
 

 

ความหมายของ วันขึน้ปีใหม่ 
ความ หมายของวนัข้ึนปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบบัราชตบณัฑิตยสถาน ใหค้วามหมายของค าวา่ " ปี" ไว้
ดงัน้ี ปี หมายถึง เวลา ชัว่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยค์ร้ังหน่ึงราว 365 วนั : เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ  
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ประวตัิความเป็นมา  
วนั ปีใหม่ มีประวติัความเป็นมาซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมยัเร่ิมแรกเม่ือ
ชาวบาบิโลเนียเร่ิมคิดคน้การใชป้ฏิทิน โดยอาศยัระยะต่าง ๆ ของดวงจนัทร์เป็นหลกัในการนบั เม่ือครบ 12 
เดือนก็ก าหนดวา่เป็น 1 ปี และเพื่อใหเ้กิดความพอดีระหวา่งการนบัปีตามปฏิทินกบัปีตามฤดูกาล จึงไดเ้พิ่ม
เดือนเขา้ไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนในทุก 4 ปี 

ต่อมาชาวอียปิต ์กรีก และชาวเซมิติค ไดน้ าปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดดัแปลงแกไ้ข อีกหลายคราว
เพื่อใหต้รงกบัฤดูกาลมากยิง่ข้ึนจนถึงสมยัของกษตัริยจู์เลียต ซีซาร์ ไดน้ าความคิดของนกัดาราศาสตร์ชาว
อียปิตช่ื์อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ใหปี้หน่ึงมี 365 วนั ในทุก ๆ 4 ปี ใหเ้ติมเดือนท่ีมี 28 วนั เพิ่มข้ึนอีก 1 วนั 
เป็น 29 วนั คือเดือนกุมภาพนัธ์ เรียกวา่ อธิกสุรทิน 

เม่ือเพิ่มในเดือนกุมภาพนัธ์มี 29 วนัในทุก ๆ 4 ปี แต่วนัในปฏิทินก็ยงัไม่ค่อยตรงกบัฤดูกาลนกั คือเวลาใน
ปฏิทินยาวกวา่ปีตามฤดูกาล เป็นเหตุใหฤ้ดูกาลมาถึงก่อนวนัในปฏิทิน 

และในวนัท่ี 21 มีนาคมตามปีปฏิทินของทุก ๆ ปี จะเป็นช่วงท่ีมีเวลากลางวนัและกลางคืนเท่ากนั คือเป็น
วนัท่ีดวงอาทิตยจ์ะข้ึนตรงทิศตะวนัออก และลบัลงตรงทิศตะวนัตกเป๋ง วนัน้ีทัว่โลกจึงมีช่วงเวลาเท่ากบั 12 
ชัว่โมง เท่ากนั เรียกวา่ วนัทิวาราตรีเสมอภาคมีนาคม (Equinox in March) 

แต่ในปี พ.ศ. 2125 วนั Equinox in March กลบัไปเกิดข้ึนในวนัท่ี 11 มีนาคม แทนท่ีจะเป็นวนัท่ี 21 มีนาคม 
ดงันั้น พระสันตะปาปาเกรกอร่ีท่ี 13 จึงท าการปรับปรุงแกไ้ขหกัวนัออกไป 10 วนัจากปีปฏิทิน และใหว้นั
หลงัจากวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2125 แทนท่ีจะเป็นวนัท่ี 5 ตุลาคม ก็ใหเ้ปล่ียนเป็นวนัท่ี 15 ตุลาคมแทน (เฉพาะ
ในปี 2125 น้ี) ปฏิทินแบบใหม่น้ีจึงเรียกวา่ ปฏิทินเกรกอเร่ียน จากนั้นไดป้รับปรุงประกาศใชว้นัท่ี 1 
มกราคม เป็นวนัเร่ิมตน้ของปีเป็นตน้มา 

 

ความเป็นมาของ วนัขึน้ปีใหม่ไทย  
ใน อดีต วนัข้ึนปีใหม่ของไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงมาแลว้ 4 คร้ังคือ คร้ังแรกถือเอาวนัแรม 1 ค ่า เดือนอา้ย 
เป็นวนัข้ึนปีใหม่ซ่ึง ตรงกบัเดือนมกราคม คร้ังท่ี 2 ก าหนดใหว้นัข้ึนปีใหม่ตรงกบัวนัข้ึน 1 ค ่า เดือน 5 ตาม
คติพราหมณ์ ซ่ึงตรงกบัเดือนเมษายน 
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การก าหนดวนัข้ึนปี ใหม่ใน 2 คร้ังน้ี ถือเอาทางจนัทรคติเป็นหลกั ต่อมาไดถื้อเอาทางสุริยคติแทน โดย
ก าหนดใหว้นัท่ี 1 เมษายน เป็นวนัข้ึนปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็นตน้มา อยา่งไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่
โดยเฉพาะตามชนบทยงัคงยดึถือเอาวนัสงกรานตเ์ป็น วนัข้ึนปีใหม่อยู ่ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นวา่วนัข้ึนปีใหม่วนัท่ี 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการร่ืนเริง
อะไรมากนกั สมควรท่ีจะฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ จึงไดป้ระกาศใหมี้งานร่ืนเริงวนัข้ึนปีใหม่ในวนัท่ี 1 เมษายน 2477 
ข้ึนใน กรุงเทพฯเป็นคร้ังแรก 

การจดังานวนัข้ึนปีใหม่ท่ีไดเ้ร่ิมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน ไดแ้พร่หลายออกไปต่างจงัหวดัในปีต่อๆมา และในปี 
พ.ศ.2479 ก็ไดมี้การ จดังานร่ืนเริงปีใหม่ทัว่ทุกจงัหวดั วนัข้ึนปีใหม่วนัท่ี 1 เมษายน ในสมยันั้นทางราชการ
เรียกวา่ วนัตรุษสงกรานต ์

ต่อมาไดมี้การพิจารณาเปล่ียนวนัข้ึนปีใหม่อีกคร้ังหน่ึง โดยคณะรัฐมนตรีไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน ซ่ึงมี
หลวงวจิิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ปล่ียนวนัข้ึนปีใหม่เป็นวนัท่ี 1 
มกราคม โดยก าหนดใหว้นัท่ี 1 มกราคม 2484 เป็น วนัข้ึนปีใหม่เป็นตน้ไป 

                                     

เหตุผลที่ทางราชการได้เปลีย่นวนัขึน้ปีใหม่จากวนัที ่1 เมษายนมาเป็นวนัที ่1 มกราคม กค็ือ  
1. ไม่ขดักบัพุทธศาสนาในดา้นการนบัวนั เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ดว้ยการท าบุญ  
2. เป็นการเลิกวธีิน าเอาลทัธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา  
3. ท าใหเ้ขา้สู่ระดบัสากลท่ีใชอ้ยูใ่นประเทศทัว่โลก  
4. เป็นการฟ้ืนฟูวฒันธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย  

กจิกรรมทีช่าวไทยส่วนใหญ่มักจะยดึถือปฏิบัติในวนัขึ้นปีใหม่ได้แก่  
1. การท าบุญตกับาตร โดยอาจตกับาตรท่ีบา้น หรือไปท่ีวดัหรือตามสถานท่ีต่างๆท่ีทางราชการเชิญชวนไป
ร่วมท าบุญ  
2. การกราบขอพรจากผูใ้หญ่ และอวยพรเพื่อนฝงู การมอบของขวญั การมอบช่อดอกไม ้หรือการส่งบตัร
อวยพร  



3. การจดังานร่ืนเริง การจดัเล้ียงในหมู่เพื่อนฝงู ญาติพี่นอ้งหรือตามหน่วยงานต่างๆ  
วนัข้ึนปีใหม่นบัเป็นโอกาสดีท่ีจะท าใหเ้ราไดท้บทวนถึงการด าเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่อง
ท่ีเกิดข้ึนในอดีตให้ดีข้ึน 

 

กจิกรรมใน วันขึน้ปีใหม่  
วนั ท่ี 1 มกราคม ของทุกปี จะมีการท าบุญตกับาตรและอุทิศส่วนกุศลผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ ฟังเทศน์ ปล่อยปลา 
ปล่อยนก อวยพรซ่ึงกนัและกนั หรืออาจจะส่งการ์ดบตัรอวยพร ของขวัญไหวผู้ใ้หญ่เพื่อรับพร และสรงน ้า
พระพุทธรูป ประดบัธงชาติ และจะเตรียมท าความสะอาดบา้น และท่ีพกัอาศยั  

เพลงวนัปีใหม่ (เพลงพรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง)  
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช 
ค าร้อง: พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธ์เพญ็ศิริ 
สวสัดีวนัปีใหม่พา ใหบ้รรดาเราท่านร่ืนรมย ์
ฤกษย์ามดีเปรมปรีด์ิช่ืนชม ต่างสุขสมนิยมยนิดี 
ขา้วงิวอนขอพรจากฟ้า ใหบ้รรดาปวงท่านสุขศรี 
โปรดประทานพรโดยปรานี ใหช้าวไทยลว้นมีโชคชยั 
ใหบ้รรดาปวงท่านสุขสันต ์ทุกวนัทุกคืนช่ืนชมใหส้มฤทยั 
ใหรุ่้งเรืองในวนัปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวสัดี 
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ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนบัแต่บดัน้ี 
ใหส้ิ้นทุกขสุ์ขเกษมเปรมปรีด์ิ สวสัดีวนัปีใหม่เทอญ  

 

 

เกีย่วกบั เพลงพรปีใหม่  
เพลง พระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ล าดบัท่ี 13 ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนในเดือนธนัวาคม 
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พ.ศ. 2494 เม่ือเสด็จนิวตัพระนคร และประทบั ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสิต มีพระราช
ประสงคท่ี์จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยดว้ยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง "พรปี
ใหม่" และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธ์เพญ็ศิริ นิพนธ์ค าร้องเป็น
ค าอ านวยพรปีใหม่ แลว้พระราชทานแก่วงดนตรี 2 วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั น าออก
บรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และวงดนตรีสุนทราภรณ์ น าออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวนัปี
ใหม่ วนัองัคารท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2495  

 

 


