
 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ปีที ่6 ฉบบัที ่ 177

 
                                                                               

            ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจ าปีพุทธศักราช 2556 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เชิ้ตล าลองสีฟ้า มีลายเส้นสีชมพูและสีฟ้าฟ้าเข้มพาดตัดกัน พระสนับเพลาสีด า และฉลองพระบาทสีด า 
ประทับบนพระเก้าอ้ี ด้านขวาของพระเก้าอ้ีที่ประทับ มีโต๊ะกลม วางพระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว และเชิงเทียนแก้ว ทรงฉายกับสุนัข
ทรงเลี้ยง คือ คุณทองแดงท่ีทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541 สวมเสื้อสีทอง หมอบอยู่แทบพระบาทด้านขวา และคุณมะลิ แม่เลี้ยงคุณทองแดง 
สวมเสื้อสีทอง หมอบอยู่แทบพระบาทด้านซ้าย 

ด้านหลังพระเก้าอ้ีที่ประทับ ตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้หลากสี ด้านขวาบน มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านซ้ายมีผอบทอง) 
ประดับ ด้านล่างของผอบทอง มีตัวอักษรสีทอง ข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ สวัสดปีีใหม่ และ ตัวอักษรสีขาว ข้อความว่า ขอจงมี
ความสุขความเจริญ HAPPY NEW YEAR ด้านขวา ใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ มีข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลือง ข้อความว่า "ความ
เมตตาเป็นคุณธรรมน าความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้ าใจไมตรีเอย" 

ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีแถบสีม่วงเข้ม มุมล่างขวา มีข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 181122 ธค.55 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้
พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad , D Bramaputra , Publisher กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้า
คนเล็กๆ เรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ 2 แถว ทุกหน้า มีแต่รอยยิ้ม 



  

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุด 
 มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขายตลาดครุภัณฑ์ช ารุด ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 
 1. ชุดรับสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ PSI รุ่น DTV จ านวน 1 เครื่อง 
 2. เครื่องโทรศัพท์ จ านวน 3 เครื่อง 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) จ านวน 4 เครื่อง 
 4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
 5. แผงควบคุมการเตือนไฟ จ านวน 1 เครื่อง 
 6. ชุดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ จ านวน 1 ชุด Video conference ส าหรับห้องเรียน ขนาด 20 คน/ห้องประชุม ยี่ห้อ picture 
 7. KEYBOARD เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
       ผู้สนใจติดต่อขอดูพัสดุได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ในวันที่ 16 ม.ค. 56 เวลา 09.00 – 10.00 น. และก าหนดขายทอดตลาด
ในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง สอบถามเพ่ิมเติมโทร. 7119 

ค าอวยพรปีใหม่ เปลี่ยนชีวิตใหม ่

 

พรปีใหม่ท าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า  
ท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่า  
“ปีใหม่อย่าให้โง่กว่าปีเกา่”  
ถ้าโง่กว่าเก่า โง่เท่าเก่า แสดงว่ามันไม่มีอะไรใหม่ 

“ถ้าคนเราหากเติบโตไปไม่มีความหนักแน่น สุขมุ 
เยือกเย็น รอบคอบ มันเท่ากับเป็นการย่ าอยู่กับที่ 
แล้วจะมีสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างไร จึงต้องมีการพัฒนา
ให้ฉลาดกว่า สูงกว่าเก่า”  

ค าสอนจาก พระพยอม กัลยาโณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานหนัก : นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ  
ปัญหาซับซ้อน : นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ  
ความทุกข์หนัก : นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการด าเนินชีวิต  
นายจอมละเมียด : นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ(perfectionist)  
ค าต าหนิ : นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ  
ค านินทา : นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงมีความหมาย  
ความผิดหวัง : นี่คือที่ธรรมชาติก าลังสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต  
ความป่วยไข้ : นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี  
ความพลัดพราก : นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาตัวเอง  
ลูกหัวดื้อ : นี่คือโอกาสทองของการพิสูจนความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง  
แฟนทิ้ง : นี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ  
คนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว : นี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวัง  
ภาวะหลุดจากอ านาจ : นี่คือความเป็นอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง  
คนกลิ้งกะล่อน : นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม  
คนเลว : นี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์  
อุบัติเหตุ : นี่คือค าเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ าอีกเป็นอันขาด  
ศัตรูคอยกล่ันแกล้ง : นี่คือบททดสอบว่าที่ "มารไม่มีบารมีไม่เกิด"  
วิกฤต : นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม "ในวิกฤตย่อมมีโอกาส"  
ความจน : นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต  
ความตาย : นี่คือฉากสุดท้ายที่จะท าให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ 

คดิบวก ชวีติบวก  

 

ท่าน ว. วชิรเมธ ี

ท่านสอน 
แนวคิด...เวลาเจอ..สิ่งเหล่านี้ 
ให้บอกตัวเองว่า 



                                                                      

ชิ้นพิเศษท่ีไม่เสียเงิน แต่มีคุณค่าทางใจให้กับทุกคน เพ่ือที่จะได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
มอบ สิ่งดีๆ ให้กับคนที่คุณรัก 

เริ่มต้นที่ การให้ความรัก เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครที่ไม่อยากได้ของสิ่งนี้ เพราะความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ 
เพียงแต่เราให้ความรักกับผู้อ่ืนก่อน เราก็จะได้ความรักนั้นกลับคืนมา เช่น การให้ความรักกับพ่อแม่ ญาติพ่ี

น้อง เพื่อนร่วมงาน และคนบนโลกใบนี้นั่นเอง 

การให้ความจริงใจ เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากการท างานมีการแข่งขัน
กันสูง ชิงดีชิงเด่น และคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่า จึงท าให้ใครหลายคนละเลยที่จะให้

ความจริงใจต่อกัน ซึ่งความจริงใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญมากในการท างานร่วมกัน ปีใหม่นี้เราลองหันมาให้ความจริงใจกันดีกว่าไหม เพ่ือการ
ท างานจะได้มีแต่ความสุข และสังคมก็น่าอยู่ขึ้นด้วย  

การให้รอยยิ้ม ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม แต่ในปัจจุบันสยามเมืองยิ้มก าลังกลายเป็นเพียงแค่อดีต เพราะต่างคนต่างเร่งรีบจึง
ไม่ค่อยมีใครให้ความส าคัญกับรอยยิ้ม ซึ่งถ้าทุกวันเวลาออกไปข้างนอกเราเริ่มยิ้มให้กันและกัน โลกใบนี้ก็จะมีแต่ความสดใส น่าอยู่ ซึ่งการ
ยิ้มนั้นไม่ได้ท าให้ใครเดือดร้อน และไม่ได้ล าบากมากเลยถ้าเราเพียงแค่ลงมือท า วันนี้ลองยิ้มให้กันและกัน แทนการให้ของขวัญที่มีราคา
แพง คงดีไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะ 
ตามมาด้วยการให้อภัย ทุกวันนี้ปัญหาความรุนแรงก าลังกระจายเข้าไปในทุกส่วนของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนตีกัน ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว การฆ่ากันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน จึงท าให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ และถ้าทุกคนบนโลกใบนี้
พร้อมที่จะให้อภัยกันแล้วปัญหาทุกอย่างคงไม่เกิดข้ึนแน่นอน เพราะฉะนั้นการให้อภัยจึงน่าจะเป็นของขวัญชิ้นพิเศษส าหรับสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 
การให้โอกาส คงมีใครหลายคนที่อยากได้ของขวัญชิ้นนี้ เพราะคนในสังคมเรามีคนกระท าความผิดเยอะแยะ และพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคน
ดีของสังคม แต่พวกเขากลับขาดโอกาสที่จะกลับเข้ามาเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ เนื่องจากคนในสังคมมองว่าพวกเขาเป็นคนเลวไปเสียแล้ว ท าไม
เราถึงไม่หยิบยื่นและให้โอกาสเขาได้กลับมาอยู่ในสังคมอีกครั้ง เชื่อได้เลยว่าของสิ่งนี้คงมีค่ามากที่สุดส าหรับพวกเขาอย่างแน่นอน 
การให้เวลา ในที่นี้หมายถึงให้เวลากับตัวเราเอง เพราะในแต่ละวันนั้นเราให้เวลากับการท างานจนลืมให้เวลาตัวเอง วันปีใหม่นี้จึงเป็น
ช่วงเวลาวันหยุดยาวที่เราน่าจะลองให้ความกับสุขกับตัวเอง ด้วยการไปพักผ่อนต่างจังหวัด พักผ่อนสมองที่เครียดกับการท างาน และ
พักผ่อนหัวใจที่เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งปี ในเมื่อเราให้ความสุขกับคนอ่ืนได้ เราก็น่าจะลองให้ความสุขกับตัวเองบ้าง เพ่ือเป็นของขวัญให้กบั
ตัวเรานั่นเอง 
ส่วนให้ต่อไปเป็น การให้ความใกล้ชิด ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวจะห่างเหินกันไปมาก เพราะต่างคนก็ต้อง
ออกไปท างานหรือเรียนหนังสือจึงท าให้ละเลยสิ่งเหล่านี้ไป ท าไมเราถึงไม่ลองหันมาให้ความใกล้ชิดกันดูล่ะ เช่น พ่อแม่ให้ความใกล้ชิดกับ
ลูก และลูกหลานก็ให้ความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ เพียงเท่านี้เราก็จะรู้ว่าความสุขอยู่ใกล้แค่เอ้ือม แถมยังช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย 
การให้ความรู้สึกดีๆ ก็เช่นกัน ที่ส าคัญเพราะบนโลกใบนี้คงไม่มีใครที่เขาจะชอบเราหมดทุกคนแน่นอน บางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกไม่ดี
กับคนๆ หนึ่ง ทั้งท่ีเราอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสตัวตนของเขาเลยก็ตาม ซึ่งการให้ความรู้สึกดีๆ กับคนรอบข้างอาจเป็นสิ่งที่ใครหลายคน
มองข้ามไป ดังนั้นในวันปีใหม่นี้เราลองมอบความรู้สึกดีๆ ให้กับคนรอบข้าง หรือเพ่ือนร่วมงาน คงเป็นของขวัญที่ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเพียง
แค่เราทุกคนเริ่มท า บนโลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆ ที่ต่างคนต่างมอบให้กันและกัน 
การให้ความซ่ือสัตย์ ถ้าคนไหนก าลังมองหาของขวัญที่จะมอบให้กับคนรักในวันปีใหม่อยู่นั้น เราอยากน าเสนอของขวัญชิ้นพิเศษท่ีหาซื้อที่
ไหนไม่ได้ คือ การให้ความซื่อสัตย์ต่อคนรัก ช่วงเวลาดีๆ ที่ใครหลายคนมอบของขวัญให้คนรักกันท าไมคุณถึงไม่ลองมอบความซื่อสัตย์ให้กับ
คนรักของคุณดูล่ะ เชื่อได้เลยว่าคนรักของคุณคงไม่ปฏิเสธที่จะรับของขวัญชิ้นนี้แน่นอน และท่ีส าคัญยังจะท าให้ทั้งคุณและคนรักประทับใจ
ไปอีกนานแสนนาน 
และของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เราอยากจะแนะน าคือ การให้ความช่วยเหลือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เราไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายรับแต่เพียงผู้
เดียวก็ได้ การได้เป็นผู้ให้ก็มีความสุขไม่ใช่น้อยเหมือนกัน การให้ความช่วยเหลือในที่นี้ เช่น การได้ไปช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพัก
คนชรา หรือไปช่วยเหลือเลี้ยงอาหารเด็กท่ีสถานสงเคราะห์ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเราอาจจะช่วยเหลือเขาได้ไม่มาก แต่อย่างน้อยในช่วง
เทศกาลดีๆ แบบนี้ เราก็ได้ช่วยให้เขามีรอยยิ้ม และมีความสุขได้เช่นกัน 
ถึงแม้ของขวัญทั้ง 10 ชิ้นนี้จะไม่มีราคา แต่ส าหรับคุณค่าทางด้านจิตใจนั้นมากมายจนไม่อาจประเมินค่าได้เลย ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เรา
ลองเปลี่ยนการให้ของขวัญด้วยสิ่งของ เป็นการมอบสิง่ดีๆ  ใหก้บัคนทีเ่รารักน่าจะดกีวา่ไหม ไมแ่น่สิง่ทีเ่รามอบใหม้นัอาจจะอยูใ่นความ

ประทับใจของผูรั้บตลอดไปเลยก็ได ้

“10 ให้” ของขวญัล ้ำค่ำ รับปีใหม่ สรำ้งสรรค์สิ่งดี 
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                                                                                   ดังค ากล่าวที่ว่า “การให้เท่ากับการรับ” ให้มากได้มาก ให้น้อยได้ 
                                                                                  น้อย คนที่มีมากก็ให้มาก ส่วนคนที่มีน้อยก็ให้น้อย จะมากหรือน้อย  
                                                                                  หรือจะเป็นการท าเอาหน้าหรือไม่ สุดท้ายก็คือ “บุญ” 
เหมือนอย่างที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้ให้ค าสอนเตือนสติไว้ “เสแสร้งแกล้งท าดี ยังดีกว่าตั้งใจท าความชั่ว” 
พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่า ในอดีตคนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องของชาติหน้า แต่เขามีจิตเมตตากรุณา และไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นคนที่
เดือดร้อน ซึ่งถือเป็นค่านิยมที่ส่งเสริมและถ่ายทอดกันมา แตกต่างจากปัจจุบัน แม้คนไทยจะมีความเชื่อเรื่องบุญ แต่มักจะท าบุญด้วยจิตที่
เจือความโลภ คือ ไม่ได้หวังจะขึ้นสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่หวังอยากถูกหวย อยากม่ังมี อยากประสบความส าเร็จในชาตินี้เลย ซึ่งเป็น
การท าเพ่ือตัวเองแท้ๆ คือ การท าบุญด้วยจิตที่มีโลภะอยู่ 
“พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘ทาน’ ทีม่ีอานิสงส์ไม่มาก ก็คือทานที่ให้ด้วยใจที่มีเยื่อใย หวังสั่งสมบุญ หรือหวังเสวยสุขในภพหน้า ถ้าผู้ที่ท าบุญยัง
มีจิตใจแบบนั้นอยู่ ก็จะไม่ได้อานิสงส์มากเท่าที่ควรจะเป็น 
หากเราท าบุญ ไม่ว่าจะให้ทาน หรือช่วยเหลือใครก็ตาม เรามุ่งแต่ประโยชน์สุขของผู้รับ โดยไม่นึกถึงตัวเองว่าเราจะได้อะไร นั่นกลับเป็น
บุญยิ่งกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการขัดเกลา ลดละความเห็นแก่ตัว และลดละความยึดมั่นในตัวตนด้วย คนไทยควรท าบุญแบบนี้ให้มากข้ึน” 
ถึงแม้ใครจะพูดกันว่าท าบุญเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลสักที แต่หากเราท าบุญเรื่อยๆ ด้วยจิตที่เป็นกุศล ไม่นานบุญนั้นจะให้ก าไรเพิ่มพูน ใช้ไม่
หมดถึงชาติหน้า เหมือนกับค ากล่าวที่ว่า “ท าดีลูกเดียว แล้วจะก าไรทุกชาติ” 
นอกจากการท าบุญจะท าให้จิตใจดี วาจาดีแล้ว ต้องมีการกระท าที่เป็นมงคลด้วย การกตัญญูกตเวทีต่อครอบครัว ผู้มีพระคุณ ต่อองค์กร 
ต่อประเทศไทย และโลกใบนี้ของเรา เหมือนเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเอง 
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