หน้ า 1

ฉบับที่ 12 ประจาเดือน ธันวาคม 2556

ข่าวกิจกรรม
จ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูป้ ่ วยโรคเอดส์
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าวได้ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ประจาเดือน ธันวาคม ภายในเขตตาบลหลุมข้าว อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
งานวันข้าวใหม่ปลามัน อาเภอโนนสูง ประจาปี งบประมาณ 2557
ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าวใหม่ปลามัน
อาเภอโนนสูง โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงความรูเ้ กี่ยวกับการเกษตร การประกวดมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ประกวด
ตาข้าว ประกวดธิดาข้าว ประกวดแข่งทาขนมจีน-นา้ ยา และประกวดผลิตภัณฑ์จากข้าวอีกมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์
1. โครงการตาบลหลุมข้าวปลอดหมาขี้เรื้อน(เพื่อการกุศล) เพื่อรักษาสุนัขที่ป่วยเป็นโรคขี้เรื้อนภายในตาบล ฟรี ท่านที่มีสุนัขป่วยเป็นโรคขี้
เรื้อนและต้องการที่จะทาการรักษา
สามารถแจ้งมาได้ที่ คุณชยาคมน์
ศรีเสมอ
นักวิชาการเกษตร
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร โทรศัพท์ 080-4695616 หรือ 081-7257645 หรือ044-367093 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2. การป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2556 ในวันระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม
2556 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2556 ติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่มี
ประชาชนจานวนมากจะเดินทางกลับภูมลิ าเนา และเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานทีต่ ่าง ๆ ในพื้นที่ อาจก่อให้เกิด
ปัญหาจราจรติดขัด
ปลอดภัยของท่าน

หรือ เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังปัญหาดังกล่าวด้วยเพื่อความ

หน้าที่ 2

เกร็ดความรู้
ความเป็ นมาของ วันขึ้นปี ใหม่
ในอดีต วันขึ้นปี ใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครัง้ คือ ครัง้ แรกถือเอาวันแรม 1 คา่
เดือนอ้าย เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ซ่ึง ตรงกับเดือนมกราคม ครัง้ ที่ 2 กาหนดให้วนั ขึ้นปี ใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 คา่
เดื อ น 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับ เดื อ นเมษายน การกาหนดวันขึ้ น ปี ใหม่ ใน 2 ครัง้ นี้ ถื อ เอาทาง
จันทรคติเป็ นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกาหนดให้วนั ที่ 1 เมษายน เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ ตัง้ แต่
พ.ศ.2432 เป็ นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์
เป็ น วันขึ้นปี ใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการ
เห็นว่าวันขึ้นปี ใหม่วนั ที่ 1 เมษายน ไม่สูจ้ ะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปี ใหม่ใน
วันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นใน กรุงเทพฯเป็ นครัง้ แรก
การจัดงานวันขึ้นปี ใหม่ทไี่ ด้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปี ต่อๆมา และในปี พ.ศ.2479 ก็ได้มีการ จัดงานรื่น
เริงปี ใหม่ทวั่ ทุกจังหวัด วันขึ้นปี ใหม่วนั ที่ 1 เมษายน ในสมัยนัน้ ทางราชการเรียกว่า วันตรุษสงกรานต์
ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปี ใหม่อีกครัง้ หนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตัง้ คณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็ นประธาน
กรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปี ใหม่เป็ นวันที่ 1 มกราคม โดยกาหนดให้วนั ที่ 1 มกราคม 2484 เป็ น วันขึ้นปี ใหม่
เป็ นต้นไป
เหตุผลที่ทางราชการได้เปลีย่ นวันขึ้นปี ใหม่จากวันที่ 1 เมษายนมาเป็ นวันที่ 1 มกราคม ก็คอื
1. ไม่ขดั กับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปี ใหม่ดว้ ยการทาบุญ
2. เป็ นการเลิกวิธีนาเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา
3. ทาให้เข้าสูร่ ะดับสากลทีใ่ ช้อยูใ่ นประเทศทัว่ โลก
4. เป็ นการฟื้ นฟูวฒ
ั นธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย
กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มกั จะยึดถือปฏิบตั ิในวันขึ้นปี ใหม่ได้แก่
1. การทาบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรทีบ่ า้ น หรือไปทีว่ ดั หรือตามสถานทีต่ า่ งๆทีท่ างราชการเชิญชวนไปร่วมทาบุ ญ
2. การกราบขอพรจากผูใ้ หญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร
3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่นอ้ งหรือตามหน่วยงานต่างๆ
วันขึ้นปี ใหม่นบั เป็ นโอกาสดีทจี่ ะทาให้เราได้ทบทวนถึงการดาเนินชีวติ ในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึ้นในอดีตให้ดีข้ ึน
กิจกรรมใน วันขึ้นปี ใหม่
วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี จะมีการทาบุญตักบาตรและอุทศิ ส่วนกุศลผูท้ ี่ล่วงลับไปแล้ว ฟั งเทศน์ ปล่อยปลา ปล่อยนก อวยพรซึ่ง
กันและกัน หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร ของขวัญไหว้ผูใ้ หญ่เพื่อรับพร และสรงนา้ พระพุทธรูป ประดับธงชาติ และจะเตรียมทาความ
สะอาดบ้าน และทีพ่ กั อาศัย

คาถาคนทางาน

ติดต่อเรา

知恩報恩為先，利人便是利己。
To be grateful and repay kindness

องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้ าว

-this is first;to benefit others is to benefit
ourselves.
ควรรู้คณ
ุ และตอบแทนคุณเป็นพื้นฐานทา ประโยชน์ให้
ผู้อื่นก็จะเกิดประโยชน์กับตนเอง

ตู้ ปณ.20 ต.หลุมข้ าว อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ 044-367-093
E-mail : lumkhaw@hotmail.com
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