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พรปใหม จากในหลวง 
 

ทศพนธ นรทัศน 
hs4hnl@msn.com 

 
ในวันสงทายปเกา 31 ธันวาคม ของทุกป 
ประชาชนชาวไทยทุกคน จะเฝารอพรปใหม
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศนทุกสถานี 
 สําหรับผูที่อยูในวงการวิทยุสื่อสาร 
หรือเจาหนาที่ของสวนราชการซึ่ งปฏิบัติ
ภารกิจดานการสื่อสาร ไมวาจะเปนทหาร 
ตํารวจ พลเรือน คงจะทราบดีวาในอดีตนั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพรปใหมผาน
ทางเครือขายวิทยุสื่อสาร ดังเชนกรณีท่ีทรง
พระราชทานพรปใหมแกพนักงานรับสงวิทยุ
ของเขตการทางพิษณุโลก เนื่องในวันขึ้นปใหม 
พ.ศ. 2516 ความวา “สวัสดีปใหมพี่ใหญ
(นามเรียกขานแบบลําลองของนางจันทรสม 
อินทรพิรมย ซึ่งปจจุบันเสียชีวิตแลว เธอเปน

พนักงานรับสงวิทยุของเขตการทางพิษณุโลกในขณะน้ัน) และเจาหนาที่วิทยุทุกคน ขอใหมีความสุข
ตลอดทั้งครอบครัวใหมีพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง ปลอดภัย มีความเจริญกาวหนาในหนาท่ี
ราชการ สวัสดี” น่ีคือหนึ่งตัวอยางที่ทําใหผูฟงตองขนลุกซู ดวยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได 

นอกจากนี้ พระองคทานยังทรงปรุ ส.ค.ส. เปนบัตรสงความสุขโดยทรงปลีกเวลาจากพระราชภารกิจ
ซึ่งมีอยูอยางมากหลาย มาปรุแถบโทรพิมพ(Telex) พระราชทานพรปใหมแกเจาหนาที่ผูถวายงาน และ
ประชาชนทั่วไป โดยทรงใชสัญญาณเรียกขาน “กส.9” อันเปนสัญญาณเรียกขานประจําพระองคท่ีทรงใช
ติดตอทางวิทยุสื่อสาร ทรงระบุทายโทรพิมพวา กส. 9 ปรุ ซึ่ง ส.ค.ส. พระราชทานที่เปนโทรพิมพนี้ ได
ปรากฏสูสาธารณชนเปนคร้ังแรก เม่ือปพ.ศ. 2530  
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ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวันข้ึนปใหม พ.ศ. 2530 ซึ่งพระราชทานเปนปแรก  

 
กส.9  ขอขอบใจทุกคน และถือโอกาสอวยพรปใหม ดวยคําตางๆ ใหพิจารณา ดังตอไปนี้ 

เห็นตรง   พูดไพเราะ   จิตมั่นคง 
หมั่นเพียร   งานสุจริต   คิดดี 
แจงสวาง   สวยงาม   สงบรมเย็น 
 เปนทางขจัดทุกขโศก บรรลุความสุขความเจริญ 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 กส.9  ปรุ  311430  ธ.ค.  2529. 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
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สําหรับสัญญาณเรียกขาน (Call sign) “กส.9” นี้ เปนสัญญาณเรียกขานทางวิทยุประจําพระองค ซึ่ง 
พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ หัวหนากองการสื่อสาร กรมตํารวจ (ในขณะนั้น) ไดทูลเกลาฯ ถวาย เพือ่ทรงใช
ติดตอสื่อสารกับพนักงานวิทยุประจําหนวยตํารวจตางๆ   

นอกจากนี้ พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ ไดกลาวไวในหนังสือบันทึกความทรงจําเร่ือง ”การสื่อสารของ
ในหลวง” ความตอนหนึ่งวา “ทุกวันสงทายปเกาและขึ้นปใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณพระราชทานพรใหแกหนวยงานท่ีทรงคุนเคยปฏิบัติภารกิจรวมกันทางวิทยุและทาง 
เทเล็กซเปนประจํา พรที่พระราชทานจะทรงเรียบเรียงข้ึนเอง สําหรับพรที่จะพระราชทานทาง 
เทเล็กซจะทรงปรุขาวดวยพระองคเอง ตอมาในระยะหลังทั้งที่ทรงมีพระราชกรณียกิจในดานอ่ืน
อยางมากมาย พระองคทานยังทรงปลีกเวลาปรุแถบเทเล็กซพระราชทานพรโดยไมเคยขาด 
เจาหนาท่ีสื่อสารทุกคนจึงซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน” 

 
 

ตอมาเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไดทรงเริ่มตนประดิษฐ ส.ค.ส. 
พระราชทาน ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนพระองค เม่ือปพ.ศ. 2531 โดยทรงพิมพดวยเครื่องพิมพ(Printer) 
ขาวดํา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหโทรสาร(Facsimile) พระราชทานไปยังหนวยงานตางๆ โดย
ขอความใน ส.ค.ส. พระราชทานแตละป จะประมวลขึ้นจากเหตุการณบานเมือง เพื่อสะทอนใหเห็นปญหา
และอุปสรรคตางๆ ที่ประเทศไทยตองประสบในรอบ 1 ปที่ผานมา ซึ่งในปตอๆ มา หนังสือพิมพรายวัน ได
นํา ส.ค.ส. พระราชทาน ลงตีพิมพในหนังสือพิมพฉบับเชาวันที่ 1 มกราคม อันเปนวันแรกของศักราชใหม 
ใหพสกนิกรชาวไทยไดชื่นชมอยางทั่วถึงและนอมนําไปเปนขอคิด เปนสิริมงคลในการปฏิบัติตนตอไป  
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แมวาคําอวยพรใน ส.ค.ส. พระราชทานจะเปนเพียงถอยคําสั้นๆ แตก็มากดวยคุณคา ความหมาย
และคติเตือนใจที่มุงเนนในการกระตุนเตือนใหประชาชนชาวไทยมีขวัญ กําลังใจ ตอสู และฝาฟนอปุสรรคทีจ่ะ
เกิดขึ้นในภายภาคหนาอยางไม ยอทอ  

สําหรับรูปแบบของ ส.ค.ส. พระราชทานนั้น ในระยะแรกยังไมมีการตกแตงลวดลายใดๆ เรื่อยมา
จนถึงชวงป พ.ศ. 2532-2537 พระองคทานจึงไดทรงเพิ่มลวดลาย เสนตรง เสนเฉียง รูปดาวตางๆ และในป 
พ.ศ. 2538 เปนตนมา พระองคทานไดทรงเพิ่มภาพประกอบ อาทิ ภาพเครื่องดนตรีหลากชนิด ภาพหัวใจ 
ภาพประกอบในพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก ฯลฯ และเปนที่ทราบกันดีวา ส.ค.ส. พระราชทานของทุกป 
ลวนมีความหมายอันลึกซ้ึงซอนอยูภายใน ท้ังจากขอความ ลวดลาย หรือสีสันตางๆ ท่ีปรากฏในส.ค.ส. 
พระราชทาน  

นับแตทรง ใช คอมพิ ว เตอรประดิษฐ  ส .ค .ส . 
พระราชทาน ทรงเปลี่ยนแปลงคําลงทายของ ส.ค.ส. 
พระราชทานเปน ก.ส.9 ปรุง เนื่องจากทรงเปลี่ยน
จากการ "ปรุ" ดวยโทรพิมพ เปนการ "ปรุง" ดวย
คอมพิวเตอร ถัดจากนั้น จะทรงระบุวันและเวลาที่
ทรงประดิษฐขึ้น เปนรูปแบบเฉพาะ 
 
<< ส.ค.ส. พระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2538 ทรงให
ขอคิดในการรวมมือกันทํางาน เกี่ยวกับการพูด การ
ฟง 

 

แต ในปพ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มิไดพระราชทาน ส.ค.ส. เน่ืองจากเกิดเหตุคลื่นสึนา
มิ(Tsunami) ซัดเขาชายฝงทะเลอันดามันอยาง
รุนแรง จากการเกิดแผนดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย 

นายขวัญแกว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ ใหสัมภาษณวา เม่ือวันท่ี 
29 ธันวาคม 2547 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตนเขาเฝาฯ เนื่องในวโรกาสพระราชทานพระราชดํารัส ใน
โอกาสขึ้นปใหม เม่ือเสร็จจากการบันทึกเทปแลว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับตนวา ปใหมปนี้ (พ.ศ.2548) 
มิไดพระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องจากทรงงานหนัก ในการใหความชวยเหลือพสกนิกร ท่ีไดรับความเดือดรอน
จากเหตุการณดังกลาว ทั้งทรงมีรับสั่งดวยวา ทรงปลื้มใจที่คนไทยไมทอดทิ้งกัน เวลาเดือดรอนก็ชวยเหลือ
กัน เปนเรื่องที่ดีอยางมาก เสมือนเปนหลักประกันวา เม่ือใดที่ทรงเดือดรอน ก็จะมีคนชวยเหลือพระองค
แนนอน การใหการชวยเหลือผูที่เดือดรอน ผลบุญก็จะสนองตอผูปฏิบัติดวย รับสั่งวา ทรงปลื้มใจคนไทยที่ให
ความชวยเหลือทุกคน มิไดแบงแยกวาเปนคนชาติใด 
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ส.ค.ส. พระราชทานตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานเปนภาพสี นอกจากนี้ คําลงทายของ ส.ค.ส. พระราชทาน ตั้งแตปดังกลาวเปนตน
มาจะมีขอความ "พิมพที่โรงพิมพสุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผูพิมพโฆษณา” พรอมขอความดังกลาวเปน
ภาษาอังกฤษ 

สํ าหรับพรป ใหมพระราชทานแก
ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวัน
ข้ึนปใหมป พ.ศ. 2552 เมื่อวันพุธท่ี 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (ณ วังไกลกังวล 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 
ความวา.... 
"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึง
วาระจะขึ้นปใหม เปนเวลาที่เราควร
ระลึกถึงกัน  และอวยพรแกกัน  ดวย
ความปรารถนาดี กอนอ่ืน ขาพเจาตอง

ขอขอบใจทุกทานเปนอยางมาก ท่ีรวมกันจัดงานพระศพพี่สาวขาพเจาอยางย่ิงใหญสมพระเกียรติ  
ท้ังอุตสาหะมารวมในงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนดวยใจภักดีและระลึกถึง กับขอสงความ

ปรารถนาดีมาอวยพรแกทานทุกๆ คนใหมีความสุขความเจริญ  ความสุขความเจริญนี้ เปนสิ่งที่พึง
ปรารถนาอยางยิ่งของคนเรา แตความสุขความเจริญนั้น จะสําเร็จผลเปนจริงได ก็ดวยการที่ทุกคน
ตั้งตนอยูในความไมประมาท มีสติรูตัวและปญญารูคิดกํากับอยูตลอดเวลา  

กลาวคือ ไมวาจะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ใชสติปญญาพิจารณาไตรตรองจนถวนถี่ใหเห็น
กระจางถึงผลดี ผลเสีย ท้ังใกลไกล ทุกแงทุกมุม ความรูความเขาใจชัดถึงผลดีผลเสีย ยอมจะทําให
แตละคนเล็งเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง วาสิ่งใดควรละเวน และสิ่งใดควรปฏิบัติ เพื่อใหบังเกิดผล 
เปนประโยชนท่ีแทจริงและยั่งยืน ทั้งแกสวนตัวและสวนรวม  
  ในปใหมนี้ จึงขอใหประชาชนชาวไทยไดตั้งตนอยูในความไมประมาท จะคิดจะทําส่ิงใด 
ใหคิดหนาคิดหลังใหดี ใหรอบคอบ ทําใหดี ใหถูกตอง ผลของการคิดดี ทําดีนั้นจะไดสงเสริมใหแต
ละคนประสบแตความสุขความเจริญ และทําใหชาติบานเมืองมีความเรียบรอย และอยูเย็นเปนสุข 
ดังท่ีทุกคนทุกฝายตั้งใจปรารถนา  
   ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวไทยเราเคารพบูชา จงอภิบาล
รักษาทานทุกคน ใหปราศจากทุกข ปราศจากโรค ปราศจากภัย ใหมีความสุขกายสุขใจ และ
ความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน" 
 



 6

 

พรอมกับน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. ใหแกปวงชนชาวไทยในป
พุทธศักราช 2552 เปนพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฉลองพระองคสากลสีน้ําตาล
ออน ผาปกพระกระเปาสีฟาสดใส ฉลองพระองคชั้นในเปนเชิ้ตขาว ทรงผูกเนคไทสีฟาออน ประทับบน 
พระเกาอี้ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ที่น่ังอยูขางพระเกาอี้ และคุณนายแดง แมของคุณทองแดง 
ที่หมอบเฝาอยูอีกขางหน่ึง 

ฉากหลังของ ส.ค.ส. เปนสนามหญาในบริเวณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน มีตนไมใหญ และตน
ชวนชมดอกสีชมพู  

มุมบนดานซาย มีตราสัญลักษณ 2 ตรา คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง ระหวางตรา
สัญลักษณทั้งสอง มีตัวหนังสือพิมพดวยสีเหลืองวา “ส.ค.ส. ๒๕๕๒”  ใตลงมามีขอความภาษาอังกฤษ 
“Happy New Year 2009”  

มุมบนดานขวา มีขอความเปนตัวหนังสือพิมพดวยสีเหลืองวา สวัสดีปใหม ขอจงมี...ความสุข...
ความเจริญ ดานลางขวา มีตัวเลขสีแดง ระบุวันเดือนป ท่ีทรงฉายพระบรมฉายาลักษณวา 2008 12 17/ 17 
: 11   
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กรอบของส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เปนภาพหนาคนเล็กๆ เรียงกันดานละ 3 แถวทุกหนา มีแต
รอยยิ้ม  

ในกรอบดานลาง มีขอความ ก.ส.9 ปรุง 192231 ธ.ค. 51 พิมพที่โรงพิมพสุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, 
ผูพิมพโฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing , D Bramaputra, Publisher 

ในระหวางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพรปใหม และ ส.ค.ส. พระราชทาน ป 2552 
แกปวงชนชาวไทยนั้น คุณทองแดง สุวรรณชาด ไดหมอบเฝาอยูแทบพระบาทหลังพระเกาอี้ตลอดเวลา 

ศิริรัตน สาโพธิ์สิงห กลาวไววา “ตลอดระยะเวลาที่ผานมา นับต้ังแตพระองคเสด็จฯ ขึ้นเถลิงถวัล
ราชสมบัติ เปนองคประมุขปกครองแผนดินสยาม ทรงไมเคยทอดทิ้งประชาชน ไมวาชาติบานเมืองจะเกิด
วิกฤติใดๆ พระองคไดพระราชทานพระราชดํารัสเตือนสติปวงชนชาวไทยในโอกาสสําคัญเสมอๆ เฉก
เชนเดียวกับพรพระราชทานปใหมในแตละปที่เปรียบประดุจน้ําทิพยชโลมใจเหลาขาพสกนิกรใหดํารงตนอยู
ในความดี มีความรอบคอบ และทําหนาที่ของตนใหเกิดประโยชน ตอสังคมและประเทศชาติสวนรวมอยาง
แทจริง พรใดๆ ในโลกนี้ จึงไมมีสิ่งใดเปรียบเทา…พรพระราชทานแหงองคพระเจาแผนดินไทยอีกแลว” 

 พรปใหมจากในหลวงจึงเปนพรอันประเสริฐ ท่ีประชาชนไทยทุกคน ทุกหมูเหลาควรไดนอมนํามาคิด
ใครครวญและปฏิบัติบูชาถวายเปนราชสักการะแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระมหากษัตริยเจาผู
ทรงพระคุณอันประเสริฐและทรงเปนศูนยรวมดวงใจของไทยทั้งชาติ และเราทานทั้งหลายในฐานะนักวิทยุ
สมัครเลน วิทยุอาสาสมัคร หรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชวิทยุสื่อสาร ก็สมควรไดใชวิทยุสื่อสารและ
ความรูทางดานการสื่อสารเหลานี้ ในอันที่กอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ดวยถอยคําที่สุภาพ ถอยทีถอย
อาศัยกันในการติดตอสื่อสาร เพื่อใหการสื่อสารน้ันสัมฤทธิ์ผลตามที่มุงหวัง 
 
อางอิง 
เครือขายกาญจนาภิเษก. http://kanchanapisek.or.th คนคืนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552. 
ศิรริัตน สาโพธิ์สิงห. หนังสือพิมพเดลินิวส. ส.ค.ส. พระราชทาน พรยิ่งใหญองคในหลวง. 

http://kanchanapisek.or.th/kp4/book344/card.htm คนคืนเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2552. 
ส.ค.ส. พระราชทาน. http://th.wikipedia.org/wiki/ส.ค.ส. พระราชทาน คนคืนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552. 
สุชาติ เผือกสกนธ,พล.ต.ต. บันทกึความทรงจํา เร่ือง การสื่อสารของในหลวง.  กรุงเทพฯ : จูปตัส, 2542. 
หนังสือพิมพมติชนออนไลน ฉบับวันที่ 31 ธันวาคม 2551. http://www.matichon.co.th/ คนคืนเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2551. 
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9510000153721  คนคืนเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2552. 
http://region2.prd.go.th/king/100story/k11.htm คนคืนเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2551. 
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โครงการรวบรวมภาพแหงความประทบัใจในหลวงกับวทิยุสื่อสาร 
 
ดวยผูเขียนไดพบภาพแหงความประทับใจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงใชวิทยุส่ือสารประกอบพระราชกรณียกิจนอยใหญมาเปน
ระยะเวลาอันยาวนาน ผูเขียนจึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมภาพแหงความประทับใจเหลาน้ัน ไวเปนเครื่องระถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทาน
ทรงมีตอวงการวิทยุส่ือสาร โทรคมนาคมของประเทศไทย  
 
จึงขอเชิญชวนทุกทานที่มีไฟลรูปภาพ ในหลวงกับวิทยุส่ือสาร โดยเปนภาพที่ปรากฏเครื่องวิทยุส่ือสารชนิดมือถือติดพระองค หรือวิทยุส่ือสาร
ชนิดอื่นอยางเดนชัด ทุกทานสามารถสงไฟลรูปภาพดังกลาวมาไดที่อีเมล hs4hnl@gmail.com เพื่อผูเขียนจะไดนํามารวบรวมและนําขึ้นใหทุก
ทานไดดาวนโหลดไวเปนเครื่องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทางเว็บไซต http://www.ictforall.org ตอไป และหากเปนไปไดอาจจะขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิมพเปนหนังสือเผยแพรในอนาคตตอไปครับ 
 
ทศพนธ นรทัศน  HS4HNL 
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All) 
ตู ปณ.2 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401 
โทร. 08-1261-0726 


