
จุลสารบ้านสวนนิวส์
เทศบาลตำาบลบ้านสวน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔

๘๕  หมู่ที่  ๔  ตำาบลมะกอกเหนือ  อำาเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๕๐

โทร.  ๐๗๔ - ๖๘๒๕๔๘     โทรสาร.  ๐๗๔-๖๘๑๕๔๘ ต่อ ๑๐๗

วิสัยทัศน์ :  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจยั่งยืน  ฟื้นฟูวัฒนธรรม  นำาชุมชนเข้มแข็ง  เป็นแหล่งท่องเที่ยว

    “พร…	 ระริน	สิ้นทุกข์พบสุขสันต์
         ปี…	 เก่าพลันหมดไปใจสุขขี	
		 	 	 		 	ใหม่…	 ผ่านมาจงอุ่นอบพบสิ่งมี
	 	 	 			 	ใส่…	 โชคดีปีใหม่สดใสพลัน
	 	 	 			 	พาน…	 พบสิ่งแสนดีไม่มีหมอง
	 	 	 		 	จาก…	 พี่น้องร่วมใจในร้อยฝัน
	 	 	 		 	บ้าน…	 รวมรักถักถ้อยร้อยจำานรร
	 	 	 		 	สวน…	 สร้างสรรสิ่งดีปีใหม่เทอญ”



    วันที่ 21–22 ธันวาคม 2555 นายวิจักขณ์  อินทรสมบัติ 

นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านสวน  และประธานกองทุน ฯ

เทศบาลตำาบลบ้านสวนพร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่อสม. และตัวแทนผู้พิการ ได้

ออกเยี่ยมพี่น้องผู้พิการทั้ง 9 หมู่บ้าน ตามโครงการเพื่อน

เยี่ยมเพื่อนผู้พิการ ประจำาปี 2554 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

สร้างขวัญกำาลังใจ โดยการให้ความรู้ ทำาความเข้าใจกับ   

ผู้ดูแลคนพิการและคนพิการให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้พิการ

ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และมีกำาลังใจพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตด้วย

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น
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    วันที่ 20  ธันวาคม  2554  นายวิจักขณ์  อินทรสมบัติ 

นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านสวน เป็นประธานในพิธีเปิด 

โครงการจัดทำาแผนการดำาเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตำาบลบ้านสวน  ประจำาปี  2555 มี

นายสิทธิชัย  ชูประดิษฐ์ สาธารณสุขอำาเภอควนขนุน

เป็นวิทยากร ในเรื่อง “การปรับบทบาทอสม. จากบริการ 

ไปสู่การพัฒนาเพื่อสังคม” โดยอสม. และคณะกรรมการ

กองทุนฯ เทศบาลตำาบลบ้านสวน ร่วมกับ โรงพยาบาล    

ส่งเสริมสุขภาพดอนศาลา และบ้านปากคลอง

ต้องมีจุดหมายปลายทางในการทำางาน และมีบทบาทใน  

การเป็นผู้นำา  ในการนำาปัญหาที่ได้จากการประชาคมไปสู่

การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับพื้นที่ 

เป็นผู้นำาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของตนเองและ

สร้างพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ทั้งในงานส่งเสริมสุขภาพ   

ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเฝ้าระวัง

สุขภาพและคัดกรองผู้ป่วย สามารถรายงาน  เฝ้าระวัง

สงสัยในชุมชนได้ดี และเป็นผู้นำาในการดูแลสภาวะแวดล้อม     

รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสภาวะแวดล้อมของสังคม

จัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นกองทุนหลักประกัน

สุขภ�พ ประจำ�ปี 2555

เพื่อนเยี่ยมเพื่อนผู้พิก�ร



    วันที่ 29  ธันวาคม 2554  นายวิจักขณ์  อินทรสมบัติ 

นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านสวน พร้อมด้วยผู้บริหารฯ  สท. 

กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบ

อุทกภัย ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7

จุลสารบ้านสวนนิวส์ (๓) เว็ปไซต์ : http://www.bansuancity.go.th               E-mail : bansuan_city@hotmail.com

    วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2554  ทีมนักวิชาการของ

เทศบาลตำาบลบ้านสวนได้เข้าร่วมเวทีอบรมนักวิชาการ

ตำาบลเครือข่าย ภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อน

ตำาบลน่าอยู่กับตำาบลต้นยวน เป็นการขับเคลื่อนให้เทศบาล

ตำาบลบ้านสวนเป็นตำาบลสุขภาวะ และเป็นชุมชนเข้มแข็งที่

พึ่งตนเองได้

ติดต�มโครงก�รเพื่อนช่วยเพื่อน มอบถุงยังชีพ

     วันที่ 30 ธันวาคม 2554  นายวิจักขณ์  อินทรสมบัติ 

นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านสวน   ได้ดำาเนินรายการทาง 

สถานวิทยุชุมชนวัดเขาอ้อ ความถี่ 92 MHz. เป็นการพูดคุย

ถึงแนวคิด นโยบายต่างๆ ของเทศบาลตำาบลบ้านสวน เพื่อ

ให้ประชาชนในเขตเทศบาล

ตำาบลบ้านสวนและพื้นที่

ใกล้เคียง ได้รับฟัง รับทราบ

ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้

ร่วมแลกเปลี่ยนรับฟัง

เรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ

เทศบ�ลพบประช�ชน
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ประวัติวันขึ้นปีใหม่

    วันขึ้นปีใหม่ (Happy New Year) ตามพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำาว่า ปี หมายถึง เวลา

ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน และ เวลา 12 

เดือนตามสุริยคติ

    วันขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณีปีใหม่ของไทยสมัยอยุธยา และ

รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 ตอนต้น ถือวัน

ทางจันทรคติเป็นวันขึ้นปีใหม่ 

    ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ  ให้ใช้

พุทธศักราช  แทนรัตนโกสินทรศก ตั้งแต่ พ.ศ. 2455 และต่อมา

ใน พ.ศ. 2456  โปรดให้รวมพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์เถลิงศก

สงกรานต์ พระราชพิธีศรีสัจจปานกาลถือนำา้พระพิพัฒน์สัตยา

เข้าด้วยกันเรียกว่า พระราชพิธีตรุษสงกรานต์

    ในสมัยรัชกาลที่ 8 คณะผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ในพระ

ปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล 

ได้ประกาศให้ใช้ วันที่ 1 มกราคม เป็น วันขึ้นปีใหม่ เพราะวัน

ที่ 1 มกราคม ใกล้เคียงวันแรม 1 ค่ำา เดือนอ้าย เป็นการใช้               

ฤดูหนาวเริ่มต้นปีและเป็นการสอดคล้องตามจารีตประเพณี

โบราณของไทย ต้องตามคติแห่งพระบวรพุทธศาสนา และตรง

กับนานาประเทศ โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2484 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 31 เป็นต้นไป

    นำาม้ะพร้าว อ่อนเป็นที่รู้จักกันดีในนามของน้ำาเกลือแร่จาก

ธรรมชาติ (Mineral water) และถูกใช้เป็นเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่น 

มะพร้าวที่มีอายุประมาณหนึ่งเดือนมีน้ำาบรรจุอยู่ในผลประมาณ 

90% ซึ่งมีปริมาณของน้ำาต่อผล อยู่ในช่วง 400 – 465 ซีซี. เมื่อดื่ม

น้ำามะพร้าวอ่อนหนึ่งผลจะทำาให้ร่างกายได้รับปริมาณของวิตามินบี 

และวิตามินซีที่พอเพียงกับความต้องการของร่างกายต่อวันได้โดยไม่

ต้องหาเพิ่มจากแหล่งอื่น วิตามินเหล่านี่ ได้แก่ ไนอาซิน หรือวิตามิ

นบี 3, วิตามินบี 5 หรือกรดแพนโทเธนิค, ไบโอตินหรือวิตามิน H,  

Riboflavin หรือวิตามินบี 2, folic acid หรือวิตามินบี 9, thiamine 

pyridoxine

    น้ำามะพร้าวเป็นน้ำาผลไม้ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะมีแร่ธาตุ

สำาคัญต่อร่างกาย ได้แก่ โปรตีน น้ำาตาล แคลเซียม โปรแตสเซียม 

ฟอสฟอรัส และไขมันที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย แถม น้ำามะพร้าว

ยังเป็นผลไม้ที่ ไม่เหมือนใครตรงที่ มะพร้าวมีลำาต้นสูง จะออกดอก

เป็นผลมีน้ำาให้ได้ดื่มต้องผ่านการกลั่นกรองตามชั้นต่างๆ   มาแล้ว       

คนไทยจึงถือว่าน้ำามะพร้าวเป็นน้ำาบริสุทธิ์มีประโยชน์มากมาย  

สามารถดื่มเป็นยาระบาย แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้พิษ มีฤทธิ์

เป็นกลาง สามารถขับพยาธิ  และร่างกายสามารถดูดซึมกลูโคส จาก

น้ำามะพร้าวไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทำาให้ร่างกายสดชื่น

    ปัจจุบันองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาน้ำามะพร้าวอ่อนเป็นเครื่องดื่มชูกำาลังสำาหรับ

นักกีฬา(Sport Drink) อันเนื่องจากมีปริมาณเกลือแร่ที่สำาคัญสูง

    นอกจากนั้นในน้ำามะพร้าว กะทิ จะมีความแตกต่างจากน้ำามันอื่นๆ 

คือ ประกอบด้วยกรดไขมันที่มีจำานวนคาร์บอนน้อย มีน้ำาหนักโมเลกุล

ต่ำา กรดไขมันที่มีปริมาณมาก ได้แก่  กรดลอริก  กรดไมรีสติก  กรด

ปาล์มติก กรดโอเลอิก กรดไพรลิก กรดคาพริก และกรดสเตรียริก 

ซึ่งทั้ง 7 ชนิด เหมือนกรดไขมันที่มีในน้ำานมแม่ โดยเฉพาะ 

กรดลอริกมีสูง 50% ซึ่งน้ำานมแม่มีประมาณ 12%

    กรดลอริกเมื่อเข้าร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารชื่อ โมโนลอริน เป็น

สารปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ฆ่าเชื่อ สร้างภูมิต้านทานโรค ป้องกันเชื่อโรคได้

หลายชนิด เช่น เชื้อเบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อยีนต์ เชื่อโปรโตชัว และเชื้อ

ไวรัส เป็นต้นเหมือนยาฆ่าเชื่อและลดการอักเสพ นอกนั้นน้ำามะพร้าว

ยังมีวิตามินอีสูงมาก เพราะการทำาไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี จะ

ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดการเสื่อมของผิว หรือภายในร่างกาย 

น้ำามันมะพร้าวมีความหนืดต่ำาเมื่ออยู่ในปากจึงไม่รู้สึกว่าเป็นน้ำามันจึงดี

ต่อการอมอีกทั้งยังสามารถรักษาสุขภาพในช่องปากได้ดีมาก

สาระน่ารู้

ปาจรีย์ สุขแก้ว

      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำาบลบ้านสวนได้จัดทำา 

หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น  สำาหรับ 

ประชาชนทั่วไป  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  กลุ่มผู้พิการ   และกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์  ค้นหาข้อมูล

จากอินเตอร์เน็ตได้  และจะเปิดสอนหลักสูตรการใช้งาน

โปรแกรมต่างๆ ต่อไป เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนา

ศักยภาพในการประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าและยั่งยืนยิ่งขึ้น

      โดยท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้  ICT  ชุมชน  หรือที่สำานักปลัดเทศบาล   

ตำาบลบ้านสวน  ในวันจันทร์ - ศุกร์   

ในเวลาราชการ โทร. 0-7468-2548, 

หรือ 08-5168-1290.

ข่�วประช�สัมพันธ์

ข่าวสุขภาพ

( ข้อมูลจากหนังสือ วิทยาศาสตร์ การอาหาร ไขมัน และ

น้ำามัน โดยศาสตราจารย์ ดร.นิริยา  รัตนาปนนท์ ภาควิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตดอยคำา ) 


