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นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส

การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับพสกนิกร
ชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ตราบจนถงึทกุวนันี้  

แม้กระทั่งพี่น้องมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่
เรียกขานพระองค์ในภาษามลายูว่า “รายอกีตอ” ซึ่งหมายถึง 
“กษัตริย์ของเรา” 

อย่างไรกต็าม สิ่งที่พระองค์ทรงให้ปวงชนชาวไทย มมีากมาย
มหาศาลเลยทเีดยีว ทั้งปรชัญาการใช้ชวีติ ความคดิ สิ่งประดษิฐ์ต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึ่งเป็นรากฐานส�าคญั
ในการใช้ชวีติของคนไทย ไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะใดกต็าม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถน�าไปใช้ได้ อยู่ที่เรา
จะน�าเข้าไปประยกุต์ใช้จดัการให้สอดคล้องกบัชวีติประจ�าวนัอย่างไร

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงยงัสามารถใช้ได้กบัผู้คนทั่วโลก 
จะเหน็ได้ว่าผูค้นทั่วโลกเริ่มหนัมามอง ศกึษา และใช้ชวีติกบัปรชัญา

ที่พระองค์ถ่ายทอดไว้นานแล้ว ในฐานะคนไทย ย่อมอดภูมิใจ
ไม่ได้ที่ประเทศของเรามกีษตัรย์ินกัพฒันา กษตัรย์ิที่ทรงงานไม่เหน็
แก่ความเหนด็เหนื่อย กษตัรย์ิที่รูจ้กัทกุพื้นที่ในแผ่นดนิของพระองค์เอง

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้บ้านเรากเ็ช่นกนั ทรงศกึษาพื้นที่ 
วถิชีวีติของผู้คน จนเป็นที่มาของค�าว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
ในทกุวนั สอดคล้องกบัพระต�าหนกัทกัษณิราชนเิวศน์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 
ม. 4 บ้านเขาตนัหยง ต.กะลวุอเหนอื อ.เมอืงนราธวิาส เพื่อพระองค์
และพระบรมวงศานวุงศ์ได้ประทบัในคราวเสดจ็พระราชด�าเนนิเพื่อ
ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้

 จนชาวนราธวิาส อดภาคภมูใิจไม่ได้ว่า เมอืงนราของเรา
เปรยีบเสมอืน “บ้านของพ่อ” เช่นกนั

คุยกับนายกฯ ธนำวิทย์
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ส�าหรับโครงการที่เทศบาลเมืองนราธิวาส จะด�าเนินการในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผ่าน
เทศบัญญัติงบประมาณไปแล้วเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีหลายโครงการที่น่าสนใจและ
ครอบคลุมในการพัฒนาทุกด้าน

ที่น่าสนใจ คอื การปรบัปรงุภูมทิศัน์บรเิวณสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา 
(สวน ร.5) จากเดมิซึ่งเป็นสระที่กกัเกบ็น�้าไว้ใช้ในยามฉกุเฉนิ เพื่อให้เป็นที่พกัผ่อนอกีจดุหนึ่ง หลกัๆ กจ็ะมี
ศาลาพักผ่อนโดยรอบ มีลานอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเป็นสถานที่ออกก�าลังกาย 
มเีส้นทางวิ่งรอบสระ มจีดุในการออกก�าลงักายกลางแจ้ง ซึ่งจะเน้นไปทางผูส้งูอาย ุโดยจะต้องแล้วเสรจ็ก่อน
เดอืนกนัยายน ปี 2560 เพื่อต้อนรบัการจดังานของดเีมอืงนรา  

‘นายกฯ ธนาวิทย์’ 
ส่งความสุขปีใหม่ 2560

...เมืองนรา
พร้อมพัฒนา

ทุกด้าน
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ในนามของคณะ

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล และพนกังานเทศบาล

เมืองนราธิวาส ขอสวัสดีปีใหม่ และส่งความรัก

ความปรารถนาดไีปยงัพีน้่องประชาชนชาวนราธวิาส

ทุกท่าน 

ขออ�านวยพรให้ประสบแต่ความสุข 

ความเจริญ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย

ทั้งปวง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา

ทุกประการ และขอให้พี่น้องประชาชน

ร่วมกันก้าวเดินไปพร้อมๆ กับเรา 

เพือ่การพฒันาเมอืงนราธวิาสต่อไป
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มกีารตดิตั้งโคมไฟถนน
หลอด LED ในเขตชุมชนเทศบาลเพิ่มเติม 150 วัตต์ 

กจ็ะเป็นถนนสายหลกั ส่วนถนนซอยจะเป็น 120 วตัต์ ซึ่ง
หากด�าเนนิการเสรจ็สิ้นจะครอบคลมุเนื้อที่ประมาณ 80-85 

เปอร์เซน็ต์ ซึ่งในอนาคตเรากจ็ะด�าเนนิการต่อเนื่องให้ครอบคลมุ
ทั้งเทศบาล 

ส่วนอื่นๆ กจ็ะเป็นการปรบัปรงุถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี 
สายถนนสรุยิะประดษิฐ์ และถนน ค.ส.ล. ภายในชมุชนกาแลตาแป 

รวมถึงโครงการวางท่อระบายน�้าบริเวณหาดนราทัศน์ และการ
ตดิตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว

ในด้านการส่งเสรมิคณุภาพชวีติ เทศบาลกจ็ะมกีารสนบัสนนุ
เช่นเดมิ ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสรมิอาชพี ซึ่งพี่น้องประชาชนจะ
น�าเสนอโครงการมายงัเทศบาล การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัต่างๆ การ
สงเคราะห์ผูพ้กิาร หรอือื่นๆ ที่เป็นความจ�าเป็นส�าหรบัพี่น้องประชาชน

ด้านการจัดการศึกษา เทศบาลมีโครงการในการส่งเสริม
ศักยภาพทั้งครูผู้สอนและนักเรียน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ด้วย 
โดยเฉพาะ TK Park นราธวิาส ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสรจ็ประมาณปลายปี 
2560 ซึ่งขณะนี้เทศบาลได้เตรยีมพร้อมในการเปิดตวัด้วยการจดัตั้ง 
Mini TK Park ขึ้น ซึ่งตั้งอยูห่น้าส�านกังานเทศบาล กจ็ะเป็นห้องสมดุ
ขนาดย่อม มหีนงัสอืให้น้องๆ หรอืผู้สนใจได้อ่านกนั รวมทั้งมกีาร
จัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องส�าหรับน้องๆ ด้วย โดยเราเปิดบริการทุกวัน 
ตั้งแต่เวลา 08.30 -17.30 น. ซึ่งอนาคตเรามแีนวคดิจะขยายเวลาเพิ่ม

ด้านการส่งเสรมิสขุภาพและการกฬีา ด้านนี้เทศบาลให้ความ
ส�าคญัด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะการสนบัสนนุและส่งเสรมิด้านการกฬีา
ในทกุระดบั ทั้งประชาชน นกัเรยีนและชมรมต่างๆ 

ในส่วนของกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งปี 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 
14 มกราคม เทศบาลก�าหนดจดังาน ณ สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ
6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) เรามกีจิกรรมที่จดัขึ้นเพื่อมอบ
เป็นของขวญัให้กบัเดก็ๆ มากมาย รวมทั้งมกีารแสดงบนเวท ีให้น้องๆ 

ได้แสดงความสามารถกนัอย่างเตม็ที่ มกีจิกรรมการฉายภาพยนตร์
ของ TK Park นราธวิาส (เรื่องพระมหาชนก) มกีารออกบูธของ
ส่วนราชการและเอกชน มขีองขวญั ขนม และอื่นๆ มาแจก
เดก็ๆ มากมาย 

ส่วนการตกแต่งเมอืงในการต้อนรบัปีใหม่ เรากด็�าเนนิการ
เป็นประจ�าในทกุปี เพื่อพร้อมรบันกัท่องเที่ยวที่มาเยอืน รวมถงึ
ให้พี่น้องประชาชนได้มจีดุถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ บรเิวณวงเวยีน
นกสันติภาพ รวมไปถึงด้านข้างสวนกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครนิทร์ด้วย NN
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ทุกปัญหามีทางออก 

ทุกเรื่องราวมีค�าตอบ : เทศบาลเมืองนราธิวาส 

: กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

ศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 โทรศัพท์ 073-511048, 073-516175

 ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

ประมวลภาพกิจกรรม

การถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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จากบรษิทั Thai in Art โดยกลุม่ข้าวเม่า ในชื่อ “ดอกไม้ชายแดนใต้” เมื่อวนัที่ 
28-29 พฤศจิกายน 2559 มีผู้สนใจจากกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชน และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานราธวิาส/สถานศกึษาเอกชน

โดยกจิกรรมต่างๆ ได้รบัความสนใจจากน้องๆ เยาวชน และประชาชน
อย่างมาก นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เกิดความคิดสร้างสรรค์
พฒันาการเรยีนรู ้เพิ่มพนูความสามารถ ยงัท�าให้ได้รบัความสนกุสนานเพลดิเพลนิ 
ช่วยสร้างจนิตนาการอย่างมากมายด้วย NN

อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park 
Narathaiwat) จดักจิกรรมให้ความรูแ้ก่นกัเรยีน 
เยาวชนและผูส้นใจ ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 ได้แก่ 

•  กจิกรรม “นักเขียนน้อย” เมื่อวนัที่ 4 
พฤศจกิายน 2559

•  กจิกรรม การท�า “หนังสือป๊อบอัพ/
นิทานมีชีวิต” เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 
2559

•  กจิกรรม “กระทงท�ามือ” เมื่อวนัที่ 17 
พฤศจกิายน 2559

• กิจกรรมดอกไม้กระดาษ (Thai Paper Art) 

กิจกรรม
TK Park
N a r a t h a i w a t
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ณ อาคารด้านหน้าส�านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส

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

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนราธิวาส

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 492,380,700 บาท

• ประมาณการรายรบัทั่วไป รวม 460,551,100 บาท

 - หมวดภาษอีากร จ�านวน 15,320,000 บาท

 - หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรบั และใบอนญุาต จ�านวน 4,606,000 บาท

 - หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ จ�านวน 9,451,000 บาท

 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ จ�านวน 2,000,000 บาท

 - หมวดรายได้เบด็เตลด็ จ�านวน 300,500 บาท

 - หมวดรายได้ภาษจีดัสรร จ�านวน 175,030,500 บาท

 - หมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป จ�านวน 253,843,100 บาท

• ประมาณการรายรบัเฉพาะการสถานธนานบุาล รวม 30,616,000 บาท

• ประมาณการรายรบัเฉพาะการสถานขีนส่ง รวม 1,213,600 บาท

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 482,450,300 บาท

• งบประมาณรายจ่ายทั่วไป รวม 460,551,100 บาท

• ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานบุาล รวม 20,685,600 บาท

• ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานขีนส่ง รวม 1,213,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)

………………………………………

ตามที่ เทศบาลเมอืงนราธวิาสได้ด�าเนนิการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความ

ต้องการและข้อมูลน�ามาจดัท�าร่างแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี เสนอคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเมอืงนราธวิาสพจิารณาให้ความเหน็
ชอบ และเสนอผู้บรหิารเทศบาลพจิารณาอนมุตัแิผนพฒันา นั้น

บัดนี้ ร่างแผนพัฒนาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสและได้รับการอนุมัติ
จากผู้บรหิารเทศบาลแล้ว เมื่อวนัที่ 28 ตลุาคม ๒๕๕๙ และเมื่อวนัที่ 31 ตลุาคม ๒๕๕๙ ตามล�าดบั ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท�าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ 24 เทศบาลเมอืงนราธวิาส จงึขอประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) เพื่อเป็นกรอบและแนวทาง
ในการพฒันาเทศบาลต่อไป รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั
 ประกาศ ณ วนัที่ ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 (นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์)
 นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส
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หมายเหต ุ:  สนใจในรายละเอยีดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กจิกรรม ตรวจดูได้ที่กองวชิาการและแผนงาน 
เทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้ทกุวนัในเวลาราชการ หรอืทาง www. naracity.go.th

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม (กว้าง x ยาว x หนา) สถานที่ด�าเนินการ จ�านวนเงิน

1 โครงการปรบัปรงุต่อเตมิหลงัคา
คลมุสนามเดก็เล่นอนบุาล

-  ปรบัปรงุต่อเตมิหลงัคาคลมุสนามเดก็เล่น
อนบุาล รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก�าหนด

โรงเรยีนเทศบาล 1 
(ถนนภูผาภกัด)ี

200,000

2 โครงการตดิตั้งเหลก็ดดัหน้าต่าง
อาคารเรยีนตนัหยงและอาคาร
ปาโจ

-  ตดิตั้งเหลก็ดดัหน้าต่าง ห้องเรยีนอาคารตนัหยง 
12 ชดุ 

-  อาคารปาโจ 24 ชดุ รายละเอยีดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก�าหนด

โรงเรยีนเทศบาล 2 
(บ้านบาเละฮเิล)

200,000

3 โครงการปรบัปรงุอาคาร
อเนกประสงค์หลงัใหม่

-  จดัท�าพื้นอาคารอเนกประสงค์ ด้วยหนิขดัเนื้อที่
ไม่น้อยกว่า 300 ตารางวารายละเอยีดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก�าหนด

โรงเรยีนเทศบาล 3 
(บ้านยะกงั)

200,000

4 โครงการปรบัปรงุคูระบายน�้าและ
รางน�้าฝน อาคารเรยีน 3

-  ปรบัปรงุคูระบายน�้าและตดิตั้งรางน�้าฝน 
อาคารเรยีน 3 รายละเอยีดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก�าหนด

โรงเรยีนเทศบาล 4 
(บ้านก�าปงตาโก๊ะ)

200,000

5 โครงการปรบัปรงุต่อเตมิทางเชื่อม
ระหว่างอาคารเรยีนราชพฤกษ์ 
กบัอาคารเรยีนหลงัใหม่

-  ปรบัปรงุต่อเตมิทางเชื่อมระหว่างอาคารเรยีน 
ราชพฤกษ์กบัอาคารเรยีน หลงัใหม่ รายละเอยีด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก�าหนด

โรงเรยีนเทศบาล 5 
(วดัประชาภริมย์)

200,000

6 โครงการปรบัปรงุอาคารเรยีน 
สตัตบษุย์

-  ค่าปรบัปรงุอาคารเรยีนสตัตบษุย์ โดยท�าการ 
ปรบัปรงุบรเิวณใต้หลงัคาชั้นลอย ที่วาง
ถงัเกบ็น�้าชั้น 3 

-  กั้นกรงเหลก็ดดัตดิหน้าระเบยีงอาคารเรยีน 
รายละเอยีดตามแบบแปลน ที่เทศบาลก�าหนด

โรงเรยีนเทศบาล 6 
(ถนนโคกเคยีน)

200,000

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ภายในชมุชนกาแลตาแป

-  ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ในชมุชน
กาแลตาแป พื้นที่ประมาณ 950 ตารางเมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาลก�าหนด

ชมุชนกาแลตาแป 400,000

8 โครงการปรบัปรงุถนน
แอสฟัลท์ตคิ คอนกรตีถนน
สรุยิะประดษิฐ์

-  ปรบัปรงุถนนแอสฟัลท์ตคิคอนกรตี ถนนสรุยิะ
ประดษิฐ์ พื้นที่ประมาณ 56,863 ตารางเมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาลก�าหนด

ถนนสรุยิะประดษิฐ์ 16,466,400

เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะด�าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
18,066,400 บาท เพือ่แจ้งให้ทกุท่านได้ทราบและ ร่วมกนัตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิงบประมาณให้เกดิ
ความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองนราธิวาส

“ประชาสัมพันธ์”
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001
A c t i v i t i e sกิจกรรมท�าความดีเพื่อพ่อ

002
A c t i v i t i e sช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน�้าท่วม

003
A c t i v i t i e sประชาคมรับฟังความคิดเห็น

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายก
เทศมนตรเีมอืงนราธวิาส พร้อมผู้บรหิาร หวัหน้าส่วนราชการ พนกังาน
และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกจิกรรมท�าความดเีพื่อถวายเป็นพระราชกศุล
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช เมื่อวนัที่ 5 ธนัวาคม 2559 มพีธิตี่างๆ ดงันี้ 

- พธิที�าบญุตกับาตร ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรยีนนราสกิขาลยั 
- กจิกรรมบ�าเพญ็สาธารณะประโยชน์ท�าความสะอาดหาดนราทศัน์ 
-  กจิกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ 
พระชนมพรรษา NN

เทศบาลเมืองนราธิวาส ประกาศจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัและวาตภยั ซึ่งศนูย์ดงักล่าว
ตั้งอยู ่ณ ส�านกังานเทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยเทศบาล
ได้ให้ความช่วยเหลอืประชาชนที่ประสบปัญหาน�้าท่วม 
โดยการตดิตั้งเครื่องสบูน�้าตามจดุต่างๆ พร้อมทั้งระดม
เครื่องจกัรกลเพื่อขดุลอกทางน�้าให้น�้าไหลสะดวกยิ่งขึ้น 
ภายใต้การก�ากับดูแลโดยนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส ซึ่งประชาชนสามารถ
ติดต่อแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-511048 
073-511064 หรอื 199 NN

เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดประชุมประชาคมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี (ปี พ.ศ. 2561-2564) ณ ห้องประชมุพชิติบ�ารงุ 
ส�านกังานเทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยมนีายอดุม เด่นสนัตกิลุ 
รองนายกเทศมนตร ีเป็นประธานเปิดการประชมุ การจดัประชมุ
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ผู้แทนชมุชน และกลุ่มสตร ีรวม 150 คน NN

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  9 ฉบับที่  1 ประจ�ำ เดือนธันวำคม 2559 - มกรำคม 256010

Activities กิจกรรม



004
A c t i v i t i e sกิจกรรมออกก�าลังกาย

005
A c t i v i t i e sต้อนรับ บัวขาว บัญชาเมฆ

เทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยนายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส น�าหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และ
เจ้าหน้าที่่ ร่วมกิจกรรม “การออกก�าลังกายทุกวันพุธ” ตามนโยบายรัฐบาล 
ณ บรเิวณด้านหน้าหอประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง
จงัหวดันราธวิาส โดยมนีายเถกงิศกัดิ์ ยกศริ ิรองผู้ว่าราชการจงัหวดันราธวิาส 
เป็นประธานเปิดพธิ ีNN

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมด้วย
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล และนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล
เมืองนราธิวาส ให้การต้อนรับ สิบโทสมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) ในโครงการ
ฝึกอบรมการสร้างองค์ความรูแ้ละเสรมิทกัษะกฬีามวยไทยในพื้นที่จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ โดยมีพลตรีชัยวิทย์ ชยาภินันภ์ เลขาคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศฯ 
เป็นหวัหน้าคณะ ณ ส�านกังานเทศบาล และโรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภกัด)ี 
เมื่อวนัที่ 14 พฤศจกิายน 2559 ที่ผ่านมา NN

007
A c t i v i t i e sยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง

เทศบาลเมอืงนราธวิาส ร่วมแสดงความยนิดกีบั ด.ญ.ฐติมิา แก้วขอมด ีนกัเรยีน 
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ในโอกาสได้รับเหรียญทองทุ่มน�้าหนัก และ
เหรยีญเงนิขว้างจกัร รุ่นอายไุม่เกนิ 14 ปี (หญงิ) ด.ช. ชชัรนิทร์ ท้าวพรหมแสง โรงเรยีน
เทศบาล 1 (ถนนภูผาภกัด)ี ได้รบัเหรยีญเงนิทุ่มน�้าหนกั รุ่นอายไุม่เกนิ 14 ปี (ชาย) และ
เดก็ชายอริฟาน สาเมาะ โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านยะกงั) ได้รบัเหรยีญเงนิเทเบลิเทนนสิ 
รุน่อายไุม่เกนิ 14 ปี (ชาย) จากการเข้าร่วมการแข่งขนักฬีา-กรฑีานกัเรยีนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคดัเลอืกระดบัภาคใต้ ณ จ.สรุาษฎร์ธาน ีNN

006
A c t i v i t i e sมอบโฉนด

นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 
รบัมอบโฉนดที่ดนิจากคณุเรอืงนติย์ บ�ารงุศกัดิ์ (เจ้าของหมู่บ้าน
รักษ์บ�ารุง) โดยได้ยกที่ดินบริเวณถนนระแงะมรรคาเชื่อมต่อไป
ยงัชมุชนก�าปงตาโก๊ะ ให้กบัเทศบาลเมอืงนราธวิาส เพื่อใช้เป็น
ถนนสาธารณะประโยชน์ เมื่อวนัที่ 3 พฤศจกิายน 2559 NN
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 ฟอร์มาลีน แม้จะมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและ
ทางการแพทย์ แต่จะน�ามาใส่อาหารเพื่อรักษาสภาพอาหาร
ให้สดไม่ได้ 

กระทรวงสาธารณสขุจงึก�าหนดให้สารละลายฟอร์มาลดไีฮด์
หรือ ฟอร์มาลีน เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 ผู้ใช้สารนี้กับอาหาร หรือท�าให้อาหารนั้นเกิดพิษภัย
ต่อผู้บริโภค จัดเป็นการผลิต จ�าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ และถ้า
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจพบการกระท�าดงักล่าว 
จะต้องถูกด�าเนินการตามกฎหมาย อาจต้องโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรอืปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท หรอืทั้งจ�าทั้งปรบั

การบริโภคสารละลายนี้โดยตรง จะเกิดอาการเป็นพิษโดย
เฉยีบพลนั ซึ่งมอีาการตั้งแต่ปวดท้องอย่างรนุแรง อาเจยีน อจุจาระ
ร่วง หมดสต ิและเสยีชวีติในที่สดุ ถ้าบรโิภคประมาณ 60 - 90 ลบ.ซม. 
จะเป็นผลให้การท�างานของตับ ไต หัวใจ และสมองเสื่อมลงและ
ก่อให้เกดิอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรนุแรงที่ปากและคอ สารละลาย
ของ ฟอร์มาลีนที่มีความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในระดับนี้ 
บางคนจะเกดิอาการระคายเคอืงและปวดแสบปวดร้อนที่ปากและคอ 
ผู้ที่มีความไวต่อสารนี้จะแสดงอาการปวดศีรษะ หายใจติดขัด

แน่นหน้าอก การสัมผัสกับสารละลายฟอร์มาลีนที่มีความเข้มข้น
ร้อยละ 2-10 เป็นเวลานานจะท�าให้ผวิหนงั อกัเสบ พองและเป็นตุม่คนั 
กรณสีดูดมหรอืสมัผสัก๊าซฟอร์มาลดไีฮด์ที่ระดบัประมาณ 2-3 มก./กก. 
จะท�าให้เกิดระคายเคือง ตา จมูก และคอ และที่ระดับประมาณ 
10-20 มก./กก. จะท�าให้เกดิอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรนุแรงที่
ปากและคอ พร้อมกับมีอาการไอ เมื่อน�าสารละลายฟอร์มาลีน 
มาทดลองกับหนูทดลอง (Mice) พบว่าเมื่อให้สารละลายนี้เข้าไป
ทางปากในปรมิาณ 800 มก./กก. หนูทดลองร้อยละ 50 จะตาย

ข้อแนะน�าส�าหรับผู้ที่จ�าหน่ายฟอร์มาลีน สถานที่เก็บรักษา 
จะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระเหยขึ้นมา
เมื่ออยู่ในที่จ�ากัดอาจจะระเบิดได้ และยังมีผลกระทบต่อคนงานที่
ต้องสดูดมก๊าซนี้เข้าสูร่่างกายเมื่อเวลานานขึ้นจะท�าให้เกดิอาการเจบ็
ป่วยขึ้นได้ คนงานที่ต้องท�างานเกี่ยวกบัการขนย้ายสารเคมปีระเภทนี้ 
ควรมถีงุมอื แว่นตาป้องกนั และมผ้ีาปิดจมกูตลอดเวลาที่ท�างาน ถ้า
สัมผัสฟอร์มาลีนแล้วเกิดอาการคันหรือระคายเคืองขึ้น ให้ล้างด้วย
สบู่หรอืเมื่อมอีาการมากให้ไปพบแพทย์ 

ส่วนผู้บริโภคที่สงสัยว่าอาหารที่บริโภคนั้นมีฟอร์มาลีน 
ไม่ควรซื้อมารบัประทานเนื่องจากฟอร์มาลนีเป็นสารที่มกีลิ่นฉนุมาก 
หากน�าไปใช้ในอาหาร เช่น ผกัสดต่างๆ อาหารทะเล เนื้อสตัว์ ผูบ้รโิภค
จะได้กลิ่นฉนุแน่นอน ก่อนประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดเสยีก่อน 

NN

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อนัตราย
จากฟอร์มาลีนในอาหาร

ข้อมูลจาก :  พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 
ประกาศกระทรวงสาธารสขุ ฉบบัที่ 151(พ.ศ.2536) เรื่อง ก�าหนด
วตัถหุ้ามใช้ในอาหาร 
สารที่เป็นภยัอย่างมหนัต์ต่อผู้บรโิภค ส�านกังานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บรโิภค ส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  9 ฉบับที่  1 ประจ�ำ เดือนธันวำคม 2559 - มกรำคม 256012
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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

ควรปฏิบัติ 
1. ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปบูรไนในช่วง Hari Raya ซึ่ง

เป็นช่วงปลายเดอืนของการถอืศลีอดของชาวมสุลมิหรอืช่วงตรษุจนี 
เพราะเป็นช่วงที่ธรุกจิต่างๆ ปิดท�าการ

2. เวลาเชญิชาวบูรไนไปทานข้าว ควรขอให้แขกรบัเชญิเป็น
ผูเ้ลอืกร้านอาหารเพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาอาหารที่เป็นข้อห้ามของชาวมสุลมิ

3. หลกีเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวกบัเรื่องเพศ ศาสนา และการเมอืง
4. เมื่อไปบ้านของเชื้อสายมาเลย์หรือจีน ควรถอดรองเท้า

ก่อนเข้าไปในบ้าน
5. ควรเรยีกชาวบรไูนที่เคยไปพธิฮีจัญ์ ด้วยค�าน�าหน้าว่าฮจัญ ี

ส�าหรบัผู้ชายหรอืฮจัญะฮ์ ส�าหรบัผู้หญงิ
6. บคุคลที่ท�าคณุงามความด ีสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม หรอื

ท�าหน้าที่ส�าคญัๆ จะมชีื่อบรรดาศกัดิ์น�าหน้าว่า เปฮนิ (Pehin) หรอื 
ดาโต๊ะ (Dato) ส�าหรบัผู้ชาย และดาตนิ (Datin) ส�าหรบัผู้หญงิ ซึ่งได้
รบัการแต่งตั้งโดยสลุต่าน

7. “สวัสดี” ภาษาบรูไนพูดว่า “ซาลามัต ดาตัง” 
8. ควรทกัทายชาวบรูไนด้วยการสมัผสัมอืขวา ส่วนมอืซ้าย

ไขว้หลงั โค้งตวัเลก็น้อย หลงัจากปล่อยมอืแล้วให้น�ามอืมาแตะบรเิวณ
หวัใจเพื่อเป็นการให้เกยีรติ

9. ควรฝึกรบัประทานอาหารด้วยมอืเมื่อต้องรบัประทานอาหาร
ร่วมกบัครอบครวัชาวบรูไน

10. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในศาสนสถาน (มสัยดิ) และ
หากไม่ใช่ชาวมสุลมิควรเดนิในบรเิวณที่จดัให้เท่านั้น

11. ควรตดิต่อหน่วยงานราชการในบรไูนเวลาเปิดท�าการ คอื 
วนัจนัทร์-วนัพฤหสับด ีและวนัเสาร์ เวลา 07.45-10.30 น.

12. ไม่ควรบบีแตรหากไม่จ�าเป็น ถอืว่าเป็นการไม่สภุาพ

ไม่ควรปฏิบัติ
1. ควรหลกีเลี่ยงเสื้อผ้าสเีหลอืง เพราะถอืเป็นสขีองพระมหากษตัรย์ิ
2. การทกัทายจะจบัมอืกนัเบาๆ และสตรจีะไม่ยื่นมอืให้บรุษุจบั
3. การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรอืสิ่งของถอืว่าไม่สภุาพ แต่จะใช้หวั

แม่มอืชี้แทน
4. จะไม่ใช้มอืซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
5. สตรเีวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสยีงหรอื

หวัเราะดงั
6. วนัหยดุ คอื วนัศกุร์และวนัอาทติย์ วนัศกุร์ 12.00-14.00 น.
7. จดังานเยน็ต้องจดัหลงั 2 ทุ่ม
8. คนบรไูนส่วนใหญ่นบัถอือสิลาม เพราะฉะนั้นประเทศบรไูน

จงึไม่มเีครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์วางขาย
9. ไม่ควรน�าสตัว์มาเรยีกเป็นชื่อคน
10. ห้ามสตรียื่นมือให้บุรุษจับ หรือถูกแตะต้องโดยบุรุษที่

ไม่ใช่พ่อ พี่น้อง สาม ีและบตุร
11. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะหากดื่มต้องน�ามาดื่ม

ในที่พกัส่วนตวัเท่านั้น
12. การแต่งกายในที่สาธารณะ สภุาพสตรไีม่ควรใส่ชดุที่พอดี

ตวัจนเกนิไป ไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้นและใส่เสื้อไม่มแีขน
13. ชาวบรไูนถอืว่าศรีษะเป็นของสงูควรหลกีเลี่ยงการจบัศรีษะ
14. ไม่ควรถ่ายรูปเมื่อเข้าไปภายในศาสนสถาน เช่น มสัยดิ 

แต่สามารถถ่ายภาพด้านนอกได้ NN

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน
กองวิชาการและแผนงาน
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แต่กม็คีณะบคุคลที่เหน็ความส�าคญัของการศกึษา ศาสนา และศลิปวฒันธรรม
ประเพณต่ีางๆ ที่ควรสบืทอด จงึได้จดัตั้งสมาคมขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอสิลามจงัหวดั
นราธวิาส” โดยมเีป้าหมายส�าคญั กค็อื การช่วยเหลอืและสนบัสนนุการศกึษา (ทั้งภาษา
ไทยและศาสนา) เพื่อประสานงานต่างๆ ให้เกดิผลดรีะหว่างหน่วยงานกบัประชาชน เพื่อ
รกัษาและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมให้ด�ารงไว้ และช่วยเหลอืให้ประชาชนอยูด่กีนิด ีเคารพสทิธ ิ
รู้จกัระบอบประชาธปิไตยอนัด�ารงไว้

ครั้นเมื่อพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ทรงมพีระราชด�ารใิห้
สร้างพระต�าหนกัทกัษณิราชนเิวศน์ ณ เขาตนัหยง เพื่อเป็นที่ประทบัส�าหรบัแปรพระราชฐาน
ในการเยี่ยมเยยีนดูแลทกุข์สขุของพี่น้องชาวจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ครั้งหนึ่งหลงัจากเสรจ็สิ้นพระราชกรณยีกจิ มกีารจดังานเลี้ยงพระราชทานบรรดา
ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ในค�่าคนืนั้นมกีารแสดงจากจงัหวดัต่างๆ ด้วย ซึ่งสมาคมฯ 

ซัมเปง 
การละเล่นพื้นบ้านที่งดงาม

ของชาวนราธิวาส

ได้รบัหนงัสอืรบัสั่งให้จดัการแสดงด้วย จงึส่งรายการแสดงพื้นเมอืง ประกอบด้วย รองเงง็ มะฮนิงั อสัส ีและ “ซัมเปง” เข้าร่วม 
ต่อมาสมาคมฯ ได้มีโอกาสถวายการแสดงมากขึ้น เพราะคณะทูตหรือนายกรัฐมนตรีจากต่างประเทศเข้าเฝ้า จึงมีการรับสั่งให้มีการ

แสดงถวายหน้าพระที่นั่งเสมอมา “ซัมเปง” จงึเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ทรงพอพระราชหฤทยั โดยเฉพาะสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีที่สนพระทยัเป็นอย่างยิ่ง 

จงึมรีบัสั่งกบันายกสมาคมฯ ในสมยันั้น คอื นายอภชิาต ดอืเระ ว่าพระองค์จะทรงฝึกหดัและทรงร�าด้วย ทางสมาคมฯ จงึได้มอบหมาย
ให้นายมะย ิยูโซะ ผู้ควบคมุการแสดงของคณะสมาคมฯ เป็นผู้ด�าเนนิการถวายการฝึกซ้อมให้

ปี พ.ศ.2523 ในคนืวนัพระราชทานเลี้ยงบคุคลที่มาร่วมงาน ทั้งข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน เมื่อโฆษกบนเวทหีน้าพระที่นั่งประกาศ
ว่าการแสดงชุดต่อไปเป็นการแสดง “ซัมเปง” โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงร�าด้วย ผู้คนที่มา
ร่วมงานต่างตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยเหตนุี้ “ซัมเปง” จงึเป็นที่รู้จกัของผู้คนมากยิ่งขึ้น หลายคนสนใจที่จะฝึกหดั เพราะเป็นการละเล่นที่สวยงามน่าสนใจ 
“ซัมเปง” จงึเป็นที่รู้จกัและแพร่หลายในปัจจบุนั และถอืเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวจงัหวดันราธวิาสในเวลาต่อมา NN

ข้อมูล : หนงัสอืเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เรื่อง วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมปิัญญาจงัหวดันราธวิาส

เดมิทจีงัหวดันราธวิาสเป็นหวัเมอืงหนึง่ในแหลมมลาย ูซึง่อยูใ่ต้การปกครอง
ของประเทศไทย มีเมืองส�าคัญๆ คือ เมืองระแงะ เมืองสายบุรี และเมืองปัตตานี 
โดยอดีตมีสุลต่านเป็นผู้ปกครอง

ชาวบ้านส่วนใหญ่มเีชื้อสายมลาย ูไม่ต่างจากมาเลเซยี อนิโดนเีซยี ฯลฯ วฒันธรรม
ประเพณจีงึเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง แตกต่างจากภาคอื่นในประเทศไทย 

“ซัมเปง” คือการละเล่นพื้นบ้านที่ส�าคัญของชาวมลายูแถบนี้ ส�าหรับในพื้นที่
นราธวิาสหลงัไทยเสยีดนิแดนบางส่วนให้แก่องักฤษ และเปลี่ยนชื่อเป็นจงัหวดันราธวิาส 
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี การขาดการติดต่อกับพื้นที่ภายนอก เนื่องจากระบบการ
บรหิารประเทศและการแบ่งอาณาเขต ท�าให้ซมัเปงและการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ต้องหยดุ
พกัไป จนไม่เป็นที่รู้จกัของผู้คนภายนอกมากนกั มเีพยีงบางท้องถิ่นเท่านั้นที่มกีารจดัการ
แสดงในโอกาสส�าคญั ขาดการบนัทกึหรอืถ่ายทอดแก่ชนรุน่หลงั ท�าให้ศลิปะพื้นบ้านชนดิ
นี้ห่างหายออกไปจากวถิชีวีติผู้คนไปทกุที

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  9 ฉบับที่  1 ประจ�ำ เดือนธันวำคม 2559 - มกรำคม 256014

ที่นี่เมืองนรำ



“จ�ำได้ว่ำปลำพวงหนึ่งรำคำ 15 สตำงค์ สมยัก่อน
ปลำเขำจะร้อยเป็นพวง พวงหนึ่งก็หลำยตัว ใช้เชือก
ซึ่งเป็นเส้นใยของไม้ไผ่เจำะที่ตำปลำแล้วร้อยเป็นพวง
หิ้วกลบับ้ำน เพรำะตอนนั้นไม่มถีงุใส่” 

ปู่แช่ม หรือ แช่ม จันทรโรจน์วงศ์ ในวัย 90 ปี 
ชาวนราธวิาส ผูท้ี่จะเล่าย้อนเรื่องราวในอดตีของเมอืงนรา
ให้เราได้ฟังกนั 

ปู่แช่มพร้อมเล่าต่ออย่างอารมณ์ดีว่าตนเอง
เกิดที่อ�าเภอสายบุรี พ่อรับราชการที่ศาลอยู่ที่สายบุร ี
หลงัเมอืงสายบรุถีกูยบุ ผูพ้พิากษาในขณะนั้นกย้็ายมาที่
นราธวิาส ตนกย็้ายตามมา 

สมยันั้นที่ท�าการศาลจะตั้งอยูท่ี่ส�านกังานเทศบาล
เมืองนราธิวาสในปัจจุบัน ส่วนบ้านที่อาศัยอยู่ก็จะอยู่
ใกล้ๆ กบัศาล เป็นบ้านไม้หลงัคาจากมอียู่แค่หลงัเดยีว 

ตอนที่ย้ายมาตนเองอายุประมาณ 3-4 ขวบ 
เข้าเรยีนครั้งแรกที่โรงเรยีนเทศบาล 1 เป็นอาคารไม้หลงัเดยีว 
โรงเรยีนตั้งอยูท่ี่ที่เดยีวกบัในปัจจบุนั เช้ากเ็ดนิไปโรงเรยีน
เที่ยงกเ็ดนิกลบัมากนิข้าวที่บ้านแล้วเดนิกลบัไปเรยีนอกี 
จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนประชาบาล ซึ่งขณะนั้น
ตั้งอยู่ที่บรเิวณศูนย์บรกิารสาธารณสขุในปัจจบุนั

“กำรแต่งกำยในชดุนกัเรยีนในสมยันั้น แต่งเป็น
ชดุลกูเสอืกำงเกงสดี�ำ เสื้อสกีำก ีใส่หมวกเป็นทรงแหลมๆ” 

ในความทรงจ�าที่ไม่อาจลมื ช่วงที่ปู่แช่มเรยีนอยู่
ประมาณ ม.2 ก็ได้เกิดสงครามญี่ปุ่น (สงครามโลก
ครั้งที่ 2) ตอนนั้นมเีครื่องบนิ บนิอยู่เกอืบทกุวนั 4 ล�า 
บ้าง 5 ล�าบ้าง บนิมา 5 ล�า กลบัไป 4 ล�า ที่เหลอืกบ็นิ
ไปทางมาเลเซยีไปทิ้งระเบดิที่นั่น

หลังจากเรียนชั้นมัธยมจบก็ไปท�างานเป็นช่าง
เดนิสายโทรศพัท์ ต้องเดนิสายโทรศพัท์ไปตามถนน 

ปูเ่ล่าว่า ตอนท�าสายโทรศพัท์สายแรกจากนราธวิาสไปตากใบต้องเดนิเท้า
ตลอด เสาโทรศพัท์กจ็ะเป็นเสาไม้เดนิไปลากไปตั้งแต่เช้าไปถงึตากใบก ็6 โมงเยน็
ของอกีวนัหนึ่ง ขากลบักน็ั่งเรอืกลบั 

ต่อจากนั้นกม็าท�างานที่เทศบาลเมอืงนราธวิาส เงนิเดอืนเพยีงไม่กี่ร้อยบาท 
กไ็ม่พอใช้ อย่างไรกต็าม กย็งัมงีานเสรมิเข้ามาจนท�าให้ชวีติเริ่มดขีึ้น โดยรบัจ้าง
ขบัรถโดยสารจากนราธวิาสถงึตนัหยงมสั ค่าโดยสาร 12 บาท เงนิเดอืนตอนนั้น 
700 บาท ซึ่งกถ็อืว่าเป็นรายได้เสรมิที่ดี

ปู่เล่าถงึอาคารส�านกังานเทศบาลนราธวิาส อย่างน่าสนใจ 
“เมื่อก่อนอำคำรส�ำนักงำนเทศบำลหลังแรกตั้งอยู่ที่สถำนีอุตุนิยมวิทยำ

ในปัจจบุนั เป็นอำคำรไม้เลก็ๆ จำกนั้นเมื่อที่ท�ำกำรศำลย้ำย ส�ำนกังำนเทศบำล
กม็ำตั้งอยู่ในที่ที่อยู่ปัจจบุนั” 

ส่วนการสัญจรก็จะนิยมสัญจรทางเรือกันมาก โดยจะนั่งเรือโดยสารไป
ตากใบ ท่าเรอืสมยันั้นที่ใช้ขึ้นลง กค็อื ท่าเรอืที่ซอยด่านภาษใีนปัจจบุนั ซึ่งตรงนั้น
กจ็ะเป็นตลาด บรรยากาศจงึค่อนข้างจะจอแจ บ่อยครั้งที่ตอนเดก็ๆ แม่มกัจะใช้
ไปซื้อของที่ตลาดแห่งนี้ โดยเดนิจากบ้านซึ่งอยูห่ลงัเทศบาลไปยงัตลาดที่ซอยด่านภาษี
เป็นประจ�า

ปู่บอกว่า สมยัก่อนการค้าขายส่วนใหญ่กจ็ะใช้ขนส่งทางเรอื โดยเฉพาะ
ข้าวสาร เส้นทางหลกักจ็ะใช้ทางคลองยะกงั ซึ่งตอนนั้นกจ็ะเรยีกตรงนั้นว่า “ยะกัง๋” 
ซึ่งกค็อืยะกงัในปัจจบุนั 

“ตรงคลองยะกงันั้น หำกจะเดนิทำงไปตนัหยงมสักต้็องข้ำมคลองโดยใช้เรอื 
หลังจำกนั้นก็มีกำรสร้ำงสะพำนเป็นสภำพเหล็กก่อนและเปลี่ยนมำเป็นสะพำน
คอนกรตีในปัจจบุนั” 

หลงัจากนั้นมกีารสร้างสะพานบ้านค่ายเพื่อข้ามไปตากใบ ซึ่งก่อนหน้านั้น
ชาวบ้านจะใช้แพข้ามไปอกีฝ่ังหนึ่ง โดยการสร้างสะพานจะสร้างเป็นสะพานไม้ก่อน 
ตนเองกไ็ปช่วยสร้างด้วย โดยเป็นคนหาไม้จากที่ต่างๆ มาสร้างร่วมกบัพรรคพวก 

จากสะพานไม้ เปลีย่นมาเป็นสะพานเหลก็ และเป็นสะพานคอนกรตี
ในปัจจุบัน NN

ร�ำลกึ 80 ปี เทศบำลเมอืงนรำธวิำส

วนัวำนบำงนรำ
‘แช่ม จนัทรโรจน์วงศ์’
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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 D
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อย่าลืม!!
๔ มกรา

เริ่มต้นช�าระภาษี

ปี ๖๐


