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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

พี่น ้องประชาชนชาวเมืองนราธิวาสที่รักครับ  
การทีเ่ทศบาลได้รบัประกาศเกยีรตคิณุรางวลั “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” ในสาขา  
ส่งเสรมิสิง่แวดล้อมชนุชน ซึง่รบัรางวลัไปแล้วเมือ่เดอืนทีผ่่าน
มานัน้ นบัเป็นความส�าเรจ็ทีม่าจากพีน้่องประชาชนอย่างแท้จรงิ

เพราะรางวลัความส�าเรจ็ของเทศบาลที่ได้รบั เกดิขึ้นภายใต้
ความร่วมมอืจากพี่น้องประชาชนทั้ง 35 ชมุชน รวมไปถงึภาครฐัและ
ภาคเอกชนในเขตเทศบาล 

อย่างไรกต็าม ท้ายที่สดุรางวลัที่แท้จรงิ กค็อื สขุภาวะอนามยั
ที่ดีของพี่น้องประชาชน เพราะโครงการที่เทศบาลด�าเนินการไปนั้น 
เป็นการจดัการขยะของพื้นที่ภายใต้การมส่ีวนร่วมของพี่น้องประชาชน 
โดยเริ่มต้นทางโครงการของรฐับาลที่ชื่อ “โครงการประชารฐัร่วมใจ 
เมอืงสะอาด ปลอดขยะ ไร้รงัโรค” เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเทศบาล
ได้ด�าเนินการต่อยอดมาเป็นโครงการต่างๆ มากมายจนประสบผล
ส�าเร็จในที่สุด นับตั้งแต่การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง  
ไปจนถงึปลายทาง

พี่น้องประชาชนที่เคารพครบั เหน็ได้ชดัว่าภายใต้ความร่วมมอื
จากพี่น้องประชาชนนั้น ท�าให้โครงการต่างๆ ที่ด�าเนนิการโดยเทศบาล
ประสบความส�าเร็จ แต่จะส�าเร็จมากหรือน้อยคงไม่ใช่สาระส�าคัญ 
การร่วมแรงร่วมใจกันด�าเนินกิจกรรมน่าจะเป็นค�าตอบที่ดีที่สุด 
ของการท�างานในรูปแบบสาธารณะ 

เพราะฉะนัน้ รางวลัแห่งความส�าเรจ็ในครัง้นีม้ใิช่มาจาก
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่เกิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจจากชาว
เทศบาลมากกว่าอื่นใด

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

เพราะอะไรเทศบาลถึงได้รับรางวัลนี้	
เริ่มต้นมาจากนโยบายของรัฐบาล ชื่อว่า “โครงการประชา

รัฐร่วมใจ เมืองสะอาด ปลอดขยะ ไร้รังโรค” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 
ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองนราธิวาส รับนโยบายและมาแตกย่อย 
ออกมาเป็นโครงการต่างๆ โดยเข้าไปด�าเนนิการในชมุชนทั้ง 35 ชมุชน 
เช่น กจิกรรมประชาคมชมุชนเมอืงกบัการจดัการขยะในชมุชน 

“โครงการตลาดนดัรไีซเคลิ” เป็นการรณรงค์การจดัการขยะ 
โดยเฉพาะการเข้าไปรบัชื้อขยะในชมุชน โดยแตล่ะชมุชนจะเกบ็ขยะ

ไว้แล้วน�ามาขายกับทางเรา โดยนัดวัน / เวลาในการจัดเก็บ การ
รณรงค์ให้ชาวบ้านแยกขยะเปียก แห้ง ขยะอนัตราย ก่อนที่เทศบาล
จะเข้าไปจดัเกบ็

อกีส่วนเป็นการประชาสมัพนัธ์ กจิกรรมวางถงัขยะ การคดั
แยกในโรงเรยีน สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ศาสนสถาน สถาน
ประกอบการต่างๆ มีการให้ความรู้เรื่องขยะอันตรายในชุมชน  
และที่ส�าคัญ กิจกรรม Big Cleaning Day แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ
ภายในเขตเทศบาล โดยจดัมาอย่างต่อเนื่อง 

เดอืน ม.ิย. 2561 ทีผ่่านมา ถอืเป็นข่าวดทีีเ่ทศบาลเมอืงนราธวิาส 
ภายใต้การด�าเนินงานของ “นายกฯ ธนาวิทย์” ซึ่งได้รับรางวัล  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล” ในสาขา 
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่น 

เป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวเทศบาลเมือง
นราธิวาส เพราะความส�าเร็จที่ได้มานั้น เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม 
ของพี่น้องประชาชน 

บทสัมภาษณ์หลังจากนี้ 
เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องจัดการ
ขยะ อันเป็นที่มาของการได้รับ
รางวัลดังกล่าว

	 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

	 เทศบาลเมืองนราธิวาส	รับรางวัล	
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”
	 สาขา	ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน	’61
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ณ อาคารด้านหน้าส�านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส

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

โดยปกติเทศบาลจัดเก็บอย่างไร
เทศบาลมีบ่อขยะแบบฝังกลบที่ต�าบลกะลุวอเหนือ เราจัด

เก็บในทุกวัน แบ่งโซนการจัดเก็บเพื่อความเหมาะสมในการด�าเนิน
งาน มถีงัเปียก แห้ง ขยะอนัตราย อกีส่วนเป็นเรื่องของการจดัการ
ขยะต้นทางของพี่น้องประชาชน 

เราได้กิจกรรมต้นแบบจากที่ไหน	
หลกัๆ เราจะคดิกนัเอง บางส่วนจะปรบัแนวคดิจากท้องถิ่น

อื่นๆ ที่เราไปเหน็มา แล้วน�ามาปรบัใช้ให้เหมาะกบัสถานการณ์ และ
ความแตกต่างของวิถีชีวิตของชาวชุมชนและสภาพท้องถิ่นของเรา 
จะเลยีนแบบทั้งหมดกไ็ม่ได้ 

เท่าที่เห็นกิจกรรมจะลงลึกไปถึงโรงเรียนในสังกัดด้วย
ใช่ครบั...ต้องด�าเนนิการไปถงึระดบัเยาวชนด้วย อย่างกจิกรรม 

Big Cleaning Day ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวหลงัวนั
ฮารรีายอ เพราะหลงัเทศกาลจะมขียะมากขึ้นกว่าปกต ิเราจดักนัไป
ภายใต้การมส่ีวนร่วมของหน่วยงานภาครฐั เอกชน และภาคประชาชน 
ซึ่งเขากเ็ข้ามาร่วมกนัมากกมาย รวมทั้งโรงเรยีนในสงักดัและโรงเรยีน
ในเขตเทศบาล 

โครงการที่เทศบาลด�าเนินการ	ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง
จรงิๆ แล้วในทกุกจิกรรมชมุชนมส่ีวนร่วมด้วย เช่น ในสถานที่

สาธารณะอย่างหาดนราทศัน์ ชมุชนในละแวกนั้นกเ็ข้ามามส่ีวนร่วม
เยอะกว่าชุมชนอื่นๆ หมายความว่าเราจัดที่ไหน ชุมชนใกล้เคียง 
ก็ออกมาช่วยกัน อย่างก่อนฮารีรายอ เราก็มีการร่วมกันไปพัฒนา 
กโุบร์ (สสุาน) ในเขตเทศบาลทั้งหมด เรากแ็จ้งไปว่าเทศบาลจะเข้าไป
ตรงนี้นะ ไปเกบ็ขยะ ไปตดัหญ้า 

ช่วงฮารรีายอสถานทีท่่องเทีย่วอย่างหาดนราทศัน์มปัีญหาพอ
สมควร	คนเข้ามาเทีย่วกนัมาก	พีน้่องในพืน้ทีค่งไม่มปัีญหา	แต่
ในส่วนนักท่องเที่ยวเราจะจัดการอย่างไร	

หาดนราทศัน์ถอืเป็นหนึ่งในค�าขวญัของจงัหวดันราธวิาสอยู่
แล้ว ดงัที่ว่า “ทกัษณิราชต�าหนกั ชนรกัศาสนา นราทศัน์เพลนิตา 
ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน” ช่วงเทศกาล 

คนก็เข้ามาเที่ยวกันเป็นหมื่น แต่ละครั้งเทศบาลก็เข้าไปจัดการได้  
เราจดัการตั้งแต่ต ี5 ก่อนเที่ยงกย็งัสะอาด พอหลงัเที่ยงจะเริ่มมปัีญหา
เพราะคนเข้ามาเยอะมาก 

การรณรงค์กับนักท่องเที่ยว
เราก็ท�ากันอยู่ จังหวัดนราธิวาสก็ออกค�าสั่งมาแล้ว มีการ 

แต่งตั้งเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วม เป็นคณะท�างาน โดยชมุชน
เข้ามามสี่วนร่วมด้วย แล้วเชญิพี่น้องประชาชนทั้ง 35 ชมุชนมาร่วม
ประชุม แจ้งให้ทราบถึงมาตรการในการบริหารจัดการตรงนี้  
แต่ที่ผ่านมาจะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่อยาก
รนุแรงกบัประชาชน แต่แนวโน้มเริ่มดขีึ้น 

 
จะเหน็ว่าพีน้่องประชาชนในพืน้ทีก่็ให้ความสนใจกบัปัญหานี้	จน
บางส่วนก็เริ่มเข้ามาช่วยเหลือ	โดยเฉพาะจิตอาสาต่างๆ	

ก็ต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านนะครับ จะเห็นว่ามีกลุ่ม
ไลน์จติอาสา “ตลอดกาล” ซึ่งเป็นกลุม่ที่ลงไปจดักจิกรรมเป็นประจ�า 
เช่น เกบ็ขยะในทกุวนัเสาร์ เน้นไปเกบ็ขยะที่หาดนราทศัน์ อยากให้
กลุ่มเป็นต้นแบบให้เยาวชนรุ่นหลงัในเรื่องของจติอาสา 

เทศบาลกับการจัดการเรื่องนี้ในอนาคต
จรงิๆ แล้วปัญหาขยะจะมแีต่เพิ่มขึ้น ไม่มลีดลง เรากต็้องหา

วธิบีรหิารจดัการไปเรื่อยๆ เพราะจ�านวนประชากรกเ็พิ่มขึ้น จงัหวดั
นราธวิาสกก็�าลงัเตบิโต ถอืเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องเข้าไปจดัการ 
ไม่ใช่เป็นภาระแต่อย่างได 

อนาคต เราก�าลงัคดิในเรื่องการบ�าบดัน�้าเสยีอกี เคยมมีาสเตอร์
แพลนอยู่ ตอนนี้กใ็ห้เจ้าหน้าที่ไปศกึษาวธิกีารจดัการที่เป็นระบบให้
มากกว่าเดมิ ซึ่งต้องจดัการในแบบศนูย์รวมสกัที่หนึ่งก่อนที่ปล่อยน�้า
สะอาดลงสู่ธรรมชาตติ่อไป NN
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อทุยานการเรยีนรู้นราธวิาส (TK Park Narathiwat) เป็นแหล่ง
เสรมิสร้างความรู ้และจนิตนาการของคนรุน่ใหม่ เตรยีมความพร้อม
น�าหนังสือหลากหลายประเภท กว่า 30,000 เล่ม ให้ประชาชนได้
เลอืกอ่าน อาทเิช่น หนงัสอื Little Baker เชฟขนมอบรุ่นจิ๋ว หนงัสอื
ส�าหรับเด็กและเยาวชน ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของ 
เดก็ ๆ  หรอื หนงัสอืที่จะท�าให้เรื่องของ Grammar เป็นเรื่องง่าย อย่าง 
หนงัสอื Grammar องักฤษไม่ปวดหวั หนงัสอืที่จะท�าให้ผูอ่้านมคีวาม
แม่นย�าในเรื่องโครงสร้างทางภาษา และสามารถแต่งประโยคภาษา
องักฤษได้อย่างงา่ยดาย อกีเล่มที่น่าสนใจอย่างหนงัสอืเรื่อง English 
for Tourist Guides หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ที่จะรวบรวม
แบบฝึกหดัที่เกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยไว้ ผู้อ่านจะได้
เรยีนทั้งภาษาและได้ท่องเที่ยวไปในตวั นอกจากนี้ยงัมหีนงัสอืมงคล
ยอดชวีติฉบบัสมบูรณ์ ที่รวบรวมมงคลชวีติ 38 ประการ ไว้ในเล่ม
เดียว รวมถึงหนังสือแนวข้อสอบที่จะเป็นแนวทางในการสอบให้กับ
ผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็น แนวข้อสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบนายสบิต�ารวจ 
หรอืแนวข้อสอบของหน่วยงานทางราชการอื่น ๆ  เพื่อเป็นแนวทางใน
ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เพียงแค่นี้ ส�าหรับผู้อ่านที่ชื่นชอบ
ในการอ่านเรื่องแปล หรือ นวนิยาย หนังสือ Into The Night  
แผนร้ายพ่ายรกั เรื่องแปลที่ได้รบัความนยิม จาก 1 ใน 5 หนงัสอื 
ในชุด TroubleShooterS เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ประสานงานจาก

อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส	
                 คัดสรรหนังสือชั้นน�า สู่ ชาวนรา

ท�าเนียบขาว ที่ต้องท�างานร่วมกันเพื่อเตรียมต้อนรับการมาเยือน
ฐานทัพเรือและหน่วยซีลทีมสิบหกของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
การปฏบิตังิานในครั้งนี้ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ตดิตามได้ในหมวด
หนงัสอืแปล เรยีกได้ว่า TK Park Narathiwat ล้วนแต่คดัสรรหนงัสอื
ดมีคีณุภาพมาให้เดก็และเยาวชน รวมถงึประชาชนในพื้นที่นราธวิาส
และพื้นที่ใกล้เคยีง ได้อ่านกนั

ทั้งนี้ หนังสือหลากหลายประเภทที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ที่ 
ชื่นชอบการอ่านหนงัสอืสามารถมาเลอืกอ่านหนงัสอืได้ ณ TK Park 
Narathiwat ซึ่งตั้งอยูภ่ายในบรเิวณสวนกรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ 
อกีไม่นานเกนิรอ แล้วพบกนักบั TK Park Narathiwat เรว็ๆ นี้ NN
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มอบซะกาตนักเรียน

โรงเรยีนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮเิล) โดยนายสมนกึ 
ดวงศรี ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 จัดกิจกรรม
โครงการทนุซะกาตและทนุการศกึษา เพื่อมอบไปยงันกัเรยีน
ที่มีฐานะยากจน และเป็นการส่งเสริมการสงเคราะห์ 
ผู้ด้อยโอกาสในช่วงเดือนรอมฎอนด้วย จ�านวน 151 คน 
มีนายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยนายสาการยีา นแิวร์ 
เลขานกุารนายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส NN

นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 
พร้อมด้วยผู้บรหิาร และสมาชกิสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกยีรตใิน
กิจกรรม โครงการส่งเสรมิพิธลีะศีลอดเดือนรอมฎอน ประจ�าปี 
2561 ณ มสัยดิดารลิฟาลาฮ ฺโดยนายรูเดง็ มามะ อหิม่ามและ
คณะกรรมการมัสยิดจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณีอันดีให้คงอยู่สืบไป และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วม 
พบปะพดุคยุกบัพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานด้วย NN

ร่วมกิจกรรมละศีลอดมัสยิดดาริลฟาลาฮฺ

เทศบาล ฯ จัดพิธีละศีลอด

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอด
เดอืนรอมฎอน ฮ.ศ. 1439 ณ ส�านกังานเทศบาลเมอืงนราธวิาส 
โดยมีนาวาเอก เทิดเกียรติ จิตแก้ว ผอ.ส�านักงานรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน และมีการ
บรรยายธรรมเรื่อง “สิ่งที่ได้รบัจากการถอืศลีอดในเดอืนรอมฎอน” 
โดย นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจ�าจงัหวดันราธวิาส ในโอกาสนี้มผีูร่้วมพธิลีะศลีอด ประกอบ
ด้วยหวัหน้าส่วนราชการ ผู้บรหิารเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล 
ผู้น�าชมุชน ผู้น�าศาสนา และสื่อมวลชนในพื้นที่ NN
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แข่งเรือฮารีรายอฯ ตลาดน�้ายะกังขนม 100 ปี

ชัยชนะของนักกีฬาเรือพายเทศบาลเมืองนราธิวาส

ชมุชนยะกงั 1 โดย ร.ต.ท. อารูว ีบนิหะยเีลาะ ประธาน
ชุมชนยะกัง 1 และคณะกรรมการชุมชนยะกัง 1 จัดกิจกรรม  
“แข่งเรอืฮารรีายออดีิ้ลฟิตร”ี ณ บรเิวณตลาดน�้ายะกงั ขนม 100 ปี 
โดยมนีายศภุณฐั สรินัทวเินต ิ เลขาธกิารศูนย์อ�านวยการบรหิาร
จังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม โอกาส
เดยีวกนันี้ นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 
พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติใน
งานด้วย โดยกจิกรรมแบ่งเป็น การแข่งเรอืระดบัเยาวชน 9 ฝีพาย 
การแข่งขันเรือ 9 ฝีพายระดับทั่วไป การแข่งขันมวยทะเล  
การแข่งขนัจบัเป็ด จบัรางวลัหางบตัร การออกร้านจ�าหน่ายอาหาร 
และการประกวดขนมพื้นบ้าน โดยมพีี่น้องประชาชนร่วมกจิกรรม
เป็นจ�านวนมาก NN

นายชมุสาย เทพลบิ รองนายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมเป็นก�าลังใจแก่นักกีฬา
เรือพายโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) สังกัดเทศบาล 
เมอืงนราธวิาส จ�านวน 12 คน (ประเภทฝีพายชาย 500 เมตร) 
ก่อนจะเดนิทางไปแข่งขนัแข่งขนักฬีาแห่งชาต ิครั้งที่ 46 (คดัเลอืก
ภาค 4) “พทัลงุเกมส์” ณ จงัหวดัพทัลงุ ซึ่งผลการแข่งขนัปรากฏ
ว่าได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 NN
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กาชาดมอบเกียรติบัตร

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 14 / 2561

นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
เข้ารับเกียรติบัตร จากส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  
ในโอกาสที่ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส สนับสนุนในการ
จัดหาผู้บริจาคโลหิตจังหวัดนราธิวาส “เนื่องในวันผู้บริจาค 
โลหติโลก 14 มถินุายน 2561” NN

ตามที่เทศบาลนครสงขลา เป็นเจ้าภาพด�าเนินโครงการ
มหกรรมวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2561 ซึ่ง
ก�าหนดจดัไปเมื่อวนัที่ 20 - 22 มถินุายน 2561 ณ บรเิวณลาน
สระบวั แหลมสมหิลา จ.สงขลา เทศบาลเมอืงนราธวิาส ได้ส่ง
นกัเรยีนในสงักดัเทศบาล เข้าร่วมแข่งขนัใน 40 กจิกรรม โดยได้
รบัเหรยีญรางวลั 37 เหรยีญ แบ่งเป็น เหรยีญทอง 13 เหรยีญ 
เหรยีญเงนิ 15 เหรยีญ เหรยีญทองแดง 9 เหรยีญ ส่วนกจิกรรม
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันต่อระดับ
ประเทศ 5 กจิกรรม ได้แก่

1. โครงงานศิลปะ ป.4 - 6 โรงเรียนเทศบาล 1  
(ถนนภูผาภกัด)ี

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4 - 6 โรงเรียนเทศบาล 1  
(ถนนภูผาภกัด)ี

3. กจิกรรมแกะสลกัผกัผลไม้ ม.1 - 3 โรงเรยีนเทศบาล 1 
(ถนนภูผาภกัด)ี

4. กจิกรรมจดัสวนถาดแห้ง ไม่ระบชุั้น โรงเรยีนเทศบาล 4 
(บ้านก�าปงตาโก๊ะ)

5. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.1-3 โรงเรียนเทศบาล 6 
(ถนนโคกเคยีน)
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการและควบคุมป้องกันโรคเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตร ี 
เขตตรวจราชการที่ 8 (นายพศิน โกมลวิชญ์) 
พร้อมคณะผูต้รวจราชการกระทรวง นางพาตเีมาะ 
สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  
และนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอ�าเภอเมือง
นราธิวาส เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณธิานศาตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า
ลกูเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี
และโครงการควบคมุป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าและ
ลดจ�านวนของสนุขัจรจดั ณ ส�านกังานเทศบาล
เมอืงนราธวิาส โดยมนีายอดุม เด่นสนัตกิลุ รอง
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส และหวัหน้าส่วน
ราชการเทศบาล ให้การต้อนรบั และรายงานผล
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเทศบาลได้เปิดให้
บรกิารเมื่อวนัที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 และ
วนัที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา NN

เทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยส�านกัการศกึษา จดัโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการและควบคุมป้องกันโรคเด็กก่อนวัย
เรียน โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูและผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส จ�านวน  
28 คน เมื่อวนัที่ 9 - 10 มถินุายน 2561 ณ ห้องประชมุพชิติบ�ารงุ 
ส�านกังานเทศบาล โดยมนีายชมุสาย เทพลบิ รองนายกเทศมนตรี
เมอืงนราธวิาส เป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกยีรตบิตัรให้
แก่ผู้เข้ารบัการอบรม NN

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  10 ฉบับที่  5 ประจ�ำ เดือนมิถุนำยน - กรกฎำคม 256110

Activities กิจกรรม



มอบถุงยังชีพแก่เด็กก�าพร้า ประจ�าปี 2561

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และสมาชิกสภาเทศบาล  
ร่วมมอบถงุยงัชพีแก่เดก็ก�าพร้า จ�านวน 117 คน จาก 16 ชมุชนภายในเขตเทศบาล โดยนายเปาซ ี 
ยูโซ๊ะ ประธานชุมชนก�าปงบารู 1 และคณะกรรมการชุมชนร่วมจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ภายใต้ชื่อ  
“แบ่งปันน�้าใจเอื้อเฟ้ือ เพื่อเดก็ก�าพร้า ประจ�าปี 2561 ณ โรงเรยีนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮเิล) NN

มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายนยิ ินเิลาะ รองนายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 
พร้อมด้วยนายสาการยีา นแิว เลขานกุารนายกเทศมนตร ี
และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นตัวแทนมอบวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุฝน
ตกหนกัและลมกรรโชกแรง เมื่อวนัที่ 17 มถินุายน 2561  
ที่ผ่านมา ประกอบด้วยชมุชนบรูณะ และชมุชนก�าปงบาร ู1 
รวม 3 ครวัเรอืน NN

รางวัลการประกวดสวดมนต์

นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 5 (วดัประชาภริมย์) สงักดัเทศบาล
เมอืงนราธวิาส คว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 จากการประกวด
สวดมนต์สรรเสรญิพระรตันตรยัท�านองสรภญัญะและการประกวด
บรรยายธรรมระดบัภาคคณะสงฆ์ (ภาค 18) ประจ�าปี พ.ศ.2561 
ณ โรงเรยีนพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ได้แก่ ด.ช.ภูมนิทร์ เคยีงตระกูล 
ด.ช.รุง่โรจน์ ศกึษาศลิป์ ด.ช.ปภงักร ด�าด ีด.ช.นฐัสทิธิ์ แก้วนพรตัน์ 
นกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 และ ด.ช.เสฏฐวฒุ ิบวัวชิยัศลิป์ 
นกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 โดยมอีาจารย์ผูค้วบคมุ คอื อาจารย์
สวุจ ีไชยวณัณ์ 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

อาการของโรค
มกัเป็นการอกัเสบสมองและเยื่อสมอง ในระยะ 2-3 วนัแรก 

ผู้ป่วยจะปวดเมื่อยตามเนื้อตวั มไีข้ คนัหรอืปวดบรเิวณรอยที่ถูกกดั 
ทั้งๆ ที่แผลอาจหายเป็นปกตแิล้ว ต่อมาจะหงดุหงดิ กระสบักระส่าย 
ตื่นเต้นไวต่อสิ่งเร้ารอบกาย ไม่ชอบแสง ลม มนี�้าลายไหล กล้ามเนื้อ
คอกระตุก เกร็งขณะพยายามกลืนอาหารหรือน�้า ท�าให้เกิดอาการ 
“กลัวน�้า” ต่อมาจะเริ่ม เพ้อคลั่ง สลับกับอาการสงบ ชัก ผู้ป่วย 
บางรายอาจเป็นอมัพาต โดยมอีาการแขนขาอ่อนแรง หมดสต ิและ
เสยีชวีติในที่สดุ เนื่องจากส่วนที่ส�าคญัของสมองถูกท�าลายไปหมด

การป้องกันและรักษา
1. แยกผูป่้วยให้ปราศจากสิ่งเร้าต่างๆ เช่น ห้องที่สงบปราศจาก

เสยีงรบกวนแต่ไม่จ�าเป็นต้องปิดไฟ 
2. ให้สารอาหารแบบน�้าเข้าทางเส้นเลอืด เนื่องจากผูป่้วยมกั

จะกนิอาหารไม่ได้ 
3. ผู้ให้การดูแล ควรใส่เสื้อผ้ามดิชดิ ควรใส่แว่นตา ผ้าปิด

จมูก เพื่อป้องกนัการตดิเชื้อจากผู้ป่วย 

ปี 2563 ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า
ให้หมดไปจากประเทศไทย (จบ) 

การป้องกัน	
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดคือ ระวังอย่าให้ถูกสุนัข

กดัหรอืแมวกดั 

การปฏิบัติหลังคาดว่าได้รับเชื้อ	 เมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้า	ควรจะด�าเนินการดังต่อไปนี้	

1. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ ประสานกับ
ปศสุตัว์ในพื้นที่เพื่อควบคมุโรค 

2. ตดัหวัสตัว์ที่สงสยัว่าเป็นโรคพษิสนุขับ้า น�าไปชนัสตูรยนืยนั
ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีเชื้ออยู่และจะได้ด�าเนิน
การต่อไป 

การเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ	
ในการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ควรกักขังสัตว์ไว้ในที่

ปลอดภยั และเฝ้าดูอาการประมาณ 15 วนั ไม่ควรท�าลายสตัว์โดย
ไม่จ�าเป็น ควรปล่อยให้สตัว์ตายเอง ซึ่งจะตรวจพบเชื้อได้ง่าย และ
แน่นอน ในการส่งซาก หลังจากที่สัตว์ตายลง ถ้าเป็นสัตว์เล็กเช่น
สนุขั แมว การส่งตวัอย่างอาจส่งเฉพาะหวั หรอืส่งทั้งซากกไ็ด้ แต่
ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เช่น โค กระบือ ต้องตัดหัวหรือสมองสัตว์ใส่ถุง
พลาสตกิแช่น�้าแขง็ น�าส่งห้องปฏบิตักิาร แล้วส่งให้เรว็ที่สดุ โดยต้อง
ปฏบิตัอิย่างระมดัระวงั โดยผูท้�าการต้องสวมถงุมอื หรอืใช้ถงุพลาสตกิ
หุ้มมอืให้มดิชดิ และล้างมอืให้สะอาดหลงัจากเกบ็ซาก

การติดต่อ	
อาจเกิดขึ้นได้โดยเชื้อไวรัสออกมากับน�้าลายสัตว์ที่ติดเชื้อ

และเข้าสู่ร่างกายคนทางบาดแผล ซึ่งพาหะอาจ กดั ข่วน เลยี หรอื
มนี�้าลายกระเดน็เข้าตา จมูก นอกจากนี้ เชื้ออาจตดิต่อจากการกนิ 
ถ้ามบีาดแผลภายในช่องปากหรอืหลอดอาหาร NN                     

                          
ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาด ี

จากเทศบาลเมอืงนราธวิาส 
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10	แลนมาร์คน่าเที่ยวประเทศอาเซียน

1.เจดีย์ชเวดากอง	/	พม่า	
เจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ รวม 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า  

มปีระวตัติ�านานเก่าแก่กว่า 2,000 ปี หนงัสอื Guinness Book of Records 
ได้จดัให้พระเจดย์ีชเวดากองเป็นเจดย์ีที่สงูที่สดุและเก่าแก่ที่สดุในโลก 

2.นครวัด	/	กัมพูชา	
ปราสาทแห่งนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกด้วย ตั้งอยู่ที่

เมือง เมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยของ
พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยเป็นศาสนสถานประจ�าของพระองค์  
ตวัเทวสถานได้รบัการอนรุกัษ์ไว้เป็นอย่างด ี

	3.มัสยิดโอมาร์	อาลี	ไซฟัดดิน	/	บรูไนดารุสซาลาม	
สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน  

ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งมัสยิดหลังนี้
ออกแบบและด�าเนินการสร้างโดยสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน  
ซึ่งมรีูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่น 

4.ประตูชัย	/	สปป.ลาว	
สร้างเสรจ็ในปี พ.ศ 2512 เพื่อ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนสุรณ์สถาน 

เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้ที่เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้า
การปฏวิตัขิองพรรคคอมมวินสิต์ ได้รบัอทิธพิลประตชูยัจากประเทศ
ฝรั่งเศส แต่กม็กีลิ่นอายของความเป็นประเทศลาว เช่น พระพทุธรูป
ศลิปะ ภาพมหากาพย์รามายะณะ เป็นต้น 

5.ตึกแฝดปิโตนาส	/	มาเลเซีย	
อาคาร 88 ชั้น หรอืที่รู้จกักนัดใีนนาม KLCC ได้ชื่อว่าเป็นตกึ

แฝดที่สูงที่สุดในโลก ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิตของ
สถาปัตยกรรมอสิลาม ออกแบบโดยซซีาร์ เปลล ิสถาปนกิเชื้อสาย
อาร์เจนตนิา-อเมรกินั มศีนูย์วทิยาศาสตร์ที่ทนัสมยั ที่ชอ็ปป้ิง พพิธิภณัฑ์
สตัว์น�้า และศูนย์ประชมุ 

6.เมอร์ ไลอ้อน	/	สิงคโปร์	
รปูป้ันหวัสงิโต ข้างล่างเป็นปลา พ่นน�้าตั้งตระหง่านอยูก่ลาง

เมอืง สูงมากกว่า 8.6 เมตร น�้าหนกัมากกว่า 70 ตนั ออกแบบขึ้น
ในปี 2507 โดย นายฟราเซอร์ บรูนเนอร์ 

7.บุโรพุทโธ	/	อินโดนีเซีย	
หรือ กลุ่มวัดบุโรพุทโธ (Borobudur Temple Compounds)  

คอื สถาปัตยกรรมที่ส�าคญัอกีแห่งหนึ่งของศาสนาพทุธลทัธมิหายาน 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งศักสิทธิ์ของอินโดนิเชีย สร้างขึ้นราว
พทุธศตวรรษที่ 13-14 ได้รบัยกย่องว่าเป็นมรดกโลกด้วย 

8.อ่าวฮาลอง	/	เวียดนาม
นอกจากจะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

ทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเกาะหินปูนจ�านวน 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมา
จากผวิทะเล และมนี�้าเสาไม้ ซึ่งได้รบัความนยิมจากนกัเที่ยวมาก

9.ป้อมปราการอินทรามูรอส	/	ฟิลิปปินส์	
เมืองโบราณยุคล่าอาณานิคม สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1571  

โดยชาวเสปน เป็นมรดกอารยธรรมทางประวตัศิาสตร์ มลีกัษะเป็น
ป้อมและก�าแพงเมอืง มพีื้นที่มากกว่า 395 ไร่ 

10.วัดพระแก้ว	/	ไทย	
สร้างขึ้นในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก

มหาราช เป็นที่ประดษิฐานของพระแก้วมรกต ได้รบัความนยิมจาก
นกัเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตเิป็นจ�านวนมาก แลนมาร์คที่นกั
ท่องเที่ยวนยิมกนัมากเป็นพเิศษ คอื เหล่ายกัษ์ที่เฝ้าประตูต่างๆ อยู่
รอบวดันั่นเอง NN

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5
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กองวชิาการและแผนงาน



“ว่าววงเดือน” หรือภาษามลายูท้องถิ่น เรียกว่า “บูแล” 
ซึง่แปลว่า “พระจนัทร์” หลายคนชืน่ชอบและหลงใหลในความ
งดงามของรปูทรง และลวดลายทีแ่ตกต่างจากว่าวประเภทอืน่ 

จากการบอกเล่าของนายมะรอเซะ สอืน ิวยั 80 ปี ชาวบ้าน
ฮูหยงตนัหยง เขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส ซึ่งถอืว่าเป็นบคุคลหนึ่งที่
ได้สืบทอดการท�าว่าววงเดือนจากบรรพบุรุษ โดยได้เล่าว่า ในสมัย
โบราณนั้นชาวบ้านในแถบนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพหาปลาและท�านา  
พอหลงัจากฤดเูกบ็เกี่ยวหรอืว่างจากการท�างาน กจ็ะเล่นว่าวกนัเพื่อ
ความสนกุสนาน และว่าวที่น�ามาเล่นกนักค็อื ว่าววงเดอืน 

ส�าหรบัตนเองนั้นชอบเล่นว่าววงเดอืนมาตั้งแต่เดก็ๆ หลงัจาก
นั้น พอโตเป็นหนุ่มก็ได้ยึดอาชีพท�าว่าววงเดือนมาจนถึงปัจจุบัน  
จนนบัเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี 

 “ว่าววงเดอืน” หรอื “ว่าวบูแล” มทีี่มาจากลกัษณะของว่าว
ที่เป็นรูปทรงโค้งเว้าเหมือนพระจันทร์เสี้ยว และมีรูปดวงจันทร์เป็น
สัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง จึงท�าให้มีลักษณะที่อ่อนช้อย ส�าหรับขั้น
ตอนการท�าว่าววงเดอืน มดีงันี้

  - น�าไม้ไผ่ ซึ่งมลีกัษณะเฉพาะ คอืต้องเป็นไม้ไผ่ไม่มหีนาม 
เพราะจะท�าให้มคีวามเหนยีวสามารถโค้งงอได้ โดยใช้มดีที่มลีกัษณะ

เฉพาะอีกเช่นกัน คือ ต้องมีความยาวประมาณ 4 นิ้ว ด้านคมมี
ลกัษณะโค้ง เพราะเมื่อเหลาแล้วจะท�าให้ได้ ไม้ไผ่ที่เรยีบกลม และ
มขีนาดเท่ากนั โดยน�ามดีมาเหลาไม้ไผ่ให้ได้ตามแนวที่ต้องการ

- น�าไม้ไผ่ที่เหลาเรยีบร้อยแล้ว มาท�าเป็นโครงตามรูปทรงที่
ก�าหนด กค็อื มส่ีวนเว้า ส่วนโค้ง รปูพระจนัทร์เสี้ยว โดยใช้เชอืกอวน 
ซึ่งมคีวามเหนยีวและคงทนมาผูกตดิกนั

- เมื่อได้โครงเรยีบร้อยแล้ว กม็าถงึการท�าลาย โดยใช้กระดาษ
วาดลวดลายตามที่ต้องการ ท�ากระดาษ 2 ชั้น และน�ากระดาษลาย
มาประกบกบัโครงที่ท�าไว้

- ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการตกแต่งด้วย พู่ ซึ่งท�าจาก 
กระดาษส ีท�าให้ดูมสีสีนัมากขึ้น

ลักษณะเด่นของ ว่าววงเดือน อยู่ที่รูปทรงที่เป็นเหมือน
พระจันทร์เสี้ยว และรูปทรงพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งขั้นตอนของการ
ประกอบเป็นโครง เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดจะต้องใช้ความช�านาญ
พเิศษ ในส่วนของลายจะใช้ลายไทย ผสมผสานกบัลายที่เป็นเอกลกัษณ์
ของท้องถิ่น ว่าววงเดอืนเมื่อน�าไปชกัขึ้นบนท้องฟ้า หากว่าวรูปทรง
โค้งได้สดัส่วนสวยงามจะมเีสยีงดงัในขณะที่ลอยไปมา ซึ่งส่วนที่ท�าให้
เกดิเสยีง คอื ส่วนโค้งของว่าวนั่นเอง 

ขนาดของว่าววงเดือนที่ท�ามีขนาดเล็กสุด คือ 5 นิ้ว  
ราคาตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการท�าว่าวขนาดเลก็ใช้ระยะ
เวลาประมาณ 2 วัน ส่วนใหญ่นิยมซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก 
และเกบ็สะสม ขนาดใหญ่จะมขีนาดประมาณ 1 เมตร และใหญ่สดุ
ขนาด 2.5 เมตร ราคาตั้งแต่ 2,500 – 10,000 บาทขึ้นไป โดยใช้ระยะ
เวลาในการท�าว่าวประมาณ 30 วนั 

ปัจจบุนัม ีนายซู สอืน ิลูกชายวยั 40 ปี เป็นผู้ช่วย โดยท�า
หน้าที่แกะลาย และเมื่อ 10 ปีที่แล้ว นายมะรอเซะ เคยเป็นวทิยากร
สาธติการท�าว่าววงเดอืนให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป 

“ว่าววงเดือน” นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า 
ในความเป็นอัตลักษณ์ที่งดงาม อ่อนช้อย ที่จะอยู่คู ่กับ 
ชาวนราฯ ตลอดไป NN

ว่าว ’บูแล
  อีกหนึ่งอัตลักษณ์แห่งชายแดนใต้

ที่นีเ่มืองนรำ
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“ชุมชนยะกัง” เป็นชุมชนหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่ขึ้นชื่อในเรื่องขนม
โบราณ 

กระทั่งได้รับฉายา “ยะกัง ขนม 100 ปี” และขนมโบราณของชาวยะกังที่จะแนะน�าใน
วารสารฉบับนี้ คือ “ขนมดี” หรือ “ฆอเมาะอาบู” ในภาษามลายูถิ่น ส่วนในจังหวัดภาคใต้ 
ตอนบนแถบพทัลงุ สงขลา ฯลฯ เรยีกว่า “ขนมดู” เพยีงแค่เปลี่ยนสระจาก “อ”ี เป็น “อู” 

“ขนมด”ี นยิมรบัประทานเป็นของว่าง สามารถทานได้ทกุเวลา มลีกัษณะกลม สขีาว 
รสชาตหิวาน ยงัหอมกลิ่นของมะพร้าวอ่อนๆ ด้วย 

เป็นขนมที่ไม่ค่อยเหน็ตามร้านค้าทั่วไปในปัจจบุนั นบัวนักจ็ะหายไป เดก็ๆ รุ่นหลงั
ไม่ค่อยจะรู้จกัและไม่เคยรบัประทานขนมชนดินี้ แต่ยงัมคีรอบครวัๆ หนึ่งที่ยงัคงสบืสาน
ความอร่อยของขนมด ีด้วยระยะเวลาเกอืบ 60 ปี คอื นางสะรอืมา ดอแม ชาวชมุชน
ยะกงั เขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส ที่ยดึอาชพีขายขนมด ีจากรุ่นปู่-ย่า ตา-ยาย รุ่นแม่ 
จนถงึรุ่นลูก - หลาน กย็งัยดึอาชพีขายขนมดมีาถงึทกุวนั ปัจจบุนัขายในราคา 6 ลูก 
10 บาท 

แม้ว่าในรุน่หลานจะไม่ค่อยนยิมกนิขนมนีก้นัเท่าไรแต่นางสะรอืมา 
ยงัจะสบืทอดการท�าขนมดต่ีอไป เพราะนบัว่าเป็นอกีอาชพีหนึง่ทีส่ามารถ
สร้างรายได้ให้กบัตนเองและครอบครวัแล้ว เธอยงัภมูใิจทีจ่ะได้อนรุกัษ์
ขนมโบราณนี้ไว้ต่อไป NN

“ขนมดี” (ฆอเมาะอาบู)
ขนมโบราณของชาวเมืองนรา

ส่วนผสม

- เนื้อมะพร้าวอ่อน - น�้าตาลทราย
- แป้งข้าวเหนยีว - ใบเตย
- เกลอื

วิธีท�ำ

- น�าเนื้อมะพร้าวอ่อนมาต้ม ใส่น�้าตาล เกลอื ตั้งไฟ
จนงวด จากนั้นใช้ไฟอ่อนๆ เทแป้งข้าวเหนยีวลงไปกวน
ให้เข้ากับเนื้อมะพร้าวอ่อน พอเข้ากันดีแล้วยกจากเตา
ตั้งจนเย็น แล้วน�ามาปั้นเป็นลูกกลมๆ ตามขนาดที่
ต้องการ น�ามาคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเหนียวอีกครั้ง  
เป็นขั้นตอนสดุท้าย แล้วจงึน�าใส่จานพร้อมรบัประทาน
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 เชิญชวนร่วมโครงการ 

“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 
 เพื่อมอบหนังสือ
 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

• ก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมตกค้าง 

• รวบรวมมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว 

• รีไซเคิลอย่างถูกต้อง

• เพื่อน�ารายได้ไปจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอน

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในถิ่นทุรกันดารจ�านวน 

 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ

ตดิตอ่บริจาคไดท้ี่ : งานประชาสมัพนัธ ์เทศบาลเมอืงนราธวิาสตัง้แตบ่ดันีจ้นถึง 31 กรกฎาคม 2561 นี้

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 073-511048 , 073-516175

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
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