จดหมายข่าวองค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ าก่อดา
วันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2560
ในวันที่ 12 สิงหาคม
พระบรมราชินีนาถ ทรง
พ.ศ.2560 องค์การบริหาร พระราชทานคาขวัญวันแม่
ส่วนตาบลป่าก่อดา ร่วมงาน แห่งชาติ มีใจความว่า...
วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุม "สอนให้ลกู เรียนรู ้ สู ้
อาเภอแม่ลาว เนื่องจากวัน ปัญหา พ ัฒนา ด้วยตน จน
เติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง
สาคัญนี้ตรงกับ วันเฉลิมพระ จะก้าว ได้ยาวไกล เพือ่ มา
ชนมพรรษาของสมเด็จพระ เป็น กาล ังไทย ให้
แข็ งแรง"
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ คือ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม อันเป็น
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ
ด้วย โดยในปี 2560
นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ดอกมะลิ สั ญลักษณ์ ของวันแม่
ดอกมะลิ ถือว่าเป็ นไม้มงคลที่มี
มาตั้งแต่โบราณ ว่ากันว่าดอกไม้
ชนิดนี้เป็ นดอกไม้ประจาองค์พระ
นารายณ์ และยังสามารถนาไปร้อย
เป็ นพวงมาลัยซึ่งถือเป็ นวัฒนะรรม
เก่าแก่และเป็ นเอกลักษณ์ประจา
ชาติไทยได้ โดยใช้เป็ นสัญลักษณ์
แทนความรัก ความผูกพันธ์

ระหว่างแม่ – ลูกอีกด้วย แต่หาก
เป็ นดอกมะลิซอ้ นก็สามารถนาไป
แจกันประดับตกแต่งให้เกิดความ
สวยงามได้ นอกจากนั้นยังว่ากันว่า
หากนาน้ าที่ลอยดอกมะลิมาล้าง
หน้าจะช่วยทาให้ตาสว่าง หรื อหาก
นาไปผสมอาหารก็จะช่วยให้มีกลิ่น
หอม
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ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560



“ดอกมะลิ” จึงกลายสัญลักษณ์หนึ่งที่มาพร้อมกับเทศกาล “วันแม่” ซึ่งเป็ น
วันที่บรรดาลูกให้ความสาคัญกับผูท้ ี่ให้กาเนิดเป็ นพิเศษ และดอกมะลิ ยัง
มีประมาณ 200 ชนิด มีถิ่นกาเนิดในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในแถบ
ทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริ กา ลักษณะดอกและกลิ่นมีความแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละชนิดหรื อพันธุ์
ทราบแบบนี้แล้ว รี บเตรี ยมหาดอกมะลิมาไหว้แสดงความรักให้คุณแม่กนั
นะคะ
ข้อมูลและภาพจาก wikipedia, mcp, dmc

โครงการปลูกป่ าเพิม่ พืน้ ที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 12 สิ งหาคม 2560 องค์การบริ หารส่ วน

สร้างความร่ มรื่ นและความสวยงามเป็ นธรรมชาติ

ปล่อยไอน้ าสู่ บรรยากาศและเพิ่มความชื้นในอากาศ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี

โดยได้ปลูกต้นราชพฤกษ์ จานวน 520 ต้น รวม

ได้อย่างดี และช่วยปกคลุมพื้นดินจากแสงแดดเป็ น

เขียว ลดโลกร้อน ประจาปี 2560 ณ พื้นที่สาธารณะ

ระยะทางกว่า 7,000 เมตร ซึ่ งภาวะโลกร้อน ถือเป็ น

การลดความร้อนของโลกอีกทางหนึ่ ง

บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 3 ต.ป่ าก่อดา อ.แม่ลาว จ.

หนึ่งในภัยธรรมชาติที่นบั วันจะทวีความรุ นแรงมาก

เชียงราย เพื่อปลูกต้นไม้ให้ช่วยลดภาวะโลกร้อน
ให้กบั ผืนดินและให้ทุกภาคส่ วนได้ตระหนักเห็นถึง

ขึ้นเรื่ อยๆ การปลูกต้นไม้จึงเป็ นการลดภาวะโลก
ร้อนอีกทางหนึ่ง เพราะต้นไม้มีคุณสมบัติตา่ งๆ อาทิ

การอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

การดูดซึ มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ

สิ่ งแวดล้อม เพื่อรักษาความชุ่มชื้น ลดภาวะโลกร้อน

ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ อีกทั้งยังเป็ นตัว

หน้ า 2

จดหมายข่าวองค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าก่อดา

โครงการจัดระบบบริหารจัดการน้าทั้งน้าผิวดินและใต้ ดิน ประจาปี งบประมาณ 2560
ในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่าก่อดา มักพบสนิมเหล็กใน
น้าบาดาล น้าที่มีสนิมเหล็กจะมีสีส้ม
แดงและมีกลิ่น เมื่อนามาใช้ล้างก็จะทา
ให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนและเกิดคราบสนิม
ขึ้นกับเครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้
พักน้า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่าก่อดาจาเป็นต้องเจาะน้า
บ่อบาดาลใต้ดินขึ้นมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ในน้าบาดาลนั้นจะมีสาร
สนิมเหล็กและสารประกอบอื่น ๆ
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ปะปนอยู่มากมายส่งผลต่อสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนทาให้เกิดโรค ใน
อดีตที่ผ่านมามีประชาชนไม่มากนัก
สามารถติดตั้งเครื่องกรองน้าเพื่อกรอง
สนิมเหล็กดังกล่างได้ เนื่องจากเครื่อง
กรองและสารกรองยังมีราคาค่อนข้างสูง
เพราะต้องนาเข้าสารกรองต่างประเทศ

โครงการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้า
และผลิตเครื่องกรองน้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ทุก
พื้นที่ของประเทศไทย ปราศจากน้าสนิม
เหล็ก ทั้งยังพัฒนาให้ชุมชนสามารถ
ผลิตน้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อ
การบริโภคได้เอง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่า
ก่อดา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญการผลิต
สารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครื่อง
กรองน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

หน้ า 3

Microsoft

177 หมู่ที่ 1 ต.ป่ าก่อดา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย
โทรศัพท์: 053-778011
โทรสาร: 053-778225
อีเมล: "เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้ มแข็ง เพียบพร้ อมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ประชาปลอดโรค"

การบริหารจัดการนา้ .....ใต้ ร่มพระบารมี
ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็ นทางการ ด้วยการสังเกตจากฝนที่เริ่ มตกชุกอย่างต่อเนื่องในช่วงพลบค่าของ
ทุกวัน สิ่ งที่เรายังพบเห็นได้นอกเหนือจากเมล็ดฝนที่เข้ามาสัมผัสกับตัวเรา ก็คือความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสภาวะน้ าท่วมขังบริ เวณพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ แต่กย็ งั นับว่า
ปั ญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นและไม่รุนแรงมาก เพราะด้วยสายพระเนตรและพระ
อัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดาริ ในด้านการ
บริ หารจัดการทรัพยากรน้ าที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
เมื่อเราได้ศกึ ษาถึงการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า ตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั จึงสามารถสรุ ปถึงหลักของการบริหารจัดการนา้ เพือ่ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดตามแนว
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พระราชดาริ อันประกอบด้วยการบริหารจัดการนา้ แล้ง การบริหารจัดการนา้ ท่ วม การจัดการนา้ เสีย
การจัดการนา้ เค็มและนา้ กร่ อย ซึ่ งเราสามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้

องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลป่ าก่ อ ดา

*** ที่มา : สานักงานนโยบายและบริ หารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่ งชาติ
การบริ หารจัดการนา้ แล้ง โดยพระราชทาน
แนวพระราชดาริ ดา้ นชลประทาน อาทิ การสร้างอ่างกักเก็บ
น้ า การสร้างฝายทดน้ า และการขุดลอกหนองบึงที่ต้นื เขิน
ให้สามารถระบายน้ าให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึง
เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในการเพาะปลูกได้ต่อไป
การบริ หารจัดการนา้ ท่ วม ทรงมีแนว
พระราชดาริ ในการสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในบริ เวณพื้นที่
ลุ่มในภาคกลาง อาทิ เขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์ จังหวัดลพบุรี
เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และการ
ปรับปรุ งลาน้ าที่มีอยูเ่ ดิมให้สามารถเพิ่มศักยภาพการผันน้ า
มากขึ้น อาทิ โครงการปรับปรุ งคลองลัดโพธิ์ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการแก้มลิง เพื่อสาหรับ
พักมวลน้ าในฤดูน้ าหลากก่อนระบายลงสู่ ทะเล เป็ นต้น
การจัดการนา้ เสี ย ทรงพระราชทานแนว
พระราชดาริ การจัดการน้ าเสี ยด้วยวิธีการทางชีวภาพ ด้วย
การใช้น้ าดีไล่น้ าเสี ย และการนาผักตบชวามาเป็ นส่ วนช่วย
ในการบาบัดน้ าเสี ย ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการ

ปรับปรุ งบึงมักกะสัน และการใช้หลักกลศาสตร์ ดว้ ยการใช้
เครื่ องจักรกลเติมออกซิ เจนให้กบั น้ าเสี ยเพือ่ ช่วยบาบัดน้ า
เสี ยได้ดียงิ่ ขึ้น
การจัดการนา้ เค็มและนา้ กร่ อย พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดาริ ให้สร้างประตู
บังคับน้ าปิ ดกั้นปากแม่น้ า เพื่อป้ องกันมิให้น้ าเค็มไหลเข้า
มาในพื้นที่เพาะปลูกและสามารถกักเก็บน้ าจืดไว้ใช้เพือ่ เป็ น
ประโยชน์ในการเกษตรและการอุปโภคบริ โภค อาทิ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ าบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดนราธิวาส และโครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เมื่อเราได้พิจารณาถึงการบริ หารจัดการทรั พยากรนา้ ตาม
แนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็ น
การสร้ างกระบวนการบริหารจัดการนา้ ที่ครบวงจรตั้งแต่
ต้ นนา้ ถึงปลายนา้ ด้ วยความเหมาะสมตามลักษณะภูมิ
ประเทศที่แตกต่ าง เพือ่ ให้ เกิดความสมดุลระหว่ างสภาพ

เศรษฐกิจ สังคมและวิถีของชุมชนในทุกมิติอย่ างยัง่ ยืน ด้วย
น้ าพระราชหฤทัยที่ทรงห่ วงใยพสกนิกรให้สามารถอาศัยอยู่
บนผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีอย่างร่ มเย็นและยัง่ ยืน
สื บไป

