
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ รายสัปดาห์ ฉบับที่  103 ระหว่างวันที่  13 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 

   สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์แห่งความรัก..งานประชาสัมพันธ์ ขอส่งความรักให้กับทุกคน โดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษา จะต้องรู้จักแบ่งปันความรักให้คนรอบข้าง อย่าลืมบอกรักคุณ พ่อคุณแม่ และรักตัวเองด้วย  ความรักจะต้อง
อยู่บนพื้นฐานของความดี ดังน้ันชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุข  งานประชาสัมพันธ์ จึงขอมอบกลอนเพราะๆ ให้กับทุก
คน และขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์ นะคะ.. 
 

ความรักคือความสุขใช่ทุกข์โศก... คนทั้งโลกรักกันปันสงสาร... 
รักจากใจผูกพันฝันชื่นบาน... รักเปรียบปานน้้าผึ้งหวานตรึงทรวง... 

 

"รัก"...ไม่ต้องคาดหวัง  
....ท้าให้เมื่ออยากท้า…  

....ไม่ต้องรอสิ่งตอบแทน…  
....และรับในสิ่งที่อีกฝ่ายให้เมื่อเขาอยากให้…  

....ไม่ต้องเรียกร้อง… 
 

....เป็นตัวของตัวเองในบางครั้ง…  

....โอนอ่อนในบางท…ี  

....สิ่งดีๆ ก็จะเกิด…   

        ผอ.คนึงนิจ  พรหมเนตร และรองฯ สุภเวช  โชติญาณวงษ์  เข้าร่วม 
      เป็นเกียรติในงาน เปิดบ้านโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2555  
      ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อ.เมือง  จ.เชียงราย    
     
 

        ผอ.คนึงนิจ  พรหมเนตร มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน   
      นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาพื้นฐาน 
      และการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การประชุมทางวิชาการองค์การ 
      วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ คร้ังที่ 23   
      ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่       
 



 

***ประวัติวันวาเลนไทน์*** 
 วันวาเลนไทน์  มีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ก่อนน้ัน วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ จะเป็นวันเฉลิมฉลองของจูโน่ ซึ่งเป็นราชินี แห่งเหล่าเทพ 
และเทพธิดาของโรมัน ชาวโรมันรู้จักเธอในนามของเทพธิดาแห่ง อิสตรีและการแต่งงาน และในวันถัดมาคือวันที่  15 กุมภาพันธ์  ก็จะเป็นวัน
เริ่มต้นงานเลี้ยงของ Lupercalia การด าเนินชีวิตของเด็กหนุ่มและเด็กสาวในสมัยน้ันจะถูกแยกจากกันอย่างเด็ดขาด  แต่อย่างไรก็ตาม  ยังมี
ประเพณี อย่างหน่ึง ซึ่งเด็กหนุ่มสาวยัง สืบทอดต่อกันมา คือ คืนก่อนวันเฉลิมฉลอง Lupercalia น้ันชื่อของเด็กสาวทุกคนจะถูกเขียนลงใน     
เศษกระดาษเล็ก ๆ และจะใส่เอาไว้ในเหยือก เด็กหนุ่มแต่ละคน จะดึงชื่อของเด็กสาวออกจากเหยือก  แล้วหลังจากน้ันก็จะจับคู่กันในงาน     
เฉลิมฉลอง  ท้ายที่สุดก็จะจบลงด้วยการที่ เด็กหนุ่ม และเด็กสาวทั้งสองน้ัน ได้ตกหลุมรักกันและแต่งงานกันในที่สุด ภายใต้การปกครอง       
ของจักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง (Claudius II) น้ัน กรุงโรมได้เกิดสงครามหลายครั้ง และคลอดิอุสเองก็ประสบกับปัญหาในการที่จะหาทหาร
จ านวนมากเข้าร่วมในศึกสงคราม และเขาเชื่อว่าเหตุผลส าคัญก็คือ ผู้ชายโรมันหลายคนไม่ต้องการจากครอบครัวและคนรักไป และด้วยเหตุผล
น้ีเอง ท าให้จักรพรรดิคลอดิอุสประกาศให้ยกเลิกงานแต่งงานและงานหม้ันทั้งหมดในกรุงโรม ถึงกระน้ันก็ตาม ยังมีนักบุญผู้ใจดี คนหน่ึงชื่อว่า 
" วาเลนไทน์ " ท่านเป็นพระที่กรุงโรมในสมัยของจักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง นักบุญวาเลนไทน์ และนักบุญ มาริอุส ได้จัดตั้งกลุ่มองค์กรเล็กๆ 
เพื่อช่วยเหลือชาวคริสเตียนที่ตกทุกข์ได้ยากเหล่าน้ี และได้จัดให้มีการแต่งงานของคู่รักอย่างลับๆด้วย  และจากการกระท าเหล่าน้ีเองท าให้ 
นักบุญวาเลนไทน์ ถูกจับ และถูกตัดสินประหารโดยการตัดศรีษะ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ประมาณปีคริสต์ศักราช ที่ 270 ซึ่งถือเป็นวันที่ท่าน   
ได้ทนทุกข์ทรมาน และเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ เป็นวันแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ 
 ***คิวปิด***  คนท่ัวไปรู้จัก คิวปิด ในภาพของเด็กน่ารักท่ีมีปีก มือถือคันธนูกับลูกศรและมีชื่อเสียงในเรื่องการยิงศรรักปักหัวใจ
ของใครต่อใคร    ศรรัก ของ  ควิปิด หมายถึงความปรารถนา และอารมณ์แห่งความรัก คิวปิด จะเล็งลูกศรไปท่ีพระเจ้าและมนุษย์เพื่อท าให้ 
พระเจ้ากับมนุษย์     รักกัน คิวปิดมักจะมีบทบาทในการเฉลิมฉลองความรัก ในกรีกโบราณ คิวปิด เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เอโรส ลูกชาย แอฟ
โพไดท์ เทพธิดาแห่งความรักและความสวยงาม   แต่ส าหรับพวกโรมัน เขาคือ คิวปิด และแม่ของเขาคือ วีนัส  

มีเรื่องน่าสนใจพอสมควรเกี่ยวกับ คิวปิด และ ไซคี เจ้าสาวของเขาในเทพนิยายโรมัน เธอเป็นเทพธิดารูปงามในนิยายกรีกโบราณ  มีปีก
เป็นผีเสื้อ และเพราะความงามน้ีเอง ที่ท าให้ วีนัส อิจฉา นางจึงได้สั่ง คิวปิด ให้ลงโทษว่าที่ลูกสะใภ้เสีย แต่ คิวปิด ตกหลุมรักเธอเกินกว่าที่จะ
ท าตามความต้องการของแม่ ดังน้ัน แทนที่จะลงโทษเธอ คิวปิด กลับเอาเธอเป็นภรรยาเสียเลย แต่เน่ืองจาก ไซคี มิได้เป็นอมตะ เธอจึงถูกห้าม  
มิให้มองคิวปิด หลังจากตกเป็นภรรยาของ คิวปิด แล้ว ไซค ีก็มีความสุขเรื่อยมา จนกระทั่งพี่สาวของเธอได้รบเร้าให้เธอมอง คิวปิด ทันทีท่ีเธอ
มอง คิวปิด คิวปิด ก็ลงโทษเธอด้วยการ ทิ้งเธอไปทันที พร้อมกันน้ันปราสาท และสวนอันสวยงามของเธอก็ต้องมลายหายไปด้วย หลังจากน้ัน
ไซคี ก็พบว่าตัวเองอยู่ตามล าพังในทุ่งโล่งแห่งหน่ึงซึ่งไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือ คิวปิด ปรากฏให้เห็นเลย  

ในขณะที่เธอออกเดินทางค้นหาคนรักของเธอน้ัน เธอก็มาถึงวิหารของ วีนัส โดยบังเอิญ เม่ือ วีนัส เทพธิดาแห่งความรักพบว่า ไซคี    
ยังมีชีวิตอยู่ เธอก็ปราถนาที่จะ ท าลาย ไซคี ด้วยการให้งานที่หนัก และอันตรายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ งานสุดท้ายที่ ไซคี ได้รับ  คือ ได้รับกล่องใบหน่ึง
มา และถูกสั่งให้ลงไปยังใต้โลกเพื่อเอา ความงามของ โพรเซอร์พีน ภรรยาของ พลูโต ใส่กล่องใบน้ีมา ในระหว่างที่เธอเดินทางอยู่นั้น เธอก็
ได้รับค าแนะน าให้รู้จักการหลีกเล่ียงอันตรายจากอาณาจักรแห่งความตาย นอกจากน้ันแล้ว เธอยังได้ถูกเตือนมิให้เปิดกล่องใบน้ันอีกด้วย แต่
เพราะทนไม่ไหวหรือเพราะความอยากรู้อยากเห็นหรืออะไรก็ไม่ทราบ เธอได้เปิดกล่องใบน้ัน แต่แทนที่จะพบกับความงาม เธอกลับต้องหลับ
เป็นตาย ต่อมา คิวปิด ได้มาพบร่างอันไร้ชีวิตของเธอบนพื้นดิน เขาจึงได้น าเอาอาการหลับเป็นตายออกจากร่างของเธอ และน ามันไปเก็บไว้ใน
กล่อง หลังจากน้ัน คิวปิด ก็ได้ให้อภัยเธอเช่นเดียวกับ วีนัส เม่ือเทพเจ้าทั้งหลายเห็นความรักที่เธอมีต่อ คิวปิด จึงได้ตั้งให้เธอเป็นเทพธิดา     
องค์หน่ึง  ปัจจุบันน้ีรูป คิวปิด แผลงศรเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักท่ีผู้คนมักนิยมใช้กัน และเม่ือศรรักของ คิวปิด พุ่งโดนหัวใจหนุ่มสาวคนใด 
ในวันวาเลนไทน์ หนุ่มสาวคนน้ันก็จะออกอาการ "สติวป้ิด" จากศรรักของ คิวปิด ขึ้นมาทันที อาการนี้จะเห็นได้จากการส่งดอกกุหลาบสีแดง 
ส่งช็อคโกแล็ต การส่งบัตรอวยพรและอื่นๆ  "สติวปิ้ด" เป็นภาษาอังกฤษแปลว่า "โง่" เหมือนค าบางค าที่เราอาจเคยได้ยินว่า  "ความรัก
บางครั้งก็ท าให้คนตาบอด และมองไม่เห็นข้อบกพร่องของคนที่เรารัก" 
 

14 กุมภาพันธ์ :        นไทน ์
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ความหมายของวันมาฆบูชา 
          ค าว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากค าว่า "มาฆปุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตาม
ปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3  
การก าหนดวันมาฆบูชา 
          การก าหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 
สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 
 ความส าคัญและประวัติของวันมาฆบูชา 
          ความส าคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข"์ แก่พระสงฆ์เป็นคร้ังแรก 
หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักค าสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความส าคัญ จะมีเน้ือหา
ว่า        "ท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้บริสุทธิ์"  ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ         
อันได้แก่ 
         1.  วันน้ันตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 
         2.  มีพระสงฆ์จ านวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะ      
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
         3.  พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 
         4.  พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งค าว่า "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ จาตุร แปลว่า 4, องค์ แปลว่า ส่วน, 
สันนิบาต แปลว่า ประชุมดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" นั่นเอง ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวัน
พระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์ 
ประวัติการถือปฏิบัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย 
          พิธีท าบุญวันมาฆบูชานี้ ไม่ปรากฎหลักฐานว่ามีมาในสมัยใด อย่างไรก็ตามในหนังสือ "พระราชพิธีสิบสองเดือน" อันเป็น   
บทพระราชนิพนธ์ของ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" มีเร่ืองราวเกี่ยวกับการประกอบพระราชกุศลมาฆบูชาไว้ว่า  
          ประเทศไทยเร่ิมก าหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเป็นคร้ังแรกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
ซึ่งมีการประกอบพิธีเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.2394 ในพระบรมมหาราชวังก่อน โดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้า นมัสการพระสงฆ์   
จากวัดบวรนิเวศวรวิหารและวัดราชประดิษฐ์จ านวน 30 รูป ฉันภัตตาหารในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
          เมื่อถึงเวลาค่ า  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ทรงจุดธูปเทียนนมัสการ พระสงฆ์ท าวัตรเย็นและสวด
คาถาโอวาทปาติโมกข์ เมื่อสวดจบทรงจุดเทียน 1,250 เล่ม รอบพระอุโบสถ มีการประโคมอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงมีการเทศนา
โอวาทปาติโมกข์ 1 กัณฑ์เป็นทั้งเทศนาภาษาบาลี และภาษาไทย ส่วนเคร่ืองกัณฑ์ประกอบด้วยจีวรเน้ือดี 1 ผืน เงิน 3 ต าลึง และ       
ขนมต่างๆ เมื่อเทศนาจบ พระสงฆ์ 30 รูป สวดรับ 

วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 : วันมาฆบูชา 



   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 คนดี ที่เก็บสิ่งของมีค่า และสิ่งของท่ีเจ้าของท าหล่นหาย น าส่งคืนท่ีงานประชาสัมพันธ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  นางสาว กนกวรรณ  ประเวทจิตต์  ชพข. 1/1  เก็บเงินได,้ นายฉัตรชัย  จินะราช (ยามรักษาการ) เก็บกุญแจรถได้, นายกรกช  
ปราบปรามภัย ชคอ.3/1  เก็บกุญแจรถได้,  
 

  เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงใช้ประโยชน์ จากไฟในการประกอบอาชีพ เช่น การล่าสัตว์ การเก็บหาของ
ป่า การเผาป่าเพื่อท าไร่เลื่อยลอย การก าจัดวัชชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้เกิดหมอกควัน ส่งผลกระทบ
ต่อสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยหมอกควันที่ลอยอยู่มีฝุ่นละอองและควันพิษ ท าให้
ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคือง เหนื่อยง่าย หมอกควันจากไฟป่ายังท าให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสมต่อ
การจราจรทางอากาศ ทั้งยังเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดภัยแล้งตามมา นอกจากนี้ไฟป่ายังก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก 
"Greenhouse Effect" ซึ่งมีผลท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น   
           ในขณะที่เกิดไฟป่า การเผาไหม้ก่อให้เกิดก๊าซชนิดต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
ซึ่งเมื่อรวมกับก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม ซึ่งสะสมก่อตัวเป็นชั้นหนาในบรรยากาศของโลก ท า
ให้ความร้อนที่แผ่จากผิวโลกกระจายกลับคืนสู่บรรยากาศไม่ได้ ปริมาณความร้อนที่สะสมอยู่บนโลกก็จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับใน
เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ตรวจพบการเผาป่ามากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาไฟป่าส่งผลกระทบประชาชนอย่างมาก     
                คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติ ให้วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันปลอด
ควันพิษจากไฟป่า" และได้จัดกิจกรรมเน่ืองในวันปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ เดินรณรงค์ขอความร่วม มือ  จากประชาชน 
เกษตรกร งดจุดไฟเผาป่า กิจกรรมการรณรงค์การลดเชื้อเพลิง และท าแนวกันไฟ (โดยไม่จุดไฟ), การรณรงค์ และส่งเสริมให้
เกษตรกร น ากิ่งไม้ ใบไม้ในพื้นที่ป่า หรือวัชพืช มาท าปุ๋ยหมัก เพื่อน าไปใช้บ ารุงพืชผล หรือฝังกลบแทนการเผาท าลาย เป็น การลด
เชื้อเพลิง, การท าแนวกันไฟ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ด้วยมีจุดประสงค์ต่างๆ ประกอบกัน 
ดังนี้  

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า  
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตราย   
    และผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า  
3. เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่า  

 
 

วันปลอดควันพิษจากไฟป่า : 24 กุมภาพันธ ์


