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ประเด็นที่นาสนใจ
เปนพิเศษ:
 ประวัติวันปยมหาราช
 อันตรายจากอาหาร
ปงยาง

"ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น
เพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของตัวโดยไมมองไมแลคนอืน่
งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกัน
จะตองเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแตละคนจะตองมีความรูถึงงาน
ของผูอื่นแลวชวยกันทํา"
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533

ภายในฉบับนี:้
กิจกรรม
2
โครงการรณรงคสงเสริม
ใหความรูการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน ประจําป
งบประมาณ 2558
กิจกรรม
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา

2

กิจกรรม
โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

3

กิจกรรม
เขาพรรษาเขาถึงธรรม

4

สุภาษิตสอนใจ

9

พบกัน เปน ประจําสํ าหรับจดหมายขาวองคการบริห ารสว นตํา บลดีหลวง ซึ่งคณะ
ผูจัดทําจดหมายขาวมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดนําเสนอขาวสารรวมถึงกิจกรรมตางๆ ไป
ยังทุกทาน สําหรับ จดหมายขาว ฉบับเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 มีอะไรบาง ขอเชิญ
ติดตามอานไดเลยคะ

เ มื่ อ วั น ที่ 1 0 กั น ย า ย น
2558 องคการบริหารส วนตํา บล
ดี ห ลวง ได จั ด ทํ า โครงการรณรงค
สงเสริมใหความรูการคัดแยกขยะใน
ครั ว เรื อ น ประจํ า ป ง บประมาณ
2558

จดหมายข า ว อบต.ดี ห ลวง

หน า 2

โดยมีวัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนไดรับความรูและเขาใจการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน
- เพื่อกระตุน ใหประชาชน และชุมชนไดตระหนักและ
รับรูถึงความจําเปนในการคัดแยกขยะและการใช
ประโยชนจากขยะมูลฝอย
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สํานักงานสิ่งแวดลอม

วิทยากร จาก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ดังนี้
ภาคที่ 16 ไดตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองชาง หมูที่ 1
1. นายจรงค มะสัน
ตําบลดี หลวง อํ าเภอสทิงพระ จั งหวัด สงขลา เพื่อหา
ตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
สาเหตุของปญหาน้ําเสีย
2. น.ส.ชัชชญา เหมรัตน
ตําแหนง เจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน
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เมื่อวันที่ 16-19 กันยายน 2558 องคการบริหาร
ส ว นตํ า บลดี ห ลวง ได ดํ า เนิ น การพ น หมอกควั น ในบ า น
ผูปวยด วยโรคไขเลือ ดออกและบา นประชาชนในละแวก
ใกล เ คีย งรั ศ มี 100 เมตรจากบ า นผูป ว ย เพื่อ เป น การ
ป อ งกั น การแพรข ยายพั น ธุ ข องยุ ง ลาย และปอ งกัน โรค
ไขเลือดออก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 องคการบริหารสวนตําบลดีหลวง ไดจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกั บ
คอมพิวเตอร หลักสูตร การใชงานโปรแกรมชุด Microsoft ofﬁce สําหรับการทํางานและการใชงาน Internet เบื้องตน
ประจําปงบประมาณ 2558 โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดีหลวง เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูรว มกัน และนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตน
สังคม และชุมชนได

หน า 4

จดหมายข า ว อบต.ดี ห ลวง
วิทยากรจาก วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ

อาจารย สุปรีดา สังวาลย แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ

อบต.ดีหลวง ไดจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา (กิจกรรมเขาพรรษาเขาถึงธรรม)

 อันตรายจากอาหารปงยาง 
สําหรับอาหารปง ยางนั้น เปนการใชความรอนผานเขาสูกลามเนือ้ ที่อยูในเนือ้ แดงของเปด เนื้อวัว ไก
หรืออาหารทะเล ทําใหเกิดสารกอมะเร็งที่เรียกวา Heterocycllc amlnes: HCAs และ Polycyclic aromatic hydrocarbnos: PAHs ซึ่งสารดังกลาวสามารถทําลาย DNA ที่อยูในรางกาย ทําใหมีผลกับการเกิดมะเร็งของลําไสใหญ
และกระเพาะ และสารเหลานีก้ ็ยังสามารถซึมผานกระแสเลือกเขาไปสูเนือ้ เยื่ออื่น ๆ ไดอีก

สําหรับผูท ี่ช่นื ชอบ หรือเปนแฟนพันธุแทของอาหารปง ยางนั้น ควรจะปรุงดวยวิธีที่ปลอดภัย คือ ใช
อุณหภูมิที่ต่ํา ยกเนือ้ สัตวที่ใชยางใหสูงกวาไฟเพิ่มขึ้น พยายามพลิกเนือ้ บอยๆ ทาน้ํามันหรือเนยลงไปกอนที่จะทํา
การยาง เปนการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได อีกวิธีหนึ่ง คือ การเลือกนําเนือ้ ปลามายางแทนเนื้อหมู หรือ
เนือ้ วัว
ที่มา : http://www.ezythaicooking.com/food_and_drink_information/grilled_food.html คนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ป ท่ี 5 ฉบั บ ที่ 1

หน า 5

สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ งานสวัสดิการสังคม สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โทร 074-536604 โทรสาร 074-486422

จดหมายข า ว อบต.ดี ห ลวง

หน า 6

ประวัติวันปยมหาราช 23 ตุลาคม
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทําใหปวงชนชาวไทยไดเปนไทมาจวบจนทุก
วันนี้
ในรัชสมัยของพระองค สยามประเทศไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สรางความวัฒนา
ใหกับชาติเปนจํานวนมาก ไมวา จะเปน การไฟฟา การไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท
ฯลฯ ดวยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกใหเกิดแกประชาชน ทวยราษฎรทั้งปวง
จึงนอมใจแสดงความจงรักภักดี ดวยการถวายพระนามวา "พระปยมหาราช" หรือ
พระพุทธเจาหลวง และกําหนดใหทุกวันที่ 23 ตุลาคม เปน วันปยมหาราช

ความเปนมาของวันปยมหาราช

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวั รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ไดเกิดเหตุการณที่สรางความเศราโศก
ใหกับประเทศไทยครั้งใหญหลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เนื่อง
ดวยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนกษัตริยที่เปนที่เคารพรักของ
ทวยราษฎร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบานเมือง
และพระราชทานความรมเย็นเปนสุขแกชนทุกหมูเ หลา
ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการไดประกาศใหวันที่
23 ตุลาคม ซึ่งเปนวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนวันที่ระลึกสําคัญของชาติ
เรียกวา "วันปยมหาราช" และกําหนดใหเปนวันหยุดราชการ
เจาหนาที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งตอมาเปน "กรุงเทพมหานคร" รวมดวยกระทรวงวัง ซึ่งตอมาเปน "สํานัก
พระราชวัง" ไดจัดตกแตงพระบรมราชานุสาวรียตั้งราชวัติฉัตร 5 ชัน้ ประดับโคมไฟ ทอดเครื่องราชสักการะที่
หนาพระบรมราชานุสาวรียตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล วันปยมหาราช ครั้งแรกเกิดขึ้นถัดจากปที่ไดถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายแลวเสด็จฯ ไปถวายพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่พระบรม
ราชานุสาวรีย
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พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจที่สําคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว อาทิเชน
1.การเลิกทาส เปนพระราชกรณียกิจอันสําคัญยิ่ง ที่ทําใหพระองคทรงไดรับพระ
สมัญญาวา "สมเด็จพระปยมหาราช"
ดวยพระองคทรงเห็นวา มีทาสในแผนดินเปนจํานวนมาก และลูกทาสในเรือนเบีย้ จะสืบตอการเปนทาสไปจนรุน
ลูกรุนหลานอยางไมมีที่สนิ้ สุด ถาไมมเี งินมาไถตัวเองแลว ตองเปนทาสไปตลอดชีวิต พระองคจึงทรงมีพระทัย
แนวแนวา จะตองเลิกทาสใหสําเร็จ แมจะเปนเรื่องยากลําบาก เพราะทาสมีมาตัง้ แตสมัยโบราณ อีกทั้งเจานายที่
เปนใหญในสมัยนั้นมักมีขารับใช เมื่อไมมีทาส บุคคลเหลานีอ้ าจจะไมพอใจและกอใหเกิดความวุน วายขึน้
เหมือนกับที่เกิดขึน้ ในตางประเทศมาแลว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ จึงตราพระราชบัญญัติขึ้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2417 ใหมี
ผลยอนหลังไปถึงปที่พระองคเสด็จขึน้ เสวยราชสมบัติ มีบัญญัติวา ลูกทาสซึ่งเกิดเมื่อปมะโรง พ.ศ.2411 ใหมี
สิทธิไดลดคาตัวทุกป และพอครบอายุ 21 ปก็ใหขาดจากความเปนทาสทั้งชายและหญิงจากนั้นใน พ.ศ.2448
จึงไดออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แทจริงขึ้น เรียกวา "พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124" (พ.ศ.2448)
เลิกลูกทาสในเรือนเบี้ยอยางเด็ดขาด เด็กที่เกิดจากทาส ไมตองเปนทาสอีกตอไป และการซื้อขายทาสเปน
โทษทางอาญา สวนผูท ี่เปนทาสอยูแลว ใหนายเงินลดคาตัวใหเดือนละ 4 บาท จนกวาจะหมด
ดวยพระปรีชาสามารถของพระองคทาน ในเวลาเพียง 30 ปเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไปโดยไมเกิด
การนองเลือดเหมือนกับประเทศอื่นๆ
2. การปฏิรูประบบราชการ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราระเบียบการปกครองขึน้
ใหม แยกหนวยราชการออกเปนกรมกองตางๆ มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับคดีความที่ตองตัดสินตางๆ , กระทรวงโยธาธิ
การ มีหนาที่ดูแลตรวจตราการกอสราง การทําถนน ขุดลอกคูคลอง งานที่เกี่ยวกับการกอสราง และกระทรวงการ
ตางประเทศ มีหนาที่ดูแลงานที่เกี่ยวของกับการตางประเทศ

3.การสาธารณูปโภค
การประปา ทรงใหกักเก็บน้ําจากแมน้ําเชียงรากนอย จังหวัดปทุมธานี และขุดคลองเพื่อสงน้ําเขามายังสามเสน
พรอมทั้งฝงทอเอกติดตั้งอุปกรณสําหรับการทําน้ําประปาขึน้ ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2452

จดหมายข า ว อบต.ดี ห ลวง
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การคมนาคม วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินไปขุดดินกอพระฤกษ เพื่อประเดิมการสรางทาง
รถไฟไปนครราชสีมา แตทรงเปดทางรถไฟกรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยากอน จึง
นับวาเสนทางรถไฟสายนีเ้ ปนทางรถไฟแหงแรกของไทย
นอกจากนีไ้ ดโปรดเกลาฯ ใหสรางสะพาน และถนนอีกมากมาย คือ ถนนเยาวราช
ถนนราชดําเนินกลาง ถนนราชดําเนินนอก ถนนดินสอ ถนนบูรพา ถนนอุณากรรณ
เปนตน และโปรดใหขุดคลองตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางคมนาคม และสงเสริมการ
เพาะปลูก
การสาธารณสุขเนื่องจากการรักษาแบบยากลางบานไมสามารถชวยคนไดอยาง
ทันทวงที จึงพระราชทานทรัพยสวนพระองคจํานวน 200 ชั่ง โปรดเกลาฯ ใหสราง
โรงพยาบาลวังหลัง ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน "โรงพยาบาลศิรริ าช" เปดทําการรักษา
ประชาชนเปนครั้งแรกเมื่อ 26 เมษายน พ.ศ.2431
การไฟฟา พระองคทรงมอบหมายใหกรมหมื่นไวยวรนาถ เปนแมงานในการกอสราง
โรงไฟฟา เพื่อผลิตกระแสไฟฟา และสามารถจายกระแสไฟฟาใหกับประชาชนครั้ง
แรกเมื่อป พ.ศ.2433
การไปรษณีย โปรดใหเริ่มจัดขึ้นในป พ.ศ.2424 รวมอยูในกรมโทรเลข ซึ่งไดจัดขึน้
ตั้งแต พ.ศ.2412 โดยโทรเลขสายแรกคือ ระหวางจังหวัดพระนคร
(กรุงเทพมหานคร) กับจังหวัดสมุทรปราการ
4. การเสด็จประภาส
การเสด็จประพาสเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญอันหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โดยหลังจากเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสแลว ก็ไดเสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้ง ในป พ.ศ.2440 ครั้งหนึ่ง และในป
พ.ศ. 2450 อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ ในยุโรป ตลอดจนประเทศฝรั่งเศส
ดวย อีกทั้งยังไดทรงเลือกสรรเอาแบบแผนขนบธรรมเนียมอันดีในดินแดนเหลานั้นมาปรับปรุงในประเทศให
เจริญขึน้
5. การศึกษา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นความสําคัญของการศึกษา จึงโปรดใหสรางโรงเรียนหลวงขึ้นใน
พระบรมมหาราชวัง คือ "โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก" กอนจะเปลี่ยนชื่อเปน"โรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบ" ตอมาโปรดใหตงั้ โรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้นเปนแหงแรก คือ"โรงเรียนวัดมหรรณพาราม" และในที่สุด
ไดโปรดใหจัดตั้งกระทรวงธรรมการขึน้ เมื่อป พ.ศ.2435 (ปจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อดูแลเรื่อง
การศึกษาและการศาสนา

ป ท่ี 5 ฉบั บ ที่ 1
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6.การปกปองประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน
เนื่องจากลัทธิจักรวรรดินิยมไดแผอิทธิพลเขามาตัง้ แตปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใชปรีชาสามารถอยางสุดพระกําลังที่จะรักษาประเทศชาติใหรอดพน
จากวิกฤติการณ ถึงแมวาจะตองสูญเสียดินแดนบางสวนไปก็ตาม โดยดินแดนที่ตอ งเสียใหกับตางชาติ ไดแก
พ.ศ.2431 เสียดินแดนในแควนสิบสองจุไทย
พ.ศ.2436 เสียดินแดนฝงซายของแมน้ําโขง ใหฝรั่งเศส และฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีไว
พ.ศ.2447 เสียดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขงใหฝรั่งเศส เพื่อแลกกับเมืองจันทบุรี แตฝรั่งเศสไดยึดตราดไวแทน
พ.ศ.2449 เสียดินแดนที่เมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ ใหฝรั่งเศส เพื่อแลกกับตราด และเกาะ
ทั้งหลาย แตการเสียดินแดนครั้งสุดทายนี้ไทยก็ไดประโยชนอยูบาง คือฝรั่งเศสยอมยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ยอมใหศาลไทยมีสิทธิที่จะชําระคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นแกชาวฝรั่งเศส ไมตองไปขึ้นศาลกงสุลเหมือนแตกอ น
สวนทางดานอังกฤษ ประเทศไทยไดเปดการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษ รวมถึงเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดวย
ใน พ.ศ.2454 อังกฤษจึงยอมตกลงใหชาวอังกฤษ หรือคนในบังคับอังกฤษมาขึ้นศาลไทย และยอมใหไทยกูเงินจาก
อังกฤษ เพื่อนํามาใชสรางทางรถไฟสายใตจากกรุงเทพฯ ถึงสิงคโปร เพื่อตอบแทนประโยชนที่อังกฤษเอื้อเฟอ ทาง
ฝายไทยยอมยกรัฐกลันตัน ตรังกานูและไทยบุรี ใหแกสหรัฐมลายูของอังกฤษ

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/29980 คนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

“สองหัวดีกวาหัวเดียว”

“การกระทําสิ่งใดคนเดียวยอมไมดี
เทากับการชวยกันคิด ชวยกันทํา”
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