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พรปใหม จากในหลวง
ทศพนธ นรทัศน
hs4hnl@msn.com

ในวั น ส ง ท า ยป เ ก า 31 ธั น วาคม ของทุ ก ป
ประชาชนชาวไทยทุกคน จะเฝ ารอพรปใหม
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พร เนื่ อ งในโอกาสวั น ขึ้ น ป ใ หม ท างสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศนทุกสถานี
สํ า หรั บ ผู ที่ อ ยู ใ นวงการวิ ท ยุ สื่ อ สาร
หรื อ เจ า หน า ที่ ข องส ว นราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ
ภารกิ จ ด า นการสื่ อ สาร ไม ว า จะเป น ทหาร
ตํ า รวจ พลเรื อ น คงจะทราบดี ว า ในอดี ต นั้ น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพรปใหมผาน
ทางเครื อ ข ายวิท ยุสื่ อ สาร ดั ง เช น กรณี ที่ ท รง
พระราชทานพรปใหมแกพนักงานรับสงวิทยุ
ของเขตการทางพิษณุโลก เนื่องในวันขึ้นปใหม
พ.ศ. 2516 ความวา “สวัสดีปใหมพี่ใหญ
(นามเรียกขานแบบลําลองของนางจันทรส ม
อินทรพิรมย ซึ่งปจจุบันเสียชีวิตแลว เธอเปน
พนักงานรับสงวิทยุของเขตการทางพิษณุโลกในขณะนั้น) และเจาหนาที่วิทยุทุกคน ขอใหมีความสุข
ตลอดทั้ ง ครอบครั ว ให มี พ ลานามั ย สมบู ร ณ แข็ ง แรง ปลอดภั ย มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ในหน า ที่
ราชการ สวัสดี” นี่คือหนึ่งตัวอยางที่ทําใหผูฟงตองขนลุกซู ดวยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได
นอกจากนี้ พระองคทานยังทรงปรุ ส.ค.ส. เปนบัตรสงความสุขโดยทรงปลีกเวลาจากพระราชภารกิจ
ซึ่งมีอยูอยางมากหลาย มาปรุแถบโทรพิมพ(Telex) พระราชทานพรปใหมแกเจาหนาที่ผูถวายงาน และ
ประชาชนทั่วไป โดยทรงใชสัญญาณเรียกขาน “กส.9” อันเปนสัญญาณเรียกขานประจําพระองคที่ทรงใช
ติดตอทางวิทยุสื่อสาร ทรงระบุทายโทรพิมพวา กส. 9 ปรุ ซึ่ง ส.ค.ส. พระราชทานที่เปนโทรพิมพนี้ ได
ปรากฏสูสาธารณชนเปนครั้งแรก เมื่อปพ.ศ. 2530
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ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวันขึ้นปใหม 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 เพือ่ ทรงใช
ติดตอสื่อสารกับพนักงานวิทยุประจําหนวยตํารวจตางๆ
นอกจากนี้ พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ ไดกลาวไวในหนังสือบันทึกความทรงจําเรื่อง ”การสื่อสารของ
ในหลวง” ความตอนหนึ่งวา “ทุกวันสงทายปเกาและขึ้นปใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณพระราชทานพรใหแกหนวยงานที่ทรงคุนเคยปฏิบัติภารกิจรวมกันทางวิทยุและทาง
เทเล็ กซ เ ป น ประจํ า พรที่ พ ระราชทานจะทรงเรี ย บเรี ยงขึ้ น เอง สํ า หรั บ พรที่ จ ะพระราชทานทาง
เทเล็กซจะทรงปรุขาวดวยพระองคเอง ตอมาในระยะหลังทั้งที่ทรงมีพระราชกรณียกิจในดานอื่น
อย า งมากมาย พระองค ท า นยั ง ทรงปลี ก เวลาปรุ แ ถบเทเล็ ก ซ พ ระราชทานพรโดยไม เ คยขาด
เจาหนาที่สื่อสารทุกคนจึงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน”

ตอมาเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไดทรงเริ่มตนประดิษฐ ส.ค.ส.
พระราชทาน ดวยเครื่องคอมพิวเตอรสวนพระองค เมื่อปพ.ศ. 2531 โดยทรงพิมพดวยเครื่องพิมพ(Printer)
ขาวดํ า และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหโทรสาร(Facsimile) พระราชทานไปยั งหน วยงานตางๆ 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 และฝาฟนอุปสรรคทีจ่ ะ
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
ลวนมีความหมายอันลึกซึ้งซอนอยูภายใน ทั้งจากขอความ ลวดลาย หรือสีสันตางๆ ที่ปรากฏในส.ค.ส.
พระราชทาน
นั บ แต ท รงใช ค อมพิ ว เตอร ป ระดิ ษ ฐ ส.ค.ส.
พระราชทาน ทรงเปลี่ยนแปลงคําลงทายของ ส.ค.ส.
พระราชทานเปน ก.ส.9 ปรุง เนื่องจากทรงเปลี่ยน
จากการ "ปรุ" ดวยโทรพิมพ เปนการ "ปรุง" ดว ย
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. เนื่องจากเกิดเหตุคลื่นสึนา
มิ ( Tsunami) ซั ด เข า ชายฝ ง ทะเลอั น ดามั น อย า ง
รุนแรง จากการเกิดแผนดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย
นายขวัญแกว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ ใหสัมภาษณวา เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2547 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตนเขาเฝาฯ เนื่องในวโรกาสพระราชทานพระราชดํารัส ใน
โอกาสขึ้นปใหม เมื่อเสร็จจากการบันทึกเทปแลว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับตนวา ปใหมปนี้ (พ.ศ.2548)
มิไดพระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องจากทรงงานหนัก ในการใหความชวยเหลือพสกนิกร ที่ไดรับความเดือดรอน
จากเหตุการณดังกลาว ทั้งทรงมีรับสั่งดวยวา ทรงปลื้มใจที่คนไทยไมทอดทิ้งกัน เวลาเดือดรอนก็ชวยเหลือ
กัน เปนเรื่องที่ดีอยางมาก เสมือนเปนหลักประกันวา เมื่อใดที่ทรงเดือดรอน 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 า ห รั บ พ ร ป ใ ห ม พ ระ รา ช ท า น แ ก
ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวั น
ขึ้นปใหมป พ.ศ. 2552 เมื่อวันพุธที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (ณ วังไกลกังวล
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
ความวา....
"ประชาชนชาวไทยทั้ ง หลาย บั ด นี้ ถึ ง
วาระจะขึ้ น ป ใ หม เป น เวลาที่ เ ราควร
ระลึ ก ถึ ง กั น และอวยพรแก กั น ด ว ย
ความปรารถนาดี กอนอื่น ขาพเจาตอง
ขอขอบใจทุกทานเปนอยางมาก ที่รวมกันจัดงานพระศพพี่สาวขาพเจาอยางยิ่งใหญสมพระเกียรติ
ทั้งอุตสาหะมารวมในงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนดวยใจภักดีและระลึกถึง กับขอสงความ
ปรารถนาดีมาอวยพรแกทานทุกๆ คนใหมีความสุขความเจริญ ความสุขความเจริญนี้ เปนสิ่งที่พึง
ปรารถนาอยางยิ่งของคนเรา แตความสุขความเจริญนั้น จะสําเร็จผลเปนจริงได ก็ดวยการที่ทุกคน
ตั้งตนอยูในความไมประมาท มีสติรูตัวและปญญารูคิดกํากับอยูตลอดเวลา
กลาวคือ ไมวาจะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ใชสติปญญาพิจารณาไตรตรองจนถวนถี่ใหเห็น
กระจางถึงผลดี ผลเสีย ทั้งใกลไกล ทุกแงทุกมุม ความรูความเขาใจชัดถึงผลดีผลเสีย ยอมจะทําให
แตละคนเล็งเห็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง วาสิ่งใดควรละเวน และสิ่งใดควรปฏิบัติ เพื่อใหบังเกิดผล
เปนประโยชนที่แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกสวนตัวและสวนรวม
ในปใหมนี้ จึงขอใหประชาชนชาวไทยไดตั้งตนอยูในความไมประมาท จะคิดจะทํา สิ่งใด
ใหคิดหนาคิดหลังใหดี ใหรอบคอบ ทําใหดี ใหถูกตอง ผลของการคิดดี ทําดีนั้นจะไดสงเสริมใหแต
ละคนประสบแตความสุขความเจริญ และทําใหชาติบานเมืองมีความเรียบรอย และอยูเย็นเปนสุข
ดังที่ทุกคนทุกฝายตั้งใจปรารถนา
ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเราเคารพบูชา จงอภิบาล
รั ก ษาท า นทุ ก คน ให ป ราศจากทุ ก ข ปราศจากโรค ปราศจากภั ย ให มี ค วามสุ ข กายสุ ข ใจ และ
ความสําเร็จสมหวัง ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน"

6

พร อ มกั บ นี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. ให แกป วงชนชาวไทยในป
พุทธศักราช 2552 เปนพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฉลองพระองคสากลสีน้ําตาล
ออน ผาปกพระกระเปาสีฟาสดใส ฉลองพระองคชั้นในเปนเชิ้ตขาว ทรงผูกเนคไทสีฟาออน ประทับบน
พระเกาอี้ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ที่นั่งอยูขางพระเกาอี้ และคุณนายแดง แมของคุณทองแดง
ที่หมอบเฝาอยูอีกขางหนึ่ง
ฉากหลังของ ส.ค.ส. เปนสนามหญาในบริเวณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน มีตนไมใหญ และตน
ชวนชมดอกสีชมพู
มุมบนดานซาย มีตราสัญลักษณ 2 ตรา คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง ระหวางตรา
สัญ ลักษณ ทั้งสอง มี ตัวหนัง สื อพิ มพดว ยสีเหลืองว า “ส.ค.ส. ๒๕๕๒” ใตลงมามีขอ ความภาษาอั งกฤษ
“Happy New Year 2009”
มุมบนดานขวา มีขอความเปนตัวหนังสือพิมพดวยสีเหลืองวา สวัสดีปใหม ขอจงมี...ความสุข...
ความเจริญ ดานลางขวา มีตัวเลขสีแดง ระบุวันเดือนป ที่ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณวา 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 นับตั้งแตพระองคเสด็จฯ ขึ้นเถลิงถวัล
ราชสมบัติ เปนองคประมุขปกครองแผนดินสยาม ทรงไมเคยทอดทิ้งประชาชน ไมวาชาติบานเมืองจะเกิด
วิก ฤติ ใ ดๆ พระองค ไ ดพระราชทานพระราชดํ ารั สเตือ นสติปวงชนชาวไทยในโอกาสสํ าคั ญเสมอๆ เฉก
เชนเดียวกับพรพระราชทานปใหมในแตละปที่เปรียบประดุจน้ําทิพยชโลมใจเหลาขาพสกนิกรใหดํารงตนอยู
ในความดี มีความรอบคอบ และทําหนาที่ของตนใหเกิดประโยชน ตอสังคมและประเทศชาติสวนรวมอยาง
แทจริง พรใดๆ ในโลกนี้ จึงไมมีสิ่งใดเปรียบเทา…พรพระราชทานแหงองคพระเจาแผนดินไทยอีกแลว”
พรปใหมจากในหลวงจึงเปนพรอันประเสริฐ ที่ประชาชนไทยทุกคน ทุกหมูเหลาควรไดนอมนํามาคิด
ใครครวญและปฏิบัติบูชาถวายเปนราชสักการะแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระมหากษัตริยเจาผู
ทรงพระคุณอันประเสริฐและทรงเปนศูนยรวมดวงใจของไทยทั้งชาติ และเราทานทั้งหลายในฐานะนักวิทยุ
สมัครเลน วิทยุอาสาสมัคร หรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชวิทยุสื่อสาร ก็สมควรไดใชวิทยุสื่อสารและ
ความรูทางดานการสื่อสารเหลานี้ ในอันที่กอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ดวยถอยคําที่สุภาพ ถอยทีถอย
อาศัยกันในการติดตอสื่อสาร เพื่อใหการสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผลตามที่มุงหวัง
อางอิง
เครือขายกาญจนาภิเษก. http://kanchanapisek.or.th คนคืนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552.
ศิรริ ัตน สาโพธิ์สิงห. หนังสือพิมพเดลินิวส. ส.ค.ส. พระราชทาน พรยิ่งใหญองคในหลวง.
http://kanchanapisek.or.th/kp4/book344/card.htm คนคืนเมื่อวันที่ 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. บันทึกความทรงจํา เรื่อง การสื่อสารของในหลวง. กรุงเทพฯ : จูปตัส, 2542.
หนังสือพิมพมติชนออนไลน ฉบับวันที่ 31 ธันวาคม 2551. http://www.matichon.co.th/ คนคืนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9510000153721 คนคืนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552.
http://region2.prd.go.th/king/100story/k11.htm คนคืนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551.
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โครงการรวบรวมภาพแหงความประทับใจในหลวงกับวิทยุสื่อสาร
ดวยผูเขียนไดพบภาพแหงความประทับใจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงใชวิทยุสื่อสารประกอบพระราชกรณียกิจนอยใหญมาเปน
ระยะเวลาอันยาวนาน ผูเขียนจึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมภาพแหงความประทับใจเหลานั้น ไวเปนเครื่องระถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทาน
ทรงมีตอวงการวิทยุสื่อสาร โทรคมนาคมของประเทศไทย
จึงขอเชิญชวนทุกทานที่มีไฟลรูปภาพ ในหลวงกับวิทยุสื่อสาร โดยเปนภาพที่ปรากฏเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือติดพระองค หรือวิทยุสื่อสาร
ชนิดอื่นอยางเดนชัด ทุกทานสามารถสงไฟลรูปภาพดังกลาวมาไดที่อีเมล hs4hnl@gmail.com เพื่อผูเขียนจะไดนํามารวบรวมและนําขึ้นใหทุก
ทานไดดาวนโ หลดไวเปนเครื่องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทางเว็บไซต http://www.ictforall.org ตอไป และหากเปนไปไดอาจจะขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิมพเปนหนังสือเผยแพรในอนาคตตอไปครับ
ทศพนธ นรทัศน HS4HNL
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All)
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