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ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต
เผลอแป๊บเดียว …ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ก็ยอ้ นกลับมาอีกครั้ง หลาย ๆ คนคงชอบที่
จะได้หยุดหลาย ๆ วัน ว่าแต่ที่หยุดและฉลองปีใหม่กันอยู่ทุกปีเนี่ย รูห้ รือเปล่าว่ามันมี
ที่มาอย่างไร ถ้าไม่รู้ตอ้ งลองอ่านนี่เลย
ความหมายของวันขึ้นปีใหม่

ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคาว่า "ปี" หมายถึง เวลาชั่วโลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุรยิ คติ ดังนัน้ "ปี
ใหม่" จึงหมายถึง การขึน้ รอบใหม่หลังจาก 12 เดือน หรือ 1 ปี
ความเป็นมาของ วันขึน้ ปีใหม่
วันขึ้นปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามความ
เหมาะสม ตัง้ แต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนีย เริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทินโดยอาศัย
ระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือน ก็กาหนดว่าเป็น 1 ปี
และเพือ่ ให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือน
เข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนในทุก ๆ 4 ปี
ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นาการปฏิบัติของชาวบาบิโลเนียมา
ดัดแปลงแก้ไขอีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิง่ ขึ้น จนถึงสมัยของกษัตริย์จู
เลียต ซีซาร์ (ประมาณ 46 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) ได้นาความคิดของนักดาราศาสตร์ชาว
อียิปต์ชื่อโยซิเยนิส มาปรับปรุงให้หนึง่ ปีมี 365 วัน โดยทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28
วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า อธิกสุรทิน เมื่อเพิ่มให้
เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ให้ทุกๆ 4 ปี แต่วันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูกาลนัก
คือเวลาในปฏิทินยาวกว่าปีตามฤดูกาล เป็นเหตุให้ฤดูกาลมาถึงก่อนวันในปฏิทิน
และในวันที่ 21 มีนาคม ตามปีปฏิทินของทุก ๆ ปี จะเป็นช่วงที่มีเวลากลางวัน
และกลางคืนเท่ากัน คือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออก และลับลงตามทิศ
ตะวันตก วันนี้ทั่วโลกจึงมีช่วงเวลาเท่ากับ 12 ชั่วโมงเท่ากัน เรียกว่า วันทิวาราตรีเสมอ
ภาคมีนาคม (Equinox in March)

แต่ในปี พ.ศ. 2125 วัน Equinox in March กลับไปเกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม
แทนที่จะเป็นวันที่ 21 มีนาคม ดังนัน้ พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 จึงทาการปรับปรุง
แก้ไขหักวันออกไป 10 วัน จากปีปฏิทิน และให้วันหลังจากวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2125
แทนที่จะเป็นวันที่ 5 ตุลาคม ก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ตุลาคมแทน (ใช้เฉพาะในปี พ.ศ.
2125) ปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่าปฏิทนิ เกรกอเรี่ยน จากนั้นได้ปรับปรุงประกาศใช้
วันที่ 1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นของปีเป็นต้นมา
ความเป็นมาวันปีใหม่ในประเทศไทย
สาหรับวันปีใหม่ในประเทศไทยนั้น แต่
เดิมเราถือเอาวันแรม 1 ค่าเดือนอ้าย ซึง่ ตรงกับ
เดือนมกราคม เป็นวันขึน้ ปีใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนา ที่ถอื ช่วง
เหมันต์หรือหน้าหนาวเป็นการเริ่มต้นปี ต่อมา
ได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ คือถือเอา
วันขึ้น 1 ค่า เดือน 5 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึง่ ตรงกับวันสงกรานต์ ดังนัน้ ในสมัยโบราณเรา
จึงถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย
แต่การนับวันปีใหม่หรือวันสงกรานต์ตามวันทางจันทรคติ เมือ่ เทียบกับวันทางสุ
ริยคติ ย่อมคลาดเคลื่อนกันไปในแต่ละปี ดังนัน้ ในวันขึ้น 1 ค่า เดือน 5 ปี พ.ศ.2432 (ร.
ศ.108) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงให้
ถือเอาวันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนับแต่นั้นมา เพื่อวันปีใหม่จะได้
ตรงกันทุกปีเมื่อนับทางสุริยคติ (แม้ว่าวันขึ้น 1 ค่า เดือน 5 ปีตอ่ ๆ มาจะไม่ตรงกับวันที่
1 เมษายน แล้วก็ตาม) ดังนัน้ จึงถือเอาเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปีนับแต่นั้นมา

อย่างไรก็ดีประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็น
วันขึ้นปีใหม่อยู่

ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทาง
ราชการจึงเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน มักจะไม่มีงานรืน่ เริงอะไรมากนักและ
เห็นสมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1
เมษายน 2477 ขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก จนแพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีตอ่ ๆ
มา โดยในปี พ.ศ. 2479 ก็ได้มีการจัดงานปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด มีชื่อทางราชการ "วัน
ตรุษสงกรานต์"
เหตุผลเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จาก 1 เมษายน เป็น 1 มกราคม
ต่อมาก็ได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึง่ ซึ่งได้แต่งตัง้
คณะกรรมการขึ้นมาโดยมี หลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานคณะกรรมการ และที่
ประชุมก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484
ในวันที่ 24 ธันวาคม ในสมัยคณะรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเหตุผล
สาคัญก็คือ
เป็นการไม่ขัดกับหลักพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปี
ใหม่ด้วยการทาบุญ
เป็นการเลิกวิธีนาเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมศาสนาพุทธ
ทาให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก

เป็นการฟื้นฟูวฒ
ั นธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย
ตัง้ แต่นนั้ มา วันขึ้นปีใหม่ของไทยจึงตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เหมือน
ดังเช่นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศอืน่ ๆ ทั่วโลก
เพลงวันปีใหม่
แน่นอนว่า เพลงที่มักจะได้ยินบ่อย ๆ ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ก็คอื "เพลงพรปีใหม่"
ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลาดับที่ 13 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช
ฯ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2494 เมื่อครั้งเสด็จนิวตั พระนครและ
ประทับ ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยมีพระราชประสงค์ให้
เพลงนี้ เป็นพรปีใหม่ทพี่ ระราชทานแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
นิพนธ์คาร้องเป็นคาอานวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี 2 วง คือ วงดนตรี
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวง
ดนตรีสุนทราภรณ์ นาออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทยเป็นครั้งแรกในวันปีใหม่ วัน
อังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 โดยเพลงพรปีใหม่ มีเนื้อร้องดังนี้
เพลงวันปีใหม่ (เพลงพรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง)
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี

ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย

ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รงุ่ เรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ
ประวัติการส่ง ส.ค.ส.ในวันปีใหม่
การส่ง ส.ค.ส หรือบัตรอวยพรนั้น ประเทศไทยรับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศ
ซึ่งนิยมส่งบัตรอวยพรกันมาเป็นเวลากว่า 200 ปีแล้ว ตัง้ แต่ราวศตวรรษที่ 18 หรือตรง
กับปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา บัตรอวยพรนี้ปรากฎในรูปแบบ "บัตรเยี่ยม" (Visiting
Card) เป็นบัตรกระดาษขนาดเท่าไพ่ นิยมเขียนข้อความ หรือพิมพ์รปู ภาพต่าง ๆ ลงไป
เพื่อเยี่ยมเยียนกันในวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาแพร่หลายไปในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วาเลนไทน์
คริสต์มาส มีการส่งพิมพ์และส่งบัตรอวยพรกันอย่างแพร่หลายมากขึน้
สาหรับในประเทศไทยนั้น เชื่อกันว่าบัตรอวยพรปีใหม่ที่เก่าแก่ที่สุด คือ บัตร
อวยพรที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงประดิษฐ์ขึ้น เมื่อ 120 กว่าปีกอ่ น
โดยในรัชสมัยของพระองค์ เป็นยุคที่มีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นจานวน
มาก จึงมีการรับเอาขนบธรรมเนียมของตะวันตกมาด้วย

ทั้งนี้การส่งบัตรอวยพรของพระองค์นนั้ ยังไม่มีหลักฐานแน่ชดั ว่าเริ่มต้นตั้งแต่
เมื่อใด แต่ได้ปรากฎสาเนาคาพระราชทานพรขึ้นปีใหม่ ในปี พ.ศ.2409 ของพระองค์
ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์ดเดอร์ (ภาษาอังกฤษ) ฉบับวันที่ 13 มกราคม 2409 แปล
ได้ใจความว่า "ทรงขอส่งบัตรตีพิมพ์คาอวยพรนี้ถึงบรรดากงสุล เจ้าหน้าที่กงสุลต่าง ๆ
และชาวต่างประเทศทีท่ รงคุ้นเคยโดยทั่วถึงกัน"
ต่อมาในช่วงต้นรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ความนิยมการส่งบัตรอวยพรแพร่หลาย
อย่างมาก มีหลักฐานบัตรอวยพรประเภทต่างๆ ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเป็นจานวนมาก โดยมักนิยมส่งกันในช่วงเดือนเมษายน ตามวันขึ้นปีใหม่เดิม
ที่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน และบนบัตรอวยพรเหล่านั้น ยังพบคาว่า "ส.ค.ศ" หรือ
"ส.ค.ส" ปรากฎอยู่ จึงเชื่อกันว่า คาว่า "ส.ค.ส" เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้ โดยย่อมาจากคาว่า
"ส่งความศุข" หรือ "ส่งความสุข"
หลังจากนัน้ ส.ค.ส ก็เป็นสิ่งที่นิยมส่งให้กันในวันขึ้นปีใหม่ จนถึงปัจจุบันนี้
และ ส.ค.ส. ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบไปมีการนาวัสดุต่าง ๆ มาประดิษฐ์ ตกแต่ง มีรูปแบบ
ลวดลายหลากหลายมากขึ้น

ส.ค.ส พระราชทาน
ทุก ๆ ปี พสกนิกรจะเฝ้ารอการ
พระราชทานพรปีใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ผ่าน ส.ค.ส พระราชทานซึ่ง ส.ค.ส
พระราชทานนี้ พระองค์จะทรงประดิษฐ์ขึ้นเอง
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เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยปีแรกที่
พระองค์พระราชทาน ส.ค.ส คือ ปี ส.ค.ส พระราชทานสาหรับปี พ.ศ.2530 โดยทรง
พิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ และแฟกซ์พระราชทานให้แก่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้
ทางานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า กส. 9
เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ตดิ ต่อทางวิทยุสื่อสาร
นับแต่นั้นมา พระองค์ได้พระราชทาน ส.ค.ส ทุกปี และหนังสือพิมพ์ได้นา ส.ค.ส
พระราชทานไปตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ส.ค.ส พระราชทานนั้นได้ยกเว้นไป
ในปีใหม่ พ.ศ. 2548 ทีพ่ ระองค์ไม่ได้พระราชทาน ส.ค.ส เนื่องจากในช่วงปลายปี
2547 ได้เกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิซัดเข้าชายฝัง่ ทะเลอันดามันอย่างรุนแรง พระองค์จึง
ทรงงานหนัก เพือ่ ช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่
ได้มรี ับสั่งพระราชทานแทน
ในส่วนของข้อความที่ปรากฎบน ส.ค.ส.
พระราชทานนั้น ล้วนสอดคล้องเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์บ้านเมืองในปีนั้นๆ และแม้จะเป็นเพียง
ถ้อยคาสั้น ๆ แต่ก็แฝงไปด้วยข้อคิด และคติเตือนใจ
ที่ส่งผ่านไปยังปวงชนชาวไทยทุกคน
สาหรับรูปแบบของ ส.ค.ส พระราชทานนั้น ในยุค

ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2547

แรกเป็น ส.ค.ส.ไม่มีลวดลาย สีขาวดา มีข้อความปรากฎสั้น ๆ ต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2532
เริ่มมีลวดลายประดับประดา ส.ค.ส.มากขึ้น จนถึงในปี พ.ศ.2549 ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นภาพสี

ส.ค.ส พระราชทานปีล่าสุด 2554

ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช 2554 นี้
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์สากลสีครีม
ผ้าปักพระกระเป๋าเป็นผ้าลายริ้วสีเหลืองสลับเทา ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ทรง
ผูกเนกไทลายริ้วสีเหลืองสลับเทา ประทับบนพระเก้าอี้ ด้านข้างพระเก้าอี้ที่ประทับทัง้
สองข้างมีโต๊ะสูง โต๊ะด้านซ้ายวางแจกันแก้วก้านสูงปักดอกไม้หลากสี โต๊ะด้านขวา
วางแจกันแก้วขนาดเล็กปักดอกไม้หลากสีเช่นกัน ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยง 2 สุนัข คือ
คุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541 หมอบอยู่หน้าพระเก้าอี้ดา้ นขวาและคุณทอง
แท้ที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2542 หมอบอยู่หน้าพระเก้าอี้ดา้ นซ้าย

ด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับเป็นผ้าม่านสีเทาอ่อน มีแจกันดอกไม้ขนาดใหญ่ปัก
ดอกกุหลาบและดอกไฮเดรนเยียหลากสีตงั้ อยู่ 2 แจกัน แจกัน ด้านซ้ายมีตราพระมหา
พิชัยมงกุฎประดับอยู่ ส่วนแจกันด้านขวามีผอบทองประดับอยู่ ถัดไปทางด้านหลังทัง้
สองด้านมีกระถางไม้ประดับตั้งอยู่
มุมบนด้านซ้ายมีตัวอักษรสีเหลือง ข้อความว่า ส.ค.ส.สวัสดีปีใหม่ 2554 มุมบน
ด้านขวามีข้อความภาษาอังกฤษ Happy New Year 2011
ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีน้าเงินว่า ขอจงมี
ความสุข ความเจริญ มุมล่างขวา มีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 121923 ธ.ค.53 พิมพ์ที่โรงพิมพ์
สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing, D
Bramaputra, Publisher กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ
เรียงกันด้านละ 3 แถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมต่าง ๆ ทีค่ วรปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ คือ
เก็บกวาดทาความสะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
ทาบุญตักบาตร กรวดนาอุทศิ ส่วนกุศลให้ญาติและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว
ไปวัดเพื่อทาบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม หรือฟังพระธรรมเทศนา ฯลฯ เพื่อให้จิตใจ
สดชื่นแจ่มใสเบิกบาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ไปกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง ด้วยการมอบของขวัญ ช่อ
ดอกไม้ หรือการ์ดอวยพร
ตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทามาตลอดปี ว่ามีความ
เจริญก้าวหน้าสาเร็จลุลว่ งไปได้แค่ไหน หากมีสิ่งใดคั่งค้างก็ต้องเร่งขวนขวายปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของตน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ดีก็ให้ตั้งใจทาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และควรให้
อภัยกับผู้ที่มีเรื่องบาดหมางหรือขุ่นเคืองกัน เพือ่ สานความสัมพันธ์ให้กลับมาเริ่มต้น
ใหม่ด้วยดี
จัดงานรื่นเริงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือสถานที่ต่าง ๆ
จัดกิจกรรมร่วมนับถอยหลัง เพื่อก้าวสูว่ ันใหม่
จัดกิจกรรมการกุศลตามสถานที่ต่าง ๆ

