ความหมายของ วันขึน้ ปี ใหม่
ความ หมายของวันขึ้นปี ใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชตบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่า " ปี " ไว้
ดังนี้ ปี หมายถึง เวลา ชัว่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่ งราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุ ริยคติ

ประวัติความเป็ นมา
วัน ปี ใหม่ มีประวัติความเป็ นมาซึ่ งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่ มแรกเมื่อ
ชาวบาบิโลเนียเริ่ มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์ เป็ นหลักในการนับ เมื่อครบ 12
เดือนก็กาหนดว่าเป็ น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปี ตามปฏิทินกับปี ตามฤดูกาล จึงได้เพิ่ม
เดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็ น 13 เดือนในทุก 4 ปี
ต่อมาชาวอียปิ ต์ กรี ก และชาวเซมิติค ได้นาปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราว
เพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิง่ ขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริ ยจ์ ูเลียต ซีซาร์ ได้นาความคิดของนักดาราศาสตร์ชาว
อียปิ ต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุ ง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน
เป็ น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรี ยกว่า อธิ กสุ รทิน
เมื่อเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันในทุก ๆ 4 ปี แต่วนั ในปฏิทินก็ยงั ไม่ค่อยตรงกับฤดูกาลนัก คือเวลาใน
ปฏิทินยาวกว่าปี ตามฤดูกาล เป็ นเหตุให้ฤดูกาลมาถึงก่อนวันในปฏิทิน
และในวันที่ 21 มีนาคมตามปี ปฏิทินของทุก ๆ ปี จะเป็ นช่วงที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน คือเป็ น
วันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออก และลับลงตรงทิศตะวันตกเป๋ ง วันนี้ทวั่ โลกจึงมีช่วงเวลาเท่ากับ 12
ชัว่ โมง เท่ากัน เรี ยกว่า วันทิวาราตรี เสมอภาคมีนาคม (Equinox in March)
แต่ในปี พ.ศ. 2125 วัน Equinox in March กลับไปเกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม แทนที่จะเป็ นวันที่ 21 มีนาคม
ดังนั้น พระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 13 จึงทาการปรับปรุ งแก้ไขหักวันออกไป 10 วันจากปี ปฏิทิน และให้วนั
หลังจากวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2125 แทนที่จะเป็ นวันที่ 5 ตุลาคม ก็ให้เปลี่ยนเป็ นวันที่ 15 ตุลาคมแทน (เฉพาะ
ในปี 2125 นี้) ปฏิทินแบบใหม่น้ ีจึงเรี ยกว่า ปฏิทินเกรกอเรี่ ยน จากนั้นได้ปรับปรุ งประกาศใช้วนั ที่ 1
มกราคม เป็ นวันเริ่ มต้นของปี เป็ นต้นมา

ความเป็ นมาของ วันขึน้ ปี ใหม่ ไทย
ใน อดีต วันขึ้นปี ใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่า เดือนอ้าย
เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ซ่ ึ ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 กาหนดให้วนั ขึ้นปี ใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่า เดือน 5 ตาม
คติพราหมณ์ ซึ่ งตรงกับเดือนเมษายน

การกาหนดวันขึ้นปี ใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็ นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุ ริยคติแทน โดย
กาหนดให้วนั ที่ 1 เมษายน เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็ นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่ วนใหญ่
โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็ น วันขึ้นปี ใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาเป็ นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปี ใหม่วนั ที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่ นเริ ง
อะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่ นเริ งวันขึ้นปี ใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477
ขึ้นใน กรุ งเทพฯเป็ นครั้งแรก
การจัดงานวันขึ้นปี ใหม่ที่ได้เริ่ มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้แพร่ หลายออกไปต่างจังหวัดในปี ต่อๆมา และในปี
พ.ศ.2479 ก็ได้มีการ จัดงานรื่ นเริ งปี ใหม่ทวั่ ทุกจังหวัด วันขึ้นปี ใหม่วนั ที่ 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการ
เรี ยกว่า วันตรุ ษสงกรานต์
ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปี ใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่ งมี
หลวงวิจิตรวาทการ เป็ นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปี ใหม่เป็ นวันที่ 1
มกราคม โดยกาหนดให้วนั ที่ 1 มกราคม 2484 เป็ น วันขึ้นปี ใหม่เป็ นต้นไป

เหตุผลที่ทางราชการได้ เปลีย่ นวันขึน้ ปี ใหม่ จากวันที่ 1 เมษายนมาเป็ นวันที่ 1 มกราคม ก็คือ
1. ไม่ขดั กับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่ วมฉลองปี ใหม่ดว้ ยการทาบุญ
2. เป็ นการเลิกวิธีนาเอาลัทธิ พราหมณ์มาคร่ อมพระพุทธศาสนา
3. ทาให้เข้าสู่ ระดับสากลที่ใช้อยูใ่ นประเทศทัว่ โลก
4. เป็ นการฟื้ นฟูวฒั นธรรม คตินิยม และจารี ตประเพณี ของชาติไทย
กิจกรรมทีช่ าวไทยส่ วนใหญ่ มักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปี ใหม่ ได้ แก่
1. การทาบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บา้ น หรื อไปที่วดั หรื อตามสถานที่ต่างๆที่ทางราชการเชิญชวนไป
ร่ วมทาบุญ
2. การกราบขอพรจากผูใ้ หญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรื อการส่ งบัตร
อวยพร

3. การจัดงานรื่ นเริ ง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่นอ้ งหรื อตามหน่วยงานต่างๆ
วันขึ้นปี ใหม่นบั เป็ นโอกาสดีที่จะทาให้เราได้ทบทวนถึงการดาเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่ อง
ที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดีข้ ึน

กิจกรรมใน วันขึน้ ปี ใหม่
วัน ที่ 1 มกราคม ของทุกปี จะมีการทาบุญตักบาตรและอุทิศส่ วนกุศลผูท้ ี่ล่วงลับไปแล้ว ฟังเทศน์ ปล่อยปลา
ปล่อยนก อวยพรซึ่ งกันและกัน หรื ออาจจะส่ งการ์ ดบัตรอวยพร ของขัวญไหว้ผใู ้ หญ่เพื่อรับพร และสรงน้ า
พระพุทธรู ป ประดับธงชาติ และจะเตรี ยมทาความสะอาดบ้าน และที่พกั อาศัย
เพลงวันปี ใหม่ (เพลงพรปี ใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง)
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
สวัสดีวนั ปี ใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่ นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรี ด์ ิชื่นชม ต่างสุ ขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้ า ให้บรรดาปวงท่านสุ ขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุ ขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรื องในวันปี ใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี

ตลอดปี จงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บดั นี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรี ด์ ิ สวัสดีวนั ปี ใหม่เทอญ

เกีย่ วกับ เพลงพรปี ใหม่
เพลง พระราชนิพนธ์ พรปี ใหม่ เป็ นเพลงพระราชนิพนธ์ลาดับที่ 13 ทรงพระราชนิพนธ์ข้ ึนในเดือนธันวาคม

พ.ศ. 2494 เมื่อเสด็จนิวตั พระนคร และประทับ ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราช
ประสงค์ที่จะพระราชทานพรปี ใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง "พรปี
ใหม่" และทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คาร้องเป็ น
คาอานวยพรปี ใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี 2 วง คือ วงดนตรี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาออก
บรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรี สุนทราภรณ์ นาออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปี
ใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495

