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ศศิธร มััตซึโมัโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ส
วัส์ดู่ค่ะ ท่ี่าน่ผูู้้อ่าน่ TPA NEWS ทุี่กท่ี่าน่ ยังอยู่กับเร่�อง

เที่ศกาล และวัน่ส์ำาคัญน่ะคะ ครั�งน่่�จะม่เร่�องเก่�ยวกับ

วัน่ และเที่ศกาลท่ี่�ไดู้รับอิที่ธิุพลจากต่้างป็ระเที่ศมาน่ำาเส์น่อให้ทุี่ก

ท่ี่าน่ไดู้อ่าน่กัน่เพลิน่ ๆ ดู้วยค่ะ พอดู่ว่าช่วงป็ลายปี็นั่บตั้�งแต่้เดู่อน่

ตุ้ลาคมเป็็น่ต้้น่มา เม่องไที่ยก็เข้าสู่์บรรยากาศแห่งเที่ศกาลท่ี่�ม่

หลากอารมณ์ิ หลายรส์ชาติ้ และเก่อบทุี่กเที่ศกาลก็ม่ผู้ลต่้อการใช้

ช่วิต้ หร่อแม้แต่้อารมณ์ิความรู้ส่์กอ่กดู้วย แต่้เน่่�องจากเป็็น่เที่ศกาล

ท่ี่�ม่มายาวน่าน่ เป็็น่เร่�องท่ี่�ทุี่กท่ี่าน่น่่าที่ราบกัน่ดู่ ผูู้้เข่ยน่จ่งขอน่ำา

เส์น่อส่์วน่ท่ี่�เป็็น่เกร็ดูความรู้หร่อเร่�องท่ี่�น่่าส์น่ใจจากแหล่งข้อมูล

และผูู้้เช่�ยวชาญดู้าน่วัฒน่ธุรรมน่ะคะ

เด่อนพฤศจิกายน

- วันลอยกระที่ง ถ่อเป็็น่วัน่ส์ำาคัญหร่อเที่ศกาลของไที่ย

หน่่�งเดู่ยวใน่ช่วงน่่� ท่ี่�ถูกห้อมล้อมดู้วยวัน่หร่อเที่ศกาลจากต่้างชาติ้

ก็ว่าไดู้น่ะคะ พจน่านุ่กรม ฉบับราชบัณิฑิ์ต้ยส์ถาน่ พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ความหมาย “ลอยกระที่ง” ว่า น่. ช่�อเที่ศกาลอย่างหน่่�ง เอากระที่ง

ท่ี่�บรรจุธูุป็เท่ี่ยน่ดูอกไม้ แล้วจุดูให้ลอยใน่น่ำ�า ที่ำาใน่วัน่เพ็ญเดู่อน่ 

๑๒.

ส์งสั์ยไหมคะว่า วัน่ลอยกระที่งท่ี่�ทุี่กปี็จะต้รงกับวัน่ใดูวัน่

หน่่�งใน่เดู่อน่พฤศจิกายน่หร่อเดู่อน่ ๑๑ ที่ำาไมจ่งใช้คำาว่า วัน่เพ็ญ

เดู่อน่ ๑๒ และที่ำาไมถ่งเล่อกวัน่น่่�เดู่อน่น่่�ลอยกระที่งดู้วย เป็็น่วัน่อ่�น่

ใน่เดู่อน่อ่�น่ไม่ไดู้หร่อ ผูู้้เข่ยน่หาคำาต้อบมาให้แล้วค่ะ

ลำาดัูบเดู่อน่ใน่ท่ี่�น่่�นั่บต้ามป็ฏิิทิี่น่จัน่ที่รคติ้ไที่ย เด่ี๋อนั ๑๒

มักเริ�มในัเด่ี๋อนัตุ่ลาค้มหร่อพฤศจิ้กายนั ม๋ ๓๐ วันั ค่้อตั่�งแต่่ขึ�นั ๑ ค้ำ�า

เด่ี๋อนั ๑๒ ถึ่งแรม ๑๕ ค้ำ�า เด่ี๋อนั ๑๒ วันัส้ำาคั้ญในัเด่ี๋อนัน๋ั�ค่้อ วันัลอย

กระที่ง ต่รงกับวันัขึ�นั ๑๕ ค้ำ�า เด่ี๋อนั ๑๒

จ่งไม่แป็ลกท่ี่�เม่�อปี็ ๒๕๖๓ วัน่ลอยกระที่งหร่อวัน่เพ็ญเดู่อน่ 

๑๒ จะต้รงกับวัน่ท่ี่� ๓๑ ตุ้ลาคม หร่อวัน่ฮ้าโลวัน่พอดิูบพอดู่! ถ่งจะ

บอกว่าไม่แป็ลกแต่้ก็ไม่ใช่เร่�องท่ี่�เกิดูข่�น่บ่อย หลายสิ์บปี็จะมา

บรรจบกัน่สั์กครั�งก็ว่าไดู้ค่ะ

เทศกาลนานาชาติชวงปลายป

ส่์วน่บที่ความ “ลอยกระที่ง” ของกรมส่์งเส์ริมวัฒน่ธุรรม 

กล่าวว่า การลอยกระที่ง ช่�อพิธ๋อย่างหนึั�งที่ำาต่รงกับค่้นัวันัเพ็ญเด่ี๋อนั 

๑๒ จุ้ดี๋ธูปเท๋ี่ยนัปกบนัสิ้�งท๋ี่�ไม่จ้มนัำ�า ประดิี๋ษฐ์เป็นัรูปต่่าง ๆ เช่นั 

กระที่งเร่อ ดี๋อกบัว ฯลฯ แล้วนัำาไปปล่อยลงให้ลอยไปต่ามลำานัำ�า

ในัเม่องไที่ย ม๋มาตั่�งแต่่ค้รั�งกรุงสุ้โขทัี่ย เร๋ยกว่า การลอยพระประท๋ี่ป 

หร่อลอยโค้ม เป็นังานันัักขัต่ฤกษ์ร่�นัเริงของประชาชนัทัี่�วไป อันัท๋ี่�

จ้ริงลอยกระที่งเป็นัประเพณ๋์ขอขมาธรรมชาติ่มาแต่่ดึี๋กดี๋ำาบรรพ์ 

เพราะชาวบ้านัทัี่�วไปรู้จ้ากประส้บการณ์์ว่า ถึ่งเด่ี๋อนัสิ้บเอ็ดี๋ (หร่อ

ราวเด่ี๋อนัตุ่ลาค้ม) นัำ�าจ้ะขึ�นันัองหลาก พอถึ่งเด่ี๋อนัสิ้บส้อง (หร่อราว

เด่ี๋อนัพฤศจิ้กายนั) นัำ�าจ้ะที่รงตั่วไม่ขึ�นัไม่ลง ค้รั�นัเด่ี๋อนัอ้าย (หร่อ

ราวเด่ี๋อนัธันัวาค้ม) ต่่อเด่ี๋อนัย๋� (หร่อราวเด่ี๋อนัมกราค้ม) นัำ�าจ้ะลดี๋ลง

การลอยกระที่งนั่บเป็็น่กิจกรรมยอดูนิ่ยมใน่หมู่ชาวไที่ย 

และชาวต่้างชาติ้จริง ๆ น่ะคะ ท่ี่�ใดูม่แม่น่ำ�า คลอง หน่อง บ่ง ส์ระ 

หร่อแม้แต่้ส์ระว่ายน่ำ�า ก็จะม่ผูู้้คน่น่ำากระที่งไป็ลอยกัน่ จน่ต้้อง

รณิรงค์ให้ม่การใช้วัส์ดุูจากธุรรมชาติ้มาที่ำากระที่ง เพ่�อไม่ให้เกิดู

มลภาวะแก่แม่น่ำ�าลำาคลอง ซ่ึ่�งก็ที่ำาให้เห็น่ความคิดูส์ร้างส์รรค์ใน่

การป็ระดิูษฐ์กระที่งท่ี่�ม่วัส์ดุู และรูป็แบบท่ี่�แป็ลกต้า แป็ลกใหม่ ต่้าง

กัน่ไป็ทุี่กปี็ดู้วยค่ะ
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หลายปี็มาน่่�พอวัน่ลอยกระที่งสิ์�น่สุ์ดูลง 

ห้างส์รรพสิ์น่ค้า ส์ถาน่ป็ระกอบการ อาคาร 

ร้าน่รวง ก็เหม่อน่นั่ดูกัน่ป็ระดัูบต้กแต่้งส์ถาน่ท่ี่�ให้

เป็็น่บรรยากาศวัน่คริส์ต์้มาส์ตั้�งแต่้ยังไม่เข้าเดู่อน่

ธัุน่วาคมกัน่เลยน่ะคะ แต้่ ก็ เ ป็็น่ส่์สั์น่ เ ป็็น่

บรรยากาศท่ี่�ส์วยงามน่่าร่�น่รมย์ เกิดูจุดูชมวิว 

จุดูถ่ายรูป็ส์วย ๆ ข่�น่มา

มากมายอ่กดู้วย เห็น่แล้ว

ก็ชวน่ให้คิดูข่�น่ว่า จะผู่้าน่

พ้น่ไป็อ่กปี็แล้วสิ์น่ะ...

กลับมาพบกัน่ใหม่

อ่กท่ี่ปี็ ๒๕๖๕ น่ะคะ ขอให้

ผูู้้อ่าน่ท่ี่�รักทุี่กท่ี่าน่สุ์ขภาพ

ดู่ ม่ความส์ุขใน่ทุี่ก ๆ วัน่

ต้ลอดูปี็ ๒๕๖๔ น่่� ส์วัส์ดู่

ค่ะ 
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เด่อนธันวาคม

- วันคริสต์มาส  ค้น่คำาว่า 

คริส์ต์้มาส์ จากพจน่านุ่กรม ต้ามระเบ่ยบก่อน่น่ะคะ 

คริส์ต์้มาส์ [คฺริดูส์ะมาดู] น่. วัน่ส์มภพของพระเยซึู่. (อ. 

Christmas). ผูู้้เข่ยน่พบบที่ความใน่ คลังความรู้ ส์ำานั่กงาน่ราช-

บัณิฑิ์ต้ยส์ภา โดูย จำาเร่ยง จัน่ที่รป็ระภา เร่�อง “คริส์ต์้มาส์” เข่ยน่ถ่ง 

ส์าระส์ำาคัญของคริส์ต์้มาส์จากหนั่งส่์อพจน่านุ่กรมศัพท์ี่ศาส์น่ส์ากล

ฉบับราชบัณิฑิ์ต้ยส์ถาน่ ดัูงน่่�

...Christmas ค้ริส้ต์่มาส้ วันัฉลองวันัประสู้ติ่ของพระเยซูู

ค้ริส้ต์่ เพราะพระเป็นัเจ้้าที่รงรักมนุัษย์ทุี่กค้นัในัโลก จึ้งที่รงส่้งพระ

เยซููค้ริส้ต์่มาเพ่�อเป็นัพระผูู้้ไถ่่มนุัษย์ออกจ้ากบาป และค้วามพินัาศ

ต่ามท๋ี่�พระเป็นัเจ้้าที่รงสั้ญญาไว้กับกษัต่ริย์ดี๋าวิดี๋ พระเยซููค้ริส้ต์่จึ้ง

มาเกดิี๋ในัต่ระกลูของกษัต่ริย์ดี๋าวิดี๋ โดี๋ยมาร๋ส้าวพรหมจ้าร๋กบัโยเซูฟ

ซึู�งเป็นัค้นัในัต่ระกูลของกษัต่ริย์ดี๋าวิดี๋ซึู�งได้ี๋หมั�นักันั ทัี่�งส้องได้ี๋รับ

แจ้้งจ้ากทูี่ต่ส้วรรค์้ถึ่งพันัธกิจ้น๋ั� พระผูู้้ไถ่่จึ้งได้ี๋บังเกิดี๋ในัค้รรภ์์ของ

นัางก่อนัท๋ี่�ทัี่�งส้องจ้ะได้ี๋เข้าพิธ๋ส้มรส้กันั บิชอปฮิิปโปลิตั่ส้แห่ง 

กรุงโรมได้ี๋บันัทึี่กเหตุ่การณ์์ จ้ากหลักฐานัประวัติ่ศาส้ต่ร์ และคั้มภ๋์ร์ 

กำาหนัดี๋ว่าวันัท๋ี่� ๒๕ ธันัวาค้ม ค่้อ วันัประสู้ติ่ของพระเยซููค้ริส้ต์่ 

การฉลองวันัประสู้ติ่ของพระเยซููค้ริส้ต์่จึ้งได้ี๋เริ�มขึ�นั จ้นักระทัี่�ง 

กลางค้ริส้ต์่ศต่วรรษท๋ี่� ๔ ได้ี๋ยอมรับกันัเป็นัเอกฉันัท์ี่ว่าวันัประสู้ติ่

ของพระเยซููค้ริส้ต์่เป็นัวันัท๋ี่� ๒๕ ธันัวาค้ม ซึู�งต่รงกับวันัท๋ี่�ชาวโรมันั

ฉลองวันัสิ้�นัฤดูี๋หนัาว เพ่�อก้าวเข้าสู่้ช๋วิต่ใหม่ในัฤดูี๋ใบไม้ผู้ลิ จึ้งเล่อก

วันัน๋ั�เป็นัวันัฉลองวนััค้รสิ้ต์่มาส้ เพ่�อก้าวออกจ้ากช๋วติ่เกา่สู่้ช๋วิต่ใหม่

ท๋ี่�ม๋ค้วามหมาย ค้วามหวัง และค้วามสุ้ข




