ขาว และกิจกรรม ส.ต.ท. (มกราคม 2557)

โดย ผูจัดการ ส.ต.ท.
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิทุกทิศา
ขอใหสมาชิก ส.ต.ท. และผูอานมี
สรรพโศกโรครายใหหายหมด
เกียรติศักดิ์พูนเพิ่มเสริมชีวัน

ดลบันดาลอํานวยพรชัยใหสุขศรี
สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกวี่วัน
เกียรติยศพรอมพรั่งบันดาลขวัญ
สบสุขสันตวันดีปใหมเทอญ

การจัดกิจกรรม ส.ต.ท. ครั้งที่ 1/2557 กําหนดจัดกิจกรรม ส.ต.ท. ครั้งที่ 1/2557 ในวันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2557 ระหวางเวลา 13.30 น.-18.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารปฏิบัติการไปรษณียสามเสนใน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การพิจารณาออกใบรับรองแสตมป ส.ต.ท. กําหนดการประชุมพิจารณาออกใบรับรองแสตมปในวันเดียวกับที่มีการจัดกิจกรรม ส.ต.ท. ดังนั้น สมาชิก
และนักสะสมทานใด ที่มีความประสงคจะสงแสตมปเขาขอใบรับรอง โปรดนําแสตมปจริง พรอมถายสําเนาขาวดํา 2 ชุด สงใหกับ ส.ต.ท. ระหวางวัน
พุธที่ 12 กุมภาพันธ – วันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2557 อัตราคาบริการในการออกใบรับรองแสตมป อัตราดวงละหรือชิ้นละ 1,000 บาท (สําหรับ
สมาชิก ไดรับสวนลดปละ 2 ดวง ๆ ละ 50% ) ทั้งนี้ ไมยกยอดสะสมไปปตอไป
งาน World Philatelic Exhibition BRASILIANA 2013

ดร.ประกอบ จิรกิติ
กรรมการตัดสิน

งาน World Philatelic Exhibition BRASILIANA 2013 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมือง Rio de
Janelro/RJ. ประเทศ BRASIL ระหวางวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2556 ไดเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว คณะ กรรมการจัดงานฯ เชิญ ดร.ประกอบ จิรกิติ นายก ส.ต.ท. เปนกรรมการ
ตัดสิน และส.ต.ท. ไดมีมติแตงตั้ง คุณสรรเสริญ นิลรัตน เลขาธิการ ส.ต.ท. เปนผูแทน
ประเทศไทยเขารวมงานครั้งนี้

คุณสรรเสริญ นิลรัตน
ผูแทนประเทศไทย (COMMISSIONER)

JURY

ประเทศบราซิลมอบธง FIP ใหกับประเทศที่เปนเจาภาพครั้งตอไป

COMMISSIONER

ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักสะสมประเทศไทยที่ไดรับรางวัล ปรากฎตามผลการประกวดดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

หัวขอเรื่อง
Thailand: King Rama VI and King
Rama VII
Siam: King Rama VIII and the
World War II

1

คุณประกิต

ฝูงวานิช

2

คุณนันทวัฒน

เอื้อชูเกียรติ

3

คุณไพโรจน

จิรประเสริฐกุล Olympic Games

4

นายแพทยอุกฤษฎ อุเทนสุต

5

คุณประสาทพร เอกสมบัติชัย

6

คุณสุวรรณา

เอกสมบัติชัย

7

คุณชัชชญา

กรรณสูต

Thailand: King Bhumibol's 1st-4th
Definitive Issues
Siam King Chulalong (Rama V)
1883-1910
Siam (Thailand): King Rama VII and
King Rama VIII
Thailand: King Rama IX Eighth
Definitive Issue

เหรียญ

คะแนน/รางวัลพิเศษ

LG

Championship
Class

LG

96-SP (Material)

G

91

G

90

LV

88

LV

88

LV

85

ความรูทายคอลัมน
ประวัติความเปนมาวันขึ้นปใหม วันปใหม มีประวัติความเปนมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแตในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโล
เนียเริ่มคิดคนการใชปฏิทิน โดยอาศัยระยะตาง ๆ ของดวงจันทรเปนหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือนก็กําหนดวาเปน 1 ป และเพื่อใหเกิดความพอดี
ระหวางการนับปตามปฏิทินกับปตามฤดูกาล จึงไดเพิ่มเดือนเขาไปอีก 1 เดือน เปน 13 เดือนในทุก 4 ป ตอมาชาวอียิปต กรีก และชาวเซมิติค ไดนํา
ปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแกไข อีกหลายคราวเพื่อใหตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริยจูเลียต ซีซาร ไดนําความคิดของนักดารา
ศาสตรชาวอียิปตชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ใหปหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ป ใหเติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เปน 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ
เรียกวา อธิกสุรทิน เมื่อเพิ่มในเดือนกุมภาพันธมี 29 วันในทุก ๆ 4 ป แตวันในปฏิทินก็ยังไมคอยตรงกับฤดูกาลนัก คือเวลาในปฏิทินยาวกวาปตามฤดูกาล
เปนเหตุใหฤดูกาลมาถึงกอนวันในปฏิทิน และในวันที่ 21 มีนาคมตามปปฏิทินของทุก ๆ ป จะเปนชวงที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเทากัน คือเปนวันที่
ดวงอาทิตยจะขึ้นตรงทิศตะวันออก และลับลงตรงทิศตะวันตกเปง วันนี้ทั่วโลกจึงมีชวงเวลาเทากับ 12 ชั่วโมง เทากัน เรียกวา วันทิวาราตรีเสมอภาค
มีนาคม (Equinox in March) แตในป พ.ศ. 2125 วัน Equinox in March กลับไปเกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม แทนที่จะเปนวันที่ 21 มีนาคม ดังนั้น พระ
สันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 จึงทําการปรับปรุงแกไขหักวันออกไป 10 วันจากปปฏิทิน และใหวันหลังจากวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2125 แทนที่จะเปนวันที่ 5
ตุลาคม ก็ใหเปลี่ยนเปนวันที่ 15 ตุลาคมแทน (เฉพาะในป 2125 นี้) ปฏิทินแบบใหมนี้จึงเรียกวา ปฏิทินเกรกอเรี่ยน จากนั้นไดปรับปรุงประกาศใชวันที่ 1
มกราคม เปนวันเริ่มตนของปเปนตนมา
ความเปนมาของ วันขึ้นปใหมไทย ในอดีต วันขึ้นปใหมของไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงมาแลว 4 ครั้งคือ ครั้งแรก ถือเอาวันแรม 1 ค่ํา เดือนอาย เปนวัน
ขึ้นปใหมซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่สอง กําหนดใหวันขึ้นปใหมตรงกับวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 5 ตามคติพราหมณ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน การกําหนด
วันขึ้นปใหมใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเปนหลัก ครั้งที่สาม ตอมาไดถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกําหนดใหวันที่ 1 เมษายน เปนวันขึ้นปใหม ตั้งแต
พ.ศ.2432 เปนตนมา อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานตเปน วันขึ้นปใหมอยู ตอมา เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นวาวันขึ้นปใหมวันที่ 1 เมษายน ไมสูจะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟนฟู
ขึ้นมาใหม จึงไดประกาศใหมีงานรื่นเริงวันขึ้นปใหมในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2477 ขึ้นใน กรุงเทพฯเปนครั้งแรก การจัดงานวันขึ้นปใหมที่ไดเริ่มเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน ไดแพรหลายออกไปตางจังหวัดในปตอ ๆ มา และในป พ.ศ.2479 ก็ไดมีการ จัดงานรื่นเริงปใหมทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปใหมวันที่ 1
เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกวา วันตรุษสงกรานต ตอมา ถือเปนครั้งที่สี่ไดมีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เปนประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเปลี่ยนวันขึ้นปใหมเปนวันที่ 1 มกราคม โดย
กําหนดใหวันที่ 1 มกราคม 2484 เปน วันขึ้นปใหมเปนตนไป
เหตุผลที่ทางราชการไดเปลี่ยนวันขึ้นปใหมจากวันที่ 1 เมษายนมาเปนวันที่ 1 มกราคม คือ
1. ไมขัดกับพุทธศาสนาในดานการนับวัน เดือน และการรวมฉลองปใหมดวยการทําบุญ
2. เปนการเลิกวิธีนําเอาลัทธิพราหมณมาครอมพระพุทธศาสนา
3. ทําใหเขาสูระดับสากลที่ใชอยูในประเทศทั่วโลก

4. เปนการฟนฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย
กิจกรรมที่ชาวไทยสวนใหญมักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปใหม ไดแก
1. การทําบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บาน หรือไปที่วัดหรือตามสถานที่ตางๆที่ทางราชการเชิญชวนไปรวมทําบุญ
2. การกราบขอพรจากผูใหญ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบชอดอกไม หรือการสงบัตรอวยพร
3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมูเพื่อนฝูง ญาติพี่นองหรือตามหนวยงานตางๆ
วันขึ้นปใหมนับเปนโอกาสดีที่จะทําใหเราไดทบทวนถึงการดําเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะไดแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นในอดีตใหดีขึ้น

