จดหมายข่ าวองค์ การบริ หารส่ วนตาบลป่ าก่ อดา
ประจาเดือน ตุลาคม
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วัน รั กต้ น ไม้ แ ห่ งชาติ
วันรักต้นไม้แห่ งชาติ หรื อ "วันรักต้นไม้ประจาปี ของ
ชาติ" (National Annual Tree Care Day) ถือกาเนิดขึ้น
จากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี หรื อ
สมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสาคัญการบารุ งรักษาต้นไม้และต้องการ
ฟื้ นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและ
บารุ งรักษาต้นไม้ดว้ ยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุน้ ี
คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2533 กาหนดให้
วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่ งเป็ นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เป็ น "วันบารุ งรักษาต้นไม้
ประจาปี ของชาติ"

21 ตุ ล าคม วั น รั กต้ นไม้ ป ระจาปี ของชาติ ราชสั ก การะแด่ ส มเด็จ ย่ า ของแผ่ น ดิ น
การปลูกต้นไม้แบบประชาอาสาโดย
ความร่ วมมือระหว่างทางราชการและ
ภาคเอกชน ในโครงการหรื อโอกาส
สาคัญต่างๆ นั้น ผลปรากฏว่า
ภายหลังจากการปลูกแล้ว ต้นไม้ที่
ปลูกส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแล ถูก
ปล่อยทอดทิ้งไว้และตายลงไปเป็ น
จานวนมาก ผลที่คาดว่าจะได้มีตน้ ไม้
ขึ้นปกคลุมพื้นดิน สร้างคุณค่าให้แก่
ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนตามที่
หวังไว้น้ นั มีนอ้ ยมาก ทั้งยังเป็ นการ
สู ญเสี ยงบประมาณ เสี ยเวลา และ
ส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกของ
ประชาชน ที่ได้ร่วมแรงร่ วมใจกัน
ปลูกขึ้นมาอีกด้วย สาเหตุสาคัญคือ

ต้นไม้เหล่านั้นขาดการบารุ งรักษา
อย่างต่อเนื่องซึ่ งรวมถึงการปลูกซ่ อม
ต้นไม้ที่ตายให้เจริ ญเติบโตโดยเร็ วอีก
ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็ นการชี้นาให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการบารุ งรักษาต้นไม้ที่ปลูก และ
เป็ นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ที่ทรงมี
พระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะ
ฟื้ นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดย
การปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ทาง
ราชการจึงกาหนดให้วนั ที่ 21 ตุลาคม
ของทุกปี เป็ นวันสาคัญในการ
บารุ งรักษาต้นไม้ เรี ยกว่า “วันรัก
ต้นไม้ประจาปี ของชาติ”

องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลจึงได้ร่วมทา
กิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อถวายเป็ นราช
สักการะ แสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาคุณ
แด่สมเด็จพระศรี นค
ริ นทราบรมราชชนนี

จดหมายข่ าวองค์ การบริหารส่ วนตาบลป่ าก่ อดา

เพจ 2

วันปิ ยมหาราช ประจาปี 2560

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดา นาโดยท่านนายกสุทัศน์ ศรี
จันทร์ สมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วมพิธี
บวงสรวงหน้าลานพระบรมรูป

รัชกาลที่ 5 ณ หน้าที่ว่าการ
อาเภอแม่ลาว ซึ่งวันที่ 23
ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยความ
สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23
ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" ซึ่ง
พระองค์ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ
ไทยหลายด้าน แต่สิ่งที่โดดเด่น
ที่สุด และทาให้ชาวไทยได้

ปลดปล่อยอิสระแรงงาน ซึ่งถือ
เป็นการให้ชีวิตใหม่ต่อ
ประชาราษฎร์ คือ การประกาศ
เลิกทาสนั่นเอง ทาให้พระองค์
ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือ
ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ จึงทรงได้รับการ
ถวายพระราชสมัญญานามว่า
"สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมี
ความหมายว่า "พระมหากษัตริย์
ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

ประจาปี 2560 ฉบับที่ 10

เพจ 3

วิธเี ลีย้ งดูลก
ู วั ยรุ่นให ้ดี

พ่อแม่ต้อง
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
ยืดหยุ่นในการ
ปกครอง
ขณะเดียวกันก็ให้สิ่ง
นั้นๆ เป็นไปตาม
เหตุผลทีเ่ หมาะสม
และมีขอบเขตความ

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

เสริมพัฒนาการของเขาให้สมวัยตาม
คาแนะนาดังนี้

การดูแลตนเองของ

6. ฝึกให้รู้จักระบาย
ความเครียดและอารมณ์ที่ไม่
สุนทรีย์ให้ถูกทาง เช่น กีฬา
งานอดิเรก ทาสมาธิ ฯลฯ

ฯลฯ จาเป็นต้องมีการพูดคุยให้ความรู้ ขณะเดียวกันก็ให้
วัยรุ่นได้แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ข้อดีข้อเสีย โดยผู้ใหญ่
เปิดใจรับฟังทัศนคติของเขา

ลูก

3. มีกิจกรรมให้ทา
อยู่เสมอเพื่อใช้พลังกาย พลัง
7. วัยรุ่นต้องการ
ความคิดที่มีอยู่อย่าง
เหลือเฟือของวัยรุ่น เพราะ เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม
ต้องการความเข้าใจ กาลังใจ
วัยรุ่นมักมีสิ่งที่ตนใฝ่ฝัน
และความเห็นใจจากพ่อแม่
อยากทา
ครู และผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด
4. มีเพื่อนสนิทและกลุ่ม
8. วัยรุ่นต้องการ
เพื่อนที่จะแสดงความคิดเห็น
ต่อกัน รวมถึงทางออกของ การพูดคุยและการรับฟังด้วย
การแสดงอารมณ์ และเป็น ความเข้าใจและเห็นใจ พ่อ
การช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และ แม่จึงต้องให้เวลาและให้
โอกาสลูกได้เข้าหาด้วยความ
ความภาคภูมิใจให้กับตัวเด็ก
ไว้วางใจยามที่ต้องการ
5. วัยรุ่นต้องการ
9. เรื่องที่สาคัญ
ตัวอย่างที่ดีและไม่ดีเพื่อ
อย่างเรื่องเพศ สารเสพติด
แยกแยะและเป็นแบบอย่าง

1. ให้ความอิสระควบกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
2. ให้สิทธิเสรีภาพกับลูก แต่ต้องอยู่
ในขอบเขต แล้วจึงค่อยเพิ่มขยายตาม
ความสามารถในการดูแลตนเองของลูก
3. มีกิจกรรมให้ทาอยู่เสมอเพื่อใช้พลังกาย

การเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นเกราะป้องกันในการคบ
เพื่อนที่จะนาพาไปทาสิ่งผิดได้ เพราะการที่ลูกมีความอิ่ม
ในความรักจากพ่อแม่ตลอดเวลาจะช่วยเลื่อนความอยาก
คบหาเพื่อนต่างเพศในทางชู้สาวออกไปได้

ที่มา : หนังสือเคล็ดลับเข้าถึงใจวัยรุ่น โดยสานักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

