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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

พี่น้องชาวเมืองนราธิวาสครับ วันที่ 17 – 26 กันยายน 
2561 นี้ เทศกาลงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 43 ก็จะถูก 
จัดขึ้นแล้ว โดยใช้พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
6 รอบพระชนมพรรษา เป็นสถานที่จัดงาน 

งานของดีเมืองนรา ได้จัดมาอย่างยาวนานจนถึงครั้งนี้ 
เป็นครั้งที่ 43 แล้ว แม้จะถูกจดัมายาวนาน แต่คณุค่าของเทศกาล
ยิ่งมากขึ้นๆ ในทุกปี จนหลายปีให้หลัง “งานของดีเมืองนรา”  
กลายเป็นเทศกาลที่ถูกพูดถงึในระดบัอาเซยีนเข้าไปแล้ว โดยเฉพาะ
งานแข่งขนัเรอื และงานประชนัเสยีงนกเขาชวา

พี่น้องชาวเมอืงนราที่เคารพครบั ในช่วง 10 วนันี้ แน่นอนว่า
จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือน 
บ้านเรามากมาย แม้จะค�านวณเป็นตัวเลขได้ไม่ชัดเจน แต่ก็ท�าให้
บ้านเราคึกคักอย่างทันตาเห็น ซึ่งมองในมุมของเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวเมด็เงนิที่นกัท่องเที่ยวต้องกนิต้องใช้มากมายมหาศาล 

เพราะฉะนั้นใน 10 วันนี้เศรษฐกิจบ้านเราจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็น 
พ่อค้าแม่ค้าจะขายของได้ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว
ส�าคญัอย่างหาดนราทศัน์ หรอืที่อื่นๆ

เทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของบ้าน  
จงึขอฝากพี่น้องชาวเมอืงนราธวิาส ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดใีนการต้อนรบั
นกัท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอืนเมอืงนรา ให้เขารู้ว่ามาเยอืนเมอืงนี้อบอุ่น
เสมอืนกบัเขาอยูบ้่านของตวัเอง ให้เขารูส้กึว่ามาแล้ว...อยากมาเยอืน
อกีครั้ง...มาร่วมกนัเป็นเจ้าบ้านที่ดรี่วมกบัเรานะครบั

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส

คุยกับนายกฯ ธนำวิทย์
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ทุกปัญหามีทางออก 

ทุกเรื่องราวมีค�าตอบ : Fanpage เทศบาลเมืองนราธิวาส 

: กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

: App บนโทรศัพท์มือถือ

ศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 โทรศัพท์ 073-511048, 073-516175

 ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

พีน้่องชาวเมอืงนราธวิาสทีเ่คารพรกัครบั เทศกาล
ส�าคญั “งานของดเีมอืงนรา” ก�าลงัจะเดนิทางมาถงึแล้ว
ครับ ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 43 แล้ว จัดขึ้นในระหว่าง 
วันที่ 17 - 26 กันยายน 2561 นี้ ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง  
จ.นราธิวาส

มกีจิกรรมต่างๆ น่าสนใจเหมอืนเดมิ โดยในระหว่าง
วนัที่ 17 – 26 กนัยายน 2561 นั้น แบ่งกจิกรรมภายใต้การ
ดูแลของกองงานต่างๆ ดงันี้ 

วันที่ 17 กันยายน เป็นพิธีเปิดและริ้วขบวนแห่ 
ทางบกจาก 13 อ�าเภอ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณ ี
อันดีงามและอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสบ้านเรา, วันที่ 
17-26 กนัยายน เป็นงานวนัลองกอง งานวนักระจดู งานแสดง
ผลติภณัฑ์ศลิปาชพีพเิศษ วนัที่ 20-23 กนัยายน งานแข่งขนั
เรอืชงิถ้วยพระราชทานฯ ทั้งเรอืกอและ เรอืยอกอง เรอืคชสห์ี 
และขบวนแห่ทางน�้า ส่วนงานประชันเสียงนกเขาชวา  

ยิ่งใหญ่อีกครั้ง !!  ‘ประชันเสียงนกเขาชวา’ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในงาน “ของดีเมืองนรา”
ณ สวนธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

ก�าหนดจดัขึ้นในวนัที่ 25-26 กนัยายน ณ สนามแข่งขนันกเขา
ชวา บรเิวณสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา                 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมส�าคัญแห่งปีของจังหวัด
นราธิวาสนี้ จะประสบความส�าเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน   

ส�าหรบัเทศบาลเมอืงนราธวิาส ภารกจิหลกัๆ จะอยู่
ที่กองงานประชนัเสยีงนกเขาชวา แต่ในฐานะเจ้าบ้าน เทศบาล
ได้มีการจัดประดับตกแต่งเมือง เพื่อต้อนรับเทศกาลส�าคัญ
นี้โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด  ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ทั้งไฟฟ้าและแสงสว่างของเมือง  
รวมทั้งการจดัภูมทิศัน์ตามจดุส�าคญัต่างๆ ของเมอืงด้วย  

เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ปรับพื้นที่ที่รับผิดชอบใน
กองงานต่างๆ ได้แก่ กองงานแข่งเรือ ณ หาดนราทัศน์   
กองงานวนัลองกอง ศลิปาชพีฯ กระจดู และงานประชนัเสยีง
นกเขาชวา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  
พระชนมพรรษา (สวน ร.5)
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ณ อาคารด้านหน้าส�านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส

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

ยิ่งใหญ่อีกครั้ง !!  ‘ประชันเสียงนกเขาชวา’ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา
• วันที่ 25 กันยายน 2561  
 แข่งขนัประเภท เสยีงใหญ่   เสยีงกลาง เสยีงเลก็ และดาวรุ่ง  ชงิถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเกยีรตบิตัร และของรางวลั  
• วันที่ 26 กันยายน 2561  
 แข่งขนัประเภทรวมเสยีง  ชงิถ้วยเกยีรตยิศเลขาธกิาร ศอ.บต. และพดัลมสไลด์  
 - ประเภทเสยีงดาวรุ่ง  ชงิรางวลั  กรงนกเขา  และพดัลมสไลด์  
 - ประเภทเบบี้ 1 ชงิถ้วยเกยีรตยิศจากผู้บงัคบัการต�ารวจภูธรจงัหวดันราธวิาส และพดัลมสไลด์  
 - ประเภทเบบี้ 2  ชงิถ้วยเกยีรตยิศจากผู้ว่าราชการจงัหวดันราธวิาส และพดัลมสไลด์  
• นอกจากนั้นยังมีรางวัลบัตรเสารอกนกอีก  ได้แก่ รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองค�า รถจักรยานเสือภูเขา พัดลมสไลด์  

ลูกนกเขาเกรดเอ จากโดมอนด์ฟาร์ม ลูกนกเขาเกรดเอ จากเซง็สปอม 
• ราคาบัตรเสารอกนก 400  บาท ทุกประเภทเสียง และเชญิชม การแสดง ชดุตารบีรุง (ระบ�านก) โดยก�าหนดจดัให้มกีาร

ซ้อมใหญ่  ในวนัเสาร์ที่  22 กนัยายน 2561  ณ สนามสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ 6 รอบ  พระชนมพรรษา

ในกองงานประชนัเสยีงนกเขาชวา ซึ่งเป็นกองงานที่เทศบาล
เมืองนราธิวาสรับผิดชอบโดยตรง  มีการปรับพื้นที่สนามนกเขา 
ในบรเิวณสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ  พระชนมพรรษา 
(สวน ร.5)

ทั้งการจดัเตรยีมเสารอกนก ประมาณ 1,200  เสา การประสาน
และประชาสัมพันธ์ไปยังชมรมนกเขาชวาเสียงต่างๆ ที่สนใจ 

เข้าร่วมกจิกรรม รวมทั้งประชาสมัพนัธ์ไปยงัสนามแข่งขนัทกุสนาม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมๆ กบัการจดัเตรยีมถ้วยรางวลั
และของรางวลัอย่างมากมาย

เรยีนเชญินะครบั “งานของดเีมอืงนรา” 1 ปี มเีพยีงครัง้ 
อยากให้มา “เที่ยว ชิม ช้อป” ในพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้   

NN

w w w . n a r a c i t y . g o . t h 05



TK Park Narathiwat จดักจิกรรมอนรุกัษ์ขนมไทยให้กบันกัเรยีน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4  
ที่เลือกเรียนชุมนุมเชฟกระทะเหล็ก เข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน  
โดยคุณกาญจนวิช บัวสว่าง วิทยากรด้านการท�าขนมไทย มาให้
ความรู้และสาธิตการท�าขนมลืมกลืนให้กับเด็กๆ ได้ดูอย่างใกล้ชิด 
และได้ทดลองท�าอย่างสนกุสนาน 

นอกจากนี้ TK Park Narathiwat ยงัจดักจิกรรมหนงัสอืเดนิทาง 
เนื่องในวนัภาษาไทยซึ่งตรงกบัวนัที่ 29 กรกฎาคม ของทกุปี ถอืเป็น
วันที่ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร(รชักาลที่ 9) ในด้านภาษาไทย 
และเพื่อกระตุน้ให้คนไทยได้ตระหนกัถงึความส�าคญัและคณุค่าของ
ภาษาไทย โดยจดัขึ้นที่โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี  มนีกัเรยีน
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 จ�านวน 40 คน เข้าร่วมกจิกรรม

ทั้งนี้ก่อนการเริ่มกิจกรรม ได้มีการให้ความรู้และท�าความ
เข้าใจเกี่ยวกับวันภาษาไทย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาไทย ซึ่งมาในรูปแบบของเกมส์สันทนาการ อย่างเกมส์ 
กรามค้าง  ที่จะน�าประโยคที่มคี�าคล้ายกนัมาให้น้องๆ ได้พูด อาทิ
เช่น “ระนอง ระยอง ยะลา” หรอื “ยายกนิน�้าล�าไยน�้าลายยายไหล
ย้อย”  หรอืจะเป็นกจิกรรมทางวชิาการ อย่างกจิกรรมอ่านชดัเขยีน
ถูกที่จะมีค�าศัพท์ภาษาไทย อาทิเช่นค�าว่า อัศจรรย์ ปาฏิหาริย์ 
มคัคเุทศก์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกความรู้เรื่องของหลักการเขียน 
และหลกัการสื่อสาร ซึ่งน้องๆ ได้ให้ความร่วมมอืในการท�ากจิกรรม
เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ 
ถูกต้อง เพื่ออนรุกัษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลกัษณ์อยู่คู่ชาตไิทย NN

TK Park Narathiwat 
เสริมสร้างทักษะเด็กเยาวชน
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ขนมไทย	-	หนังสือเดินทาง

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  10 ฉบับที่  6 ประจ�ำ เดือนสิงหำคม - กันยำยน 256106

Report รายงาน



เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์  นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้า 
ส่วนราชการพนกังานเทศบาล พนกังานครเูทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกจิกรรม เนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ณ หอประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ 
พระชนมพรรษา ศาลากลางจงัหวดันราธวิาส และบรเิวณหน้าสวนกรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ตลอดจนกจิกรรมของ
จติอาสาสงักดัเทศบาลเมอืงนราธวิาส ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  พฒันาความสะอาดโดยเกบ็กวาดขยะ เศษกิ่งไม้  ตดัหญ้า 
ก�าจดัผกัตบชวา เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง NN

กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10  
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Report รายงาน



กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา

งานแห่พระ – ลุยไฟ 

เทศบาลเมอืงนราธวิาส จดักจิกรรมวนัอาสาฬหบูชาและ
วนัเข้าพรรษา โดยจดัให้มกีจิกรรมหล่อเทยีนพรรษา สมโภชเทยีน
พรรษา และแห่เทยีนพรรษา เพื่อน�าไปถวาย ณ วดัประชาภริมย์ 
วดับางนรา และวดัพรหมนวิาส NN

นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานแห่พระ – ลุยไฟ ศาลเจ้าโกวเล้งจี่
นราธวิาส ประจ�าปี 2561 โดยมพีี่น้องประชาชนผูเ้ลื่อมใสศรทัธา
เข้าร่วมพธิเีป็นจ�านวนมาก NN

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  10 ฉบับที่  6 ประจ�ำ เดือนสิงหำคม - กันยำยน 256108

Activities กิจกรรม



สัมมนาท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 

พิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอล ประจ�าปี 2561 

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองวิชาการและแผนงาน  
จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ 
จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
(พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมพิชิตบ�ารุง ส�านักงานเทศบาล
เมอืงนราธวิาส 

โดยมีนายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
เมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผูน้�าชมุชน ผูแ้ทนส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ ผูป้ระกอบ
การ ผู้น�าสตร ีกลุ่มแม่บ้าน อสม. กว่า 100 คน โอกาสเดยีวกนั
นี้ได้จดัให้มกีารคดัเลอืกผู้แทนประชาคมเมอืงเป็นคณะกรรมการ 
3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการพฒันาเทศบาล และคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เนื่องจากคณะกรรมการ 
ชดุเดมิได้ครบวาระในเดอืนสงิหาคมที่ผ่านมา

การประชมุในวนันี้มผีูเ้ข้าร่วมประชมุในฐานะผูแ้ทนประชาคม
เมืองซักถามประเด็นต่างๆ ในโครงการตามแผนพัฒนาเพิ่มเติม 
รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนต่างๆ  
เพื่อให้เทศบาลได้มแีนวทางในการพฒันาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ต่อไป NN

เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล ประจ�าปี 2561 โดยมีนายยะยาห์ ปะนาฆอ  
นายอ�าเภอเมอืงนราธวิาส เป็นประธานในพธิปิีด และนายธนาวทิย์ 
ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส กล่าวรายงาน พร้อม
ทั้งมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน 
ในแต่ละรุ่นประกอบด้วย 
 - รุ่นประชาชนทั่วไป ( ชาย ) รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ได้

รบัถ้วยรางวลัเกยีรตยิศ พร้อมเงนิรางวลั 10,000 บาท  
ได้แก่ ทมี Global Impaect 

 - รุ่นอายไุม่เกนิ 15 ปี (ชาย) รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ได้
รบัถ้วยรางวลัเกยีรตยิศ พร้อมเงนิรางวลั 3,000 บาท 
ได้แก่ ทมีชมรมบาสเกตบอล 

 - รุ่นอายไุม่เกนิ 15 ปี (หญงิ) รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 
ได้รบัถ้วยรางวลัเกยีรตยิศ พร้อมเงนิรางวลั 3,000 บาท 
ได้แก่ ทมีสไุหงปาด ี

 - รุ่นอายไุม่เกนิ 20 ปี (ชาย) รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ได้
รบัถ้วยรางวลัเกยีรตยิศ พร้อมเงนิรางวลั 3,000 บาท 
ได้แก่ ทมีนราสขิาลยั 

 -  รุ่นอายไุม่เกนิ 20 ปี (หญงิ) รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 
ได้รบัถ้วยรางวลัเกยีรตยิศ พร้อมเงนิรางวลั 3,000 บาท  
ได้แก่ ทมีชมรมบาสฯ นรา NN
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Activities กิจกรรม



ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ  

 เทศบาลเมอืงนราธวิาส เป็นเจ้าภาพจดั
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส   
ครั้งที่  39  ประจ�าปี 2561 ณ ห้องมนิเิธยีเตอร์
อาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส เมื่อวันที่ 7  
สงิหาคม  2561 ที่ผ่านมา โดยมนีายอสัมรี ีแวเดง็ 
นายกเทศมนตรีต�าบลกะลุวอเหนือ ในฐานะ
ประธานสนันบิาตเทศบาลจงัหวดันราธวิาส เป็น
ประธานการประชมุ และนายธนาวทิย์ ไชยานุ
พงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส กล่าวต้อนรบั 
ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม พร้อมมอบของที่
ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย 
นายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล และปลดั
เทศบาลจากเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส 16 
เทศบาล ทั้งนี้ การประชุมสันนิบาตเทศบาล
จงัหวดันราธวิาส แต่ละเทศบาลจะหมนุเวยีนกนั
เป็นเจ้าภาพ ปีละ 3 ครั้ง ซึ่งการประชมุครั้งต่อ
ไป เทศบาลเมอืงตากใบ รบัเป็นเจ้าภาพจดัการ
ประชมุต่อจากเทศบาลเมอืงนราธวิาส NN

 นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วม 
ต้อนรบันายวรเดช หาญประเสรฐิ หวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวง
คมนาคม และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการอ�านวยความสะดวก
ปลอดภยั และการให้บรกิารแก่ประชาชน ภายในบรเิวณสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจงัหวดันราธวิาส  NN

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  10 ฉบับที่  6 ประจ�ำ เดือนสิงหำคม - กันยำยน 256110

Activities กิจกรรม



โครงการส่งเสริมอาชีพ 

เทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยกองสวสัดกิารสงัคม จดัโครงการส่งเสรมิอาชพีแก่ประชาชน 
ประจ�าปี 2561 โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นแม่บ้าน ผูท้ี่ว่างงาน ผูท้ี่มรีายได้น้อย ประชาชนและผูส้นใจ 
ในเขตเทศบาล เข้ารบัการอบรม โดยมรีายระเอยีดของโครงการที่ด�าเนนิการไปแล้ว ประกอบด้วย 
การท�าผ้ามดัย้อม ชมุชนยะกงั 1, การท�าหมี่กรอบโบราณ ชมุชนพนาสณฑ์,  การประดษิฐ์ของ
ช�าร่วยในงานพธิ ี ชมุชนก�าปงปายง,  การเพาะต้นอ่อนทานตะวนัและต้นอ่อนผกับุง้ ชมุชนสมยั
อาณาจกัร, โดยมพีี่น้องประชาชนในชมุชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�านวนมาก NN

มอบที่อาบน�้าศพมัสยิดเขียว

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมือง
นราธวิาสและนายอาฮามะ กลุยานนัต์ เลขานกุารนายก
เทศมนตรี มอบที่อาบน�้าศพให้แก่โต๊ะอิหม่าม และคณะ
กรรมการประจ�ามสัยดิดารลิฟาลาฮ ( มสัยดิเขยีว ) พร้อม
ทั้งได้พบปะพูดคยุ เพื่อรบัทราบปัญหาข้อเดอืดร้อนต่างๆ 
ของพี่น้องประชาชนในชมุชน NN

มอบกระเบื้องชุมชน ยะกัง 2 

นายนยิ ินเิลาะ รองนายก
เทศมนตรเีมอืงนราธวิาส สมาชกิ
สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กอง
สวสัดกิารสงัคม เป็นตวัแทนมอบ
วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุ 
ฝนตกหนกัและลมกรรโชกแรง เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
ที่ผ่านมา ในชมุชนยะกงั 2 รวม 6 
ครวัเรอืน 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

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค
โรคไข้เลอืดออก เป็นโรคตดิต่อทีเ่ป็นปัญหาทัง้ในเขตเมอืงและ
ชนบท 

สถานการณ์ของโรคมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล สภาพ
ทางภมูศิาสตร์และสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ จากการด�าเนนิงาน
ที่ผ่านมาได้เน้นการก�าจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคและควบคุม
แหล่งเพาะพนัธ์ยงุลาย ซึ่งสามารถควบคมุได้ในระดบัหนึ่ง แต่ยงัไม่
สามารถควบคมุได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด ไข้เลอืดออกนอกจากจะ
เป็นปัญหาสาธารณสขุของประเทศไทยแล้ว ยงัเป็นปัญหาสาธารณสขุ
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกดิความกงัวล
ต่อผู้ปกครองเวลาเดก็มไีข้ 

มกัพบบ่อยในเดก็ต�่ากว่า 15 ปีโดยเฉพาะช่วงอาย ุ2-8 ขวบ
แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มโีอกาสเป็นโรคไข้เลอืดออกได้ 
โดยเฉพาะต้องอาศยัอยู่ในแหล่งที่ชกุชมุไปด้วยยงุตวัร้าย

สถานการณ์โรคนี้ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เมืองนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงและ 

ต่อเนื่องทกุปี เกดิขึ้นเกอืบทกุชมุชนในลกัษณะกระจาย 
ในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา พบว่าการระบาดของโรคไข้เลอืดออก 

ดงันี้ 
• ปี ๒๕๕๖ อตัราป่วย ๑๐๙.๙๑ ต่อแสนประชากร 
• ปี ๒๕๕๗ อตัราป่วย ๑๗๑.๘๖ ต่อแสนประชากร 
• ปี ๒๕๕๘ อตัราป่วย ๑๗๕.๘๖ ต่อแสนประชากรปี 
อบุตักิารณ์ของโรคไข้เลอืดออกลกัษณะกระจายไปตามชมุชน

ต่างๆ จะพบว่า อตัราป่วยยงัสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด คอือตัราป่วย
ต้องไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยจะมีแนวโน้ม 
ที่สูงขึ้น 

โรคไข้เลือดออกต้องระวังยุงชนิดไหน
ยุงลายเป็นพาหะตัวร้ายของโรคไข้เลือดออกทางที่ดีที่จะ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเบื้องต้นคือการป้องกันตัวเองและคน 
รอบข้างไม่ให้โดนยุงกัด โดยเฉพาะยุงลายถ้าก�าจัดลูกน�้ายุงลาย
บรเิวณรอบ ๆ บ้านได้จะยิ่งดี

ยุงลายชอบกัดตอนไหนช่วงไหนควรระวังพาหะ 
ไข้เลือดออก

ยุงลายที่กัดเราแล้วจะท�าให้เป็นโรคไข้เลือดออกมีเฉพาะยุง
ลายตัวเมียเท่านั้นเพราะยุงลายตัวเมียต้องการโปรตีนจากเลือดเพื่อ
สร้างไข่และมกัจะออกหาเหยื่อในช่วงกลางวนัมากกว่ากลางคนืฉะนั้น
ช่วงกลางวันจึงเป็นช่วงเวลาอันตรายที่ต้องเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัดมาก
ที่สุดแต่ทั้งนี้ช่วงเวลาไหน ๆก็อย่ายอมให้ยุงมาดูดเลือดเลยน่าจะ
ปลอดภยักว่า

อาการของไข้เลือดออก
อาการของไข้เลอืดออกไม่จ�าเพาะอาการมไีด้หลายอย่าง ใน

เดก็อาจจะมเีพยีงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่ที่เป็นไข้เลอืดออกอาจ
จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัวปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ 
หากไม่คิดว่าเป็น โรคไข้เลือดออกอาจจะท�าให้การรักษาช้า ผู้ป่วย
อาจจะเสยีชวีติ  NN

อ่านต่อฉบบัหน้า 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมสาระน่ำรู้

ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ
อันตรายถึงชีวิต! (ตอนที่ 1) 
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1. อาคารแฝดเปโตรนาส (Petronas Towes)
 กรุงกัวลาลัมเปอร์ / มาเลเซีย สูง 452 เมตร
 เปโตรนาสเป็นอาคารแฝดที่สงูที่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ซึ่ง
ครั้งหนึ่ง เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกด้วย ในช่วงปี 2541 เมื่อ
อาคารทั้งสองสร้างเสรจ็ และเอาชนะอาคารวลิลสิ (ตกึเชยีร์ที่ชคิาโก) 
ด้วยยอดแหลมที่ท�าให้อาคารแห่งนี้สูงกว่าตกึดงักล่าว 10 เมตร แต่
สดุท้ายกถ็ูกอาคารไทเป 101 เอาชนะไปได้เมื่อปี พ.ศ. 2551

2. อาคารเมนาราเทเลคอม (Menara Telekom)
 กรุงกัวลาลัมเปอร์ / มาเลเซีย สูง 310 เมตร
 นอกจากจะเป็นอาคารสงูอนัดบัสองของอาเซยีนแล้วยงัสงูอนัดบั
สองของประเทศมาเลเซยีด้วย อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของององค์การ
โทรศพัท์แห่งประเทศมาเลเซยี (Telekom Malaysia-TM) โดยเริ่มก่อสร้าง
เมื่อปี 2541 ปีเดยีวกบัที่อาคารเปโตรนาสสร้างเสรจ็ และแล้วเสรจ็
เมื่อปี 2554 โดยเมื่อเสรจ็นั้นกลายเป็นอาคารสงูอนัดบัสองของอาเซยีน
แทนที่ตกึใบหยก 2

3. อาคารใบหยก 2 (Baiyoke II)
 กรุงเทพมหานคร / ไทย สูง 304 เมตร
 อาคารใบหยกสองเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่
ก่อสร้างเสรจ็เมื่อปี พ.ศ. 2540 และขณะที่สร้างเสรจ็นั้นได้กลายเป็น
อาคารที่สูงที่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง ใต้อกีด้วย จนกระทั่งปีต่อ
มาเสยีต�าแหน่งให้กบัแชมป์โลกคอือาคารเปโตรนาสของมาเลเซยี แต่
กระนั้นเองกย็งัคงด�ารงต�าแหน่งโรงแรมที่สงูที่สดุในอาเซยีน
และเคยเป็น โรงแรมที่สูงที่สุดของโลกด้วย (ปัจจุบันอยู่
อนัดบัสี่)

อันดับอาคารที่สูงที่สุด

ในอาเซียน (ตอนที่ 1) 

4. อาคารโอยูบีเซ็นเตอร์ (OUB Centre)
 สิงคโปร์ สูง 280 เมตร
 อาคาร หลังแรกที่สร้างเสร็จก่อนคืออาคารโอยูบีเซ็นเตอร์  
ซึ่งออกแบบโดยชาวญี่ปุ่น เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2523 แล้วเสร็จเมื่อปี 
2529 เมื่อตอนแล้วเสรจ็นั้น อาคารแห่งนี้เป็นอาคารที่สูงที่สดุโลกถ้า
ไม่นับประเทศสหรัฐอเมริกา และครองต�าแหน่งอาคารที่สูงที่สุดใน
อาเซียนเรื่อยมาจนกระทั่งตึกใบหยก 2 แล้วเสร็จ มีจ�านวนทั้งสิ้น  
63 ชั้นและชั้นใต้ดนิอกี 4 ชั้น โดยอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของส�านกังาน
ธนาคารและบรษิทัของสงิคโปร์และต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก 

5. อาคารยูโอบีพลาซ่า (UOB Plaza)
 สิงคโปร์ สูง 280 เมตร
 ยโูอบพีลาซ่า ซึ่งสร้างเสรจ็ในปี 2538 โดยสถาปนกิชาวญี่ปุน่เช่น
กนั อนัที่จรงิแล้วอาคารนี้เป็นอาคารแฝดคูก่บัอกีอาคารหนึ่ง ซึ่งสร้าง
ตั้งแต่ปี 2517 แต่มขีนาดเตี้ยกว่าหนึ่งเท่าตวั โดยอาคารแห่งนี้มคีวาม
สูงทั้งสิ้น 66 ชั้น และอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของธนาคาร United 
Overseas Bank (UOB) ซึ่งเป็นธนาคารที่มเีครอืข่ายมากที่สดุแห่งหนึ่ง
ในอาเซยีนทั้งในสงิคโปร์ ไทย มาเลเซยี อนิโดนเีซยีและฟิลปิปินส์ NN

อ่านต่อฉบบัหน้า

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก truepanya.muslimthaipost.com
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สาระน่ำรู้

กองวชิาการและแผนงาน



4. คนของแผ่นดิน จัดแสดงเรื่องราวบุคคลส�าคัญทาง
ประวตัศิาสตร์การเมอืงการปกครองของจงัหวดันราธวิาส

5. ห้องนราเปี่ยมสขุเพราะพระบารม ีจดัแสดงเรื่องราวความ
ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุที่มตี่อพสกนกิรจงัหวดันราธวิาส  และ
ความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาส โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิโครงการศลิปาชพี การเสดจ็พระราชด�าเนนิเยี่ยมเยยีน
ราษฎร ฯลฯ

6. วถิชีวีติ วฒันธรรม  จดัแสดงเรื่องราวเกี่ยวกบัสถาปัตยกรรม
เมืองนราธิวาส การประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม อาหาร 
ท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของชาวนราธวิาสทั้งคาวหวาน ศลิปะการแสดงและ
ภาษา  จัดแสดงเรื่องราวศิลปะและการละเล่นที่โดดเด่นในจังหวัด
นราธวิาส

ส�าหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมือง
นราธวิาสได้ทกุวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00  - 16.00 น.  
เว้นวนัเสาร์ – อาทติย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้
จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ พพิธิภณัฑ์เมอืงนราธวิาส  
โทร 073-51 2207 NN

ชม‘พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
มนต์เสน่ห์แห่งปลายด้ามขวาน

6. ห้องภาพร�าลกึ จดัแสดงเรื่อง
ราวภาพเก่าในอดตีที่มคีวามส�าคญั เรื่อง
ราวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
นราธวิาส

ชั้นที่ 2 ห้องจัดแสดงเรื่องราว 
ต่างๆ ดังนี้ 

1. การตั้งถิ่นฐานและชมุชนเก่า
2. ชาติพันธ์ จัดแสดงเรื่องราว

ความหลากหลายทางชาติพันธ์ที่เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในจงัหวดันราธวิาส

3. ศาสนา จดัแสดงเรื่องราวทาง
ศาสนาต่าง ๆ  ที่ประชาชนนราธวิาสนบัถอื

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549  
โดยปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า)  
เพือ่ใช้เป็นทีจ่ดัตัง้ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งเรยีนรูท้าง
วัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส  

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 
ในเรื่องราวของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม  
ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีวถิชีวีติ มรดกภูมปิัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสขุของประชาชน ภายใต้ความสมัพนัธ์ในรูปแบบหลากหลาย
เชื้อชาต ิศาสนา บนดนิแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้   

ชั้นที่ 1 ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์เมือง
นราธิวาส ประกอบด้วย

1. ห้องโถงทอภมูผิกูนรา  เป็นห้องต้อนรบั  จดัแสดงประตมิากรรม
และเรื่องราวสถานที่ส�าคญัและวฒันธรรมเด่นของจงัหวดันราธวิาส  

2. ห้องบรรยายสรปุ  จดัฉายวดีทีศัน์ พร้อมบรรยายสรปุส่วน
จดัแสดงต่างๆ ในพพิธิภณัฑ์

3. ห้องแผ่นดินสีเขียว จัดแสดงเรื่องราวทางด้านกายภาพ
ภูมศิาสตร์และความอดุมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ

4. ห้องพฒันาการทางประวตัศิาสตร์ จดัแสดงเรื่องราวประวตัิ
ความเป็นมาของจงัหวดันราธวิาส

5. ห้องจ�าลองบรรยากาศเมอืงนราธวิาส ตั้งแต่อดตีถงึปัจจบุนั
พร้อมทั้งวดีทีศัน์เรื่อง “นราธวิาสเสน่ห์แห่งด้ามขวาน”

ที่นีเ่มืองนรำ

14 นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  10 ฉบับที่  6 ประจ�ำ เดือนสิงหำคม - กันยำยน 2561



	 “นูเซ็ง	 เจ๊ะเตะ”	หนุ่มใหญ่วัย	44	ปี	อาศัยอยู่ในต�าบล 
ตะปอเยาะ	อ�าเภอยีง่อ	มคีวามชืน่ชอบในการเลีย้งนกเขาชวาเสยีง	
และได้น�านกเข้าร่วมแข่งขันประชันเสียงตั้งแต่อายุ	36	ปี

นูเซ็งเคยเข้าร่วมประชันเสียงนกเขาชวาเกือบทุกภาคของ
ประเทศไทย ร่วมทั้งต่างประเทศ ทั้ง มาเลเซยี อนิโดนเีซยี ได้รบัรางวลั
ใหญ่ทกุครั้งที่เข้าร่วมแข่งขนั

นเูซง็บอกว่า ปัจจบุนันกเขาชวาเป็นสตัว์เศรษฐกจิที่ท�ารายได้
สูงมาก จนมีผู้ที่ต้องการเลี้ยงนกเขาชวาเสียงดีเพิ่มมากขึ้น ต่างคน
ต่างเสาะหาเพื่อซื้อสายพนัธุ์นกที่มเีสยีงดมีคีณุภาพดเีพื่อน�าไปแข่งขนั 
ถ้าชนะกจ็ะท�าให้มชีื่อเสยีงจนสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างด ี

ปี 2554 หลงัเลี้ยงไม่นาน เขาจงึเริ่มศกึษาการเพาะพนัธุ์นก
ตามที่ตลาดต้องการ มาจนถงึปัจจบุนั อย่างไรกต็าม การที่จะให้นก
มเีสยีงดนีั้นจะต้องคดัเลอืกพ่อพนัธุ ์แม่พนัธุ ์สายเลอืดที่มเีสยีงดอีายุ
ต้อง 6 เดอืนขึ้นไป โดยน�าพ่อพนัธุ์ แม่พนัธุ์ ใส่กรงให้ร่วมกนั 

“นกแม่พันธุ์จะใช้เวลา อย่างเร็วประมาณ 30 วัน อย่างช้า
ประมาณ 4 - 5 เดอืน ถงึจะออกไข่ แล้วแต่แม่พนัธุ์ที่มคีวามสมบูรณ์ 
นกจะออกไข่ครั้งละไม่เกิน 2 ฟอง ไข่นกเขาชวาจะใช้เวลาฟักไข่
ประมาณ 15 วนั จงึจะออกเป็นลูกนก” 

“เมื่อลูกนกฟักตัว พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะคอยป้อนอาหารให้ 
ลูกนกจนกว่าจะอายคุรบ 30 วนั จนสามารถช่วยตวัเองได้ และโตขึ้น”

อาหารของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกนก คือ ดอกหญ้า  
ข้าวเปลือกถั่วบด ข้าวเหนียวด�า นอกจากอาหารประเภทนี้แล้ว  
“นเูซง็” ยงัมเีทคนคิในการแต่งเสยีงนกที่เพาะพนัธุใ์ห้มเีสยีงดทีี่ตลาด
ต้องการ โดยจะเอาใจใส่นกที่เป็นพ่อพนัธุ์ แม่พนัธุ์ คอยป้อนอาหาร
และอาหารเสรมิ โดยจะท�าอาหารเองให้นกได้กนิ

“อาหารดเีพื่อคณุภาพเสยีงของนก คอื ไข่นกกะทา เนื้อปลา
ช่อน ถั่วบด 5 ส ีน�้ามนัตบัปลา กุ้งนา โดยน�าส่วนผสมทกุอย่างมา
บดจนละเอียด ปั้นให้ได้เท่าเม็ดถั่วเขียว น�ามาตากแดดประมาณ  
1 ชั่วโมง โดยจะป้อนอาหารเสรมิให้นก 2 อาทติย์ ต่อ 1 ครั้ง ซึ่งเป็น
เทคนคิของผู้เพาะพนัธุ์นกแต่ละคน” 

นกเขาชวาจะมอีายขุยัประมาณ 10 ปี อยู่ที่การดูแลเอาใจใส่
ของผู้เลี้ยง เมื่อลูกนกที่เป็นนกพนัธุ์ดมีอีายไุด้ประมาณ 2 - 3 เดอืน 
กจ็ะเริ่มร้องพอประมาณ 4 - 5 เดอืน เจ้าของเริ่มฟังเสยีงออกว่าเป็น
นกดีหรือไม่ ฝึกขึ้นรอกอีก ประมาณ 5 - 6 เดือนก็น�าไปแข่งขันได้  
แต่อาจมนีกที่เรว็กว่านี้ หรอืช้ากว่านี้ ทั้งนี้แล้วแต่พนัธุ์ของนกด้วย 

แม่พนัธุ ์ราคาต�่าสดุประมาณห้าหมื่นบาท ราคาสงูสดุประมาณ 
2 แสนบาท ส่วนพ่อพนัธุ์ราคาสูงสดุประมาณหลกัล้าน ต�่าสดุราคา
ประมาณหลกัแสน ลกูนกราคาต�่าสดุห้าหมื่นบาท ราคาสงูสดุประมาณ
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งลูกนก 1 ชดุ จะม ี2 ตวั

ประสบการณ์ 8 ปี ที่ท�าให้ “นูเซง็” มฟีาร์มที่มคีณุภาพเป็น
ของตนเอง จนสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว 
ตลอดจนคนในชมุชน 

“ลกูค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อลกูนกสายพนัธุด์ ีจะมาจากทั่วประเทศ 
บางส่วนจะมาจากมาเลย์เซยี สงิค์โปร์ และอนิโดนเีซยี”

นเูซง็บอกว่า จะยงัยดึอาชพีนีต่้อไป และจะถ่ายทอดการ 
เพาะพันธุ์นกให้กับลูกชายต่อไป การเพาะพันธุ์นกเป็นอาชีพที่
ต้องใจเย็น รักสงบ มีสมาธิ และใจต้องรัก เขาจึงเป็นอีกคน 
ที่ประสบความส�าเร็จในอาชีพนี ้NN

8 ปี “นูเซ็ง  เจ๊ะเตะ”  
ในเส้นทางเพาะพันธุ์นกเขาชวาเสียง
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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

17 กันยายน งานของดีเมืองนรา
 • ชมพิธีเปิดและริ้วขบวนแห่ทางบกจาก 13 อ�าเภอ

17 - 26 กันยายน งานวันลองกอง
 • ประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • แข่งขันเสียบยอดลองกอง
 • แข่งขันจัดแจกันผัก ผลไม้ 
 • แข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตร 

17 - 26 กันยายน งานวันกระจูด
กิจกรรมงานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
 • นิทรรศการผลิตภัณฑ์กระจูดและศิลปาชีพ
 • สาธิตการปักผ้า ทอผ้า เซรามิก ย่านลิเภา กระจูด ฯลฯ

 20 - 23 กันยายน งานแข่งเรือ ฯ
 • ชมการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง เรือคชสีห์ และขบวน

แห่ทางน�้า ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ณ บริเวณ 
หาดนราทัศน์

25 - 26 กันยายน งานประชันเสียงนกเขาชวา
 • ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี
 • ณ สวนธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
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