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วสัดคีรบัทานสมาชกิทุกทาน ฉบบันีเ้ปนฉบบัสงทายของป 2562 ในชวงเดอืนธนัวาคม 
ซึ่งเปนวาระสงทายปเกา กาวสูเทศกาลปใหมของทุกๆ ป ในความคิดของแตละ
ทานตางมีความหวังวาปเกาที่ผานพนไปจะนําพาความทุกขใจตามติดไปพรอมกัน

ดวย และตางคาดหวังวาปใหมท่ีกําลังจะมาถึง จะนําความสุขใจมาใหพรอมกับสิ่งดีๆ หรือ
ความโชคด ี ผมกห็วงัวาสมาชกิแตละทานคงจะไดในส่ิงท่ีหวงัไว ในโอกาสสงทายปเกาตอนรบั
ปใหมนี้ นับเปนชวงเวลาดีและเหมาะสมที่สมาชิกทุกทานจะปรับวิถีการดําเนินชีวิตและ
ความคิดตนเอง พรอมพัฒนาตนและกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  กองบรรณาธิการ
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอวยพรปใหมแกทุกทานใหมีความ
สวัสดิมงคล และขอสวัสดีปใหม 2563 มา ณ โอกาสนี้

พรอมขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ “พรปใหม” บทเพลงพระราชนิพนธ
ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2495 โดยมีพระราชประสงคที่จะ
พระราชทานพรปใหมแกพสกนกิรไทยดวยเพลง จงึทรงพระราชนพินธเพลง “พรปใหม” ขึน้
เปนของขวัญปใหมนับแตนั้นเปนตนมา

บทเพลงพระราชนิพนธ “พรปใหม” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหา
ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เปนเพลงพระราชนพินธอนัดับที ่13 ในจาํนวนทัง้สิน้ 
48 บทเพลง ทรงพระราชนพินธทาํนองดนตรขีึน้ในเดือนธันวาคม ๒๔๙๔ และทรงพระกรณุา
โปรดเกลาฯ ใหพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพนัธเพญ็ศริิ นพินธคาํรองเปนคาํอาํนวยพร
ปใหม แลวพระราชทานแกวงดนตรี 2 วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําออก
บรรเลง ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ นําออกบรรเลง ณ ศาลา
เฉลมิไทย ในคนืวนัปใหม วนัองัคารท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2495 เพลงพระราชนพินธ “พรปใหม”
มีเนื้อรองและทํานองดนตรีที่สรางความสุขใจ ความรื่นเริงใจ ความสนุกสนาน ใหปวงชน
ชาวไทยตลอดชวงสงทายปเกาตอนรับปใหม ดังนี้   

“สวัสดีวันปใหมพา   ใหบรรดาเราทานรื่นรมย 
ฤกษยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม    ตางสุขสมนิยมยินดี
ขาวิงวอนขอพรจากฟา  ใหบรรดาปวงทานสุขศรี 
โปรดประทานพรโดยปรานี  ใหชาวไทยลวนมีโชคชัย
ใหบรรดาปวงทานสุขสันต  ทุกวันทุกคืนชื่นชมใหสมฤทัย 
ใหรุงเรืองในวันปใหม          ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปจงมีสุขใจ               ตลอดไปนับแตบัดนี้                        
ใหสิ้นทุกขสุขเกษมเปรมปรีดิ์      สวัสดีวันปใหมเทอญ”
เนื่องในศุภวารดิถีข้ึนปใหม 2563 ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

จงอภิบาลบันดาลดลใหสมาชิกทุกทาน จงมีความสุข ความเจริญในสิ่งที่สมปรารถนาตลอด
ป 2563 ทุกประการครับ
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กีรพัฒน เจียมเศรษฐ

สารอวยพรปใหม 2563
นายกีรพัฒน เจียมเศรษฐ

ผูวาการการไฟฟานครหลวง



นวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2563 นี้  ผมในฐานะประธานกรรมการสหกรณ
ออมทรพัยสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟานครหลวง จํากดั  ขอสงความ
ปรารถนาดมีายงัทานสมาชกิ และเจาหนาทีส่หกรณทกุทาน พรอมทัง้ขอเชญิ

อํานาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่ีทานเคารพนับถือ ไดโปรดดลบันดาลความสําเร็จ
กับชีวิตการงาน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ประสบแตความสุขความเจริญ  
ปราศจากอุปสรรค ภยันตรายทั้งปวง  และสัมฤทธิผลในสิ่งท่ีพึงปรารถนา
ทุกประการ

ใ

นายนิพัทธ   เหลืองดํารงค
ประธานสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟานครหลวง  จํากัด

นิพัทธ เหลืองดํารงค
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สารอวยพรปใหม 2563
จากประธานสหกรณ



นวารดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช  2563 ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
พระสยามเทวาธริาช  และสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลาย  ขออํานาจคุณพระศรรีตันตรยั 
พระสยามเทวาธริาช  และส่ิงศกัด์ิสิทธิท์ัง้หลาย  ปกปองคุมครอง และอาํนวยพร

ใหกับสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง 
จํากัด ทุกๆ ทาน มีความสุข มีจิตใจ สดชื่น แจมใส  มีสุขพลานามัย กําลังใจ 
กําลังกายที่เขมแข็ง แข็งแรง ไดพบแตสิ่งดีๆ ในชีวิต คิดสิ่งใดสมหวังทุกประการ   

                                นางสาววรวรรณ สองพลาย
                                ผูจัดการทั่วไป
                                  สหกรณออมทรพัยสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ
      การไฟฟานครหลวง จํากัด

สารผูจัดการทั่วไป

นวารดิถีขึ้นป ใหม  ผมขอใหคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ทั้งหลาย  จงดลบันดาลใหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยฯ และครอบครัว
ของทาน จงมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคน และอยาเจ็บ อยาจนกันทุกๆ คน 

ในครอบครัวนะครับ

      นายวีระ  แจมนาม
      ประธานกรรมการสหกรณบริการ
      พนักงานการไฟฟานครหลวง จํากัด

นายวีระ  แจมนาม
ประธานกรรมการสหกรณบริการ
พนักงานการไฟฟานครหลวง จํากัด

นายวีระ  แจมนาม
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วรวรรณ สองพลาย
ผูจัดการทั่วไป

ใ

ใ



ไพบูลย แกวเพทาย

หากผูใดมีนิสัยแบบ “ลําบากกอน  สบายทีหลัง”
ผูนั้นยอมมีความเจริญรุงเรืองในอนาคต
หากผูใดมีนิสัยแบบ “สบายกอน  แลวคอยไปตายเอาดาบหนา”
ผูนั้นยอมประสบความลมเหลวในชีวิต
สิ่งที่กลาวขางตนเปนหลักสัจธรรมที่วา  ทําดียอมไดดี  หรือทําสิ่งใดยอมไดสิ่งนั้น  แตหลายคนอาจแยงวา  คนทําดี  ไมไดดี  

ชีวติมดืมวั.....คนทาํชัว่  แตไดด ี มถีมไป.....ชวีติคนเราเกดิมามคีวามซับซอนและมีเง่ือนไขมากมาย  แตยอมไมพนสจัธรรมดงักลาว
คนที่ทํางานหนัก ยอมรํ่ารวย
แตบางคนทํางานหนัก ไมเห็นรํ่ารวยสักที
คนที่ทํางานไมหนัก ยอมไมรํ่ารวย
แตบางคนทํางานไมหนัก ทําไมถึงรวยไดรวยดี
พระพุทธเจาสอนไววา  มนุษยทุกคนยอมมีกรรมของตนเอง กรรม คือการกระทํา เราทํากรรมอยางไร เราก็ไดรับผลกรรม

อยางนั้น กรรมในอดีต  ก็คือชะตาชีวิตที่เราตองไดรับในปจจุบัน  เราอาจเกิดมาในสลัมหรือเกิดมาในครอบครัวเศรษฐี  นั่นก็วา
ไปตามกรรมและชะตาชีวิตของแตละคน

แตเรายังมีกรรมในปจจุบัน อยูที่เราวาเราจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่ว  มนุษยทุกคนจึงมีสิทธิท่ีจะกําหนดชะตาชีวิตของ
ตวัเองได ถาเราเกดิมายากจน  แลวปลอยไปตามยถากรรม  ชาตนิีไ้มมวีนัรวย  หรอืถาเกดิมารํา่รวย  แตใชชวีติอยางส้ินคิด  อนาคต 
คือ ความมืดมน

ดงัน้ัน เราจะตองกลาคดิทีจ่ะสรางกรรมของเราเอง โดยสวนทางกับชะตากรรมในอดตี เราตองไมยอมให “ชะตาลิขิต” หรอื 
“ชะตากรรม”  ในอดตีมาควบคมุชวีติของเรา แตตอง “ลขิติชะตา” หรอื “ลขิติกรรม” ดวยตวัของเราเองขึน้มา  อยายอมแพตอสิง่
ที่เปนมาในอดีต

การสร�างพลังความคิด
                     เพื่อการออม
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“มีหรือจน อยูที่..การทําตัว  ดีหรือชั่ว อยูที่..ตัวทํา”
ดังนั้น อนาคตจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่เราทําในปจจุบัน  การ

ขยันทํางานหนัก  ยอมมีชัยไปกวาครึ่ง  แตทําไมไมรวย  เพราะ
เรายังขาดองคประกอบอื่นๆ

ถาเราขยันทํางานแบบ By hand คือการทํางานดวย
กําลังกาย  จะขาดแรงบันดาลใจ  และไมมีความมุงมั่น เราจึง
ตองขยันทํางานแบบ By heart คือการทํางานดวยหัวจิตหัวใจ  
จะทําใหเราไดรับผลเปนหลายเทาตัว  แคนี้ยังไมพอใหประสบ
ความสาํเรจ็   เราจะตองขยนัทํางานดวยมนัสมองและสติปญญา 
คือ By  head  ดวย

ดังนั้น จึงสรุปไดวา คนเราจะประสบความสําเร็จในชีวิต
จะพึง่ “เฮง” อยางเดยีวไมได  ตองมคีวาม “ขยนั”  และ “เกง” 
ดวย

ถานิสัยของเราถูกอบรมบมเพาะมาแบบ “ชอบสบาย
ไวกอน” ถาตองการเปลี่ยนแปลงตนเองใหมเพื่อจะไดไมตอง
ลําบากทีหลัง เราคงตองเตรียมพรอมดานจิตใจและความคิด  
พยายามปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงตนเองทางดานวธิคีดิ  รวมทัง้
เสรมิสรางพลงัความคดิ เพือ่มุงม่ันทีจ่ะนาํไปสูการเปลีย่นแปลง
นิสัยที่ไมดี..ใหเปนนิสัยที่ดี  คือ นิสัยการออม  เพียงเปลี่ยน 
“ความคิด” ชีวิตของเราจะเปลี่ยนทันที

ทุกครั้งที่เราจะทําอะไร  โดยเฉพาะการใชจายเงิน เรา
ตองใชความคิดประกอบไปดวย  การใชความคิดขณะทํา คือ
การมีสติ  เพื่อหาเหตุผลมาควบคุมอารมณ “โลภ โกรธ และ
หลง” เชน เราอยากซื้อโทรศัพทมือถือ ไปเดินดูเห็นเครื่อง
สวยงามและมีเทคโนโลยีหลากหลาย แตมีราคาสูงถึง 12,000 
บาท  เราตองใชความคิดตั้งคําถามกับตัวเองวา เราตองการ
ซื้อเพื่ออะไร ใชงานแคไหน ถาเรามีจุดมุงหมายเพื่อใชโทรศัพท
เปนหลกั  เรากส็ามารถซือ้หาไดในราคา  4,000 - 5,000 บาทได 
ซ่ึงถอืวาบรรลจุดุมุงหมายแลว  ทาํไมตองซือ้ราคาแพงโดยไมจาํเปน

การตลาดทกุวนันี ้ เขาพยายามกระตุนอารมณใหเราหลง  
หากเราตกเปนทาสของกเิลสตณัหา  เรากจ็ะกลายเปนเครือ่งมอื
ของกลยุทธการตลาดแบบ Emotional Marketing  เราตอง
หนักแนน  ชาญฉลาด และมีสติ  ใชความคิดหาเหตุผลใหมากๆ
แบบ Rational Marketing อยาใหถกูหลอกมอมเมาเราไดงายๆ

ยกตัวอยาง เชน การกินอาหารมื้อละ 200 บาท กับ
มื้อละ 40 บาท  ก็ทําใหเราอิ่ม (Need) ดวยคุณคาอาหาร
เหมือนกัน  เวนแตบางครัง้เราตองการ (Want) บรรยากาศหรอื
การพักผอนเปนกรณีพิเศษ  ก็อาจมีบางเปนคร้ังคราวตาม
ความเหมาะสมของรายได

สิง่ทีก่ลาวมา ผูเขยีนตองการบอกวาวธิคีดิเปนเร่ืองสําคญั  
ถาเราคิดเปน ก็สะทอนวาเราใชสติและใชปญญา  แตถาเรา

คิดไมเปน  เราก็จะตกเปนทาสทางอารมณแหงกิเลสตัณหา
ของตนเองและตกเปนเครื่องมือของคนอื่น  สุดทายเราก็จะตก
อยูในสภาพแวดลอมที่ไมดีและไดรับผลที่ไมดีในอนาคต 

คนบางคนการศกึษานอย แตคดิเปน ก็สามารถสรางเนือ้
สรางตัวมอีนาคต แตคนบางคนมกีารศึกษาสูง แตคิดไมเปน หรอื
สิน้คดิ กไ็มสามารถสรรคสรางชวีติทีม่คีณุภาพอยางมีอนาคตได

วิธีคิด (คิดเปน) อยางเดียวไมพอ  ผูเขียนอยากเสนอ
ใหเรารู จักการสรางพลังความคิดดวย “การสรางความคิด
เชงิบวก” (Positive Thinking)  หลกีเล่ียงการใชความคิดเชิงลบ
(Negative Thinking)  

หากเราตองการทําอะไรใหสําเร็จ เราตองตั้งเปาหมาย
ดวยความมุงมัน่และคิดเชงิบวก  เชน  ตัง้เปาหมายเงนิออมใหได 
200,000 บาท ภายใน 3 ป  เราตองมคีวามมุงมัน่และคิดเชงิบวก
วา “เราทําได...เราตองทําได...เราตองทําใหสําเร็จ”  คิดใหดังๆ
ในจิตใจ...คดิใหบอยๆ พลังความคดิจะกลายเปนพลงัจติพลงัใจ
แลวเราจะไดในสิ่งที่เราคิด ถาเราคิดวา “เราไมไหว...เราทํา
ไมได...” เรากจ็ะลมเหลว เพราะเรายอมแพต้ังแตยังไมไดเริม่ทาํ  

ดังนั้น การคิดเชิงบวกบอยๆ การคิดของคนเรานั้น
ถือเปน “จิตสํานกึ” เมือ่เราคดิบอยๆ ส่ิงท่ีเราคดิจะคอยๆ ถกูฝง
ไปอยูใน “จิตใตสํานึก” เหมือนการฝง “ชิบ” ไวในจิตใจ แทน 
“ชิบ” อันเดิม ที่เปนชะตาชีวิตในถูกฝงไวแลวในอดีต 

จงจําไวเสมอวา
สิ่งที่คุณคิด  คือ  สิ่งที่คุณไดเสมอ
(What you think is always what you get)
เมือ่เราคดิ  ทุกส่ิงเปนไปเปนไดทกุเร่ือง  ถาคดิด.ี.คดิบวก

อยูเสมอ  เราก็จะไดสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราคิด  ถาเราคิดไมดี  เรา
ก็ไดสิ่งไมดี  ถาเราไมคิด  เราก็ไมมีอะไรและไมไดอะไร เพราะ
พลังความคดินัน้มีอานุภาพอยางนาอศัจรรยท่ีสรางแรงบนัดาลใจ
และความมุงมั่นใหเราเกิดความสําเร็จ

มีนักจิตวิทยาเคยกลาวไววา ไมมีใครสามารถทําใหเรา
เดือดรอนได  นอกจากความนกึคดิของเราเอง  คณุคาและความ
สาํเรจ็ของเราอยูท่ีตวัเรา  ดหีรอืชัว่กอ็ยูทีต่วัเรา  บางคนมีความรู
แตไมมีความคิด  ชีวิตก็ไรคา เชน อยากจะมีเงินมากๆ แตกลับ
กออาชญากรรม ใชวิธีที่ผิดจริยธรรม                           

คนเราคิดเปนหรือไม อยูท่ีการต้ังคําถาม เห็นคนอื่น
รํ่ารวย อยากรวยอยางเขา  จงอยาตั้งคําถามวา “คนนั้นรวย
เทาไร?” หรือ “คนนั้นทําไมถึงรวย?” เพราะนั่นเปนคําถาม
เชิงอิจฉาริษยา คือ อยากรวยอยางเขา  แตไมอยากเรียนรู  แต
จงตั้งคําถามวา....

“คนนั้นรวยไดอยางไร?
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งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก 6 ก.ย. 62 
หองชมวัง อาคารราชนาวิกสภา
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โครงการอบรมอาชีพสําหรับสมาชิก 
สหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด

9 พฤศจิกายน 2562
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มือ่สมยัท่ีเราเปนเด็ก ในชวงใกลปใหม เราจะไปเดินดูแผงบตัร ส.ค.ส. ทีร่านคา
ตางๆ ที่วางบัตร ส.ค.ส. จํานวนมาก เชน รูปธรรมชาติตางๆ อาทิตยข้ึน  
อาทิตยตก  รูปซานตาคลอส  ทุงหิมะ เลื่อนกวาง ฯลฯ  ไปจนถึงรูปวาด

ดวยมือ  หลากหลายมากมาย  เดี๋ยวนี้ไมมีบรรยากาศนั้นอีกแลว อาจเปนเพราะ
เราเขาสูยุค digital greeting cards บัตรอวยพรที่พิมพบนกระดาษมีใหเลือก
นอยลงๆ รูวาโลกเปลี่ยนไป  

ผูเขียนเชื่อวาทุกคนตองเคยเห็นการดอวยพรปใหม หรือ ส.ค.ส กันทุกคน 
และหลายคนก็อาจจะเคยเขยีนสงใหผูอืน่อกีดวย การดอวยพรปใหมทีเ่ราคุนตากัน
มกัจะเปนแผนๆ  และมขีอความอวยพรอยูในนัน้  ดังนัน้ ในเบือ้งตนจะขอกลาวถึง
ประวัติของการดอวยพรปใหม  หรือ ส.ค.ส กันกอน  แลวคอยกลาวถึงโปรแกรม
งายๆ ที่จะชวยเราทําการดอวยพร

รูวาโลกเปลี่ยนไป สู

เ

Digital Greeting Cardsสุณี เลิศอุดมมงคล
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ประวัติการสง ส.ค.ส. ในวันปใหม1  
ส.ค.ส. ยอมาจาก สงความสุข เปนบัตรอวยพรที่สงใหกันเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 

ประวัติของ ส.ค.ส. เริ่มตนขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 15 ชาวเยอรมันพบแมพิมพแผนไม  
ทําเปนภาพรูปบาน รูปพระเยซูในวัยเยาว พรอมคําอวยพรวา “Ein gut selig jar” หมายถึง 
“ปที่ดีและมีสุข”  ตอมาชาวอังกฤษพัฒนารูปแบบบัตรอวยพรใหสวยงาม เพิ่มสีสันมากขึ้น

ส.ค.ส. แผนแรกของไทยเริ่มใน พ.ศ. 2409 หรือ ค.ศ. 1866 รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหวั พระองคโปรดใหทาํขึน้เพือ่พระราชทานคณะทตูานทุตู ขาราชบรพิาร 
และมิตรสหายชาวตางประเทศ เนื่องในวาระวันขึ้นปใหมสากล เมื่อวันจันทรที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2409 ตามที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพ เดอะ บางกอก รีคอรดเดอร ของหมอบรัดเลย 
ฉบับวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2409

ในระยะแรก ลักษณะ ส.ค.ส. ขนาดเล็กเทานามบัตร ปรากฏเฉพาะชื่อผูสง ตําแหนง 
และ ป พ.ศ. เทานั้น  ตัวอักษร มีทั้งตัวพิมพ เขียนดวยลายมือ  ยุคตอมามีขนาดใหญขึ้นเทา
โปสการด หรืออาจใหญกวา เปนภาพวาดสีนํ้า มีสีสัน ลวดลายงดงาม สวนใหญเปนภาพ
ดอกไม ผลไม และสตัว  สวนคาํอวยพร มท้ัีงเปนรอยแกว รอยกรอง ใชคาํทีแ่ปลกออกไปจาก
ปจจุบันบาง  เชน คําวา “ศุข” แทนคําวา “สุข” คําวา “รฤก” แทนคําวา “ระลึก”  และใช
คาํวา “ถ.ค.ส.”  เพือ่ “ถวายความสขุ” แดพระมหากษตัรยิ เปนตน นอกจาก ส.ค.ส. อวยพร
วันปใหมไทย  ยงัปรากฏบัตรอวยพรเนือ่งในวนัตรษุฝรัง่  วนัที ่25 ธนัวาคม หรอืวันครสิตมาส 
และวันขึ้นปใหมสากล 1 มกราคม

      
ส.ค.ส พระราชทาน1

ส.ค.ส. พระราชทาน เปนบัตรสงความสุขซึ่งพระมหากษัตริยทรงประดิษฐขึ้นดวย
พระองคเอง เพือ่พระราชทานแกประชาชนชาวไทยเนือ่งในโอกาสวนัข้ึนปใหม  มข้ึีนคร้ังแรก
ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

พระมหากษัตริยจะพระราชทานพรปใหมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี
โทรทศันทกุสถาน ี  โดยพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร จะทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจมาปรุแถบโทรพิมพ (เทเลกซ)
พระราชทานพรปใหมแกเจาหนาที่ผูถวายงาน โดยทรงใชรหัสแทนพระองควา “กส. 9”  
เชนเดยีวกบัท่ีทรงใชตดิตอทางวทิยสุือ่สาร ดังทีท่รงระบทุายโทรพมิพวา “กส. 9 ปร”ุ ส.ค.ส. 
พระราชทานที่เปนโทรพิมพเหลานี้  เริ่มเผยแพรสูสาธารณชนเมื่อป พ.ศ. 2530

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงทรงเริ่มตนประดิษฐ ส.ค.ส. พระราชทานดวย
คอมพวิเตอรสวนพระองคเมือ่ป พ.ศ. 2531 โดยทรงพมิพดวยเครือ่งพมิพขาวดาํ และโปรดให
โทรสาร (แฟกซ) ไปยงัหนวยงานตางๆ ขอความใน ส.ค.ส. พระราชทานแตละปจะประมวลขึน้
จากเหตุการณบานเมือง เพ่ือสะทอนปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ประเทศไทยตองประสบ
ในรอบ 1 ปทีผ่านมา ในภายหลงัหนงัสือพิมพรายวนัจึงนยิมนาํ ส.ค.ส. พระราชทานลงตีพิมพ
ในฉบับเชาวันที่ 1 มกราคม  นับแตทรงใชคอมพิวเตอรประดิษฐ ส.ค.ส. พระราชทาน ทรง
เปลี่ยนแปลงคําลงทายของ ส.ค.ส. พระราชทาน เปน “ก.ส. 9 ปรุง”  เนื่องจากทรงเปลี่ยน
จากการ “ปรุ” ดวยโทรพิมพ เปนการ “ปรุง” ดวยคอมพิวเตอร ถัดจากนั้น จะทรงระบุวัน
และเวลาที่ทรงประดิษฐขึ้นเปนรูปแบบเฉพาะ  

ในระยะแรก ลักษณะ ส.ค.ส. ขนาดเล็กเทานามบัตร ปรากฏเฉพาะชื่อผูสง ตําแหนง 
และ ป พ.ศ. เทานั้น  ตัวอักษร มีทั้งตัวพิมพ เขียนดวยลายมือ  ยุคตอมามีขนาดใหญขึ้นเทา
โปสการด หรืออาจใหญกวา เปนภาพวาดสีนํ้า มีสีสัน ลวดลายงดงาม สวนใหญเปนภาพ
ดอกไม ผลไม และสตัว  สวนคาํอวยพร มท้ัีงเปนรอยแกว รอยกรอง ใชคาํทีแ่ปลกออกไปจาก
ปจจุบันบาง  เชน คําวา “ศุข” แทนคําวา “สุข” คําวา “รฤก” แทนคําวา “ระลึก”  และใช
คาํวา “ถ.ค.ส.”  เพือ่ “ถวายความสขุ” แดพระมหากษตัรยิ เปนตน นอกจาก ส.ค.ส. อวยพร
วันปใหมไทย  ยงัปรากฏบัตรอวยพรเนือ่งในวนัตรษุฝรัง่  วนัที ่25 ธนัวาคม หรอืวันครสิตมาส 
และวันขึ้นปใหมสากล 1 มกราคม

ส.ค.ส พระราชทาน1

ส.ค.ส. พระราชทาน เปนบัตรสงความสุขซึ่งพระมหากษัตริยทรงประดิษฐขึ้นดวย
พระองคเอง เพือ่พระราชทานแกประชาชนชาวไทยเนือ่งในโอกาสวนัข้ึนปใหม  มข้ึีนคร้ังแรก
ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

พระมหากษัตริยจะพระราชทานพรปใหมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี
โทรทศันทกุสถาน ี  โดยพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร จะทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจมาปรุแถบโทรพิมพ (เทเลกซ)
พระราชทานพรปใหมแกเจาหนาที่ผูถวายงาน โดยทรงใชรหัสแทนพระองควา “กส. 9”  
เชนเดยีวกับท่ีทรงใชตดิตอทางวทิยสุือ่สาร ดังทีท่รงระบทุายโทรพมิพวา “กส. 9 ปร”ุ ส.ค.ส. 
พระราชทานที่เปนโทรพิมพเหลานี้  เริ่มเผยแพรสูสาธารณชนเมื่อป พ.ศ. 2530

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงทรงเริ่มตนประดิษฐ ส.ค.ส. พระราชทานดวย
คอมพวิเตอรสวนพระองคเมือ่ป พ.ศ. 2531 โดยทรงพมิพดวยเครือ่งพมิพขาวดาํ และโปรดให
โทรสาร (แฟกซ) ไปยงัหนวยงานตางๆ ขอความใน ส.ค.ส. พระราชทานแตละปจะประมวลขึน้
จากเหตุการณบานเมือง เพื่อสะทอนปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ประเทศไทยตองประสบ
ในรอบ 1 ปทีผ่านมา ในภายหลังหนงัสือพิมพรายวนัจึงนยิมนาํ ส.ค.ส. พระราชทานลงตพิีมพ
ในฉบับเชาวันที่ 1 มกราคม  นับแตทรงใชคอมพิวเตอรประดิษฐ ส.ค.ส. พระราชทาน ทรง
เปลี่ยนแปลงคําลงทายของ ส.ค.ส. พระราชทาน เปน “ก.ส. 9 ปรุง”  เนื่องจากทรงเปลี่ยน
จากการ “ปรุ” ดวยโทรพิมพ เปนการ “ปรุง” ดวยคอมพิวเตอร ถัดจากนั้น จะทรงระบุวัน
และเวลาที่ทรงประดิษฐขึ้นเปนรูปแบบเฉพาะ  

  1(อางอิง https://th.wikipedia.org)
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หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร เสดจ็สวรรคต พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลาเจาอยูหวั ก็ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. 
เชนเดียวกับในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 เพียงแต ส.ค.ส. จะถูกแปลงเปนบัตรอวยพร

ตัวชวยในการทําการดอวยพร
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน อะไรๆ ก็เปล่ียน การสงการดอวยพรแบบเดิมเร่ิมจางหายไป

อาจเพราะดวยปจจัยตางๆ เชน ผูคนไมมีเวลาในการประดิษฐ มีคาใชจายในการสง หรือมี
เทคโนโลยเีขามา ซ่ึงหลงัจากทีอิ่นเทอรเนต็และโซเชยีลเนต็เวริกเปนทีแ่พรหลาย และเขาถงึ
แทบจะทุกคน การสงการดอวยพรปใหมก็พัฒนาตามไปดวย  

ในโลกยุค Digital แบบนี้ แนนอนวาจะมีคําอวยพรเขามาทุกชองทาง โดยมักจะสง
ผาน Facebook,  Messenger,  Line, Twitter หรือ Instagram  ซึ่งการสงผานโซเชียล
เน็ตเวิรกนั้นก็มีขอดีมากมาย เชน

1. สงถึงผูรับอยางรวดเร็ว
2. ไมเสียคาใชจายในการซื้อ และสง
3. สามารถสงใหหลายคนได โดยไมตองทําหลายๆ ใบ
ทุกอยางที่มีขอดียอมมีขอเสีย ซึ่งการสงการดแบบออนไลนนั้นอาจจะรวดเร็วก็จริง 

แตกลิน่อายของความตัง้ใจในการเขยีนทกุๆ ตัวอกัษรจะหายไปหรอืไม? ผูรบัจะรูสกึประทบัใจ
เหมือนเดิมหรือไม เรื่องน้ีขึ้นอยูกับความรูสึกและความคิดของแตละคน  แตในเมื่อเรามี
เทคโนโลยีที่จะชวยลดเวลาและทุนแรงของเรา เราก็ควรจะใชไมใชรึ? 

ใน Internet เราสามารถคนหาโปรแกรมฟรีท่ีใชในการทําการดอวยพรไดมากมาย  
ซึ่งหลายๆ โปรแกรมเปนที่นิยม มีตัวอยางมากมายที่ชวยเราออกแบบและสรางการด  เชน 
โปรแกรม Photoshop  โปรแกรม Canva   โปรแกรม Photoscape  เปนตน  แตสิ่งที่
ผูเขียนจะขอนําเสนอนั้น เราจะใชโปรแกรมที่เราคุนเคย และนํามาปรับใชเพื่อทําเปนการด
อวยพรแบบสวนตัว (Unique ไมมีใครเหมือนและไมเหมือนใคร)  ซึ่งในบทความนี้ผูเขียน
ขอนําเสนอวิธีการทําการดอวยพรดวย แอปพลิเคชันงายๆ ที่สามารถทําไดทุกเพศทุกวัยกัน 
แอปพลิเคชันนั้นก็คือ LINE Camera สามารถดาวนโหลดไดทั้งระบบ IOS และ Android   

Line Camera เปนแอปพลิเคชนัทีจ่ะชวยในการแตงรปู ทีไ่ลนไดพัฒนาขึน้ใชสําหรับ
ตกแตงภาพ ถายภาพใหสวยงามมากยิ่งขึ้น ซ่ึงไลนไดมองเห็นปญหาของผูที่ชอบถายรูป
หลายๆ คน บางคนถายรูปยังไมเกง หรือสถานที่บางแหงแสงแดดและส่ิงแวดลอมไมเอื้อ
อาํนวยใหกบัการถายรปู ทําใหถายรปูออกมาไมสวยงาม 
แตหากใชแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามาถทําใหรูปภาพตางๆ
ออกมาไดอยางสวยงาม ซึ่งมีความนารักอยู ในตัว
แอปพลเิคชนัดวย เพราะสามารถตกแตงสต๊ิกเกอรของไลน
ตางๆ ลงไปในภาพไดอกีดวย  ซึง่เหมาะสมมากๆ สาํหรบั
มอืใหมหัดถาย หรือผูทีต่องการถายภาพใหออกมาสวยงาม 
เพื่อเอาไปโชวใหเพื่อนๆ ตอไป  เราจะประยุกตใช Line 
Camera ในการทําการดอวยพร
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วิธีการใช Line Camera2  
1. ดาวนโหลด LINE Camera จาก Play Store หรือ  App store 
2. เมื่อเปดแอป LINE Camera ขึ้นมา ก็จะเห็นเมนูทั้ง 6 อัน ใหเลือก

ใชงาน (ภาพปะตดิ, Collage) เมนอูาจจะแตกตางไปจากนี ้เนือ่งจาก version ของ
โปรแกรม Line Camera  แตในเบื้องตนใชเพียง function พื้นฐาน  การเลือก 
Collage เนื่องจากเราตองการนํารูปหลายๆ รูปมาสรางการดรวมกัน 

3. หลังจากนั้นจะขึ้นตารางใหเลือกเฟรมที่ตองการ ใน 1 เฟรม สามารถ
นํารูปภาพหลายรูปมาเรียงเปนชองๆ ไดสูงสุดถึง 9 ภาพ ในอัตราสวน 1:1 4:3 
หรือ 3:4 

เชน ถาเราเลือกเฟรมแบบนี้                                ภาพที่ไดจะเปนแบบนี้

4. วิธีใสรูป เพียงคลิกไปที่ชองใดชองหนึ่ง จากนั้นใหเลือกภาพที่ตองการ (สามารถสลับตําแหนงภาพได)

 5. เลือกขอบรูป สามารถเลือกไดวาตองการขอบก้ันภาพ ขอบนอก และความโคงมนของมุมภาพตามขนาด
ที่ตองการ

  2อางอิง http://igoncanvas.com/art-creative
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 6. มาถึงลูกเลนที่เปนสัญลักษณหัวใจกันบาง จะมีลูกเลนดังตอไปนี้
–  แสตมป หรือสติ๊กเกอรนั่นเอง สามารถเลือกมาแตงบนภาพ ยอและขยายไดตามใจชอบ

                        
– ตัด (กรรไกร) คือ สามารถนําภาพมาตัดเปนรูปทรงตางๆ ที่ทางแอปมีไวให และยัง

เลือกสีขอบได

         

 7. ขอความ สามารถเลอืกใสขอความลงบนภาพโดยพมิพขอความลงไป จากนัน้เลอืกแบบอกัษร
แลวเลือกสี ความหนา ความจางของตัวอักษร
 8.  ขั้นตอนสุดทายการ Save ภาพ เพียงแคคลิกไปที่ปุมสีเขียวขาวดานลาง ภาพก็จะไปอยูที่
อัลบั้มในมือถือโดยอัตโนมัติ และยังสามารถจนําภาพแชรตอไปยัง Social Media ไดเหมือนกัน

เปนไงกันบางกับวิธีการทําการ ดดวย
แอปพลิเคชนั Line Camera  ผูเขยีนพยายามเลา
วธิกีารตกแตงในแตละขัน้ตอน ซึง่บางเร่ืองอาจจะ
ยุงยากซบัซอนเกนิไป  เชน การเลือกขอบรูป  การ
เพิม่ลกูเลนเรือ่งแสตมปหรอืสติก๊เกอร หรือการตัด
ภาพมาแปะเปนรปูทรงตาง ๆ   ซึง่ในทางปฏบิตัแิลว
เราคงไมตองทําทุกขั้นตอนเราก็สามารถไดการด
อวยพรอยางงายๆ ตามแบบของเราเอง   

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา บทความนี้
จะเปนประโยชนกับผูอานทุกทาน และสามารถ
นําไปใชไดในเทศกาลปใหมที่จะถึงนี้ และใน
เทศกาลอื่นๆ อีกตอๆ ไป

4. วิธีใสรูป เพียงคลิกไปที่ชองใดชองหนึ่ง จากนั้นใหเลือกภาพที่ตองการ (สามารถสลับตําแหนงภาพได)
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2. เม่ือเดนิ 9,900 - 10,000 กาวตอวนั 3 ครัง้ตอสปัดาห ในอตัราความเรว็ทีท่าํใหหวัใจเตนเรว็ขึน้ จดัเปนการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิก ชวยใหการทํางานของหัวใจและปอดดีขึ้น ซึ่งอวัยวะทั้ง 2 นี้มีความสําคัญตอเซลลตางๆ ทุกสวนของรางกาย จําเปน
ตองไดรับเลือดที่นําเอาออกซิเจนมาหลอเลี้ยงตลอดเวลา ปจจุบันนี้ยังไมมียาหรือสารอาหารใดที่จะทําใหหัวใจและปอดมีความ
แข็งแรงทนทานไดเทาการออกกําลังกาย

3. เมื่อเดิน 9,900 - 10,000 กาวตอวัน หรือ 70,000 กาวตอสัปดาห จะชวยควบคุมความดันโลหิตไดดีขึ้นในผูปวยที่มีโรค
ความดันโลหิตสูง เมื่อรางกายเราแข็งแรง มีนํ้าหนักที่สัมพันธกับสวนสูง มีการเผาผลาญพลังงานที่ดี ผลที่ตามมาคือ โอกาสที่จะ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงก็ลดลง หรือในผูปวยที่เปนโรคความดันก็จะสามารถควบคุมความดันไดดีขึ้นกวาผูที่ไมออกกําลังกาย

4. เมื่อเดิน 9,900 - 10,000 กาวตอวัน หรือ 70,000 กาวตอสัปดาห จะชวยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด การเดินทําให
คนปกติเปนเบาหวานไดยากขึ้น สวนผูท่ีเปนโรคเบาหวานอยูแลวก็จะทําใหควบคุมนํ้าตาลไดงายขึ้น ในผูปวยเบาหวานที่มีการ
ทาํงานของฮอรโมนอนิซลูนิลดลงนัน้ พบวาการออกกาํลงักายอยางสมํา่เสมอจะชวยใหอนิซูลนิทาํงานดีขึน้ รางกายสามารถนาํนํา้ตาล
ไปใชงานไดดีขึ้น อันหมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานไดดีขึ้นนั่นเอง

5. เมื่อเดิน 9,900 - 10,000 กาวตอวัน หรือ 70,000 กาวตอสัปดาห จะชวยเพิ่มไขมันดี หรือ HDL ที่ทําหนาที่เก็บขยะหรือ
เก็บคราบไขมันตามผนังเสนเลือดไปตับและขับออกทางนํ้าดี ดังนั้น จึงเปนการลดไขมันตัวราย หรือ LDL โดยในผูปวยที่มีภาวะ
ไขมันสูงอาจจะไมตองรับกินยาหรือใชในปริมาณที่ลดลง

การเดนิจัดเปนการออกกาํลงัทีม่ตีนทนุตํา่ ไมมคีาใชจายของอปุกรณใดๆ เพยีงแตตองสวมใสรองเทาทีเ่หมาะสมกับการเดนิ
และสวมเสื้อผาที่ระบายความรอนไดดี ไมจําเปนตองราคาแพง แคนี้คุณก็จะมีหุนสวยๆ ไปพรอมกับสุขภาพดีๆ ไดเเลวคะ

ที่มา
 Health-TH.com

การเดินเปนการออกกาํลงักายทีง่ายทีส่ดุ ทกุคนสามารถ
ทําได ไมวาจะอยูในวัยไหนก็สามารถเดินไดโดยไมเกิดอาการ
บาดเจ็บหรือผลขางเคียงใดๆ เพียงแคเดินใหถูกวิธี เราลอง
มาดูกันคะวาประโยชนจากการเดินนั้นมีมากมายแคไหน

ประโยชนของการเดิน
1. เมื่อเดิน 12,000 - 15,000 กาวตอวัน จะชวยควบคุม

นํา้หนกัตัว เพราะทําใหการเผาผลาญพลังงานในรางกายเพิม่ขึน้ 
นํา้หนกัตวัจงึลดลงและชวยเสรมิสรางความแข็งแรงของกระดกู
และกลามเนื้อ

5 เหตุผล 

ต�อวัน

ทีคุ่ณควรเดนิ 
9,900 ก�าว
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