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สวัสดีค่ะ มิตรรักนักอ่าน TPA NEWS ที่เคารพ ครั้ง

ที่แล้วเราพบกันในเดือนที่ร้อนที่สุดของปี 

มาพบกันอีกทีครั้งนี้ชุ ่มฉ�่ากันถ้วนหน้าเลยนะคะ ว่าด้วยเรื่องฤดู 

ผูเ้ขยีนมคี�าศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบัฤดกูาล และปรากฏการณ์ธรรมชาตทิี่

น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้อ่านคลอเสียงฝนกันเพลินๆ ค่ะ

“เหมันต์” “คิมหันต์” “วสันต์” “วัสสานะ” ...ทุกท่านคงเคย

ได้ยินหรือเห็นค�าเหล่าน้ีกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ บ้างก็ปรากฏใน

วรรณกรรม วรรณคดี บ้างก็เป็นชื่อคน ค�าเหล่านี้เป็นค�าเรียกชื่อฤดู

ต่างๆ ในภาษาบาลีสันสกฤตค่ะ เราจะเรียกหรือเทียบฤดูไหนด้วย 

ค�าใดนั้น ผู้เขียนขออ้างอิงบทความเรื่อง 

“ค�าเรียกชื่อฤดูต่างๆ” ผู้เขียน: นางสาวชลธิชา สุดมุข ที่มา: 

จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕๖ มกราคม ๒๕๓๙ 

โดยสรุปดังนี้นะคะ

คนไทยมักน�าค�าเรียกชื่อฤดูต่างๆ ในภาษาบาลีสันสกฤตมา

เทยีบใช้แทนค�าเรียกชือ่ฤดตู่างๆ ในประเทศไทยอยู่เสมอ หากแต่การ

แบ่งฤดูกาลในประเทศอินเดียมีความแตกต่างจากการแบ่งฤดูกาล

ในประเทศไทย เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศต่างกัน นอกจากนี้ ใน

ประเทศอินเดียเองยังมีการแบ่งฤดูที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ 

และลักษณะภูมิอากาศอีกด้วย

คมัภร์ีอภธิานัปปทปิีกา (บาล)ี กล่าวถงึฤดใูนประเทศอนิเดยี

ว่า มีการแบ่ง ๒ แบบ

๑)  แบ่งฤดูตามลักษณะภูมิอากาศของประเทศอินเดียทาง

ภาคตะวันออก และภาคใต้ คือ แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ฤดูละ ๔ เดือน 

ได้แก่ ๑. เหมนฺต (เหมันต์) = ฤดูหนาว  ๒. คิมฺหาน (คิมหันต์) = ฤดู

ร้อน  ๓. วสฺสาน (วัสสานะ) = ฤดูฝน 

๒)  แบ่งฤดูตามลักษณะภูมิอากาศของประเทศอินเดียทาง

ภาคเหนือ คือ แบ่งออกเป็น ๖ ฤดู ฤดูละ ๒ เดือน ได้แก่ ๑. เหมนฺต 

(เหมันต์) = ฤดูหนาว ๒. สิสิร (สิสิระ) = ฤดูหมอกหรือน�้าค้าง ๓. ว

สนฺต (วสันต์) = ฤดูใบไม้ผลิ ๔. คิมฺหาน (คิมหันต์) = ฤดูร้อน ๕. วสฺ

สาน (วัสสานะ) = ฤดูฝน ๖. สรท (สารท) = ฤดูใบไม้ร่วง

ส�าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่อยู ่ในเขตร้อนนั้น 

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายการ

แบ่งฤดกูาลในประเทศไทยไว้ว่า แบ่งตามลกัษณะภมูอิากาศออกได้

เป็น ๓ ฤดู ฤดูละประมาณ ๔ เดือน ได้แก่ ๑. ฤดูหนาว (กลางเดือน

ตลุาคมถงึกลางเดอืนพฤศจกิายน) ๒. ฤดรู้อน (กลางเดอืนกุมภาพนัธ์

ถงึกลางเดอืนพฤษภาคม)  ๓. ฤดฝูน (กลางเดอืนพฤษภาคมถงึกลาง

เดือนตุลาคม)

จะเหน็ได้ว่าการแบ่งฤดกูาลในประเทศไทยนัน้คล้ายคลงึกบั

การแบ่งฤดูกาลในประเทศอินเดียภาคตะวันออก และภาคใต้ซ่ึงอยู่

ในเขตมรสมุ คอื ม ี๓ ฤด ูดงันัน้ หากจะน�าค�าเรยีกชือ่ฤดใูนภาษาบาลี

สนัสกฤตมาเทยีบใช้แทนค�าเรยีกชือ่ฤดูในภาษาไทย กส็ามารถเทยีบ

ใช้ได้ดังนี้

เหมันต์ = ฤดูหนาว, คิมหันต์ = ฤดูร้อน, วัสสานะ = ฤดูฝน

“วสันต์” หรือ “วสันตฤดู” ที่มักจะเข้าใจผิดกันว่าเป็น ฤดูฝน 

นั้น แท้จริงแล้วมีความหมายว่า ฤดูใบไม้ร่วง นั่นเองค่ะ

นอกจากค�าเรียกฤดูที่กล ่าวมาแล้วยังมีค�า ท่ีใช ้ เรียก

ปรากฏการณ์ธรรมชาติทีเ่ป็นเหตุให้เกิดฤดูกาลบนโลกอีก ดงัต่อไปนี้

“วิษุวัต” วิกิพีเดียได้เขียนอธิบายไว้ว่า วิษุวัต (อังกฤษ: equi-

nox) หรอื จดุราตรเีสมอภาค เป็นศัพท์ทางดาราศาสตร์ หมายถงึ ช่วง

ทีด่วงอาทติย์อยูใ่นต�าแหน่งตรงได้ฉากกบัเส้นศนูย์สตูรของโลกพอดี 

ซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง หรือในหนึ่งรอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

ความเอยีงของแกนโลกจะเลือ่นมาอยูใ่นระนาบทีไ่ด้ฉากกบัต�าแหน่ง

ดวงอาทิตย์ ซึ่งวันนั้นกลางวันจะเท่ากับกลางคืน

ข้อมูลทางดาราศาสตร์ระบุว่า ในหนึ่งปี โลกจะโคจรรอบ 

ดวงอาทิตย์เป็นวงรี จึงมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน เม่ือ

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

ค�าเรียกชื่อฤดแูละปรากฏการณ์ธรรมชาติ
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เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะทางใกล้-ไกลในการโคจรของ

โลกรอบดวงอาทิตย์ ถือเป็นอัตราส่วนที่น้อยมาก ไม่มีผลต่อการเกิด

ฤดกูาล แต่ทีแ่กนหมนุของโลกเอยีงท�ามมุ ๒๓.๕ องศา กบัระนาบวง

โคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ พื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกจึงรับแสงอาทิตย์ได้

ในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีอุณหภูมิต่างกัน รวมถึงมีระยะเวลา

กลางวนั และกลางคนืทีต่่างกันด้วย เป็นเหตใุห้เกิดฤดกูาลขึน้บนโลก 

จะสังเกตได้ว่าในฤดูร้อนเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน ดวง

อาทิตย์จะขึ้นเร็ว และตกช้า ส่วนในฤดูหนาว เวลากลางคืนจะ

ยาวนานกว่ากลางวัน ดวงอาทิตย์จะขึ้นช้า และตกเร็ว

ในรอบ ๑ ปี เกดิปรากฏการณ์ส�าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการขึน้-ตก

ของดวงอาทิตย์ ดังนี้

๑)  วันวสันตวิษุวัต (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) (Vernal Equinox) 

ในปี ๒๕๖๒ ตรงกบัวนัที ่๒๑ มนีาคม เป็นวนัทีด่วงอาทติย์ขึน้ทางทศิ

ตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวัน

เท่ากับกลางคืนพอดี นับเป็นวันท่ีประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่

ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง

๒)  วันครีษมายัน (ครีด-สะ-มา-ยัน) (Summer Solstice) ใน

ปี ๒๕๖๒ ตรงกับวันที่ ๒๑ มิถุนายน เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศ

ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียง

ไปทางเหนือมากท่ีสุด ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี 

ส�าหรับประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วน

ประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว

๓) วันศารทวิษุวัต (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) (Autumnal Equinox) 

ในปี ๒๕๖๒ ตรงกับวันที่ ๒๓ กันยายน เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทาง

ทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ส่งผลให้ช่วงเวลากลาง

วนัเท่ากบักลางคนืพอด ีนบัเป็นวนัทีป่ระเทศทางซกีโลกเหนอืย่างเข้า

สู่ฤดูใบไม้ร่วง ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ

๔) วันเหมายัน (เห-มา-ยัน) (Winter Solstice) ในปี ๒๕๖๒ 

ตรงกับวันที่ ๒๒ ธันวาคม เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

เฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มาก

ทีส่ดุ ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันสัน้ทีส่ดุและกลางคืนยาวทีส่ดุในรอบ

ปี หรือที่คนไทยเรียกว่า “ตะวันอ้อมข้าว” ส�าหรับประเทศทางซีกโลก

เหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วง

กลางวันจะยาวที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน

ทัง้เรือ่งภาษา ฤดูกาล และปรากฏการณ์ธรรมชาติทีก่ล่าวมา

นี้ ล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ วัสสานฤดูนี้ยังอีก

ยาวนาน ขอให้ผู้อ่านทุกท่านระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้ว

พบกันใหม่ค่ะ
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