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ฉบับที่ 21
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10
มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดย
กระทรวงสาธารณสุข

แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง

สิงหาคม 2555
หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519
แต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าทีค่ วร และมีการ
คณะกรรมการอานวยการสภาสังคม
เปลีย่ นกาหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดย
ราชูปถัมภ์ จึงได้กาหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็น
เริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้อง
วันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวง สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
วัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรม พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม
แห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาด
เป็นวันแม่แห่งชาติ และกาหนดให้ดอกไม้
ผู้สนับสนุน
สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ
ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา
ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม
พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น
th.wikipedia.org

กลอนนีเ้ พือ่ แม่
แม่สละสวย สละสาว คราวอุ้มท้อง
แม่เฝ้าถนอม จนครรภ์แก่ แม่เต็มใจ
ครบเก้าเดือน เคลื่อนคลอด รอดชีวิต
แม่ลาบาก อย่างไร ใจแม่ทน
แม่ป้องริ้น ป้องไร มิให้ผ่าน
แม่เห่กล่อม ยามนิทรา เป็นอาจิณ
ยามลูกสุข แม่สุขสม อารมณ์ชื่น
ยามลูกไข้ แม่อดนอน ร้อนอุรา
คราลูกหิว แม่หิวกว่า น้าตาร่วง
แม้แม่อด หมดข้าวปลา ไม่ว่าไร
ใครไหนเล่า เฝ้าอบรม บ่มนิสัย
พระคุณเลิศ ลูกโศก ช่วยบรรเทา

ที่มา facebookpage คาคมและแรงบันดาลใจ

กิจกรรมต่างๆ ทีค่ วรปฏิบตั ใิ นวันแม่

แม่ไม่ร้อง แม่ไม่บ่น แม่ทนได้
จะหาใคร เหมือนแม่ แพ้ทุกคน
แม่ใกล้ชิด ลูกน้อย คอยฝึกฝน
สายเลือดข้น เต้าแม่กลั่น ปันลูกกิน
แม่สงสาร ห่วงลูกยา กว่าทรัพย์สิน
แม่ไม่ผิน แม่ไม่ผัน ทุกวันมา
ยามลูกขื่น แม่ขม ระทมกว่า
ยามลูกยา อับโชค แม่โศกใจ
แม่เป็นห่วง ดิ้นรนหา เอามาให้
แม่สละได้ ลูกอิม่ แปร้ แม่ทนเอา
แม้เติบใหญ่ ไม่ท้อถอย คอยนั่งเฝ้า
ใครไหนเล่า รักมั่นแท้ แม่ฉันเอง

สาระความรู้สู่บุคลากร

Mother’s Day present.

วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับทุกวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร เป็นครั้งแรก
แก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันทีบังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ซึงในปี
พ.ศ.2555 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที 2 สิงหาคม 2555
th.wikipedia.org/wiki/วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา ตรงกับวันที 3 สิงหาคม 2555
เป็นวันทีพระสงฆ์เริมจ่าพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน เริมวันแรม
1 ค่า เดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11
ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน
พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีทีจะบ่าเพ็ญกุศลด้วยการ
เข้าวัด ท่าบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึงสิงทีพิเศษจาก
วันส่าคัญอืน ๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้่าฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ดว้ ย เพือ
ส่าหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ส่าหรับการอยู่จ่าพรรษา
ในประเทศไทยมีประเพณีมากมายทีเกียวข้องกับการเข้าจ่าพรรษาของพระสงฆ์ไทยมาช้านาน เช่น ประเพณี
ถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ เพือจุดบูชาตามอารามและเพือถวายให้พระสงฆ์
สามเณรน่าไปจุดเพืออ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในระหว่างเข้าจ่าพรรษา
ประเพณีการถวายผ้าอาบน้่าฝน หรือผ้าวัสสิกสาฏก แก่พระสงฆ์ก่อน
เข้าพรรษา เพือให้พระสงฆ์น่าไปใช้สรงน้่าฝนในพรรษา และโดยเฉพาะอย่างยิงงานที
พุทธศาสนิกชนไทยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจ่าปีคือ ประเพณีถวายผ้ากฐิน
ทีจัดหลังพระสงฆ์ปวารณาออกพรรษา เป็นต้น

th.wikipedia.org/wiki/วันเข้าพรรษา

ฉลาดทาบุญเข้าพรรษา โดย พระไพศาล วิสาโล

สวัสดีค่ะ
เข้าสู่เดือนแห่งวันแม่ ก็ขอให้
ทั้งคุณแม่ และคุณลูกทุกท่าน
มีแต่ความสุข และทีส่าคัญ
ส่าหรับทุกท่าน งดเหล้า
เข้าพรรษาเพือเป็นมหากุศล
และฉลอง 2600 ปี
พุทธชยันตีด้วยนะค่ะ

ประชาสัมพันธ์
โครงการทีจัดในเดือนนี้
โครงการสัมมนา เรือง “การเตรียมตัว
ก่อนเกษียณ”
ในระหว่างวันที 22—24 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมก่าพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และโรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี

เกือ้ กูลด้วยแรงกาย

บุญนั้นท่าได้หลายอย่างหลายโอกาส โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนี้
คือวิธีท่าบุญทีคุณท่าได้

สละทรัพย์อย่างฉลาด
คนไทยนิยมท่าบุญด้วยการให้ทาน ทานทีนิยมกันในช่วงนี้คือสังฆทาน แต่ถ้าอยากจะ
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ควรเลือกถวายของทีท่านจะได้ใช้จริงๆ
มีของหลายอย่างทีคนชอบถวายจนล้นวัด เช่น ผงซักฟอก
สบู่ กล่องสบู่ แปรงสีฟัน
ผ้าอาบน้่าฝน ของบางอย่างก็ใช้ไม่ได้ เช่น ใบชา น้่าบรรจุขวด
เพราะมีกลินผงซักฟอกติดมาด้วย
นอกจากถวายพระแล้ว การให้ทานแก่ผู้อืนก็เป็นบุญเช่นกัน โดยเฉพาะคนทีทุกข์
ยากล่าบาก เช่น เด็กยากจน เด็กก่าพร้า เด็กเร่ร่อน คนพิการ ช่วยกันเติมความรัก
และความหวังให้แก่เด็กเหล่านี้ ด้วยการบริจาคหนังสือเรียน เสื้อผ้า อาหาร ยา หรือให้
ทุนการศึกษา ผ่านมูลนิธิหรือองค์กรทีท่างานด้านเด็ก นอกจากนั้นใกล้บ้านของเรา
อาจมีเด็กเหล่านี้ทีเราสามารถช่วยเหลือได้โดยตรง

ท่าชีวติ ให้โปร่งเบา
ไม่มีเงินเลยก็สามารถท่าบุญได้เหมือนกัน การท่าชีวิตให้ปลอดโปร่งจากสิงเสพติด
เป็นการท่าบุญทีไม่ต้องใช้เงินเลย แถมมีเงินเหลือเสียอีก แม้ไม่เข้าวัด แต่ถา้ งดเข้าบ่อน.
บาร์หรือสถานเริงรมย์ ก็ได้บญ
ุ เต็มๆ ถ้ายังละไม่ได้ ลดการดืม เล่น และเทียวให้น้อยลง
ก็ยังดี เป็นบุญทั้งแก่ตัวเองและครอบครัว
อะไรทีท่าให้ชีวิตยุ่งยาก เป็นภาระแก่ตนเอง สิ้นเปลืองเงินทองและเวลา เช่น ติดนิสัย
ช้อปปิ้งจนเป็นหนี้สินหรือติดอินเตอร์เน็ตจนไม่เป็นอันท่างาน และไม่มีเวลา
ให้ครอบครัว เข้าพรรษาเป็นโอกาสดีทจะลดละสิ
ี
งเหล่านี้

สละเงิน สละพฤติกรรมทีไม่ดีแล้ว สละอีกอย่างหนึงทีเป็นบุญคือ สละแรงกาย เห็น
ใครล่าบากก็เข้าไปช่วยเขา อะไรทีเป็นงานส่วนรวมก็เข้าไปเสริม เช่น เป็นอาสาสมัครสอน
เด็กในชนบท ช่วยงานบ้านพักคนชรา อุ้มเด็กป่วยใน
โรงพยาบาล ปลูกป่า เก็บขยะตามอุทยาน เป็นต้น
ทีจริงไม่ต้องไปไกลก็ได้ ชักชวนเพือนบ้านร่วม
แก้ปัญหาขยะในชุมชน รักษาสิงแวดล้อมให้สะอาด ดูแล
เยาวชนให้พ้นภัยยาเสพติด ตรวจตราชุมชนให้ปลอดโจร
ผู้ร้าย น้่าท่วมก็ชว่ ยกันแก้ไข ท่าได้อย่างนี้ คนก็เปีย่ มบุญ
ชุมชนก็เปี่ยมสุข
ฝึกจิตช่าระใจ
ไม่ต้องใช้เงินแต่ได้บุญอีกวิธีหนึงก็คือ การท่าจิตรักษาใจให้เป็นกุศล มีความสงบ
ไม่ฟุ้งซ่าน ขุ่นเคืองขึ้งเครียด ด้วยการท่าสมาธิ สมาธิไม่ใช่เรืองลึกลับไกลตัว จดจ่อจิตอยู่
กับลมหายใจเข้าและออกอย่างสมา่ เสมอ ท่าครั้งละ 15 นาทีเช้าและเย็น หรือเวลาเครียด
กับงาน ไม่นานจะเห็นผล ถ้าขยันขึ้นก็ทา่ ให้นานๆ เท่าๆ กับเวลาอาบน้่าแปรงฟัน ใช้
เวลาช่าระกายนานเท่าไหร่ ก็พึงช่าระใจนานเท่านั้น ชีวิตจะสมดุลและโปร่งเบาขึ้น
แล้วอย่าลืมสดับตรับฟังธรรมบ้าง ถ้าไม่สะดวก
เข้าวัด ก็หาเทปธรรมะมาเปิดฟังยามว่างหรือตอนรถติด
ก็นา่ จะดี หรือหาหนังสือธรรมะมาอ่านทุกคืนก่อนนอน
ตลอด 3 เดือน
บุญแบบนี้ทา่ แล้วย่อมเกิดสุขทั้งแก่ชีวติ และสังคม
อย่างแน่นอน

โดย งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 4810 www.person.ku.ac.th/training

