
จุลสารบ้านสวนนิวส์
เทศบาลตำาบลบ้านสวน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔

๘๕  หมู่ที่  ๔  ตำาบลมะกอกเหนือ  อำาเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๕๐

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

วิสัยทัศน์ :  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจยั่งยืน  ฟื้นฟูวัฒนธรรม  นำาชุมชนเข้มแข็ง  เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เทศบาลตำาบลบ้านสวน ได้ทำาข้อตกลง (MOU)

จ.สุราษฎร์ธานี โดยแกนนำาชุมชน 30 คน

เข้าร่วมโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน

ขับเคลื่อนตำาบลน่าอยู่ กับอบต. ต้นยวน



จุลสารบ้านสวนนิวส์ (๒)

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนตำาบล

สุขภาวะ กับอบต. ต้นยวน

พิธีกรรมตักน้ำาและเสกน้ำาพระพุทธมนต์

ศักดิ์สิทธิ์

โครงการแคมป์วัยใส ใส่ใจสุขภาพและ     

สิ่งแวดล้อม

       เทศบาลตำาบลบ้านสวนเข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

ขับเคลื่อนตำาบลน่าอยู่โดยให้แกนนำา พี่น้องประชาชนในเขต

เทศบาลตำาบลบ้านสวน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ องค์การ 

บริหารส่วนตำาบลต้นยวน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่    

๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

ทะเลน้อย อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

     เทศบาลตำาบลบ้านสวนร่วมกับจังหวัดพัทลุง และอำาเภอ

ควนขนุน ได้กำาหนดจัดพิธีกรรมตักน้ำา และเสกน้ำาพระพุทธ

มนต์ จากแหล่งน้ำาศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ใน

วันศุกร์ที่  ๑๔  ตุลาคม 

๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐ 

น. ณ สระน้ำาศักดิ์สิทธิ์ 

วัดดอนศาลา  หมู่ที่  ๘  ตำาบลมะกอกเหนือ  อำาเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง

     ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

เทศบาลตำาบลบ้านสวน ร่วมกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลบ้านดอนศาลา โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านปาก - 

คลอง และสำานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดพัทลุง  ได้นำานักเรียนในเขตเทศบาล ได้แก่  โรงเรียน  

วัดบ้านสวน  โรงเรียนวัดดอนศาลา  โรงเรียนวัดเขาอ้อ  และ 

โรงเรียนวัดประดู่เรียง จำานวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมจัดกิจกรรม

ตามโครงการแคมป์วัยใส  ใส่ใจสุขภาพ  และส่ิงแวดล้อม  ณ 

สถานีพัฒนา และส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย ตำาบล
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จุลสารบ้านสวนนิวส์ (๓)

ทอดกฐินสามัคคี

งานประเพณีแข่งโพน-ลากพระประจำาปี ๕๔

การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

ไข้เลือดออก

     เทศบาลตำาบลบ้านสวน  โดยนายวิจักขณ์  อินทรสมบัติ 

คณะผู้บริหาร  พนักงาน และประชาชน  ร่วมทอดกฐินสามัคคี  

ณ วัดมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในวันเสาร์ที่  ๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นจำานวน เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

     ตามที่ได้เกิดโรคไข้เลือดออกขึ้นในหมู่ที่ ๕ ทางเทศบาล

ตำาบลบ้านสวน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้าน ปาก

คลองได้ดำาเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่

ค่ายโพนผาแต้ม ผู้ตีโพน คือ นายพลากร  อุ่นเสียม

๒.) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ โพนขนาดเล็ก คือ โพนลูกตาล 

ค่ายโพนลูกตาล ผู้ตีโพน คือ นายณัฐพงศ์  จิตมะแส

๓.) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ โพนขนาดเล็ก คือ โพนอันดามัน

ค่ายโพนแพรดำา ผู้ตีโพน คือ 

นายนัฐพล  เพชรทองขาว

๔.) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

โพนขนาดใหญ่ คือ โพน

เจ้าแม่เขาดิน ค่ายโพนแพรดำา 

ผู้ตีโพน คือ นายพงศ์พันธ์ สุวรรณพิทักษ์

๕.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โพนขนาดใหญ่ คือ โพน

                                 แพรดำา ค่ายโพนแพรดำา ผู้ตีโพน

                                 คือ นายภานุพงศ์ ทองเกิดอินทร์

                                 ๖.) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ผู้ตี 

                                 โพนสวยงาม และลีลา คือ 

                                 เด็กหญิงจิตสุภา นากมะโน(มาย)

ค่ายโพนแพรดำา.

     งานแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทาน เริ่มทำาการแข่งขันตั้งแต่ 

วันที่ ๓๑ กันยายน - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีการแข่งขันทั้งหมด 

๑๖ คืน  จำานวน  ๘ สนาม และได้แบ่งโพนออกเป็นรุ่นจำานวน  

๔ รุ่น ประกอบด้วย ๑.) โพนเล็ก เยาวชน   (ไม่เกิน ๑๕ ปี) 

๒.) โพนขนาดเล็กประชาชน  ๓.) โพนขนาดกลาง ๔.) โพน

ขนาดใหญ่

                                               แต่ละคืน แต่ละรุ่น

                                               แต่ละสนามคัดโพน

                                               เหลือ ๔ ลูก เพื่อ 

                                               เข้าไปชิงถ้วย

                                               พระราชทาน หน้า

                                               เทศบาลเมืองพัทลุง

                                                    ทางเทศบาล

ตำาบลบ้านสวนได้ส่งค่ายโพนทำาการแข่งขัน จำานวน ๓ ค่าย

๑.) ค่ายโพนลูกตาล (นายไพรัส  ดำาด้วง หัวหน้าค่าย)

๒.) ค่ายโพนแพรดำา (นายประชีพ  นวลมะโน หัวหน้าค่าย)

๓.) ค่ายโพนผาแต้ม (นายจำารัส  เกลี้ยงมาก หัวหน้าค่าย)

ทั้ง ๓ ค่ายได้รับรางวัล ดังนี้

๑.) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โพนขนาดเล็ก คือ โพนร้อยชิง 
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ระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชน โดย

การช่วยกันทำาลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำายุงลาย และป้องกัน 

อย่าให้ยุงกัด

สาระน่ารู้

ระวังภัย! โรคที่มากับน้ำาท่วม

     เนื่องจากช่วงนี้ในหลายจังหวัดของภาคใต้อยู่ในช่วงหน้าฝน อาจ

จะทำาให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน ทำาให้พี่น้องประชาชนใน

ตำาบลมะกอกเหนือ ได้รับความเดือนร้อนหรือมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้น

ทำาให้ต้องดูแลร่างกาย และคนในครอบครัว เพื่อป้องกันโรคที่จะมากับ

น้ำาที่ท่วมในช่วงนี้ได้ โดยโรคที่ต้องระวังในช่วงนี้ คือ 

     - โรคไข้เลือดออก                                                           

     เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ มักพบในเด็กระบาด 

ในฤดูฝน ผู้ป่วยจะมีไข้สูงประมาณ 2-7 วัน เบื่ออาหาร  และอาเจียน

     วิธีการป้องกัน อย่าให้ยุงกัด ใช้ยาทา หรือยาจุดกันยุง ทำาลายแห่ง

น้ำาที่วางไข่ของยุงลาย

     - โรคตาแดง  

     สาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส มักจะติดต่อ

ทางมือ จะมีอาการ ระคายเคืองตา ปวดตา น้ำาตาไหล

     วิธีป้องกัน ถ้ามีฝุ่นระอองหรือน้ำาสกปรกเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำา

สะอาดทันที

     - โรคฉี่หนู หรือ “เลปโตสไปโรสิส” 

     โรคที่ติดต่อได้จากสัตว์สู่คน มีหนูเป็นตัวแพร่โรค โดยเชื้อจะออก

มากับปัสสาวะสัตว์แล้วปนเปื้อนอยู่ในน้ำาท่วมขัง หากผู้ที่มีบาดแผลก็

สามารถติดเชื้อได้

     วิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำา ถ้ามีปาดแผลต้องป้องกันไม่ให้

แผลโดนน้ำาหรือใส่รองเท้าบูต และหากจำาเป็นต้องเดินลุยน้ำาให้ล้างด้วย

น้ำาสะอาดและสบู่แล้วเช็ดให้แห้งโดยเร็ว

ปาจรีย์ สุขแก้ว


