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ข้อ  6  สะพ�นส่วนบุคคลสำ�หรับรถยนต์
   ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
   มีส่วนลาดชันไม่เกิน 10 ใน 100
  สะพานทีใ่ชเ้ปน็ทางสาธารณะสำาหรบัรถยนต ์ตอ้งมทีางเดนิรถกวา้งไมน้่อยกวา่ 6 เมตร 
มีส่วนลาดชันไม่เกิน 8 ใน 100 มีทางเท้าสองข้าง กว้างข้างละไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
  สะพานทีส่รา้งสำาหรบัรถยนตโ์ดยเฉพาะจะไมม่ทีางเทา้ก็ได ้แตต่อ้งมรีาวสะพานทีม่ัน่คง
แข็งแรงยาวตลอดตัว สะพานสองข้างด้วย
ข้อ  7  ป้�ยหรือสิ่งที่สร้�งขึ้นสำ�หรับติดหรือตั้งป้�ยที่อ�ค�ร 
 ต้องไม่บังช่องระบาย อากาศหน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ
ข้อ  8  ป้�ยหรือสิ่งที่สร้�งขึ้นสำ�หรับติดหรือตั้งป้�ยหลังค�หรือด�ดฟ้�ของอ�ค�ร
 ต้องไม่ล้ำาออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้าง
ขึน้สำาหรบัตดิหรอืตัง้ปา้ยตอ้งสงูไมเ่กิน 6 เมตร จากสว่นสงูสดุของหลงัคาหรือดาดฟา้ของอาคาร
ที่ติดตั้งป้ายนั้น
ข้อ  9  ป้�ยที่ยื่นจ�กผนังอ�ค�ร
 ให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาดและให้สูงได้ไม่เกิน 60 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 
2 ตารางเมตร
ข้อ 10 ป้�ยที่ติดตั้งเหนือกันส�ดและไม่ได้ยื่นจ�กผนังอ�ค�ร 
 ให้ติดตั้งได้โดยมีความสูงของป้ายไม่เกิน 60 เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น 
หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร
ข้อ 11 ป้�ยที่ติดตั้งใต้กันส�ดให้ติดตั้งบนผนังอ�ค�ร 
 และต้องสูงจากพื้นทางเท้านั้นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
ข้อ 12 ป้�ยโฆษณ�สำ�หรับโรงมหรสพ 
 ให้ตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แต่จะยื่นห่างจากผนังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร 
หรือหากติดตั้งป้ายบนกันสาดจะต้องไม่ยื่นล้ำาแนวปลายกันสาดนั้น และความสูงของป้ายทั้งสอง
กรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร
ข้อ 13 ป้�ยที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง 
 ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงก่ึงกลางถนนสาธารณะที่อยู่
ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร

วารสารเผยแพร่ข่าวเทศบาลเมืองนราธิวาส
สำ�นักก�รช่�ง

           กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หมวด 1
ลักษณะของอาคาร
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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ความคืบหน้าการเตรียมการจัดตั้ง
อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส
ความคืบหน้าการเตรียมการจัดตั้ง
อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส

ประมวลภาพงานชุมชนสัมพันธ์

จัดประชุมห�รือก�รจัดทำ�เนื้อห�สื่อส�ระท้องถิ่น  
  เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2556 มลูนิธิสถาบนัพฒันาการเรยีนรู้ไดล้งพืน้ทีจ่งัหวดันราธิวาส 
เพื่อหารือ เรื่อง การจัดทำาเนื้อหาสื่อสาระท้องถิ่น เพื่อรวบรวมไว้ในอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส   
โดยได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ผู้รู้ ครูอาจารย์ ด้านการเขียนและการจัดทำาสื่อสาระท้องถิ่น 
ในจงัหวดันราธิวาส  ณ  ห้องประชมุสำานักงานเทศบาลเมอืงนราธิวาส ผลการประชมุหารือ สรปุ
ได้ดังนี้

เนื้อห�สื่อส�ระท้องถิ่นสำ�หรับเด็กอ�ยุ 7-9 ปี
 รวบรวมนิทานมขุปาฐะเพิม่เตมิจากหนังสอืนิทานพืน้บา้นภาคใตข้อง อ.ประพนธ์ เรอืงณรงค ์
โดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนละหาร อ.ยี่งอ  จ. นราธิวาส ได้มีกิจกรรมให้เยาวชนรวบรวมเรื่องเล่า
ของท้องถิ่น ซึ่งพร้อมที่จะให้นำาข้อมูลมาร่วมพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ คณะทำางานที่ร่วมประชุมจะได้
ช่วยกันคัดเลือกนิทานมุขปาฐะ โดยมีกรอบหลักเกณฑ์สำาคัญ คือ เหมาะสมกับช่วงวัย เหมาะสม
กับการพัฒนาเด็กนราธิวาส และเป็นเรื่องที่สร้างความรักและเข้าใจต่อกันระหว่างผู้คนในพื้นที่

เนื้อห�สื่อส�ระท้องถิ่นสำ�หรับเด็กอ�ยุ 10 -12 ปี
 นำาเสนอเร่ืองเด่นในแต่ละด้านของนราธิวาส อาทิ สถานที่สำาคัญทั้งด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และธรรมชาติ อาหารการกิน  วิถีชีวิต วัฒนธรรม บุคคลสำาคัญ ประวัติศาสตร์ 
เป็นต้น โดยนายนิพล รัตนพันธ์ (นามปากกา สายธารซีโป) นักเขียน และครูประจำาโรงเรียน 
บ้านมะนังกาหยี อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จะเป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหา รวมทั้ง ประสานงาน
กับทีมผู้วาดภาพประกอบใน จ.นราธิวาส และนัดหมายที่จะลงไปประชุมในรายละเอียด 
ภายหลังจากที่โครงร่างเนื้อหาดำาเนินการแล้วเสร็จ

 เมือ่วนัเสาร์ที ่18 พฤษภาคม ทีผ่่านมา นายธนาวทิย ์ ไชยานุพงศ ์นายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิด “โครงการชุมชนสัมพันธ์”  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส      
โดยมกิีจกรรม ไดแ้ก่ ขบวนพาเหรด ประกวดกองเชยีร์ และการแขง่ขนักีฬาพืน้บา้น กิจกรรม 
“ชุมชนสัมพันธ์” ครั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลฯ 
กับชุมชนทั้ง 35 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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ประมวลภาพการแข่งขันกฬีาเทศบาลสัมพันธ ์ครัง้ท่ี 6 “นราทัศน์เกมส์”
 

ปิดฉากไปแล้วอย่างสวยงาม สำาหรับการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  ครั้งที่ 6 “นราทัศน์เกมส์” ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นเจ้าภาพ 
จัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 โดยการแข่งขันครั้งต่อไป (ปี 2557) เทศบาลตำาบลรือเสาะ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน    
“นราทัศน์สาร” ฉบับนี้จึงขอประมวลภาพแห่งความประทับใจในการแข่งขัน“นราทัศน์เกมส์” มาฝากกันค่ะ……………………………..



 จากการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชิตบำารุงชั้น 5 สำานักงานเทศบาล
เมืองนราธิวาส ที่ผ่านมา มีผลงานของนักเรียนที่น่าสนใจหลายโครงงานที่เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคใต้  และ
หน่ึงในโครงงานเหลา่น้ันทีจ่ะนำาเสนอ คอื โครงงานเร่ือง “ท.5 สะอืน้ พลกิฟืน้คนืชวีติ” ซึง่เปน็ผลงานของนักเรยีนโรงเรียนเทศบาล 5       (วดั
ประชาภิรมย์)  ที่ได้เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาการขาดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียน ฯ  และยังประสบ
ปัญหานักเรียนขาดวินัยในการทิ้งขยะ สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงงานฯ และการกำาหนดโจทย์สมมติฐานว่า “สื่อจ�กขยะส�ม�รถพัฒน�ทักษะก�รอ่�นและ
ก�รเขยีน ควบคูกั่บก�รรณรงคล์ดปญัห�ภ�วะโลกรอ้นได”้ โดยก่อนเคารพธงชาต ินักเรียนจะชว่ยเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรยีนแลว้คดัแยกขยะ 
จดชื่อขยะหรือคำาที่พบ นำาสื่อจากขยะไปสู่การพัฒนาการอ่านและการเขียน ใน 5 ขั้นตอนดังนี้
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ค่ายภาษาอังกฤษ

1. สื่อจ�กขยะ สู่ ธน�ค�รคำ�               คือ การสะสมคำาลงในสมุดคู่ฝากของแต่ละคน
2. สื่อจ�กขยะ สู่ ภ�ษ�ไทยวันละคำ�    คือ การเขียนคำาและรู้ความหมายจากคำาศัพท์
3. สื่อจ�กขยะ สู่ เก็บ อ่�น ผ่�น เขียน  คือ การสรุปบทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร ตั้งคำาถาม
4. สื่อจ�กขยะ สู่ ก�รเขียนสื่อส�ร     คือ การเขียนบรรยายภาพและบันทึกความรู้
5. สื่อจ�กขยะ สู่ ผลิตภัณฑ์       คือ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ
 โดยครทูีป่รึกษาจะมสีว่นชว่ยในการตรวจสอบแก้ไขคำาผิดและสง่คนืนักเรยีนเพือ่ปรับปรงุแก้ไข           
ให้นักเรยีนเขยีนคำาใหม่ ให้ถูกตอ้ง และการนำาขยะกลบัมาใชใ้หม ่คดัเลอืกนำาไปทำาสิง่ประดษิฐ ์ก็จะทำาให้   
นกัเรยีนรูจ้กัการวางแผนในการทำางาน จากการทำาโครงงานดงักล่าวกจ็ะพบว่าผลสัมฤทธิท์างการเรยีน          
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน เป็นที่น่าพอใจ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนกลับมาสะอาด 
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และนักเรียนสามารถสร้างรายได้จากชิ้นงานนั้นด้วย นี่คือ 2 เรื่องราวที่นำามา
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว นับเป็นอีกโครงง�นหนึ่งที่ใครสนใจจะนำ�ไปศึกษ�ก็ได้นะคะ  

 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) โดยนางอุษามาศ  เรืองธนู ผู้อำานวยการ
สถานศึกษา ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ      
“The first English Mini Camp” เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียน 
เทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำานวน  40 คน

“ท.5 สะอื ้น พลิกฟื ้นคืนชีวิต”
 การสร้างสรรค์สื ่อจากขยะสู ่การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

 ผู้ศึกษ�เป็นนักเรียน           
   ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 ได้แก่
     เด็กหญิงจุฑามาศ คงสุข                       
     เด็กหญิงณัฐพร ไชยสิทธิ์  
     เด็กหญิงมาริสา จันทร์วิจิตร

 ครูที่ปรึกษ� ได้แก่ 
   นางพนมมาศ ผลแรก
   นางศศิประภา สุดประไพ



เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ตกอยูไ่ต้อำานาจหรอืเป็นทาสของสิง่น้ัน ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ หรือ
จิตใจเพียงอย่างเดียว เนื่องจากต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เพราะเมื่อเสพเข้าไปสักระยะจะเกิดภาวะดื้อยา ปริมาณยาเดิม        
ไม่สามารถทำาให้เมาได้ เมื่อถึงเวลาเสพ หากไม่ได้เสพจะทำาให้เกิด
อาการขาดยา ทำาให้ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจ
เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันยาเสพติดมีมากมายหลายร้อยประเภท ซ่ึง
สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
แบ่งต�มก�รออกฤทธิ์ต่อระบบประส�ทส่วนกล�ง 
 1. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อม
ประสาท สารระเหย ยานอนหลับ 
 2. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อม 
โคคาอีน ยาอี เอ็คตาซี 
 3. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มที         
เห็ดขี้ควาย ยาเค 
 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ( อาจกด กระตุ้น หรือหลอน
ประสาท ร่วมกัน ) ได้แก่ กัญชา       
แบ่งต�มแหล่งที่ม� 
 1. จากธรรมชาติ เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชา ฯลฯ 
 2. จากการสังเคราะห์ เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอี เอ็ค
ตาซี ฯลฯ                                                         
แบ่งต�มกฎหม�ย 
 1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เช่น แอมเฟตามีน 
เฮโรอีน LSD ยาอี ฯลฯ 
 2. พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจและประสาท พ.ศ. 2518 
เช่น อีเฟดรีน 
 3. พระราชกำาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 เช่น 
ทินเนอร์ กาว แล็กเกอร์                            
ลักษณะก�รติดย�เสพติด 
  ยาเสพติดบางชนิดก่อให้เกิดการติดได้ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ แต่ยาเสพติดบางชนิด ก็ก่อให้เกิดการติดทางด้านจิตใจ        
เพียงอย่างเดียว
 1. การติดยาทางกาย เป็นการติดยาเสพติดที่ผู้เสพมีความ
ต้องการเสพอย่างรนุแรง ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ เมือ่ถึงเวลาอยากเสพ 
แล้วไม่ได้เสพ จะเกิดอาการผิดปกตอิย่างมาก ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
ซึ่งเรียกว่า “อาการขาดยา” เช่น การติดฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน เมื่อ
ขาดยาจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หาว นำ้ามูกนำ้าตาไหล นอนไม่หลับ 
เจ็บปวดทั่วร่างกาย เป็นต้น                                                                                                                                   
 2. การติดยาทางใจ เป็นการติดยาเสพติดเพราะจิตใจ       
เกิดความต้องการ หรือ เกิดการติดเป็นนิสัย หากไม่ได้เสพร่างกาย    
ก็จะไม่เกิดอาการผิดปกติ หรือทุรนทุรายแต่อย่างใด จะมีบ้างก็เพียง
เกิดอาการหงุดหงิดหรือกระวนกระวายใจเท่านั้น
 เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้จัดโครงการบำาบัดยาเสพติดขึ้น 
แก่ผู้ทีต่ดิยาเสพตดิ ทีม่คีวามประสงค์จะบำาบดัการตดิยาโดยไม่ต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง 
นราธิวาส ตัง้อยูห่ลงัธนาคารกรุงเทพ สาขานราธิวาส ในเวลาราชการ        
                                 โทร. 073-516151 

 “สมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติ” ได้มีมติกำาหนดให้ วันที ่  
26 มิถุน�ยน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้�นย�เสพติดโลก”            
ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดง 
เจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศ
สมาชิกอื่น ๆ  ทั่วโลก  ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 
เป็นประจำาเสมอมา ดังน้ัน เพื่อเป็นการยำ้าเตือนให้ประชาชนไทย   
เกิดความตระหนักว่ายาเสพตดิเป็นปัญหาของคนไทยทัง้ชาต ิทีท่กุคน 
ควรมส่ีวนร่วมในการป้องกันและแก้ไข สำานักงาน ป.ป.ส.จึงขอเชญิชวน 
ชาวไทยทุกคนร่วมกัน “สวมเสื้อสีข�ว” โดยพร้อมเพรียงกันในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก
 ประเทศไทยได้เผชญิกับปัญหายาเสพตดิ มาเป็นเวลาช้านาน 
รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด      
จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2501 คณะปฏวิตัภิายใต้การนำาของจอมพล สฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2501 ให้เลกิการสบูฝ่ินทัว่ราชอาณาจกัรโดยมกีารเผาทำาลายฝ่ินและ
อุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 
หลงัจากน้ันปี พ.ศ. 2504 รฐับาลได้จัดตัง้ “คณะกรรมก�รปร�บปร�ม 
ย�เสพตดิให้โทษ” ใช้ชือ่ย่อว่า ปปส. สงักัดสำานักนายกรฐัมนตรีโดย
มีอธิบดีกรมตำารวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
 ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี
รฐับาลได้เลง็เห็นว่า การปราบปรามยาเสพตดิไม่สามารถแก้ไขได้โดย
การดำาเนินการเฉพาะกรมตำารวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูป
การปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2519 ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมาการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ของประเทศไทยก็ได้ดำาเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น 
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดหรอืเรยีกชือ่ย่อว่า ป.ป.ส. โดยมนีายกรฐัมนตรี
เป็นประธาน และจัดตั้งสำานักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลาง 
รับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำานักนายกรัฐมนตรี 
ปัจจุบันสำานักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  ประเทศไทย สำานักงาน ป.ป.ส.ในฐานะหน่วยงานกลางทีร่บั
ผิดชอบเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศ   
มาโดยตลอด ได้นำามติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การ
สหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำาหนดวันที่ 26 
มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2531เป็นต้นมา
 ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ   
ทีอ่าจเป็นผลติภัณฑ์จากธรรมชาต ิหรือจากการสงัเคราะห์ ซึง่เมือ่เสพ 
เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
เป็นช่วงระยะเวลา ๆ  หรอืนานตดิกัน จนทำาให้ร่างกายทรดุโทรมและ

วันต่อต้านยาสพติด 26 มิถุนายน
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ดอกไม้ประจําชาติ อาเซียน (National Flowers of  ASEAN)

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Did you Know
สาระ น่ารู้

 การร่วมกันพัฒนาประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  ให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันเปรียบได้กับพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโต รอวันที่
ออกดอกอวดความสวยงามให้ชาวโลกได้เห็นดอกไม้แห่งอาเซียน และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน  เรามาทำาความรู้จักดอกไม้ประจำาชาติ
อาเซียนกัน ว่ามีดอกอะไรบ้าง..........................

 ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีของกินอร่อยมากมาย ของกินอย่างหนึ่ง  
ที่ผู้จัดทำา “นราทัศน์สาร” ภูมิใจนำาเสนอ ก็คือ  “สมันปล�”  โดยสูตรนี้ได้ตกทอด
มายาวนานถึงรุ่นหลาน และวิธีการทำาก็ยังเป็นแบบโบราณอีกด้วย โดยยังใช้เตาถ่าน
และไม้ฟืน  เพื่อให้ปลาที่ผัดมีกลิ่นหอมมากขึ้น  โดยคุณรอมือล๊ะ  มะยูโซ๊ะ (ลูกสาว
ของคณุมะยูโซะ๊ และคุณดารยิะ เจ๊ะมะ ) อยูบ่า้นเลขที่ 28/2 ถ.กำาปงบาร ู1 อ.เมือง 
จ.นราธิวาส ได้เล่าให้ฟังว่า กว่าจะได้สมันปลาที่มีรสชาดอร่อย ต้องใช้เวลาในการ
ทำานานถึง 2 วัน วันแรกจะเป็นการเตรียมส่วนผสมต่าง ๆ ส่วนวันที่สองเป็นการผัด     
การทำาสมันปลาส่วนใหญ่จะใช้ปลาทูและปลาสลาแย ขอเน้นว่�จะต้องเป็นปลาตัวโต
และสดเท่านั้นถึงจะอร่อย หอม หวาน โดยนำาปลามาล้างให้สะอาด แกะไส้ออก แล้ว
นำามาต้มจนสุก แกะเอาแต่เน้ือ หลังจากน้ันนำาส่วนผสม (เครื่องแกง) ที่เตรียมไว้
ประกอบด้วย ขิง ตะไคร้ หอมแดง พริกชี้ฟ้าแห้ง  กระเทียม มาบดให้ละเอียด ผสม
ลงไปในนำ้ากะทิ พร้อมด้วยเนื้อปลาที่เตรียมไว้ ใส่ เกลือ นำ้าตาลปีบเล็กน้อยเพื่อปรุงรส  
คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้ว แบ่งใส่ กระทะที่ตั้งไฟรอไว้แล้ว โดยใช้ไฟปานกลาง โดยจะ
ทยอยผัดทีละกะทะไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะแห้ง ซึ่งต้องเริ่มทำาตั้งแต่ ตี 2 กว่าจะเสร็จ
ก็ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง หลังจากน้ันพักไว้ให้เย็นแล้วนำาไปบรรจุใส่ถุง          
เพื่อออกจำาหน่าย โดยลูกค้าส่วนมาก ก็จะเป็นลูกค้าทั้งในเขตเทศบาล ต่างจังหวัด    
รวมทั้งต่างประเทศด้วย เช่น มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย เยอรมัน 

 จุดเด่นของสมันปลาเจ้านี้ คือ จะไม่ใส่สารกันบูด 
และในช่วงทีพ่ีน้่องมสุลมิจะเดนิทางไปประกอบพธีิฮจัญ์ จะมยีอด 
สั่งจากลูกค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเก็บไว้ได้นานถึง 4-5 เดือน 
โดยไม่ต้องใส่ตู้เย็น และสิ่งที่คุณรอมือล๊ะ ภูมิใจนอกจาก  
จะมีสูตรการทำาสมันปลาที่รสเด็ดแล้วอีกอย่าง คือ การมี
กิจการเป็นของตนเอง ใครที่อยากกินสมันปลาอร่อย ๆ แบบนี้ 
ก็สามารถซื้อรับประทานได้  โดยสามารถติดต่อได้ที่       
คุณรอมือล๊ะ หมายเลข โทรศัพท์ 086 -6953224 ,     
073 -522-274

อาหารรสเด็ดของเมืองนราฯ : สมันปลา

1. ดอกไม้ประจำ�ช�ติล�ว คือ ดอกจำาปาลาว (Dok Champa) คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ดอกลีลาวดี หรือ ดอกลั่นทม 
โดยดอกจำาปาลาวมักมีสีสันหลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเพียงสีขาวเท่านั้น เช่น สีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือ
สโีทนอ่อนต่าง ๆ  โดยดอกจำาปาลาวน้ันเป็นตวัแทนของความสขุและความจริงใจ จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพือ่ประดบั
ประดาในงานพิธีต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อรับแขกอีกด้วย

2. ดอกไม้ประจำ�ช�ติกัมพูช�  คือ ดอกลำาดวน (Rumdul) ดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อย 
มกีลิน่หอมเยน็แบบกรุน่ ๆ  ถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิดหน่ึงเพราะมคีวามหมายถึงความสดชืน่หอมกรุ่น และเป็นดอกไม้สำาหรับ
สุภาพสตรี วิธีปลูกที่ถูกต้อง ต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน ที่สำาคัญต้องปลูกในวันพุธ

3. ดอกไม้ประจำ�ประเทศสิงคโปร์  คือ ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim) เป็นดอกไม้ประจำาชาติ โดยดอก
กล้วยไม้แวนด้าตัง้ชือ่ตามผู้ผสมพนัธ์ุ คอื Miss Agnes Joaquim จัดเป็นดอกกล้วยไม้ทีเ่ป็นทีรู้่จักมากทีส่ดุในประเทศสงิคโปร์ 
มีสีม่วงสดสวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปี  โดยถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำาชาติสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 (พ.ศ.2524)

4. ดอกไม้ประจำ�ช�ติฟิลิปปินส์  คือ ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine) ดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาว มีกลิ่นหอม 
บานส่งกลิน่ในตอนกลางคนื ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความบรสิทุธ์ิ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงความเข้มแขง็อกีด้วย 
เคยถูกนำามาใช้เฉลิมฉลองในตำานานเรื่องเล่ารวมทั้งบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วย เช่นกัน

5. ดอกไม้ประจำ�ช�ติบรูไนด�รุสซ�ล�ม คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้านชะวา (Dillenia) 
ดอกไม้ประจำาท้องถิ่นบรูไน ที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลือง หากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม พบเห็นได้ตาม
แม่นำา้ทัว่ไปของบรไูน มสีรรพคณุช่วยรกัษาบาดแผล หากใครแวะไปเยอืนบรูไน จะพบเห็นได้จากธนบตัรใบละ 1 ดอลลาร์ 
ของประเทศบรูไน และในงานศิลปะพื้นเมืองอีกด้วย

 * โปรดติดต�มต่อฉบับหน้�



วารสารเผยแพร่ข่าวเทศบาลเมืองนราธิวาส

เจ้าของ :  เทศบาลเมืองนราธิวาส

ผู้จัดทำา  :  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

          กองวิชาการและแผนงาน

          โทร. 0-7351-1048

          โทรสาร. 0-7351-4517

ใช้ในราชการเทศบาลเมืองนราธิวาส

เรียน ......................................................................................................
     ......................................................................................................
     ......................................................................................................

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 62/2526

ไปรษณีย์นราธิวาส

เชิญ... ร่วมแสดงความคิดเห็น  เสนอเรื่องร้องทุกข์  และติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็ปไซด์ เทศบาลเมืองนราธิวาส www.naracity.go.th 
 ติดตามรับฟังรายการวิทยุ

-  สถานีวิทยุกระจายเสียง  912 คลื่น  FM  99.10  MHz.  ทุกวันจันทร์  เวลา  11.00  -  11.30  น. รายการ “912 ร่วมมือร่วมใจ”
-  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จ.นราธิวาส  คลื่น  FM  98.25  MHz.  ทุกวันอังคาร  เวลา 13.30  -  14.00  น. รายการ “เทศบาลของเรา”
-  ติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงระบบสื่อไร้สาย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ภาคเช้า  เวลา 07.30 - 08.30 น.  ภาคเย็น เวลา 17.00 - 18.00 น.

 มอบเงินช่วยเหลือ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันอสม.แห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี
เมอืงนราธิวาส มอบเงินชว่ยเหลอืผู้ไดรั้บผลกระทบจาก
เหตกุารณค์วามไมส่งบ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้จำานวน 
5 ราย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร    
ร่วมพบปะคณะครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรง เพื่อมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา 
ตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุม
พิชิตบำารุง เทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อต้อนรับภาคการศึกษาใหม่

 นายอดุม เดน่สนัตกุิล  รองนายกเทศมนตรเีมอืง
นราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการจัดนิทรรศการ      
การศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำาปี 2556 
ณ ห้องประชุมพิชิตบำารุง ชั้น 5 สำานักงานเทศบาลเมือง
นราธิวาส โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส
เข้าร่วมการแข่งขัน จำานวน 320 คน ทั้งนี้เพื่อคัดเลือก 
โครงงานต่าง ๆ เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ภาคใต้ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่     
18 – 20 มิถุนายน 2556

 นายนิยิ  นิเลาะ  รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติ (วัน อสม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ณ  ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองนราธิวาส  (ชั้น  3) โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน  ในเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 180 คน และในงานน้ีมีการมอบรางวัลให้แก่ อสม.ดีเด่น          
ได้แก่ นางอาซีซะ อาแว นางวีณา ชำานาญเพาะ นางกัลยา มณีโชติ และนางซีตียือแลฆอ ดอแม


