
พุธทรัพย์ มณีศรี
อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคระห์งานบุคคล ๑๐) สำนักงาน ก.พ.

เด็กวันวาน....เด็กวันนี้

 เดือนกุมภาพันธปนี้ นอกจากจะมีวันวาเลนไทน

ซึ่งไดเขียนถึงไปเมื่อฉบับที่แลว ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่ง

คือวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

 เปนวันท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง

โอวาทปาฎิโมกข แกพระภิกษุ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ที่มา

ประชุมพรอมกันในวันเพ็ญเดือน ๓ โดยมิไดนัดหมาย

 ที่สำคัญพระสงฆทั้ง ๑,๒๕๐ รูป เปน “เอหิภิกขุ

อุปสัมปทา” หรือเปนพระภิกษุที่ไดรับการอุปสมบทจาก

พระพุทธเจาโดยตรง

 นอกจากนั้น พระภิกษุทั้งหมดนี้ยังเปนพระอรหันต

อีกดวย

 สำหรับโอวาทปาฎิโมกขน้ัน เปนหัวใจของพระพุทธ

ศาสนา ไดแก การไมทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญ

ความดีใหถึงพรอม และการทำจิตของตนใหผองใส หรือ

อาจกลาวสั้นๆ วา “ทำความดี ละเวนความชั่ว และทำ

จิตใจใหบริสุทธิ์”

 จึงถือวาวันมาฆบูชาเปนวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธ

ศาสนาวันหนึ่ง

 เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐบาลไทยไดประกาศใหวัน

มาฆบูชานี้ เปน “วันกตัญูแหงชาติ”

 ทั้งนี้ เพื่อเปนการรณรงคใหวันมาฆบูชาเปนวัน

แหงความรัก (อันบริสุทธิ์) แทนวันวาเลนไทน ซึ่งเปนวัน

ที่เด็กสาวมักจะเสียตัวในวันดังกลาว ดังที ่ลุงไดเขียนถึง

ในวารสาร “ครอบครัวพอเพียง” ฉบับที่แลว

 ลุงจำไดวา มีการรณรงคใหมอบดอกบัวและการ

สงบัตรอวยพรใหแกกันและกันในวันมาฆบูชา

 การรณรงคใหวันมาฆบูชาเปนวันแหงความรัก

นับวาไดผลเปนที่นาพอใจยิ่ง

 เพราะจากการเปดเผยของ ดร.นพดล กรรณิกา

ผูอำนวยการศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัย

ความสุขชุมชน (ศูนยวิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญ

 ซึ ่งสำรวจเรื ่องการตั ้งใจทำความดีของเด็กและ

เยาวชนในโอกาสวันมาฆบูชา ระหวางวันท่ี ๒ - ๔ กุมภาพันธ

๒๕๕๒ โดยกลุมตัวอยาง คือ เด็กและเยาวชนอายุ ๑๒ - ๒๔ ป

ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒,๑๒๐ ตัวอยาง

 ผลการสำรวจดังกลาว มีส่ิงท่ีนาสนใจหลายประการ

 ประการแรก ความรับรูเร่ืองวันมาฆบูชายังนอยมาก

เด็กหญิงทราบมากกวาเด็กชายและเด็กที่อยูในระบบการ

ศึกษาจะรับทราบมากกวาเด็กที่อยูนอกระบบการศึกษา

 ประการที ่สอง เด็กและเยาวชนสวนใหญหรือ

รอยละ ๖๓.๐ ไมทราบวาหลักธรรมคำสอนที่องคพระสัมมา

สัมพุทธเจาทรงแสดงในวันมาฆบูชา

  ประการที่สาม กิจกรรมตางๆ ที่ตั ้งใจจะทำใน

วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ พบวา

เยาวชนมากกวาครึ ่งหนึ่งคือรอยละ ๖๒.๗ ตั้งใจจะไป

ทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา รองลงมาคือรอยละ ๔๒.๔

จะไปรวมพิธีเวียนเทียน

 ประการที่สี่ การลด-ละ-เลิกในวันมาฆบูชา พบวา

รอยละ ๔๙.๖ ตั ้งใจจะลด-ละ-เลิก การดื ่มเครื ่องดื ่ม

แอลกอฮอลของมึนเมาทุกชนิด/ไมสูบบุหร่ี และรอยละ ๔๘.๔

ตั้งใจจะลด-ละ-เลิกการยุงเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท/

การทำความชั่วทุกอยาง  

 ประการท่ีหา การใหความสำคัญระหวางวันมาฆบูชา

กับวันวาเลนไทน พบวาเยาวชนเกินกวา ๑ ใน ๓ คือ

รอยละ ๓๖.๑  ใหความสำคัญกับ “วันมาฆบูชา” มากกวา

รอยละ ๒๓.๕ ใหความสำคัญเทากัน มีเพียงรอยละ ๘.๘

เทานั ้นที ่ระบุวา ใหความสำคัญกับ “วันวาเลนไทน”

มากกวา
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 ประการที ่หก ตองการใหร ัฐบาลดำเนินการ

เพื่อสงเสริมงานดานพระพุทธศาสนา โดยรอยละ ๕๕.๓

ตองการใหมีการรณรงคประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ ถึง

เร่ืองราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนาใหมากข้ึน และรอยละ ๒๘.๓

สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดจัดกิจกรรมทางศาสนา

รวมกัน อาทิ การรวมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เปนตน

 จากผลการสำรวจดังกลาวจะเห็นไดวา เด็กวันนี้....

สวนใหญ มีจิตใจใฝทำความดี ละเวนความชั่วตามหลักธรรม

คำสอนของพระพุทธศาสนา แตการรับรูตอวันสำคัญทาง

ศาสนายังนอยมากและอยูในเพียงบางกลุมเทานั้น

 จึงเห็นวาทางราชการควรท่ีจะรณรงคประชาสัมพันธ

ทางสื่อตางๆ ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใหมากขึ้น

อยางนอยใหเยาวชนของไทยไดซึ ้งกับหัวใจของพระพุทธ

ศาสนา

 “ทำความดี ละเวนความชั ่ว และทำจิตใจ

ใหบริสุทธิ์” ตามหัวใจของพระพุทธศาสนาได

 ชีวิตของตนเองและคนขางเคียงก็จะมีความสุข

 สงผลไปถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชาติดวย

 อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาเสียดายวา ในการดำเนินการ

ใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางราชการ มักมีลักษณะเปนแบบ

ไฟไหมฟาง

 ทำเรื่องใดแลว ก็แลวกันไป ไมมีการดำเนินการ

อยางตอเนื่อง

 จึงอยากจะฝากความหวังไวกับสวนราชการ ครู

อาจารย และผูปกครอง ไดชวยกันรณรงคใหวันมาฆบูชา

เปนวันแหงความรักแทนวันวาเลนไทน

 เพื่อใหเยาวชนไดใชโอกาสนี้แสดงความรักตอกัน

เขาถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา รูจักเขาวัด ทำบุญตักบาตร

ฟงธรรมและรวมกันเวียนเทียน

 อยากใหมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำรวจในเรื่องนี้

อยางตอเนื่องทุกป เพราะความคิดเห็นของเยาวชน จะชวย

กระตุนใหทางราชการ สวนราชการและบุคคลที่เกี่ยวของ

ไดเนนย้ำใหเด็กวันนี ้....ใหความสำคัญของวันมาฆบูชา

และมีกิจกรรมที่ดี

 จะได “ทำความดี  ละเวนความชั่ว และทำจิตใจ

ใหบริสุทธิ์” เปนเยาวชนที่ดีของชาติตอไป 

ó ÁÕ¹Ò¤Á
 - วันชาติ ค.ศ. ๑๘๗๘
   ประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย ชื่อเมืองหลวง โซเฟย

ö ÁÕ¹Ò¤Á
 - วันเอกราช ค.ศ. ๑๙๖๗
   ประเทศสาธารณรัฐกานา ชื่อเมืองหลวง อักกรา

ñò ÁÕ¹Ò¤Á
 - วันเอกราช ค.ศ. ๑๙๖๘
   ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส
   ชื่อเมืองหลวง พอรตหลุยส

ñô ÁÕ¹Ò¤Á
 - วันพระราชสมภพเจาชายอัลแบร ที่ ๒ ค.ศ. ๑๙๕๘
   ประเทศราชรัฐโมนาโก ชื่อเมืองหลวง โมนาโก

ñ÷ ÁÕ¹Ò¤Á
 - วันที่ระลึกนักบุญแพทริก ค.ศ. ๔๖๑
   ประเทศไอรแลนด ชื่อเมืองหลวง ดับลิน

òð ÁÕ¹Ò¤Á
 - วันเอกราช ค.ศ. ๑๙๕๖
   ประเทศสาธารณรัฐตูนิเซีย ชื่อเมืองหลวง ตูนิส

òñ ÁÕ¹Ò¤Á
 - วันเอกราช ค.ศ. ๑๙๙๐
   ประเทศสาธารณรัฐนามิเบีย
   ชื่อเมืองหลวง วินดฮุก

òó ÁÕ¹Ò¤Á
 - วันปากีสถาน ค.ศ. ๑๙๔๐
   ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
   ชื่อเมืองหลวง อิสลามาบัด

òõ ÁÕ¹Ò¤Á
 - วันเอกราช ค.ศ. ๑๘๒๑
   ประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
   ชื่อเมืองหลวง เอเธนส

òö ÁÕ¹Ò¤Á
 - วันเอกราชและวันชาติ ค.ศ. ๑๙๗๑
   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
   ชื่อเมืองหลวง ธากา
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