วันขึน้ ปี ใหม่

วันขึน้ ปี ใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่า ปี หมายถึง เวลา
ชัว่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน และ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ

ความเป็ นมา
นานาชาติ ในสมัยโบราณนั้น แต่ละชาติต่างก็ไม่มีวนั ขึ้นปี ใหม่ที่ตรงกัน เช่นในประเทศเยอรมัน
ชาวเยอรมันในสมัยโบราณจะมีวนั ขึ้นปี ใหม่ในปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่ งเป็ นเวลาที่กาลังมีอากาศหนาวเย็น
ประชาชนที่แยกย้ายออกไปหากินในที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ในช่วงฤดูร้อน หลังจากเก็บเกี่ยวพืชผล และ นาขึ้นยุง้ ฉาง
เสร็ จแล้ว ก็จะมาร่ วมฉลองขึ้นปี ใหม่ในระยะนี้ ต่อมาเมื่อชาวโรมันได้เข้ามารุ กราน จึงได้เลื่อนการฉลองปี
ใหม่มาเป็ น วันที่ 1 มกราคม ชาติโบราณ เช่น ไอยคุปค์ เฟนิเชียนและอิหร่ าน เริ่ มปี ใหม่ราว วันที่ 21
กันยายน รวมถึงชาวโรมันก็เริ่ มปี ใหม่วนั นี้เช่นเดียวกัน

ไทย ประเพณี ปีใหม่ของไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสิ นทร์ ตั้งแต่ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕
ตอนต้น ถือวันทางจันทรคติ เป็ นวันขึ้นปี ใหม่สาหรับพระราชพิธีปีใหม่น้ นั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าเสด็จ เข้าไปรับพระราชทานเลี้ยง ณ ท้องพระโรงกลางพระที่นงั่ จักรี มหา
ปราสาทพระราชทาน ฉลากแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการบางคน ครั้นพระราชทานสิ่ งของตาม
ฉลากแล้วเสด็จพระราชดาเนินมา ที่ชาลาหน้าพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท ทอดพระเนตรละคร หลวงแล้ว
เสด็จ ฯ กลับ
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุ ณโปรดเกล้าฯให้ใช้พุทธศักราช แทนรัตนโกสิ นทรศก ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๕๕ และต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดให้รวมพระราชพิธีสมั พัจฉรฉิ นท์เถลิงศก สงกรานต์ พระราชพิธี
ศรี สจั จปานกาลถือน้ าพระพิพฒั น์ สัตยาเข้าด้วยกันเรี ยกว่าพระราชพิธีตรุ จสงกรานต์
ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ ๘ คณะผูส้ าเร็ จราชการแทน พระองค์ใน พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทร มหาอานันทมหิ ดล ได้ประกาศให้ใช้วนั ที่ ๑ มกราคม เป็ น วันขึ้นปี ใหม่ เพราะวันที่ ๑ มกราคม
ใกล้เคียงวันแรม ๑ ค่า เดือนอ้าย เป็ นการใช้ฤดูหนาวเริ่ มต้นปี และเป็ นการสอดคล้อง ตามจารี ตประเพณี
โบราณของไทยต้องตามคติแห่งพระบวร พุทธศาสนาและตรงกับนานาประเทศ โดยให้เริ่ มใช้ต้งั แต่วนั ที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 31 เป็ นต้นไป
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ คณะผูส้ าเร็ จ
ราชการแทน พระองค์โปรดให้ยกการพระราชกุศลสดับปกรณ์ผา้ คู่ในวัน ขึ้นปี ใหม่ไปใช้ในพระราชพิธี
สงกรานต์ ซึ่ งฟื้ นฟูข้ ึนใหม่ตาม โบราณราชประเพณี ซ่ ึ งเป็ นเทศกาล สงกรานต์ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕
เมษายน
ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๐ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ งดการ พระราชกุศลสวดมนต์เลี้ยงพระในวัน
ขึ้นปี ใหม่ เปลี่ยน เป็ นเสด็จออก ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรวันขึ้นปี ใหม่แทนใน พุทธศักราช
๒๕๐๑ และ
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดาเนินโดย รถยนต์พระที่นั่งจากพระตาหนัก จิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตไปพระบรม
มหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธปฏิมาที่พระแท่น นพปฎลมหาเศวตฉัตรภายในท้องพระ
โรง เวลา ๗ นาฬิกา เสด็จฯ ลงยังสนามหน้าพระที่นั่ง จักรีมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
แล้วทรง บาตรพร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรมโดย

จัดเป็น สาย ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศา นุวงศานุวงศ์ ๕๐ รูปนอกนั้นสายละ ๒๕ รูป
รวมพระ สงฆ์ ๓๐๐ รูป เสร็จแล้วเสด็จฯ ขึ้น งานนี้แต่งเครื่องแบบ ปรกติขาว งานนี้มีสังข์ แตร ปี่
พาทย์ ประโคม บรรเลง ตั้งแต่เสด็จทรงจุดเทียนจนเสด็จขึ้น
วันนี้ เวลา ๙ นาฬิกาจนถึงเวลา ๑๗ นาฬิกา สานักพระราชวัง จะได้จดั ที่สาหรับลงพระนามและนาม
ถวายพระพรไว้ที่พระบรมมหาราชวัง
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ เปลี่ยนการ พระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร ขึ้นปี ใหม่ ใน
วันที่ ๑ มกราคมเป็ นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ซึ่ ง เป็ นวันสิ้ นปี
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชพิธีทรงบาเพ็ญ พระราชกุศลทรงบาตรขึ้นปี ใหม่ ได้ทรงพระกรุ ณา
โปรด เกล้าฯ ให้จดั เป็ นงาน ส่วนพระองค์ ณ พระราชฐานที่ประทับ
สาหรับ พิธีของราชการและประชาชนสาหรับงานของทาง ราชการและประชาชนในวันขึ้นปี ใหม่ก็จะ
มีต้งั แต่คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม จนถึง วันที่ ๑ มกราคมเช่นเคยยึดถือมาเดิม คือในวันสิ้ นปี หรื อวันที่
๓๑ ธันวาคม ทางราชการหรื อ ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ จัดให้มีการรื่ นเริ ง และมหรสพ มีพระราชดารัสใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทาน พรปี ใหม่ แก่ประชาชน สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปี ใหม่ แก่
พุทธศาสนิกชนและบุคคลสาคัญของบ้านเมือง เช่น ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธาน ศาลฎีกากล่าว
คา ปราศรัย พอถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. วัดวาอารามต่างๆ จะจัด พระสงฆ์เจริ ญชัยมงคลคาถา ย่าฆ้อง กลอง ระฆัง
เพื่อแสดง ความยินดีตอ้ นรับรุ่ งอรุ ณแห่งชีวิตของประชาชนในปี ใหม่ โดยทัว่ กัน ตอนเช้าวันที่ ๑ มกราคมก็จะ
มีการทาบุญตักบาตร สุดแท้แต่การจัด บางปี มีการจัดร่ วมกัน บางปี บางท้องที่ก็ไป ทาบุญตักบาตรกันที่วดั
หรื อที่ใดๆ บางท่านบางครอบครัว ก็มีการทาบุญตักบาตร หรื อการทาบุญเลี้ยงพระที่บา้ น ที่สานักงานของ

การทาบุญในวันขึ้นปี ใหม่
เมื่อถึงเทศกาลปี ใหม่ ประชาชนจะพากันเก็บกวาดบ้านเรื อนให้สะอาด ประดับไฟและธงชาติตาม
สถานที่สาคัญๆ ครั้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม ก็จะมีการทาบุญเลี้ยงพระไปวัดเพื่อประกอบกิจกุศลต่าง ๆ เช่น
ฟังพระธรรมเทศนา ถือศีลปฏิบตั ิธรรมแต่บางคนก็แค่ทาบุญตักบาตร ตอนกลางคืนบางแห่งอาจจัดเทศกาล
กินเลี้ยงที่ครื้ นเครงสนุกสนาน เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่เช้าวันที่ 1 มกราคม จะมี
การทาบุญตักบาตร ไปท่องเที่ยวหรื อเยี่ยมเยียนญาติผใู้ หญ่ผทู้ ี่เคารพนับถือ มีการมอบของขวัญและบัตรอวย

พรให้แก่กนั สาหรับในต่างจังหวัด จะมีการทาบุญเลี้ยงพระที่วดั อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ญาติที่ล่วงลับ
กลางคืนมีการละเล่นพื้นบ้านหรื อจัดมหรสพมาฉลอง

