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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

แต่กเ็ป็นทกุวยันะครบั หากว่าสภาพอากาศเปลี่ยนจากร้อน
สูเ่ยน็โดยฉบัพลนั หรอืเกดิในภาวะผนัเปลี่ยนฤดกูาล อย่างเช่นอากาศ
ช่วงนี้ก�าลงัร้อนๆ แล้วเกดิฝนตกอย่างฉบัพลนั คนวยัหนุ่มสาวกอ็าจ
เป็นไข้ได้นะครบั เพราะฉะนั้น จงึควรดแูลสขุภาพให้มากๆ กบัสภาพ
อากาศเช่นนี้

พี่น้องชาวเมอืงนราธวิาสที่เคารพครบั ถ้าใครตดิตามข่าวสาร
บ้านเมืองจะเห็นว่าช่วงนี้ “โรคพิษสุนัขบ้า” ก�าลังระบาดอยู่  
น่าสนใจไม่น้อยเลยทเีดยีวส�าหรบัคนที่ผกูพนัอยูก่บัหมา-แมว ซึ่งเป็น
สตัว์พาหะน�าโรคส�าคญั 

ข้อมูลจากกรมปศสุตัว์ระบอุย่างน่าตกใจว่า ขณะนี้พบโรคนี้
ในคน (ในพื้นที่สแีดง) 22 จงัหวดัแล้ว เสยีชวีติรวม 3 ราย เกดิโรค
ในสัตว์ (ในพื้นที่สีเหลือง) 34 จังหวัด และไม่พบโรคระบาดเพียง  
21 จงัหวดัเท่านั้น

ที่น่าตกใจ กค็อื สงขลา 1 ใน 5 จงัหวดัชายแดนใต้บ้านเรา 
ตดิอยู่ในโซนสแีดง และมผีู้เสยีชวีติแล้วด้วย   

ถ้าพบเหน็สตัว์แพร่พนัธุ์มอีาการหงดุหงดิ ตื่นเต้น วิ่งพล่าน 
ไล่กัดคนและสัตว์ตัวอื่น โดยแสดงอาการเช่นนี้ประมาณ 2-3 วัน  
หลังจากนั้นจะอ่อนเพลีย ขาหลังไม่มีแรง เดินโซเซ และเสียชีวิต 
ในที่สุด หรือพบในประเภทอาการเซื่องซึม อาการนี้จะสังเกตได้ 

ยากกว่าเพราะสัตว์จะมีอาการเหมือนโรคอื่นๆ เช่น ไข้หวัด หรือ  
โรคหดั โดยจะมอีาการลิ้นห้อย ปากอ้าหบุไม่ได้ ตวัแขง็เป็นอมัพาต 
บางตัวมีอาการชักและตายในที่สุด เจอแบบนี้ควรแจ้งหน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบด่วนนะครบั

อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ตระหนักถึง 
เรื่องนี้ดี โดยได้วางเป้าหมายจัดการโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2561 
ได้ด�าเนินการ 2 โครงการส�าคัญ คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับ้า ตามปณธิานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีโดยได้ตั้ง
หน่วยบริการ ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 7-11 
พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และโครงการควบคุมป้องกันโรค 
พษิสนุขับ้าและลดจ�านวนสนุขัจรจดั

ขอให้พีน้่องประชาชนตดิตามข่าวสารของเทศบาล และ
ให้ความร่วมมอืกบัเราด้วยนะครบั เพือ่สขุภาพอนามยัทีด่ขีอง
พี่น้องประชาชน 

 ช่วงหน้าร้อนของทุกปี  

ขอให้พี่น้องชาวเมืองนราธิวาส  

ช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยนะครับ 

โดยเฉพาะน้องๆ หนูๆ และผู้เฒ่า

ผู้แก่ ซึ่งเป็นวัยที่อ่อนแอต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส

คุยกับนายกฯ ธนำวิทย์
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พีน้่องชาวเมอืงนราธวิาสทีเ่คารพครบั ช่วงเดอืนเมษายน 
– พฤษภาคม ของทุกปี ก็จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนของน้องๆ 
เยาวชน 

ส�าหรับผู้ปกครองแล้วนับเป็นช่วงที่หนักอกหนักใจนะครับ 
หลายครอบครวัต้องท�ามาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ขณะที่ลกูหลาน
ว่างอยู่กับบ้านโดยที่ไม่มีคนคอยดูแล ทิ้งให้คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต 

ค่ายเสริมความรู้ กีฬา และนันทนาการ
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หรือมือถือ ดูแลแทน ถือเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับ บางคนที่อยู่ 
ในช่วงวัยรุ่นก็อาจจับกลุ่มกันท�าเรื่องไม่ดีไม่งาม ฯลฯ ซึ่งทั้งหมด 
ทั้งปวงที่กล่าวมา เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนะครับ 
ยุคสังคมเกษตร ปิดภาคเรียนพี่ๆ อาจจะมาช่วยดูแลน้องหรือช่วย
ท�าไร่ท�านา ออกทะเลหาปลา หรือท�าอะไรก็ได้ที่สามารถช่วยเหลือ
พ่อแม่ได้บ้างเมื่อยคุสมยัเปลี่ยนแปลง วถิชีวีติกเ็ปลี่ยนแปรตาม   

เทศบาลเมืองนราธิวาส ภายใต้การด�าเนินงานของผมและ
ทีมงาน ตระหนักถึงเรื่องนี้ดี ในทุกปีเราจึงด�าเนินโครงการต่างๆ  
ในช่วงปิดภาคเรียน นอกจากจะช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองแล้ว  
ยังเป็นการด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเด็กและ
เยาวชนด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมในด้านสันทนาการ และด้านการ
ศกึษาเรยีนรู้                              

ซึ่งโครงการที่ได้ด�าเนินการในช่วงปิดภาคเรียน ก็คือ

1. โครงการด�าเนนิงานของศนูย์เยาวชนเทศบาลเมอืงนราธวิาส 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่ตนสนใจ ด�าเนินการระหว่าง วันที่ 2 - 30 เมษายน 2561  
ที่ผ่านมา  เช่น การฝึกอบรมกฬีาต่างๆ เช่น  บาสเกตบอล แบดมนิตนั 
เปตอง

2.โครงการค่ายกลางวันพัฒนาศักยภาพเด็ก ก็เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการทางร่างกาย
และจิตใจให้สมวัย มีความฉลาดทางอารมณ์ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และมีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น สามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวนัได้ และอยูร่ว่มกนัในสงัคมได้อย่างเป็นสขุ ด�าเนนิกจิกรรม
ในระหว่างวนัที่  23 – 27  เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  มกีจิกรรมต่างๆ 

ดงันี้ กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ กจิกรรมคณติคดิไม่ยาก กจิกรรม
ภาษาพาเพลนิ กจิกรรมศลิปะ For Kid กจิกรรมร้องเล่นเต้น
ระบ�า กิจกรรมรักษ์สุขภาพ (ห่างไกลยาเสพติด) กิจกรรม
วทิยาศาสตร์ For Kid กจิกรรม Walk rally และกจิกรรมนกั
อนรุกัษ์รุ่นเยาว์

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เด็กและเยาวชนแกนน�าสภาแด็กและเยาวชน เรื่อง 

“ลดปัญหาขยะในเขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส” มกีจิกรรมต่างๆ  ดงันี้ 
คอื กจิกรรมระดมสมอง “เมอืงนราใสสะอาด” โดยการด�าเนนิงาน
ธนาคารขยะของชมุชน กจิกรรมการท�าน�้าหมกั  EM การสนบัสนนุ
การขดัแยกขยะภายในชมุชน

โครงการจดันทิรรศการทางการศกึษาและแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการ 

โดยก�าหนดจัดแข่งขันในระดับเทศบาลเมื่อวันที่ 8 – 10  
พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และก�าหนดจัดแข่งขันระดับ 
ภาคใต้ ในระหว่างวนัที่ 20 – 22  มถินุายน 2561 ที่จงัหวดัสงขลา 
ระดบัประเทศในช่วงเดอืน ก.ค. – ส.ค. 2561 ณ อมิแพคเมอืงทอง
ธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีเพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละประสบการณ์
ในการจัดการศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ผลงานการจดัการศกึษาในระดบัเทศบาล ระดบัภาคใต้ และระดบั
ประเทศ โดยจดัแข่งขนัใน 91 กจิกรรม

สุดท้ายนี้ ในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ศักราช 1439  
ซึ่งจะอยู่ในระหว่างเดอืนพฤษภาคม – มถินุายน ปี 2561 นี้ อนัเป็น
ห้วงแห่งการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ขอให้องค์อัลลอฮ์ 
ทรงตอบแทนคุณความดีตามเป้าประสงค์ และช่วยกันดูแลสุขภาพ
ในเดอืนแห่งการสร้างคณุความดดี้วยนะครบั NN
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ทุกปัญหามีทางออก 

ทุกเรื่องราวมีค�าตอบ : Fanpage เทศบาลเมืองนราธิวาส 

: กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

: App บนโทรศัพท์มือถือ

ศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 โทรศัพท์ 073-511048, 073-516175

 ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

 เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายธนาวิทย์  
ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส จัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 
ณ วัดประชาภิรมย์ โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน  
ภายในงานจัดให้มีขบวนแห่พระพุทธรูป ขบวนแห่
นางสงกรานต์  พธิสีรงน�้าพระ รดน�้าผูส้งูอาย ุสาธติ
การท�าอาหารคาว – หวาน ตรวจสขุภาพผู้สูงอาย ุ 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเล่นน�้าสงกรานต์ 
ร่วมกนั NN

ประมวลภาพกิจกรรม

วันสงกรานต์เมืองนรา 2561
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ณ อาคารด้านหน้าส�านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส

ติดต่อขอดูคู่มือส�าหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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เทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยนายอดุม เด่นสนัตกิลุและนายนยิ ินเิลาะ 
รองนายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส น�าพนกังานเทศบาล ลกูจ้าง ร่วมกจิกรรม 
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา ศาลากลางจงัหวดันราธวิาส และ สนามกฬีา อบจ. นราธวิาส 

NN

นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส เป็นประธาน
กล่าวปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ทีมฟุตบอลที่ชนะการแข่งขันฟุตบอล
ชมุชนสมัพนัธ์ 61  ซึ่งในปีนี้มทีมีฟตุบอลจากชมุชนต่างๆ เข้าร่วมแข่งขนั จ�านวน 
31 ทมี ปรากฏว่าทมีที่คว้ารางวลัชนะเลศิในปีนี้ 

ได้แก่ ทมีฮูยงตนัหยง ได้รบัเงนิรางวลั 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกยีรตยิศ
และเหรยีญรางวลั ส่วนรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ทมีพทิกัษ์ลขิติ 
ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญ
รางวลั รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ม ี2 ทมี ได้แก่ทมีจอืปอและ
ทมีโต๊ะกอดอร์ ได้รบัเงนิรางวลั 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกยีรตยิศ 

รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม ได้แก่นายนินาเซ แซมิง  
จากทีมพิทักษ์ลิขิต ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ รางวัลผู้ท�าประตู
สูงสดุ ได้แก่ นายมะยูนนั ฮะ จากทมีชายทะเล ได้รบัรางวลัถ้วย
เกียรติยศ และรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ทีมตรอกช้าง 
ได้รบัรางวลัถ้วยเกยีรตยิศ  NN

ประมวลภาพ
วันท้องถิ่นไทย ปี 2561

ฟุตบอล
ชุมชนสัมพันธ์ 2561
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กิจกรรมสุนัตหมู่

ตรวจสุขภาพชุมชนเมาะสือแม

รางวัลนักกีฬาคนเก่ง

เทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม จดัโครงการ 
“ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม” ประจ�าปี 2561 โดยม ี 
นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธี
เปิดกจิกรรม ณ ห้องประชมุพชิติบ�ารงุ 
ชั้น 5 ส�านกังานเทศบาลเมอืงนราธวิาส 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมตามหลกั
ศาสนาอิสลาม และเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง NN

นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรีเมือง
นราธวิาส เป็นประธานเปิดกจิกรรม โครงการ “เมาะสอืแม 
สขุภาพด ี/ บ้านสะอาด ชวีเีป็นสขุ” ของชมุชนเมาะสอืแม 
โดยจัดให้มีกิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม  
และเบาหวาน โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ และหน่วยเฉพาะกจิ
นาวิกโยธิน (ฉก.นย.ทร.33) บริการแจกยารักษาโรค 
ให้แก่ประชาชนในชมุชน NN

นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 1 สงักดัเทศบาลเมอืงนราธวิาส ด.ญ.ฐติมิา 
แก้วขอมด ีได้รบัเหรยีญทอง จากการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครั้งที่ 34  
“น่านเกมส์” NN
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ขุดลอกคลองโคกเคียน

สนับสนุนของรางวัลงานกาชาด ประจ�าปี 2561

ความคืบหน้าการปรับปรุงสวน  ร.5

นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 
น�าเจ้าหน้าที่ส�านกัการช่าง เข้าท�าการขดุลอกคลองโคกเคยีน บรเิวณ
ชายฝั่งหาดนราทศัน์ เนื่องจากชาวบ้านที่ประกอบอาชพีเพาะเลี้ยง
ปลาในกระชังได้รับความเดือดร้อน สาเหตุมาจากการระบายน�้า 
ที่ไม่สะดวก NN

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี 
เมืองนราธิวาส ร่วมบริจาคเงินจ�านวน 10,000 บาท และ 
รถจกัรยานยนตร์ จ�านวน 1 คนั ให้แก่นางยนิด ีพร้อมมูล 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ณ จวนผู้ว่าราชการ
จงัหวดันราธวิาส เพื่อร่วมกจิกรรม “วนัรวมน�้าใจให้กาชาด” 
ในโอกาสการจดังานกาชาดและงานประจ�าปี จงัหวดันราธวิาส  

NN

เทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุบรเิวณสวนสาธารณะ
เฉลมิพระเกยีรต ิ  6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน  ร.5) โดยด�าเนินการ 
ขุดลอกสระน�้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างพื้นทางเดินริมน�้า 
การตดิตั้งราวกนัตก  ก่อสร้างอาคารศาลา  4  หลงั  ตดิตั้งโคมไฟ  และ
ปรบัปรงุลูว่ิ่ง เพื่อให้เป็นสถานที่พกัผ่อนและออกก�าลงักายที่ได้มาตรฐาน 
อกีแห่งหนึ่งในเมอืงนราธวิาส NN
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งานบัณฑิตน้อย

โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงนราธวิาส จดังานมอบประกาศนยีบตัรนกัเรยีนที่ส�าเรจ็การศกึษา ประจ�าปี 2560 ระดบัชั้นอนบุาล ระดบั
ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย เมื่อวนัที่ 23 มนีาคม – 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา 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

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมสาระน่ำรู้

เพื่อให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามยทุธศาสตร์ก�าจดัโรคพษิสนุขับ้าให้หมด
ไปเทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม จงึได้จดัท�าโครงการ 
จ�านวน  2 โครงการ คอื

1.โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ�าปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น 
เมื่อวนัที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้ให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้าและยาคุมก�าเนิด ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
และออกหน่วยบริการในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ�านวน  
10 จดุ/หน่วยบรกิาร

2. โครงการส�ารวจข้อมูลจ�านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตามโครงการ
สตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับ้า)  ประจ�าปี  2561 ขึ้น โดยส�ารวจ
ปีละ 2 ครั้ง (เดอืนมนีาคมและเดอืนสงิหาคม) ครั้งที่ 1 ระหว่างวนัที่  9-31 มนีาคม 
2561 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวนัที่  1-31 สงิหาคม 2561 NN

ปี 2563 ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า
ให้หมดไปจากประเทศไทย (ตอน 1) 

ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาด ีเทศบาลเมอืงนราธวิาส
(อ่านต่อฉบบัหน้า) 

จากข้อมูลผู้ถูกสุนัขกัดที่มารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถาน

บริการของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี สุนัขและแมวเป็นพาหะส�าคัญของโรค
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องเร่งรัดการป้องกัน

และควบคุมเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจาก
ประเทศไทยภายในปี 2563

12

สาระน่ำรู้



กองวชิาการและแผนงาน

ย่านอาเซียนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งพิกัด
ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบพิพิธภัณฑ์  

ด้วยเพราะแถบนีเ้ป็นศนูย์กลางของประวตัศิาสตร์ 
มาดูกันดีกว่าว่าแถบอาเซียนมีพิพิธภัณฑ์อะไร 

ที่น่าไปเยี่ยมชมกันบ้าง

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ไทย
 หากคณุต้องการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ของไทยในระยะ

เวลาอันสั้น คงไม่มีที่ใดจะดีไปกว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
พระนคร” อกีแล้ว เดมิททีี่นี่เคยเป็นวงัหน้า ต่อมาใช้เป็นสถานที่จดั
แสดงวตัถโุบราณและของแปลกตาของล้นเกล้ารชักาลที่ 4 ภายหลงั
จงึถกูปรบัเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่จดัแสดงศลิปวตัถตุั้งแต่สมยัยคุหนิใหม่ 
ไปจนถงึของสะสมร่วมสมยัที่มมีูลค่า พกิดั : 4 ถนนหน้าพระธาต ุ
เขตพระนคร กรงุเทพ

2. พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวิทยาศาสตร์, สิงคโปร์
พพิธิภณัฑ์ศลิปะและวทิยาศาสตร์ (Art Science Museum) 

ตั้งอยู่ในละแวกมาริน่า เบย์ แซนด์ เหมาะส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
เพราะมีนิทรรศการดีๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะและวิทยาศาสตร์ได้เข้าชม 
พกิดั : 6 ถนนเบย์ฟร้อนท์ สงิคโปร์

3. พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์แห่งชาตเิวยีดนาม, เวยีดนาม
อีกจุดที่นักท่องเที่ยวต้องลิสต์ไว้ในแผนการเดินทางยามมา

เที่ยวที่นี่ คอื พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์แห่งชาตเิวยีดนาม ตวัพพิธิภณัฑ์

พิพิธภัณฑ์ต้องห้าม !! (พลาด)
ในอาเซียน

เดิมทีเป็นโรงเรียนประถม เริ่มเปิดให้เข้าชมเมื่อปี พ.ศ. 2501 และ 
จดัแสดงโบราณวตัถชุิ้นส�าคญัต่างๆ ของประเทศในพื้นที่ของอาคาร
สไตล์อนิโดจนี พกิดั : 2 ถนนเหงยีนบนิห์เขยีม โฮจมินิต์ ซติี้

4. พิพิธภัณฑ์ตวล สเลง, กัมพูชา
ที่นี่เคยเป็นสถานที่กักกันและทรมานชาวเขมรที่ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศ ลองเดินสัมผัสความหดหู่ของบรรยากาศโดยรอบ  
นับถอยหลังกลับไปสู่ห้วงเวลาของโศกนาฏกรรม มาที่นี่คุณจะรู้ซึ้ง
ถงึความโหดร้ายของสงคราม พกิดั : เอสท ี113 พนมเปญ

5. พุทธอุทยาน (สวนพระ), ลาว
สวนพระที่ดูสวยงานและแปลกตาแห่งนี้ เป็นผลงานชิ้นเอก

ของหลวงพี่รูปหนึ่งที่พยายามจะหลอมแก่นของความเป็นพุทธและ
คติทางฮินดูเข้าด้วยกัน จนเป็นความศรัทธาในแบบของตนเอง  
เตรยีมตวัตกตะลงึไปกบัความอลงัการของรูปปั้นกว่า 200 ชิ้น ที่ตั้ง
วางอย่างสวยงามและลงตวั พกิดั : ถนนท่าเดื่อ เวยีงจนัทร์

6. MAP @ Publik มาเลเซีย
พื้นที่แห่งความมหศัจรรย์ที่อยูใ่นมาเลเซยีแห่งนี้ สามารถปลด

ปล่อยตัวตนของคุณไปกับงานศิลปะสุดพิเศษหลากหลายชิ้น  
ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในไวท์บ็อกซ์และแบล็คบ็อกซ์  
พกิดั : บลอ็ค เอ5 เคนคาน่า ทาวเวอร์ กวัลา ลมัเปอร์ NN

ที่มา : www.gothailandgoasean.tourismthailand.org
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การเขยีนลายเรอืกอและเป็นศลิปะทีส่�าคญัอย่างหนึง่ที่
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู่ริมฝั่งทะเล ชาวบ้าน
แถบนี้ที่มีอาชีพท�าการประมง “เรือกอและ” จึงเป็นพาหนะที่
อยู่คู่กันมาเป็นเวลาช้านาน 

“เรอืกอและ” มคีวามแตกต่างจากเรอืประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในด้านการวาดลวดลายจติรกรรมบนล�าเรอื  เป็นศลิปะที่ทรงคณุค่า
มสีสีนัฉูดฉาด สะดดุตา มคีวามประณตีละเอยีดอ่อนช้อย สวยงาม
ยิ่งนกั

ช่างเขยีนลายเรอืกอและจงึต้องมคีวามสามารถ และมทีกัษะ
ในด้านจิตรกรรมที่ค่อนข้างสูงมาก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดทาง 
ภาคใต้ตอนล่างจะมชี่างฝีมอืประเภทนี้ไม่มากนกั   

“เลาะห์”  หรอืนายอบัดลุเลาะห์  มะดงิ วยั 29 ปี อาศยัอยู่
ในชมุชนกาแลปาแย เขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส ซึ่งเป็นชมุชนที่อยู่
ติดกับแม่น�้าบางนรา เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
จติรกรรม จากมหาวทิยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธาน ี มใีจรกัและชื่นชอบ
ในการวาดมาตั้งแต่วยัเดก็  

ปัจจบุนัยดึอาชพีช่างเขยีนลายเรอืกอและ ซึ่งเป็นอาชพีที่สร้าง
รายได้ให้กบัตนเองและครอบครวัได้ดทีเีดยีว เขาชื่นชอบการวาดภาพ
ตั้งแต่วัยเด็ก มาถึงชั้นมัธยมจึงได้มีโอกาสมาดูช่างเขียนลายเรือกอ
และที่มีความสามารถในการเขียนลายที่งดงามจากจังหวัดปัตตาน ี
จึงได้แรงบันดาลใจอยากเป็นช่างเขียนลายเรือกอและหลังจากนั้น 
ประกอบกบัวถิชีวีติชมุชนซึ่งตดิกบัแม่น�้าบางนรา จงึท�าให้ซมึซบัและ
ผูกพนักบัเรอืกอและเป็นอย่างยิ่ง 

และสิ่งที่ฝันไว้ คือ ต้องการสืบทอดและอนุรักษ์อาชีพ 
ช่างเขยีนลายเรอืกอและนี้ให้อยู่คู่กบัชมุชนบ้านเกดิตลอดไป

ในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี “เลาะห์”  ได้ส่งผลงานประเภทงานวาด 
ศลิปนพินธ์ ในหวัข้อ “วถิชีวีติปากแม่น�้าบางนรา” และได้รบัรางวลั
ในครั้งนั้นด้วย สร้างความภาคภูมใิจให้เขาเป็นอย่างมาก 

การเขียนลายบนเรือกอและของเขา ส่วนใหญ่เป็นเรือที่มี 
ผู้ว่าจ้างจากอ�าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส และจากจังหวัด 
ใกล้เคยีง

อย่างไรก็ตาม ช่างเขียนลายเรือแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ที่
แตกต่างกันไป การเขียนลายเรือจะมีความยากตรงที่การวาดตาม
ส่วนต่างๆ ของล�าเรือซึ่งจะมีส่วนที่เป็นเหลี่ยมบ้าง โค้งบ้าง 
การลงสีในจุดต�าแหน่งของเรือ ลายเรือส่วนใหญ่ที่เขียนจะเป็นลาย
ปาเต๊ะที่มีสีสันสวยงามอ่อนช้อย มีจุดเด่น เป็นลายที่มีเอกลักษณ์  
มีความประณีตละเอียดเป็นอย่างมาก ในบางครั้งผู้จ้างต้องการให้
เขียนลายทั้งล�าหรือเขียนลายเฉพาะส่วนของหัวเรือและส่วนของ 
ท้ายเรอื แล้วแต่ความต้องการของผู้จ้าง 

ในด้านราคา หากเขยีนลายทั้งล�า ราคาจะอยูท่ี่  20,000 บาท 
ขึ้นไป  ใช้เวลาเขยีนลายประมาณ 1 - 1  เดอืนครึ่ง หากเขยีนเฉพาะ
หัวเรือหรือท้ายเรือ ราคาประมาณ 5,000 – 10,000 บาท ใช้เวลา
ประมาณ 7 วนั

“ผมมคีวามตั้งใจที่จะอนรุกัษ์และถ่ายทอดการเขยีนลวดลาย
ของเรอืกอและให้กบัเยาวชนคนรุน่หลงัเพื่อให้อยูคู่ก่บัชมุชนตลอดไป 
เพราะถ้าหากไม่มีใครสืบต่อภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้ไว้ ก็อาจจะ
สูญสลายไปได้” เลาะห์ได้ฝากทิ้งท้ายไว้ NN

ช่างเขียนลายเรือกอและ
ศิลปะแห่งวิถีที่เคียงคู่เมืองนรา

ที่นี่เมืองนรำ

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  10 ฉบับที่  3 ประจ�ำ เดือนกุมภำพันธ ์ - มีนำคม 256114



กรงนกกรงหวัจกุ
งานศลิปะของ ‘อบัดลุเล๊าะ มะเซง็’

กรงนกกรงหัวจุก นับเป็นส่วนส�าคัญที่สุดของผู้ที่เลี้ยงนก  
กว่าจะได้มาเป็นกรงนกสวยๆ ราคาแพงๆ ต้องใช้ฝีมอือย่างมาก  

ที่ส�าคัญต้องท�าด้วยใจจริงๆ เลาะห์ (นายอับดุลเล๊าะ 
มะเซง็)  หนุ่ม  วยั  38  ปี อาศยัอยู่ในชมุชนพทิกัษลขิติ เขตเทศบาล
เมืองนราธิวาส เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจการท�ากรงนกมาตั้งแต่ 
วัย 12 ปี ในวัยเด็กเขาชอบที่จะไปดูผู้ใหญ่ท�ากรงนกแถวบ้านเป็น
ประจ�า 

หลังจากนั้นก็ได้รู ้จักกับนายสการียา อะห์หมัดบัสลาน 
ซึ่งเห็นว่า “เลาะห์” มีความสนใจและใฝ่รู้ ในการท�ากรงนก จึงได้
ถ่ายทอดวิชาให้เขา “เลาะห์” จึงนับถือเขาเป็นอาจารย์คนแรก 
จากนั้นเขาได้เรียนรู้เทคนิคในการท�ากรงนกหัวจุก จนยึดเป็นอาชีพ
หลกัมาจนถงึปัจจบุนั จนปัจจบุนัเขามฝีีมอืในการแกะสลกัลวดลาย
บนกรงนกที่หาตวัจบัยาก 

แม้ว่าเขาจะเป็นผู้พิการทางการพูดก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา
อปุสรรคในการยดึอาชพีท�ากรงนกที่มผีลงานออกมาอย่างงดงามและ
ประณตี 

“เลาะห์” จะท�ากรงนกตามออเดอร์ของ
ลูกค้า ซึ่งก็มีหลายราคา ขึ้นอยู่กับรูปแบบ  
ชนดิของไม้  และลวดลาย มรีาคาตั้งแต่หลกั
พันถึงหลักแสน จะใช้ไม้มะม่วง ซึ่งเป็นไม้
เนื้อแขง็ และไม้ขาวด�า ลวดลายของกรงหาก
เป็นแบบเรยีบๆ จะใช้เวลาในการท�าประมาณ 
30 วัน ส่วนลวดลายที่ยากจะใช้เวลาเป็นปี 
โดยจะแกะสลกัทั้งส่วนหวัและกรง ลกูค้าส่วนใหญ่
ที่สั่งท�าเป็นลูกค้าจากกรุงเทพมหานครและประเทศมาเลเซยี  

อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของกรงนกจะอยู่ที่ฝีมือการแกะสลัก  
ที่ต้องละเอียดและประณีต ซึ่งจะต้องมีการเขียนลายก่อน เพื่อง่าย
ต่อการแกะสลกัก่อนน�ามาประกอบเป็นกรงที่มคีวามสวยงามเหมาะ
สมกบัราคาและถูกใจลูกค้า 

นอกจากจะท�ากรงนกที่มีลวดลายสวยงามแล้ว “เลาะห์”    
ยงัท�าหวักรงนกเป็นรูปต่างๆ ได้อย่างสวยงามไม่แพ้กนั

และนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มาจากคนใน
ท้องถิ่น ที่ควรค่าแก่การอนรุกัษ์ไว้ 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

ขอต้อนรับสู่
เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1439

อันประเสริฐยิ่ง    

ด้วยความปรารถนาจาก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลเมืองนราธิวาส
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