
องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลจึงไดร่้วมท า

กิจกรรมปลูกตน้ไม ้

เพื่อถวายเป็นราช

สักการะ แสดงความ

กตญัญูกตเวทิตาคุณ 

แด่สมเด็จพระศรีนค

รินทราบรมราชชนนี  

 วนัรักตน้ไมแ้ห่งชาติ หรือ "วนัรักตน้ไมป้ระจ าปี ของ

ชาติ" (National Annual Tree Care Day) ถือก าเนิดข้ึน

จากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ

สมเด็จยา่ ท่ีทรงให้ความส าคญัการบ ารุงรักษาตน้ไมแ้ละตอ้งการ

ฟ้ืนฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยพระองคท์รงปลูกและ

บ ารุงรักษาตน้ไมด้ว้ยพระองคเ์องมาตลอดพระชนมชี์พ ดว้ยเหตุน้ี 

คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2533 ก าหนดให้ 

วนัท่ี 21 ตุลาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วนับ ารุงรักษาตน้ไม้

ประจ าปีของชาติ"  

วันรักต้นไม้แห่งชาติ  

 

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  
ประจ าเดือน ตุลาคม ประจ าปี 2560 ฉบับที่ 10 

21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ ราชสักการะแด่สมเด็จย่า ของแผ่นดิน  

การปลูกตน้ไมแ้บบประชาอาสาโดย

ความร่วมมือระหวา่งทางราชการและ

ภาคเอกชน ในโครงการหรือโอกาส

ส าคญัต่างๆ นั้น ผลปรากฏวา่ 

ภายหลงัจากการปลูกแลว้ ตน้ไมท่ี้

ปลูกส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการดูแล ถูก

ปล่อยทอดท้ิงไวแ้ละตายลงไปเป็น

จ านวนมาก ผลท่ีคาดวา่จะไดมี้ตน้ไม้

ข้ึนปกคลุมพื้นดิน สร้างคุณค่าให้แก่

ชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนตามท่ี

หวงัไวน้ั้นมีนอ้ยมาก ทั้งยงัเป็นการ

สูญเสียงบประมาณ เสียเวลา และ

ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของ

ประชาชน ท่ีไดร่้วมแรงร่วมใจกนั

ปลูกข้ึนมาอีกดว้ย สาเหตุส าคญัคือ 

ตน้ไมเ้หล่านั้นขาดการบ ารุงรักษา

อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงรวมถึงการปลูกซ่อม

ตน้ไมท่ี้ตายให้เจริญเติบโตโดยเร็วอีก

ดว้ย ดงันั้นเพื่อเป็นการช้ีน าให้

ประชาชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญั

ในการบ ารุงรักษาตน้ไมท่ี้ปลูก และ

เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมี

พระราชปณิธานอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ

ฟ้ืนฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดย

การปลูกตน้ไมอ้ยา่งต่อเน่ือง ทาง

ราชการจึงก าหนดให้วนัท่ี 21 ตุลาคม 

ของทุกปีเป็นวนัส าคญัในการ

บ ารุงรักษาตน้ไม ้เรียกวา่ “วนัรัก

ตน้ไมป้ระจ าปีของชาติ”  



วันปิยมหาราช ประจ าปี 2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ
ด า น าโดยท่านนายกสุทัศน์  ศรี
จันทร์ สมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วมพิธี
บวงสรวงหน้าลานพระบรมรูป

รัชกาลที่ 5 ณ หนา้ที่ว่าการ

อ าเภอแม่ลาว  ซึ่งวันที่ 23 
ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยความ
ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ 
รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันท่ี 23 
ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" ซึ่ง
พระองค์ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคณุอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ
ไทยหลายด้าน แตส่ิ่งที่โดดเด่น
ที่สุด และท าให้ชาวไทยได้

ปลดปล่อยอิสระแรงงาน ซึ่งถือ
เป็นการให้ชีวิตใหม่ต่อ
ประชาราษฎร์ คือ การประกาศ
เลิกทาสนั่นเอง ท าให้พระองค์
ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือ
ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ จึงทรงได้รับการ
ถวายพระราชสมญัญานามว่า 
"สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมี
ความหมายวา่ "พระมหากษตัริย์
ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"  

เพจ 2 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 



พ่อแม่ต้อง
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
ยืดหยุ่นในการ
ปกครอง 
ขณะเดียวกันก็ให้สิ่ง
นั้นๆ เป็นไปตาม
เหตุผลทีเ่หมาะสม
และมีขอบเขตความ

ประพฤติและการ
ปฏิบัติให้เหมาะกับวัย 
โดยพยายามอย่า
บังคับเด็กตรงๆ ซึ่งจะ
ท าให้เด็กตอ่ต้าน แต่
ให้ความเข้าใจ 
ยอมรับ ให้เขาเห็น
ข้อดีข้อเสียในตัวเอง 
รวมทั้งพยายามมอง
ลูกในแง่ดี และช่วย

เสริมพัฒนาการของเขาให้สมวัยตาม
ค าแนะน าดังนี ้

1.  ให้ความอสิระควบกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 

2.  ให้สิทธิเสรีภาพกับลูก แต่ต้องอยู่
ในขอบเขต แล้วจึงค่อยเพิ่มขยายตาม
ความสามารถในการดูแลตนเองของลูก 

3.  มีกิจกรรมให้ท าอยู่เสมอเพื่อใช้พลังกาย 

วธิเีลีย้งดลูกูวัยรุ่นใหด้ ี

6.  ฝึกให้รู้จักระบาย
ความเครียดและอารมณ์ที่ไม่
สุนทรีย์ให้ถูกทาง เช่น กีฬา 
งานอดิเรก ท าสมาธิ  ฯลฯ 

7.  วัยรุ่นต้องการ
เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม 
ต้องการความเข้าใจ ก าลังใจ 
และความเห็นใจจากพ่อแม่ 
ครู และผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด 

8.  วัยรุ่นต้องการ
การพูดคุยและการรับฟังด้วย
ความเข้าใจและเห็นใจ พ่อ
แม่จึงต้องให้เวลาและให้
โอกาสลูกได้เข้าหาด้วยความ
ไว้วางใจยามท่ีต้องการ 

9.  เรื่องท่ีส าคัญ
อย่างเรื่องเพศ สารเสพติด 

ฯลฯ จ าเป็นต้องมีการพูดคุยให้ความรู้ ขณะเดียวกันก็ให้
วัยรุ่นได้แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ข้อดีข้อเสีย โดยผู้ใหญ่
เปิดใจรับฟังทัศนคติของเขา 

การเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นเกราะป้องกันในการคบ
เพื่อนที่จะน าพาไปท าสิ่งผิดได้ เพราะการที่ลูกมีความอ่ิม
ในความรักจากพ่อแม่ตลอดเวลาจะช่วยเลื่อนความอยาก
คบหาเพื่อนต่างเพศในทางชู้สาวออกไปได้ 

 

 

ที่มา : หนังสือเคล็ดลับเข้าถึงใจวัยรุ่น โดยส านักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

การดูแลตนเองของ
ลูก 

3.  มีกิจกรรมให้ท า
อยู่เสมอเพื่อใช้พลังกาย พลัง
ความคิดท่ีมีอยู่อย่าง
เหลือเฟือของวัยรุ่น เพราะ
วัยรุ่นมักมีสิ่งที่ตนใฝ่ฝัน
อยากท า 

4.  มีเพ่ือนสนิทและกลุ่ม
เพ่ือนที่จะแสดงความคิดเห็น
ต่อกัน รวมถึงทางออกของ
การแสดงอารมณ์ และเป็น
การช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และ
ความภาคภูมิใจให้กับตัวเด็ก 

5.  วัยรุ่นต้องการ
ตัวอย่างที่ดีและไม่ดีเพ่ือ
แยกแยะและเป็นแบบอย่าง 

เพจ 3 ประจ าปี 2560 ฉบับที ่10 


