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แสตมป บอกความในใจ จัดพิมพโดยไปรษณียออสเตรเลีย
ดวงที่หนึ่ง ๑.๒๐ เหรียญ ภาพแหวนแตงงานของเจาบาวและเจาสาว
ดวงที่สอง ๖๐ เซ็นต ภาพดอกกุหลาบสีเหลือง
ดวงที่สาม ๖๐ เซ็นต ภาพลายเสนกราฟิกดอกไมและใบหญา
ดวงที่สี่ ๖๐ เซ็นต ภาพกลุมดาวใตบนทองฟา (สีน้ำ�เงิน) หมายถึงที่ตั้งของทวีปออสเตรเลีย
ดวงที่หา ๖๐ เซ็นต กลุมดาวใตบนทองฟา (สีแดง) หมายถึงที่ตั้งของทวีปออสเตรเลีย
ดวงที่หก ๖๐ เซ็นต ภาพดอกไมสีเหลือง
ดวงที่เจ็ด ๖๐ เซ็นต ภาพดอกทิวลิปสีชมพู
ดวงที่แปด ๖๐ เซ็นต ภาพลูกโปงหลากสีที่ใชแขวนในเทศกาลงานรื่นเริง
ดวงที่เกา ๖๐ เซ็นต ภาพแกวบรรจุแชมเปญ ในเทศกาลงานเลี้ยงตางๆ
ดวงที่สิบ ๖๐ เซ็นต ภาพลูกหมีเท็ดดี้ หมีนารักที่ทหารแคนาดานำ�มาเลี้ยง
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนเป็นขาวไปทั่วโลก
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ปกสมุดแสตมปพก ๖ แบบ ใหประชาชน
เป็นผูเลือกใชวาตองการภาพแบบไหน







บัตรภาพสมบูรณ

แสตมปไทย ชุดขอความ เพื่อบอกความในใจถึงกันและกัน
- คิดถึง
- ขอบคุณ
- ยินดีดวย
- สุขสันตวันเกิด

Let Stamps Tell Your Feelings

Despite many means of communications, such as speaking on telephones, sending short messages or writing an
e-mail, many people are still sending letters to tell stories to their friends. The post office departments of Australia and
Thailand have issued stamps with messages for many occasions, e.g. congratulations, missing (you), thank you etc.
ความรู้คือประทีป
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มนุษย์มีวิธีบอกความในใจที่หลากหลาย บางคนก็
แสดงออกมาทางด้านวาจา ส่วนบางคนก็ทำ�ท่าทางประกอบให้
ทราบความต้องการในใจแทน แบบนี้เรียกว่า การพบปะกันซึ่ง
หน้า ส่วนผู้คนที่อยู่อาศัยห่างไกลกันออกไป ก็จะแสดงออกทาง
โทรศัพท์ เอสเอ็มเอส จดหมาย หรือสื่อสารไอทีสมัยใหม่แบบอื่นๆ
การเขียนจดหมายบอกข่าว เป็นการสื่อสารที่คลาสสิก
ยังไม่สูญหายไปจากสังคมมนุษย์ แม้ว่าอาจจะใช้เวลา ๑ หรือ
๒ วันกว่าบุรุษไปรษณีย์จะส่งจดหมายถึงมือผู้รับ เมื่อผู้รับได้
รับแล้ว จดหมายนั้นก็จะมีคุณค่าทางใจ โดยสามารถนำ�มาอ่าน
ทบทวนได้อีกด้วย และผู้ส่งสามารถระบายความในใจได้อย่าง
มากมายเท่าที่ต้องการ ระบายความในใจมากก็ใช้กระดาษเขียน
จดหมายหลายแผ่นเท่านั้น
ไปรษณีย์สนับสนุนให้ผู้คนบอกความในใจผ่าน
จดหมายที่ส่งออกไปยังเพื่อนฝูง ญาติมิตร พ่อแม่ ค่าส่ง
จดหมายในประเทศเพียง ๓ บาทเท่านั้น ส่งไปได้ไกลทั่วไทย
ทุกอำ�เภอ ทุกหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่
ไปรษณีย์ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว นั่นคือ พิมพ์
แสตมป์เป็นภาพบอกเรื่องราวความในใจให้ผู้รับจดหมายรู้โดย
ปริยาย เป็นภาพบนแสตมป์ที่ผนึกลงบนซองจดหมาย ทำ�ให้
ผู้รับจดหมายทราบก่อนที่จะเปิดซอง ไปรษณีย์ออสเตรเลีย
(Australia Post) จัดพิมพ์แสตมป์บอกความในใจ ออกจำ�หน่าย
พร้อมกัน ๑๐ ดวง ราคาบนดวง ๖๐ เซ็นต์ ๙ ดวง และอีกดวง
๑.๒๐ เหรียญ (๑ เหรียญออสเตรเลีย ประมาณ ๒๕ บาท) อันเป็น
ค่าส่งจดหมายในออสเตรเลีย
ภาพบนแสตมป์ทั้งสิบดวงเน้นหนักไปในเรื่องของ
ความสนุกเฮฮา การแต่งงาน การเลี้ยงปาร์ตี้ของบรรดาคน
หนุ่มสาว อันอยู่ในช่วงของการทำ�มาหากิน บรรดาจดหมายที่
ผนึกแสตมป์เหล่านี้ จะทำ�ให้ผู้รับได้ทราบถึงความในใจของผู้ส่ง
นอกจากแสตมป์ที่ไปรษณีย์ออสเตรเลียจัดพิมพ์ออก
จำ�หน่ายแล้ว ยังมีสิ่งสะสมอื่นๆ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่
ผู้ซื้อและนักสะสมแสตมป์ทั่วไป กล่าวคือ
๑. ซองวันแรกจำ�หน่าย ผนึกแสตมป์ ๑๐ ดวง เหมาะ
สำ�หรับให้เป็นของที่ระลึก
๒. แสตมป์แพ็ค ภายในบรรจุแสตมป์ ๑๐ ดวง ผู้ซื้อ
สามารถนำ�แสตมป์มาติดจดหมายได้อีก
๓. บัตรภาพสมบูรณ์ หรือ แม็กซิมั่มการ์ด (Maximum Cards) เพราะภาพบนแสตมป์มีขนาดดวงเล็ก กล่าว
คือ ๒๖ x ๓๗.๕ มม. (แสตมป์ดวงโต) และ ๓๐.๕๕ x ๓๐ มม.
(แสตมป์ดวงเล็ก) จึงมีการนำ�ภาพที่เกี่ยวข้องขนาดโปสการ์ด
มารองรับแสตมป์ แล้วประทับตราประจำ�วัน ทำ�ให้คนมองเห็น
ภาพขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้
๔. สมุดแสตมป์พก (Booklet) เหมาะสำ�หรับผู้ที่เขียน
จดหมายบ่อยๆ และต้องการใช้แสตมป์ติดจดหมาย ไปรษณีย์
ออสเตรเลียจึงจัดพิมพ์สมุดแสตมป์พก บรรจุแสตมป์ ๑๐ ดวง
ต่อเล่มเพื่อให้ประชาชนหาซื้อไปพกติดกระเป๋าสตางค์ เมื่อ
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ซองวันแรกจำ�หนาย



แสตมปแพ็ค

ต้องการใช้แสตมป์ก็ฉีกแสตมป์ออกจากสมุดแสตมป์พกได้
นำ�แสตมป์ติดจดหมาย ส่งลงตู้ไปรษณีย์ริมทางหลวงได้ทันที
ไม่ต้องไปแวะหาซื้อแสตมป์จากไปรษณีย์อีก แบบนี้เรียกว่า
สะดวกซื้อ สบายใช้ ไร้กังวล
ไปรษณีย์ไทยเคยจัดพิมพ์แสตมป์บอกความในใจ หรือ
เรียกว่า แสตมป์บอกข้อความออกจำ�หน่ายมาแล้ว ประกอบ
ด้วยแสตมป์จำ�นวน ๔ ดวง และทุกดวงราคา ๓ บาท อัน
เป็นค่าส่งจดหมายในประเทศ ภายในน้ำ�หนักไม่เกิน ๒๐ กรัม
ข้อความบนดวงแสตมป์ให้ความหมายที่ดีๆ เช่นกันคือ
ดวงที่หนึ่ง ๓ บาท ข้อความบนแสตมป์ว่า “คิดถึง” พร้อม
ดวงดาวและดวงจันทร์
ดวงที่สอง ๓ บาท ข้อความบนแสตมป์ว่า “ขอบคุณ” พร้อม
ดอกไม้สีแดง สีชมพูที่บานสะพรั่ง
ดวงที่สาม ๓ บาท ข้อความบนแสตมป์ว่า “ยินดีด้วย” พร้อม
ลูกโป่งหลากสีกำ�ลังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
ดวงที่สี่ ๓ บาท ข้อความบนแสตมป์ว่า “สุขสันต์วันเกิด”
พร้อมขนมเค้กจุดเทียนติดไฟ ๓ เล่ม และแท่งกลางเปลวไฟ
เป็นรูปหัวใจ เก๋ไก๋ดีมากๆ
แสตมป์ไทยชุดนี้ ยังหาซื้อได้ตามที่ทำ�การไปรษณีย์
ทั่วไป เพียงแต่ขอให้ผู้ซื้อแสตมป์ไปติดจดหมายส่งถึงผู้รับให้
ตรงกับความหมายของแสตมป์ จะทำ�ให้ผู้รับมีความสุขเป็นสอง
เท่าสามเท่าทีเดียว เมื่อพบเห็นแสตมป์ที่บอกความในใจของ
ผู้ส่ง เช่น
๑. ผนึกแสตมป์ “คิดถึง” เมื่ออยู่ห่างไกลจากกัน
คนละจังหวัด
๒. ผนึกแสตมป์ “ขอบคุณ” เมื่อได้รับการช่วยเหลือ
ในกิจกรรมต่างๆ และต้องการเขียนจดหมายไปแสดงความ
ขอบคุณ
๓. ผนึกแสตมป์ “ยินดีด้วย” เมื่อทราบว่า เพื่อนๆ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น หรือ
สอบไล่จบหลักสูตรการศึกษา เป็นต้น
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๔. ผนึกแสตมป์ “สุขสันต์วันเกิด” เมื่อทราบวันเกิด
ของ สามี/ภรรยา ญาติมิตร และต้องการจะแสดงความยินดี
ด้วย แต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ จึงขอส่งจดหมายมา
ร่วมแสดงความยินดีแทน
อย่างไรก็ดี การใช้แสตมป์บอกความในใจ ต้อง
ระมัดระวัง อย่าใช้ผนึกลงบนซองจดหมายถึงผู้รับที่ขัดกับ
เหตุการณ์ที่เป็นจริง เช่น จะเขียนจดหมายแสดงความเสียใจ
ในมรณกรรมของญาติมิตร ก็ไม่ควรนำ�แสตมป์ “ยินดีด้วย” มา
ผนึกเป็นอันขาด จะกลายเป็นการซ้ำ�เติมไป หรือ เขาเจ็บไข้ได้
ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ก็ไม่ควรติดแสตมป์ “ยินดีด้วย” บนซอง
จดหมายส่งถึงคนไข้
คำ�โบราณที่กล่าวว่า “จงเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ” ยังคง
ใช้ได้อยู่เสมอ

บุญเจือ เลิศกิติยศ

นักเรียนไปรษณีย์ เรียนจบ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ทำ�งานใน
ตำ�แหน่งพนักงานไปรษณีย์
โทรเลข ชั้นตรี โท เอก และกรมไปรษณีย์โทรเลข
แปรรูปเป็น การสื่อสารแห่งประเทศไทย และ
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำ�กัด เกษียณอายุราชการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในตำ�แหน่งผู้ชำ�นาญการระดับ
๘ ไปดูงานไปรษณีย์ ร่วมงานแสตมป์ระหว่าง
ประเทศที่อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรีย
เยอรมนี อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง ฮอลแลนด์ และ
กรีซ เป็นต้น
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