
 ในวันที่ 12 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า ร่วมงาน
วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุม
อ าเภอแม่ลาว เนื่องจากวัน
ส าคัญนี้ตรงกับ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ คือ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม อันเป็น
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ
ด้วย โดยในปี 2560 
นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรง
พระราชทานค าขวัญวันแม่
แห่งชาติ มีใจความว่า...   

"สอนใหล้กู เรยีนรู ้สู ้

ปญัหา พฒันา ดว้ยตน จน

เตบิใหญ ่เพราะคนแกรง่ 

จะกา้ว ไดย้าวไกล เพือ่มา

เป็น ก าลงัไทย ให้

แข็งแรง"  

      ดอกมะลิ ถือวา่เป็นไมม้งคลท่ีมี
มาตั้งแต่โบราณ วา่กนัวา่ดอกไม้
ชนิดน้ีเป็นดอกไมป้ระจ าองคพ์ระ
นารายณ์ และยงัสามารถน าไปร้อย
เป็นพวงมาลยัซ่ึงถือเป็นวฒันะรรม
เก่าแก่และเป็นเอกลกัษณ์ประจ า
ชาติไทยได ้โดยใชเ้ป็นสัญลกัษณ์
แทนความรัก ความผกูพนัธ์

ระหวา่งแม่ – ลูกอีกดว้ย แต่หาก
เป็นดอกมะลิซอ้นก็สามารถน าไป
แจกนัประดบัตกแต่งใหเ้กิดความ
สวยงามได ้นอกจากนั้นยงัวา่กนัวา่ 
หากน าน ้าท่ีลอยดอกมะลิมาลา้ง
หนา้จะช่วยท าใหต้าสวา่ง หรือหาก
น าไปผสมอาหารก็จะช่วยใหมี้กล่ิน
หอม 

“ดอกมะลิ” จึงกลายสัญลกัษณ์หน่ึงท่ีมาพร้อมกบัเทศกาล “วนัแม่” ซ่ึงเป็น
วนัท่ีบรรดาลูกใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้ใหก้ าเนิดเป็นพิเศษ และดอกมะลิ ยงั
มีประมาณ 200 ชนิด มีถ่ินก าเนิดในพ้ืนท่ีเขตร้อนและก่ึงเขตร้อนในแถบ
ทวปียโุรป เอเชีย และแอฟริกา ลกัษณะดอกและกล่ินมีความแตกต่างกนั
ไปตามแต่ละชนิดหรือพนัธ์ุ 

ทราบแบบน้ีแลว้ รีบเตรียมหาดอกมะลิมาไหวแ้สดงความรักใหคุ้ณแม่กนั
นะคะ 

ขอ้มลูและภาพจาก wikipedia, mcp, dmc 

ดอกมะล ิสัญลกัษณ์ของวนัแม่ 

วนัแม่แห่งชาติ  ประจ าปี 2560 

ประจ าเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2560 
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จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4
http://www.mcp.ac.th/print_text.php?mm=22&sm=49&ssm=24&id=264
http://www.dmc.tv/
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จดหมายขา่วองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

โครงการปลูกป่าเพิม่พืน้ที่สีเขียว 

สร้างความร่มร่ืนและความสวยงามเป็นธรรมชาติ 

โดยไดป้ลูกตน้ราชพฤกษ ์จ านวน 520 ตน้ รวม

ระยะทางกว่า 7,000 เมตร ซ่ึงภาวะโลกร้อน ถือเป็น

หน่ึงในภยัธรรมชาติท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมาก

ข้ึนเร่ือยๆ การปลูกตน้ไมจึ้งเป็นการลดภาวะโลก

ร้อนอีกทางหน่ึง เพราะตน้ไมมี้คุณสมบติัต่างๆ อาทิ 

การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากบรรยากาศ 

ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงท่ี อีกทั้งยงัเป็นตวั

ปล่อยไอน ้ าสู่บรรยากาศและเพ่ิมความช้ืนในอากาศ

ไดอ้ยา่งดี และช่วยปกคลุมพ้ืนดินจากแสงแดดเป็น

การลดความร้อนของโลกอีกทางหน่ึง  

เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2560 องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัเชียงใหม่ จดัโครงการปลูกตน้ไมเ้พ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว ลดโลกร้อน ประจ าปี 2560 ณ พ้ืนท่ีสาธารณะ

บา้นตน้ม่วง หมู่ท่ี 3 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย  เพ่ือปลูกตน้ไมใ้ห้ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ให้กบัผืนดินและให้ทุกภาคส่วนไดต้ระหนกัเห็นถึง

การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือรักษาความชุ่มช้ืน ลดภาวะโลกร้อน 

 



 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า มักพบสนิมเหล็กใน
น้ าบาดาล น้ าที่มีสนิมเหล็กจะมีสีส้ม
แดงและมีกลิ่น เมื่อน ามาใช้ล้างก็จะท า
ให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนและเกิดคราบสนิม
ขึ้นกับเครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ท่ีใช้
พักน้ า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด าจ าเป็นต้องเจาะน้ า
บ่อบาดาลใต้ดินขึ้นมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ในน้ าบาดาลนั้นจะมีสาร
สนิมเหล็กและสารประกอบอื่น ๆ 

ปะปนอยู่มากมายส่งผลต่อสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนท าให้เกิดโรค ใน
อดีตที่ผ่านมามีประชาชนไม่มากนัก
สามารถติดตั้งเครื่องกรองน้ าเพ่ือกรอง
สนิมเหล็กดังกล่างได้ เนื่องจากเครื่อง
กรองและสารกรองยังมีราคาค่อนข้างสูง
เพราะต้องน าเข้าสารกรองต่างประเทศ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ก่อด า ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการผลิต
สารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครื่อง
กรองน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

โครงการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ า
และผลิตเครื่องกรองน้ าเพ่ือการอุปโภค
และบริโภค ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ทุก
พ้ืนที่ของประเทศไทย ปราศจากน้ าสนิม
เหล็ก ทั้งยังพัฒนาให้ชุมชนสามารถ
ผลิตน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อ
การบริโภคได้เอง 
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โครงการจัดระบบบริหารจัดการน ้าทั้งน ้าผวิดินและใต้ดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  

177 หมู่ท่ี 1 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย 

Microsoft  

ปรับปรุงบึงมกักะสัน และการใชห้ลกักลศาสตร์ดว้ยการใช้
เคร่ืองจกัรกลเติมออกซิเจนให้กบัน ้าเสียเพือ่ช่วยบ าบดัน ้า
เสียไดดี้ยิง่ข้ึน 

 การจัดการน า้เค็มและน า้กร่อย พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชด าริให้สร้างประตู
บงัคบัน ้าปิดกั้นปากแม่น ้า เพื่อป้องกนัมิให้น ้าเคม็ไหลเขา้
มาในพื้นท่ีเพาะปลกูและสามารถกกัเกบ็น ้าจืดไวใ้ชเ้พือ่เป็น
ประโยชน์ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อาทิ 
โครงการพฒันาลุ่มน ้าบางนรา อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จงัหวดันราธิวาส และโครงการพฒันาลุ่มน ้าปากพนงั อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เม่ือเราไดพ้ิจารณาถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ตาม

แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น

การสร้างกระบวนการบริหารจัดการน า้ท่ีครบวงจรตั้งแต่

ต้นน า้ถึงปลายน า้ ด้วยความเหมาะสมตามลกัษณะภูมิ

ประเทศท่ีแตกต่าง เพือ่ให้เกิดความสมดุลระหว่างสภาพ

 การบริหารจัดการน า้แล้ง โดยพระราชทาน
แนวพระราชด าริดา้นชลประทาน อาทิ การสร้างอ่างกกัเกบ็
น ้า การสร้างฝายทดน ้า และการขดุลอกหนองบึงท่ีต้ืนเขิน
ให้สามารถระบายน ้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมไปถึง
เพื่อกกัเกบ็น ้าเพื่อใชใ้นการเพาะปลูกไดต่้อไป 

 การบริหารจัดการน า้ท่วม ทรงมีแนว
พระราชด าริในการสร้างเข่ือนอเนกประสงคใ์นบริเวณพื้นท่ี
ลุ่มในภาคกลาง อาทิ เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จงัหวดัลพบุรี 
เข่ือนขนุด่านปราการชล จงัหวดันครนายก และการ
ปรับปรุงล าน ้าท่ีมีอยูเ่ดิมให้สามารถเพิ่มศกัยภาพการผนัน ้า
มากข้ึน อาทิ โครงการปรับปรุงคลองลดัโพธ์ิ อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการแกม้ลิง เพื่อส าหรับ
พกัมวลน ้าในฤดูน ้าหลากก่อนระบายลงสู่ทะเล เป็นตน้ 

 การจัดการน า้เสีย  ทรงพระราชทานแนว
พระราชด าริการจดัการน ้าเสียดว้ยวธีิการทางชีวภาพ ดว้ย
การใชน้ ้าดีไล่น ้าเสีย และการน าผกัตบชวามาเป็นส่วนช่วย
ในการบ าบดัน ้าเสีย ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการ

เศรษฐกิจ สังคมและวิถีของชุมชนในทุกมิติอย่างยัง่ยืน ดว้ย

น ้าพระราชหฤทยัท่ีทรงห่วงใยพสกนิกรให้สามารถอาศยัอยู่

บนผนืแผน่ดินไทยใตร่้มพระบารมีอยา่งร่มเยน็และย ัง่ยนื 

สืบไป 

โทรศพัท:์ 053-778011 

โทรสาร: 053-778225 

อีเมล: - 

     *** ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและบริหารจดัการน ้าและอุทกภยัแห่งชาติ 

Www.pakordum.go.
th 

"เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพยีบพร้อมโครงสร้างพืน้ฐาน 

ประชาปลอดโรค"  

การบริหารจดัการน า้.....ใต้ร่มพระบารม ี

กา้วเขา้สู่ฤดูฝนอยา่งเป็นทางการ ดว้ยการสงัเกตจากฝนท่ีเร่ิมตกชุกอยา่งต่อเน่ืองในช่วงพลบค ่าของ
ทุกวนั ส่ิงท่ีเรายงัพบเห็นไดน้อกเหนือจากเมลด็ฝนท่ีเขา้มาสัมผสักบัตวัเรา กคื็อความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบการสภาวะน ้าท่วมขงับริเวณพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ แต่กย็งันบัวา่
ปัญหาดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนในระยะเวลาอนัสั้นและไม่รุนแรงมาก เพราะดว้ยสายพระเนตรและพระ
อจัฉริยภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ท่ีทรงพระราชทานแนวพระราชด าริในดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้าท่ีทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย 

เม่ือเราไดศึ้กษาถึงการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั จึงสามารถสรุปถึงหลกัของการบริหารจัดการน า้เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนว

พระราชด าริ อันประกอบด้วยการบริหารจัดการน า้แล้ง การบริหารจัดการน า้ท่วม การจัดการน า้เสีย 

การจัดการน า้เค็มและน า้กร่อย ซ่ึงเราสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 


