ใช่ชาวนราโดยก�าเนิด แต่ความผูกพันกับเมืองนรา
ยงัคงมมีาตั้งแต่ครั้งยงัเดก็ เพราะหากย้อนไปปูพ่ณิเกดิที่อ�าเภอตากใบ 
ย้ายเข้ามาอยู่ที่ตวัเมอืงนราธวิาสตั้งแต่อายปุระมาณ 7 ขวบ โดยมา
อาศยัที่วดับางนรากบัท่านเจ้าคณุพระสามลโมฬี (เจ้าอาวาสในขณะ
นั้น) หลงัเข้ามาอาศยักไ็ปเรยีนหนงัสอืที่โรงเรยีนเทศบาล 1 จากนั้น
ไม่นานบดิากไ็ด้ซื้อที่ดนิไว้ที่บรเิวณถนนรตันวณชิย์ในปัจจบุนั 

ปู่พิณเล่าว่าวัดบางนราสมัยนั้นตั้งอยู่บริเวณป่าช้าของวัด 
บางนราในปัจจบุนั ซึ่งกฏุพิระกเ็ป็นที่ดนิของพี่น้องมสุลมิในละแวกนั้น 

“ท่านเจ้าคุณพระสามลโมฬีเป็นพระที่ชาวพุทธและพี่น้อง
มุสลิมแถบนั้นนับถือมาก ว่ากันว่าหากชาวบ้านมีเรื่องทะเลาะกัน 
ท่านเจ้าคณุกจ็ะเป็นผู้ตดัสนิความให้” 

ส่วนวดัประชาภริมย์พี่น้องประชาชนในละแวกนั้นได้บรจิาค
เงนิซื้อที่ดนิมาสร้าง โดยซื้อจากเปาะอเีซาะซึ่งเป็นชาวมสุลมิ ครั้งแรก
ที่ลงขันกันก็ยังไม่พอ จึงต้องขอรับบริจาคจากชาวบ้านทั้งไทยพุทธ
และมสุลมิจนได้เงนิครบและสามารถซื้อที่ดนิตรงนั้นได้ 

หลงัจากนั้นกไ็ด้มกีารสร้างศาลาการเปรยีญในวดัประชาภริมย์ 
ได้ช่วยกันสร้างโดยบิดาซึ่งเป็นช่างอยู่แล้วคิดและออกแบบ โดยที่
ไม่มกีารเขยีนแบบแปลนเหมอืนในสมยันี้ คดิเอาเองว่าจะสร้างแบบไหน 
ขนาดเท่าไร เมื่อคิดแบบได้แล้วก็เป็นนายช่างเอง หาพรรคพวกมา
ช่วยกนัสร้าง ลูกน้องที่เป็นมสุลมิจากยะกงักม็าช่วยด้วย 

“จะเห็นว่าเมื่อก่อนพี่น้องพุทธกับมุสลิมเขาจะช่วยเหลือกัน 
มบี้านอยู่ในละแวกเดยีวกนั คนพทุธมงีาน มสุลมิกจ็ะมาช่วย ไม่ว่า
จะเป็นงานแต่ง งานบวช พอคนมสุลมิมงีาน คนพทุธกไ็ปช่วยอยู่กนั
เหมอืนพี่น้อง ตนเองมญีาตเิป็นมสุลมิกเ็ยอะ” 

 ปู่พิณเล่าต่อว่า ส่วนตัวจะเดินทางไปมาระหว่างเมือง
นราธิวาส-ตากใบ อยู่บ่อยๆ เพราะพ่อยังมีญาติอยู่ตากใบ โดยนั่ง

เรอืโดยสารไป ตอนแรกกจ็ะเป็นเรอืพาย ตอนหลงักจ็ะเป็นเรอืยนต์ 
ไปลงเรอืที่ท่าเรอืด่านภาษ ีออกตอนเช้า ประมาณ 7 โมง ไปถงึกเ็ยน็
หรอืไปกน็อนในเรอืเลย วนัหนึ่งๆ จะมแีค่ 1 เที่ยว ค่าเรอืคนละ 1 บาท

 ส่วนเส้นทางถนนสุริยะประดิษฐ์จะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้าน
เดินเท้าไปยี่งอ ไปวัดเชิงเขา หากมีสินค้าก็จะบรรทุกไปกับเกวียน 
ต่อมากม็รีถจี๊ป ซึ่งเป็นคนัแรกของนราธวิาส ใช้เป็นรถโดยสารวิ่งจาก
นราธวิาสไปตนัหยงมสั ไม่นานนกักเ็พิ่มมาอกีคนั ใช้เป็นรถโดยสาร
วิ่งเส้นทางนราธวิาส-ยี่งอ-สะพานกอตอ NN

มองเมอืงนรา

‘แต่แรก’
“พุทธ-มุสลิม” ร่วมกันสร้าง
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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

• ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูป 
• ขบวนแห่รถนางสงกรานต์ 

• สรงน�้าพระพุทธรูป 
• รดน�้าผู้สูงอายุ 

• สาธิตการท�าขนมพื้นบ้าน 
และเล่นน�้าสงกรานต์

๑๓เมษายน๒๕๖๐

ณ วัดประชาภิรมย์
อ.เมือง

จ.นราธิวาส


