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ห
ลังจำ�กับัทคว�มีที�แล้ว เมืี�อฉบัับัเดืือนธัินว�คมี ที�ผ้้่เขียนเขียน

เรื�องวันห้ยุดื  祝日：しゅくじつ：shukujitsu ของญีี่�ปุ�น ได้ืมีีท่�น

ผ้้่อ่�นส่ำงเมีลมี�ว่�เป็นประโยช้น์ ซึี�งผ้้่เขียนต้่องขอขอบัพระคุณเป็น

อย่�งส้ำงมี� ณ ที�นี�ด้ืวยครับั และท่�นผ้้่อ่�นห้ล�ยท่�นได้ืแนะนำ�ว่� 

อย�กัให้้ผ้้่เขียนให้้ข้อม้ีลเกีั�ยวกัับัวันห้ยุดืร�ช้กั�รของประเทศึไทยบ้ั�ง 

ผ้้่เขียนจึำงขอนำ�เสำนอเรื�องร�วเกีั�ยวกัับัวันห้ยุดืร�ช้กั�รของไทยใน

บัทคว�มีนี�ครับั

วันห้ยุดืของไทยนั�น มีีห้ล�ยวันมี�กัที�จำะเป็น “วันห้ยุดืที�

เกีั�ยวข้องกัับัท�งพระพทุธิศึ�สำน� (仏教関連の祝日：ぶっきょうか

んれんのしゅくじつ：Bukkyou kanren no shukujitsu)”  ส่ำวนภ�ษ�

ญีี่�ปุ�นสำำ�ห้รับัวันห้ยุดืร�ช้กั�รของประเทศึไทย ผ้้่เขียนขอเรียงลำ�ดัืบัต่�มี

เดืือน โดืยระบับัสำ�กัลคือ เรียงจำ�กัเดืือนมีกัร�คมีเป็นต้่นไป ต่�มีต่�ร�ง

ต่่อไปนี� และเนื�องจำ�กัวันที�เกีั�ยวข้องกัับัท�งพระพุทธิศึ�สำน� จำะมีีกั�ร

ยึดืปฏิิทินโบัร�ณ ทำ�ให้้วันห้ยุดืนั�นๆ เปลี�ยนไปในแต่่ละป ีผ้้่เขียนจึำงขอ

ยึดืต่�มีปฏิิทินของปี 2564 เป็นห้ลักัครับั แต่่จำะทำ�สัำญี่ลักัษณ์ ** 

(ดือกัจัำนสำองดืวง) เอ�ไว้ห้ลังวันนั�น เพื�อแสำดืงว่�เป็น “วันห้ยุดืที�จำะ

เปลี�ยนไปในแต่่ละปี   年によって変わる祝日：としによってかわ
るしゅくじつ：Toshi ni yotte kawaru shukujitsu” ด้ืวยครับั

ดร.ณรงค์์ศุักุดิ� พิชญ์พิศุุทธ์ิ�

คณะมนุษยศาสตรึ์ มหาวิที่ยาลัยเกษตรึศาสตรึ์ บัางเขน
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❋ เดืือนมกร�คัม 一月：いちがつ：ichigatsu

วันที� 1 วันขึ�นปีให้มี่ 元日：がんじつ： ganjitsu

วันเสำ�ร์ที� 2 ของเดืือน (1月第2土曜日：いちが
つだいにどようび： ichigatsu daini-doyoubi) 
(ทำ�ให้้แต่่ละปีที�ไมี่ต่รงกััน)

วันเด็ืกั (วันนี�ไม่ีใช่้วันห้ยุดืร�ช้กั�ร 
แต่่ผ้้่เขียนมีองว่�เป็นวันสำำ�คัญี่ จึำง
นำ�มี�ให้้ร�ยละเอียดืเอ�ไว้ด้ืวย)

こどもの日：こどものひ：kodomo no hi

❋ เดืือนก่มภ�พัันธ์์ 二月：にがつ：nigatsu

วันที� 26 **
(ขึ�น 15 ค่ำ� เดืือน 3 ：陰暦3月15日（満月）：
いんれきさんがつじゅうごにち（まんげ
つ：Inreki sangatsu juugonichi (mangetsu))

วันมี�ฆบ้ัช้� 万仏節：まんぶつせつ：Manbutsusetsu

❋ เดืือนเมษ�ยน 四月：しがつ：shigatsu

วันที� 6 วันจัำกัรี チャクリー王朝記念日：チャクリーおうちょ
うきねんび：Chakurii ouchou kinenbi

วันที� 13, 14, 15 วันสำงกัร�นต่์ ソンクラーン：Sonkuraan ห้รือ ソンクラ
ン：Sonkuran
(วันปีให้มี่ไทย：タイ旧正月：たいきゅうしょう
がつ：Tai kyuu shougatsu

❋ เดืือนพัฤษภ�คัม 五月：ごがつ：gogatsu

วันที� 1 วันแรงง�น 労働者の日：ろうどうしゃのひ：Roudousha 
no hi

วันที� 4 วันฉัต่รมีงคล 国王即位記念日：こくおうそくいきねん
び：kokuou sokui kinenbi ห้รือ 
国王戴冠記念日：こくおうたいかんきねん
び：kokuou taikan kinenbi

วันที� 10 ** วันพืช้มีงคล (วันนี�เป็นวันห้ยุดื
ร�ช้กั�ร แต่่ไม่ีใช่้วันห้ยุดืต่�มี
ปฏิิ ทินของบั ริ ษัททั� ว ไป  ห้ รือ
ธิน�ค�ร แต่่ผ้้่เขียนมีองว่�เป็นวัน
สำำ�คัญี่ จึำงนำ�มี�ให้้ร�ยละเอียดืเอ�
ไว้ด้ืวย)

農耕祭：のうこうさい：Noukousai ห้รือ
春耕節：しゅんこうせつ：Shunkousetsu ห้รือ
王室始耕祭：おうしつしこうさい：Oushitsu 
shikousai 

วันที� 26 **
(ขึ�น 15 ค่ำ� เดืือน 6：陰暦6月15日（満月）：え
んれきろくがつじゅうごにち（まんげつ）
：Inreki rokugatsu juugonichi (mangetsu))

วันวิสำ�ขบั้ช้� 仏誕節：ぶったんせつ：Buttansetsu ห้รือ
釈迦誕生日：しゃかたんじょうび：Shaka 
tanjoubi

❋ เดืือนมิถุ่น�ยน 六月：ろくがつ：rokugatsu

วันที� 3 วันเฉลิมีพระช้นมีพรรษ� สำมีเด็ืจำ
พระน�งเจ้ำ�ฯ พระบัรมีร�ชิ้นี

王妃誕生日：おうひたんじょうび：Ouhi 
tanjoubi 

❋ เดืือนกรกฎ�คัม 七月：しちがつ：shichigatsu

วันที� 24 **
(ขึ�น 15 ค่ำ� เดืือน 8：陰暦8月15日（満月）：え
んれきはちがつじゅうごにち（まんげつ）
：Inreki hachigatsu juugonichi (mangetsu))

วันอ�สำ�ฬห้บั้ช้� 三宝節：さんぽうせつ：Sanpousetsu  ห้รือ
初転法輪祭：しょてんぽうりんさい：Shoten 
pourinsai
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วันที� 25 ** วันเข้�พรรษ� 入安居：いりあんご：Iri ango ห้รือ 
雨安居入り：うあんごいり：Uango iri

วันที� 28  วันเฉลิมีพระช้นมีพรรษ� พระบั�ท
สำมีเด็ืจำพระเจ้ำ�อย่้หั้ว

国王誕生日：こくおうたんじょうび：Kokuou 
tanjoubi

❋ เดืือนสำิงห�คัม 八月：はちがつ：hachigatsu

วันที� 12 วันเฉลิมีพระช้นมีพรรษ�สำมีเด็ืจำ
พระน�ง เจำ้ � สิำ ริ กิั ติ่�  พระบัรมี
ร�ชิ้นีน�ถึ พระบัรมีร�ช้ช้นนีพันปี
ห้ลวง และวันแม่ีแห่้งช้�ติ่

太后誕生日：たいこうたんじょうび：Taikou 
tanjoubi

และ母の日：ははのひ：Haha no hi

❋ เดืือนตุ่ล�คัม 十月：じゅうがつ：juugatsu

วันที� 13 วันคล้�ยวันสำวรรคต่ พระบั�ท
สำมีเดื็จำพระบัรมีช้นกั�ธิิเบัศึร มีห้�
ภ้มิีพลอดืลุยเดืช้มีห้�ร�ช้ บัรมีน�ถึ
บัพิต่ร

プミポン大王記念日：プミポンだいおうき
ねんび：Pumipon daiou kinenbi ห้รือ
前国王ラーマ9世の命日：ぜんこくおうラ
ーマきゅうせいのめいにち： Zenkokuou 
raama kyuu sei no meinichi

วันที� 23 วันปิยมีห้�ร�ช้ チュラロンコン大王記念日：ちゅらろんこ
んだいおうきねんび： Churaronkon daiou 
kinenbi ห้รือ
ラーマ5世の命日：ラーマごせいのめいに
ち： Rama go sei no meinichi

❋ เดืือนธ์ันวั�คัม 十二月：じゅうにがつ：juunigatsu

วันที� 5 วันคล้�ยวันพระบัรมีร�ช้สำมีภพ
ของพระบั�ทสำมีเด็ืจำพระบัรมีช้นกั�
ธิิ เ บั ศึ ร มี ห้ � ภ้ มิี พ ล อ ดุืล ย เ ดื ช้
มีห้�ร�ช้ บัรมีน�ถึบัพิต่ร

และวันพ่อแห่้งช้�ติ่

ラーマ9世誕生日：ラーマきゅうせいたんじ
ょうび：Raama kyuu sei tanjoubi ห้รือ
前国王プミポン国王の誕生日：ぜんこく
おうプミポンこくおうのたんじょうび： Ze-
nkokuou puumipon kokuou no tanjoubi
และ 父の日：ちちのひ：Chichi no hi

วันที� 31 วันสำิ�นปี 大晦日：おおみそか：Oomisoka

คำ�ว่� “วันหย่ด็ชีด็เชีย” ที�มีีอ้�งอิงถึึงไปแล้วในบัทคว�มีครั�งที�แล้ว ขอทบัทวนภ�ษ�ญีี่�ปุ�นอีกัครั�งนะครับั “วันห้ยุดืช้ดืเช้ย” เรียกัว่� 振
替休日：ふりかえきゅうじつ ： furikae-kyuujitsu ครับั ผ้้่เขียนห้วังว่�บัทคว�มีนี�จำะพอเป็นประโยช้น์ต่่อท่�นผ้้่อ่�นที�ต้่องใช้้ภ�ษ�ญีี่�ปุ�นบ้ั�ง 

ไม่ีมี�กั ก็ัน้อยนะครับั TPA
news




