วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
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โครงการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม

ภายในฉบับนี:้

ประจาปี งบประมาณ 2560

ชีวจิต คืออะไร ?

2

โครงการเข้าวัดปฏิบตั ิธรรม ฟังเทศน์วนั

2

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. รวดเร็วได้ การเรียนรู้และเข้าใจ
2560 ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ หน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจ
ตาบลเจดีหลวง อาเภอดแม่ อย่างถูกต้อง ส่งเสริมจิตสานึกใน
การรักชาติ
สรวย จังหวัดเชียงราย
ศาสนาและ
ได้มีการจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พระมหากษัตริย์
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ป่าก่อดา เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝัง
โครงการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ประจาปี งบประมาณ 2560
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตาม
หลักพุทธศาสนา เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่า
ทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม ทาให้สามารถ
ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่าง
โครงการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ประจาปี งบประมาณ 2560

มาฆบูชา
โครงการสรงน้ าพระธาตุรัตนมหามงคล
เจดีย ์ ประจาปี 2560

2

เรื่ องในฉบับ

3

เรื่ องในฉบับ
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เรื่ องในฉบับ
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เรื่ องในฉบับ

6

ประเด็นทีน่ ่ าสนใจเป็ นพิเศษ:



นักปฏิบัติธรรม
นักปฏิบตั ิธรรม มักถูก
ทดสอบอยูเ่ สมอ ยิง่ ปฏิบตั ิธรรมสู งขึ้นๆ
ยิง่ ถูกทดสอบว่า จริ งๆแล้วสามารถ
ลดละปล่อยวางจากกิเลสตัณหาโลภ
โกรธหลงกามราคะได้จริ งไหม ถ้ามีใคร
มาพูดยัว่ ยุให้โกรธแล้วยังโกรธอยู่ หรื อ
มีใครนาสิ่ งของเงินทองที่มีที่มาไม่

บริ สุทธิ์มามอบให้แล้วใจยังโลภอยู่
แสดงว่ายังห่ างไกลจากการบรรลุ
ธรรมอีกมาก แต่ถา้ ไม่วา่ มีใครหรื ออะไร
มายัว่ ยุให้โกรธ หรื อมาทดสอบความ
โลภแล้วสามารถมีสติควบคุมใจให้วาง
เฉยได้ นัน่ แสดงว่าบุคคลคนนั้นสอบ
ผ่านและถ้าสามารถปฏิบตั ิตนอยูใ่ นทาน

ศีล ภาวนาตลอดจนควบคุมสติและใจ
ไม่ให้หวัน่ ไหวในโลกธรรมทั้งแปด
ประการได้แบบคงที่ตลอดเวลาแล้วละก็
บุคคลคนนั้นย่อมไม่ห่างไกลจาก
นิพพาน…
ที่มา:ครู อาจารย์ทางธรรม…

โครงการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
ประจาปี งบประมาณ 2560

อาหารชีวจิต คืออะไร?
อาหารชีวจิต
เป็นอาหารที่เหมาะกับ คน
ไทยเป็นอย่างมาก เพราะ
วิถีชีวิต ในการดารงชีวิต
ความเป็นอยู่ ของคนไทย
จะไม่ค่อยยุ่งยากวุ่นวาย
มากนัก โดยคนไทยใน
ชนบท จะรับประทาน
อาหาร หรือ สิ่งที่นามา
รับประทาน จะหาได้ง่ายๆ
ตามธรรมชาติ ที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ ซึ่งตรงกับ
หลักของ แมคโครไบโอ
ติกส์ ที่ได้กล่าวคือ “อาหาร
ชีวจิต เป็นอาหารชั้นเดียว
ซึ่งความหมายก็คือ เป็น
อาหารที่ ไม่ต้องผ่าน
กรรมวิธีในการปรุง
มากมาย โดย
พยายามให้คง
รสชาติเดิมๆ
และมีความคง

สภาพตามธรรมชาติ เอาไว้
ให้ได้มากที่สุด เช่น ข้าวที่
ใช้เพียงการกะเทาะเปลือก
ออก เท่านั้น”

โครงการอบรมเข้ าวัดปฏิบัตธิ รรม ฟังเทศน์ วนั มาฆบูชา ประจาปี 2560
“What we see
depends mainly on
what we look for.”
“สิ่งที่เรามองเห็น ล้วน
ขึ้นอยู่กบั สิ่งที่เรามองหา”

ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์
2560 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดา ได้เข้าร่วมโครงการเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม ร่วมกันสวดมนต์ทาวัตรเย็น
เจริญสมาธิภาวนา เวลา 18.00 น.เวียน
เทียนรอบองค์พระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์
ร่วมฟังเทศน์วันมาฆบูชา ประจาปี 2560
โดย พระครูถาวรพัฒนพิมล เจ้าอาวาสวัดฝั่ง
หมิ่น ตาบลแม่กรณ์ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ณ วัดโป่งมอญเพื่อจะมีคุณธรรม ใช้

ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข นาหลักพระธรรมเทศนา
ของพระพุทธศาสนา เป็นหลักในการดาเนิน
ชีวิตที่ดีและมีความสุขต่อไป

ประวัติวนั มาฆบูชา
และในลัทธิศาสนาเดิมนัน้ เมือ่ ถึงวันเพ็ญ
มูลเหตุ
เดือนมาฆะ เหล่าผู้ศรัทธาพราหมณ
หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้
ลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนีเ้ ป็นวันศิวา
ในวันขึน้ 15 ค่า เดือน 6 และได้ทรง
ราตรี โดยจะทาการบูชาพระศิวะด้วย
ประกาศพระศาสนาและส่งพระอรหันต
การลอยบาปหรือล้างบาปด้วยน้า แต่มา
สาวกออกไปจาริกเพื่อเผยแพร่
บัดนี้ตนได้เลิกลัทธิเดิมหันมานับถือพระ
พระพุทธศาสนายังสถานที่ต่าง ๆ ล่วง
ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงควร
แล้วได้ 9 เดือน ในวันที่ใกล้พระจันทร์
เดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาฟังพระสัทธรรม
เสวยมาฆฤกษ์ (วันขึน้ 15 ค่า เดือน 3)
จากพระพุทธเจ้า พระอรหันต์เหล่านั้น
พระอรหันต์ทั้งหลาย
ซึ่งเคยปฏิบัติศิวาราตรีอยู่
เหล่านั้นต่างได้ระลึก
เดิม จึงพร้อมใจกันไปเข้า
ว่า วันนี้เป็นวันสาคัญ
เฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้
ของศาสนาพราหมณ์
นัดหมาย
อันเป็นศาสนาของตน
อยู่เดิม ก่อนทีจ่ ะหัน พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จานวน
มานับถือพระธรรม ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวัน มีผู้กล่าวว่า สาเหตุสาคัญที่
ทาให้พระสาวกทั้ง
วินัยของพระพุทธเจ้า วิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
หน้ า 2

1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดย
มิได้นัดหมาย มาจากในวันเพ็ญเดือน 3
ตามคติพราหมณ์ เป็นวันพิธีศิวาราตรี
พระสาวกเหล่านั้นซึ่งเคยนับถือศาสนา
พราหมณ์มาก่อนจึงได้เปลี่ยนจากการ
รวมตัวกันทาพิธีชาระบาปตามพิธี
พราหมณ์ มารวมกันเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าแทน

ประจาปี 2560 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

โครงการส่ งเสริมจักสานผู้สูงอายุประจาปี งบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 องค์การ

ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ภูมิประเทศ วัสดุอุปกรณ์คตินิยม

บริ หารส่ วนตาบลได้มีการจัดทาโครงการส่ งเสริ ม และอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้น คาว่า “จักสาน”
จักสานผูส้ ู งอายุ

คาว่า “จัก” คือ การทาให้เป็ นแฉก เป็ น

ประจาปี

หยัก ๆ ด้วยฟั นเลื่อยหรื ออีกวิธีการหนึ่ง

งบประมาณ 2560

การที่ชาวบ้านใช้คมมีดผ่าไม้ไผ่แล้วทา

งานจักสานงอบ

ให้เป็ นเส้นบาง ๆ วิธีการอย่างนี้กเ็ รี ยกว่า

นับว่าเป็ นที่รู้จกั กัน

จัก เช่นกัน ส่ วนไม้ไผ่ หรื อ หวาย ที่จกั

มาช้านาน เป็ นงาน

ออกมาเป็ นเส้นบาง ๆ นั้นเรี ยกว่า ตอก

ศิลปหัตถกรรมที่ทาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ถึงตอนนี้การที่ชาวบ้านนาตอกมาขัดกันจนเกิด

ประกอบอาชีพของชาวไทยโดยตรง ฉะนั้นงอบ

ลวดลายที่ตอ้ งการ เราเรี ยกว่า สาน ต่อ จากนั้น

จึงนับว่าเป็ นงานที่ควบคู่กบั การประกอบอาชีพ

แล้วก็จะเป็ นการสร้างสรรค์ให้เกิดรู ปทรงต่าง ๆ

เกษตรกรรมจนถึงปั จจุบนั

จนท้ายที่สุดเป็ นภาชนะสามารถ

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักสาน

นาไปใช้สอยได้ตามต้องการ

เครื่ องจักสาน คือ เครื่ องใช้ที่ทาด้วยไม้ไผ่หรื อ
หวาย จากฝี มือความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้านมี

กลุ่มผู้สูงอายุร่วมกันจักสาน “งอบ”

ลักษณะรู ปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น

โครงการสรงน้าพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ ประจาปี 2560
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วัดโป่งมอญ ตาบลป่าก่อดา อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย หรือมีนาคม
ความสาคัญของวันมาฆบูชา คือ
เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
แสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้ง
แรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน
ซึ่งหลักคาสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการ
ปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสาคัญ จะมี
เนื้อหาว่า "ทาความดี ละเว้นความชั่ว ทา
จิตใจให้บริสุทธิ์"
1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่า
เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2. มีพระสงฆ์จานวน 1,250 รูป มา
ประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน
เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่
เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบท
โดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ
"เอหิภิกขุอุปสัมปทา"

สันนิบาต" นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ
จาตุร แปลว่า 4
องค์ แปลว่า ส่วน
สันนิบาต แปลว่า ประชุม
ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึง
หมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4"
นั่นเอง
ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระ
ธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระ
พุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์

“ศีล สมาธ ปัญญา
ศีล 5 ละความชั่ว
สมาธิ ละความฟุ้ งซ่ าน
ปัญญา ละกิเลส”

และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ
ข้างต้น ทาให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า
"วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งคาว่า "จาตุรงค

ทาพิธีทางศาสนา
คณะศรั ทธาวัดโป่ งมอญทาบุญตักบาตรในช่ วงเช้ า

ท่ านนายอาเภอจุดเทียนบูชาพระรั ตนไตร

องค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ าก่อดา

คณะศรั ทธาจุดเทียนบูชาพระธาตุรัตมหามงคลเจดีย์

ท่ านนายอาเภอสรงน้าพระธาตุ

หน้ า 3

องค์ ก ารบริ หารส่ วนตาบลป่ าก่ อดา
จดหมายข่ าว

ทาไมใบไม้ จึงเปลีย่ นเป็ นสี เหลืองในฤดูใบไม่ ร่วง
สี เขียวที่เราเห็นในฤดูร้อนมาจากสารเคมีที่เรี ยกว่าเนื้อสี ในใบไม้ยงั มีเนื้อสี เหลือง ซึ่ งเราไม่อาจจะมองเห็นได้เพราะ

177 หมู่ที่ 1 ตาบลป่ าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 57250

มันยังมีสีเขียวอยูใ่ นฤดูใบไม้ร่วมใบไม้จะหยุดผลิตสี เขียว เราจึงมองเห็นสี เหลืองได้
ใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงอาจจะมีสีแดง สี ส้ม หรื อสี ม่วงสี เหล่านี้ซ่อนอยูใ่ นสี เหลืองทั้งหมดหรื อบางส่ วน แต่มนั จะ

โทรศัพท์: 053-778-011

ปรากฏออกมาแต่เฉพาะในที่อากาศแจ่มใส มีแสงแดดและมีอากาศเย็น

โทรสาร: 053-778-225

ในขณะที่สีกาลังเปลี่ยนไป ชั้นบาง ๆ ที่กา้ นใบไม้แต่ละใบจะแข็งและแห้งลง กั้นใบไว้เหมือนกับเขื่อนที่ก้ นั อาหาร

อีเมล: www.pakordum.go.rh

และน้ าไม่ให้ไหลไปมาได้ ระหว่างใบไม้กบั ลาต้นฉะนั้นใบไม้น้ นั ก็จะไม่เป็ นส่ วนที่มีชีวติ ของต้นไม้อีก
“เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้ อม

ต่อไป ฝนในฤดูใบไม้ร่วง หรื อลมแรงหรื อแม้แต่สายลมเบา ๆ ก็สามารถทาให้มนั หลุดออกมาจากขั้วได้

โครงสร้ างพืน้ ฐาน ประชาปลอดโรค”

7 วิธี ลดอาการตาล้า
ถ้ าคุณเกิดอาการตาล้ าขึน้ มา
เพราะต้องอ่ านหนังสื อหรือจ้อง
จอคอมพิวเตอร์ มือถือสมาร์ ทโฟนนานๆ
จนกระทั่งการมองเห็นของเกิดการพร่ ามัว
คาแนะนาต่อไปนี้อาจช่ วยคุณได้ 1.หยุดใช้
สายตาเป็ นระยะๆ หากต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรื อ
ต้องอ่านหนังสื อวันละ 6-8 ชัว่ โมง หาเวลาพัก
สายตาทุก 2-3 ชัว่ โมง ครั้งละ 15 นาที หรื อหัน
ไปอ่านจากสิ่ งที่พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์

สสื อพร่ ามัวเมื่ออยูไ่ กลออกไป 5.ปรับให้ จอมืด
ลง อย่าให้แสงจากจอคอมพิวเตอร์ จา้ มากนัก
ควรปรับลดความจ้าและปรับความเข้มของจอ
ลงให้พอดีที่จะอ่านได้ชดั 6.ทางานในที่ร่ม
บัง ใช้แผ่นกรองแสงปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์
ให้ครอบคลุมแผ่นจอทั้งหมด จากนั้นก็ปรับ
ความเข้าลงให้ระดับต่าสุด7.ใช้ น้าชาช่ วย ชงชา
แล้วปล่อยให้เย็นลงเล็กน้อย เอาผ้าขนหนูจุ่มลง
ในน้ าชาให้เปี ยกชุ่ม นอนหงาย วางผ้าขนหนูที่
เปี ยกน้ าชาลงบนเปลือกตา (หลับตา) ไว้สกั 10-

มาลดอาการตาล้ ากันเถอะค่ ะ

แทนที่จะอ่านจากจอโดยตรง 2.ใส่ ใจในเรื่อง
แสง เวลาอ่านหนังสื อให้มีแสงพอเห็นได้ชดั
แต่อย่าให้มีแจ้งจ้า และอย่าให้แสงไฟที่
ก่อให้เกิดแสงสะท้อนเข้าตา 3.ใช้
แว่นตา สามารถหาซื้ อได้จากจักษุแพทย์หรื อ
ร้านแว่นตาโดยเฉพาะ ซึ่ งสามารถช่วยเรื่ องตา
คุณได้ 4.เลือกแว่นตาที่มกี าลังขยาย
ถูกต้อง เลือกแว่นตาที่มีกาลังขยายต่าสุดที่คุณ
สามารถอ่านหนังสื อได้ในระยะที่ตอ้ งการ หาก
เลือกแว่นตาที่มีกาลังขยายสูงเกินไปคุณจะเห็น
ตัวหนังสื อระยะใกล้ได้ชดั แต่จะเห็นตัวหนัง

15 นาที จะทาให้ตา
หายล้า แต่ตอ้ งระวัง
อย่าเทหรื อทาให้น้ าชา
เข้าไปในลูกตา

