
 

    จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2519    
 คณะกรรมการอ านวยการสภาสังคม   
 สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม  
 ราชูปถัมภ์ จึงได้ก าหนดวันแม่ข้ึนใหม่ให้เป็น 
 วันท่ีแน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราช- 
 สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
 พระบรมราชินีนาถ วันท่ี 12 สิงหาคม 
 เป็นวันแม่แห่งชาติ และก าหนดใหด้อกไม ้
 สญัลกัษณข์องวันแม่ คือ ดอกมะลิ  
 นับต้ังแต่นั้น เป็นต้นมา 

   งานวันแม่จัดข้ึนคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 10 
มนีาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอมัพร โดย
กระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 
 
 
 
แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป  
เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง  
 

หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ข้ึนมาอีก 
แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร และมกีาร
เปลีย่นก าหนดวันแม่ไปหลายคร้ัง ต่อมาวันแม่ 
ท่ีรัฐบาลรับรอง คือวันท่ี 15 เมษายน โดย
เร่ิมจัดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้อง 
หยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวง
วัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรม
แห่งชาติซึ่งรับหน้าท่ีจัดงานวันแม่ขาด
ผู้สนับสนุน 
   ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
ได้จัดงานวันแม่ข้ึนอีกคร้ัง ในวันท่ี 4 ตุลาคม 
พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น  
 

สิงหาคม 2555 
ฉบับที่ 21 

http://queen.kapook.com/ 

th.wikipedia.org 

 แม่สละสวย สละสาว คราวอุ้มท้อง  แม่ไม่ร้อง แม่ไม่บ่น แม่ทนได้ 
 แม่เฝ้าถนอม จนครรภ์แก่ แม่เต็มใจ   จะหาใคร เหมือนแม ่แพ้ทุกคน 
 ครบเก้าเดือน เคลื่อนคลอด รอดชีวิต   แม่ใกล้ชิด ลูกน้อย คอยฝึกฝน  
แม่ล าบาก อย่างไร ใจแม่ทน    สายเลือดข้น เต้าแม่กลั่น ปันลูกกิน 
 แมป่้องร้ิน ป้องไร มิให้ผ่าน    แม่สงสาร ห่วงลูกยา กว่าทรัพย์สิน  
แม่เห่กล่อม ยามนิทรา เป็นอาจิณ   แม่ไม่ผิน แม่ไม่ผัน ทุกวันมา  
 ยามลูกสุข แม่สุขสม อารมณ์ชื่น   ยามลูกข่ืน แม่ขม ระทมกว่า 
ยามลูกไข้ แม่อดนอน ร้อนอุรา   ยามลูกยา อับโชค แม่โศกใจ 
 คราลูกหิว แม่หิวกว่า น้ าตาร่วง   แม่เป็นห่วง ดิ้นรนหา เอามาให้  
แมแ้ม่อด หมดข้าวปลา ไม่ว่าไร    แม่สละได้ ลูกอิม่แปร้ แม่ทนเอา  
 ใครไหนเล่า เฝ้าอบรม บ่มนิสัย  แม้เติบใหญ่ ไม่ท้อถอย คอยนั่งเฝ้า 
พระคุณเลิศ ลูกโศก ช่วยบรรเทา   ใครไหนเล่า รักมั่นแท้ แม่ฉันเอง 

กลอนนีเ้พือ่แม ่ ที่มา facebookpage ค าคมและแรงบันดาลใจ 

 

 

 
Mother’s Day  present. สาระความรู้สู่บุคลากร 

กจิกรรมตา่งๆ ทีค่วรปฏิบตัใินวนัแม่ 



วันอาสาฬหบูชา 

   วันอาสาฬหบูชา ตรงกับทกุวันข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 ของทุกปี  เป็นวันที 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร เป็นคร้ังแรก 
แก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ซึ งในปี 
พ.ศ.2555 น้ี วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที  2 สิงหาคม 2555 
 

วันเขา้พรรษา 
   วันเข้าพรรษา ตรงกับวันที  3 สิงหาคม 2555  
เป็นวันที พระสงฆ์เริ มจ่าพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน เริ มวันแรม 
1 ค ่า เดือน 8 จนถึงกลางเดอืน 11 
   ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน 
พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที จะบ่าเพ็ญกุศลด้วยการ 
เข้าวัด ท่าบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ งสิ งที พิเศษจาก 
วนัส่าคัญอื น ๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทยีนเข้าพรรษา และผา้อาบน่้าฝน (ผา้วสัสกิสาฏก) แกพ่ระสงฆด์ว้ย เพื อ
ส่าหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ส่าหรับการอยู่จ่าพรรษา 
   ในประเทศไทยมีประเพณีมากมายที เกี ยวข้องกบัการเข้าจ่าพรรษาของพระสงฆ์ไทยมาช้านาน เช่น ประเพณี

ถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ เพื อจุดบูชาตามอารามและเพื อถวายให้พระสงฆ์
สามเณรน่าไปจุดเพื ออ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในระหว่างเข้าจ่าพรรษา  
ประเพณีการถวายผ้าอาบน่้าฝน หรือผ้าวสัสิกสาฏก แกพ่ระสงฆ์ก่อน
เข้าพรรษา เพื อใหพ้ระสงฆน่์าไปใชส้รงน่้าฝนในพรรษา และโดยเฉพาะอยา่งยิ งงานที 
พุทธศาสนิกชนไทยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจ่าปีคือ ประเพณีถวายผ้ากฐิน 
ที จัดหลังพระสงฆ์ปวารณาออกพรรษา เป็นต้น 

th.wikipedia.org/wiki/วันเข้าพรรษา 

th.wikipedia.org/wiki/วันอาสาฬหบูชา 

ฉลาดท าบุญเข้าพรรษา โดย พระไพศาล วสิาโล  
    บุญน้ันทา่ได้หลายอย่างหลายโอกาส โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนน้ี  
คือวิธีท่าบญุที คุณทา่ได ้
สละทรพัยอ์ยา่งฉลาด    
คนไทยนิยมท่าบญุด้วยการให้ทาน ทานที นิยมกันในช่วงน้ีคือสังฆทาน แต่ถ้าอยากจะ

ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ควรเลือกถวายของที ทา่นจะได้ใช้จริงๆ 
มีของหลายอย่างที คนชอบถวายจนล้นวัด เช่น ผงซักฟอก 
สบู่ กล่องสบู่ แปรงสีฟัน  
ผ้าอาบน่้าฝน ของบางอยา่งกใ็ช้ไมไ่ด ้เช่น ใบชา น่้าบรรจขุวด 
เพราะมีกลิ นผงซักฟอกติดมาด้วย 

     นอกจากถวายพระแล้ว การใหท้านแก่ผู้อื นก็เป็นบุญเช่นกัน โดยเฉพาะคนที ทกุข์
ยากล่าบาก เช่น เด็กยากจน เด็กกา่พร้า เด็กเร่ร่อน คนพิการ ช่วยกันเติมความรัก
และความหวังใหแ้ก่เด็กเหล่าน้ี ด้วยการบรจิาคหนังสือเรียน เสื้อผ้า อาหาร ยา หรือให้
ทุนการศึกษา ผ่านมูลนิธิหรือองค์กรที ทา่งานด้านเด็ก นอกจากน้ันใกล้บ้านของเรา
อาจมีเด็กเหล่าน้ีที เราสามารถช่วยเหลือได้โดยตรง 
ทา่ชวีติใหโ้ปรง่เบา 
     ไม่มีเงินเลยก็สามารถท่าบุญได้เหมือนกัน การท่าชีวิตให้ปลอดโปร่งจากสิ งเสพติด
เป็นการท่าบญุที ไม่ต้องใช้เงินเลย แถมมีเงินเหลือเสียอีก แม้ไม่เข้าวัด แต่ถา้งดเข้าบ่อน.
บาร์หรือสถานเริงรมย ์ก็ได้บญุเต็มๆ ถา้ยังละไม่ได ้ลดการดื ม เล่น และเที ยวให้น้อยลง 
ก็ยังด ีเป็นบุญทั้งแก่ตัวเองและครอบครัว 
อะไรที ท่าให้ชีวิตยุ่งยาก เป็นภาระแกต่นเอง สิ้นเปลืองเงินทองและเวลา เช่น ติดนิสัย 
ช้อปป้ิงจนเป็นหน้ีสินหรือติดอินเตอร์เน็ตจนไม่เป็นอันท่างาน และไม่มีเวลา 
ให้ครอบครัว เข้าพรรษาเป็นโอกาสดีที จะลดละสิ งเหล่าน้ี 

สวัสดีค่ะ 
  เข้าสู่เดือนแห่งวันแม่ ก็ขอให้
ท้ังคุณแม่ และคุณลูกทุกท่าน 
มีแต่ความสุข และที ส่าคัญ
ส่าหรับทุกท่าน งดเหล้า

เข้าพรรษาเพื อเป็นมหากุศล 
และฉลอง 2600 ปี 
พุทธชยันตีด้วยนะค่ะ  

เกือ้กลูดว้ยแรงกาย 
     สละเงิน สละพฤติกรรมที ไม่ดีแล้ว สละอีกอยา่งหนึ งที เป็นบุญคือ สละแรงกาย เห็น
ใครล่าบากก็เข้าไปช่วยเขา อะไรที เป็นงานส่วนรวมก็เข้าไปเสริม เช่น เป็นอาสาสมัครสอน
เด็กในชนบท ช่วยงานบ้านพกัคนชรา อุ้มเด็กป่วยใน
โรงพยาบาล ปลูกป่า เก็บขยะตามอุทยาน เป็นต้น 
     ที จริงไม่ต้องไปไกลก็ได้ ชักชวนเพื อนบ้านร่วม
แก้ปัญหาขยะในชุมชน รักษาสิ งแวดล้อมให้สะอาด ดูแล
เยาวชนให้พ้นภยัยาเสพติด ตรวจตราชุมชนให้ปลอดโจร
ผู้ร้าย น่้าท่วมก็ช่วยกันแก้ไข ท่าได้อย่างน้ี คนก็เป่ียมบุญ 
ชุมชนก็เป่ียมสุข 
ฝกึจติชา่ระใจ 
     ไม่ต้องใช้เงินแต่ได้บุญอีกวิธีหนึ งก็คือ การท่าจิตรักษาใจให้เป็นกุศล มีความสงบ 
ไม่ฟุ้งซ่าน ขุ่นเคืองขึ้งเครียด ด้วยการท่าสมาธ ิสมาธิไม่ใช่เรื องลึกลับไกลตัว จดจ่อจติอยู่
กับลมหายใจเข้าและออกอย่างสม า่เสมอ ท่าครั้งละ 15 นาทีเช้าและเย็น หรือเวลาเครียด
กับงาน ไม่นานจะเห็นผล ถ้าขยันขึ้นก็ทา่ให้นานๆ เท่าๆ กับเวลาอาบน่้าแปรงฟัน ใช้
เวลาช่าระกายนานเท่าไหร่ ก็พึงช่าระใจนานเท่าน้ัน ชีวิตจะสมดุลและโปร่งเบาขึ้น 

     แล้วอย่าลืมสดับตรับฟังธรรมบ้าง ถา้ไม่สะดวก 
เข้าวัด กห็าเทปธรรมะมาเปิดฟังยามวา่งหรือตอนรถตดิ  
ก็น่าจะด ีหรือหาหนังสือธรรมะมาอ่านทกุคืนก่อนนอน
ตลอด 3 เดือน 
     บุญแบบน้ีทา่แล้วย่อมเกิดสุขทั้งแก่ชีวติและสังคม
อย่างแน่นอน 

 โดย งานพฒันาและฝกึอบรม กองการเจา้หนา้ที ่โทร. 4810  www.person.ku.ac.th/training 

ประชาสมัพนัธ ์
โครงการที จดัในเดอืนนี ้

 

โครงการสัมมนา เรื อง “การเตรยีมตวั 
ก่อนเกษียณ” 

ในระหว่างวันที   22—24  สงิหาคม 2555 
ณ ห้องประชุมก่าพล อดุลวิทย ์
ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
และโรงแรมชลจันทร ์จ.ชลบุร ี 
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