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 ฉบับที ่12 ประจ าเดอืน ธันวาคม  2556 
 
 

 
 

 

 

ข่าวกิจกรรม 
 

จา่ยเบี้ยยงัชพีผูส้งูอายุ  คนพกิาร และผูป่้วยโรคเอดส ์
 ในวนัที ่ 9  ธนัวาคม  2556  ทีผ่า่นมา  องคก์ารบริหารสว่นต าบลหลุมขา้วไดด้ าเนินการจา่ยเบ้ียยงัชพี

ผูสู้งอายุ  คนพิการ และผูป่้วยโรคเอดส ์ประจ าเดอืน  ธนัวาคม    ภายในเขตต าบลหลุมขา้ว  อ าเภอโนนสูง  

จงัหวดันครราชสมีา 
 
งานวนัขา้วใหม่ปลามนั อ าเภอโนนสงู  ประจ าปีงบประมาณ  2557 
 ในวนัที่  25-26  ธนัวาคม  2556  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุมขา้ว ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัขา้ว ใหม่ปลามนั 

อ าเภอโนนสูง   โดยภายในงานจะมีการจดัแสดงความรูเ้ก่ียวกบัการเกษตร   การประกวดมากมาย  ไม่วา่จะเป็น  ประกวด

ต าขา้ว  ประกวดธิดาขา้ว  ประกวดแข่งท าขนมจนี-น า้ยา และประกวดผลิตภณัฑจ์ากขา้วอกีมากมาย 

 
 
 
 
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์  

1. โครงการต าบลหลุมข้าวปลอดหมาขี้เรื้อน(เพื่อการกุศล) เพื่อรักษาสนุัขที่ป่วยเป็นโรคขี้เรื้อนภายในต าบล  ฟรี  ท่านที่มีสุนัขป่วยเปน็โรคขี้
เรื้อนและต้องการที่จะท าการรักษา สามารถแจ้งมาได้ที ่คุณชยาคมน ์ ศรีเสมอ  นักวิชาการเกษตร  ส่วนสง่เสริม
การเกษตร   โทรศัพท์  080-4695616  หรือ  081-7257645  หรือ044-367093 ต่อ 12  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 

2. การป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2556    ในวันระหว่างวันท่ี  29 ธันวาคม   

2556  ถึงวันท่ี 4  มกราคม  2557   ซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลวันข้ึนปีใหม่  ปี 2556  ติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่มี

ประชาชนจ านวนมากจะเดินทางกลับภูมลิ าเนา และเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานท่ีต่าง ๆ ในพื้นที่  อาจก่อให้เกิด

ปัญหาจราจรติดขัด  หรือ เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้  จึงขอให้ประชาชนระมดัระวังปัญหาดังกล่าวด้วยเพื่อความ

ปลอดภัยของท่าน 

 

 



หน้าที่  2 

เกร็ดความรู ้
ความเป็นมาของ วนัขึ้นปีใหม่  
          ในอดีต วนัข้ึนปีใหม่ของไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงมาแลว้ 4 ครัง้คือ ครัง้แรกถือเอาวนัแรม 1 ค า่ 

เดือนอา้ย เป็นวนัข้ึนปีใหม่ซึ่ง ตรงกบัเดือนมกราคม ครัง้ที่ 2 ก าหนดใหว้นัข้ึนปีใหม่ตรงกบัวนัข้ึน 1 ค า่ 

เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกบัเดือนเมษายน การก าหนดวนัข้ึนปีใหม่ใน 2 ครัง้น้ี ถือเอาทาง

จนัทรคติเป็นหลกั ตอ่มาไดถื้อเอาทางสุริยคติแทน โดยก าหนดใหว้นัที่ 1 เมษายน เป็นวนัข้ึนปีใหม่ ตัง้แต ่

พ.ศ.2432 เป็นตน้มา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยงัคงยึดถือเอาวนัสงกรานต์

เป็น วนัข้ึนปีใหม่อยู่ ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการ

เห็นวา่วนัข้ึนปีใหม่วนัที ่1 เมษายน ไม่สูจ้ะมีการรื่นเริงอะไรมากนกั สมควรที่จะฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ จึงไดป้ระกาศใหมี้งานรื่นเริงวนัข้ึนปีใหม่ใน

วนัที ่1 เมษายน 2477 ข้ึนใน กรุงเทพฯเป็นครัง้แรก 
การจดังานวนัข้ึนปีใหม่ทีไ่ดเ้ริ่มเม่ือวนัที ่1 เมษายน ไดแ้พร่หลายออกไปต่างจงัหวดัในปีต่อๆมา และในปี พ.ศ.2479 ก็ไดมี้การ จดังานรื่น

เริงปีใหม่ท ัว่ทกุจงัหวดั วนัข้ึนปีใหม่วนัที ่1 เมษายน ในสมยันัน้ทางราชการเรียกวา่ วนัตรุษสงกรานต ์
ตอ่มาไดมี้การพิจารณาเปล่ียนวนัข้ึนปีใหม่อีกครัง้หน่ึง โดยคณะรฐัมนตรีไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการข้ึน ซึ่งมีหลวงวจิิตรวาทการ เป็นประธาน

กรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ปล่ียนวนัข้ึนปีใหม่เป็นวนัที่ 1 มกราคม โดยก าหนดใหว้นัที่ 1 มกราคม 2484 เป็น วนัข้ึนปีใหม่

เป็นตน้ไป 
เหตุผลท่ีทางราชการไดเ้ปลีย่นวนัขึ้นปีใหม่จากวนัท่ี 1 เมษายนมาเป็นวนัท่ี 1 มกราคม ก็คอื  

1. ไม่ขดักบัพุทธศาสนาในดา้นการนบัวนั เดือน และการรว่มฉลองปีใหม่ดว้ยการท าบุญ  
2. เป็นการเลิกวธิีน าเอาลทัธิพราหมณม์าครอ่มพระพุทธศาสนา  
3. ท าใหเ้ขา้สูร่ะดบัสากลทีใ่ชอ้ยูใ่นประเทศทัว่โลก  
4. เป็นการฟ้ืนฟูวฒันธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย  

กจิกรรมท่ีชาวไทยส่วนใหญ่มกัจะยดึถอืปฏบิตัิในวนัขึ้นปีใหม่ไดแ้ก่  
1. การท าบุญตกับาตร โดยอาจตกับาตรทีบ่า้น หรือไปทีว่ดัหรือตามสถานทีต่า่งๆทีท่างราชการเชิญชวนไปรว่มท าบุญ  
2. การกราบขอพรจากผูใ้หญ ่และอวยพรเพ่ือนฝูง การมอบของขวญั การมอบชอ่ดอกไม ้หรือการสง่บตัรอวยพร  
3. การจดังานรื่นเริง การจดัเล้ียงในหมู่เพ่ือนฝูง ญาติพ่ีนอ้งหรือตามหน่วยงานตา่งๆ  

วนัข้ึนปีใหม่นบัเป็นโอกาสดีทีจ่ะท าใหเ้ราไดท้บทวนถึงการด าเนินชีวติในอดีต เพ่ือจะไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งทีเ่กิดข้ึนในอดีตใหดี้ข้ึน 
 กจิกรรมใน วนัขึ้นปีใหม่  
          วนัที ่1 มกราคม ของทกุปี จะมีการท าบุญตกับาตรและอุทศิสว่นกุศลผูท้ี่ล่วงลบัไปแลว้ ฟังเทศน ์ปล่อยปลา ปล่อยนก อวยพรซึ่ง

กนัและกนั หรืออาจจะส่งการด์บตัรอวยพร ของขวญัไหวผู้ใ้หญ่เพ่ือรบัพร และสรงน า้พระพุทธรูป ประดบัธงชาติ และจะเตรียมท าความ

สะอาดบา้น และทีพ่กัอาศยั   
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

ติดต่อเรา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว 
ตู้ ปณ.20  ต.หลุมข้าว   อ.โนนสูง   

จ.นครราชสีมา  30160 
โทรศัพท ์  044-367-093 

E-mail : lumkhaw@hotmail.com 

หมายเหต ุ ถา้ตอ้งการขอ้มลูเก่ียวกบั  อบต.หลมุขา้ว  สามารถสืบคน้ขอ้มลูไดท่ี้  www.lumkhaw.go.th 

คาถาคนท างาน 
知恩報恩為先，利人便是利己。 

To be grateful and repay kindness 
-this is first;to benefit others is to benefit 

ourselves. 
ควรรู้คณุและตอบแทนคณุเป็นพื้นฐานท า ประโยชน์ให้

ผู้อื่นก็จะเกดิประโยชน์กับตนเอง 
 


