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Thai New Years
Thai transcript:

่
่
ผู้สัมภาษณ์ : นอกจากวันสากลคือวันที่ 1 มกราแล้ว ในเมืองไทยยังมีวนั ปี ใหมไทยอี
กใชไหมคะ
่
่ ่อไหรและมี
่
่
ไมทราบวาเมื
ความหมายอยางไรคะ
่
่ ้ น กาวขึ
้ ้น
่
็ อวันสงกรานต์นนั่ เอง วันสงกรานต์น้ ีมีความหมายวาการยางขึ
ผู้ชาย: ครับ พูดถึงวันขึ้ นปี ใหมของไทยกคื
่ ้ นสู่ ราศีใหม่ กคื็ อหมายความถึงเป็ นวันขึ้ นปี ใหมของไทยนั
่
ครับคือพระอาทิตย์เนี่ยได้ยางขึ
น่ เองนะครับ
่ ่ บา้ งคะ
ผ้สู ั มภาษณ์ : คะ่ แล้ววันสงกรานต์ไทยเนี่ยนะคะอยูใ่ นวันที่เทาไหร
่
็ นวันที่ 13 14 15
่ยกจะเป็
ผู้ชาย: ครับ วันสงกรานต์ไทย กคื็ อวันสงกรานต์หรื อวันขึ้ นปี ใหมของไทยเนี
เมษายนของทุกปี นะครับ
่ วสามวันนี้ มีความหมายอยางไรคะ
่
ผ้สู ั มภาษณ์ : คะแล้
่
้ ้น
ผ้ชู าย: ครับ ทั้ งสามวันนี้ วันที่ 13 เมษายน ซึ่ งเป็ นวันมหาสงกรานต์เนี่ยนะครับ มีความหมายวาการกาวขึ
่ นเนานะครับ วันเนาคือวันอยู่
่ ้ นครั้ งใหญ่ วันถัดไป วันที่ 14 เมษายน เป็ นวันที่เรี ยกวาวั
ยางขึ
เป็ นวันที่ถดั จากวันมหาสงกรานต์ 1 วันนะครับ สําหรับวันที่ 15
่ นวันเถลิงศกนั้ นนะครับเป็ นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่
เมษายนที่เรี ยกวาเป็
่
ผ้สู ั มภาษณ์ : คะ่ และประเพณี สงกรานต์เนี่ยฉลองเฉพาะในประเทศไทยรึ เปลาคะ
่
ผู้ชาย: อ๋ อ ไมหรอกครั
บ
่ นสงกรานต์นี่นะครับเป็ นวันประเพณี ของประเทศตางๆในแถบเอเชี
่
เพราะวาวั
ยตะวันออกเฉี ยงใต้
่ ่ องประเทศไทย พมา่ ลาว กมพู
ั ชาแล้วกบางสวนของ
็ ่
อยางเชนข
เวียดนาม
และทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานของประเทศจีนนะครับ
่ ยวกนั
นอกจากนั้ นประเทศศรี ลงั กากมี็ ประเพณี สงกรานต์เชนเดี
ั ่
ผ้สู ั มภาษณ์ : โอเคคะ่ แล้วในวันสงกรานต์เนี่ย ชาวไทยมีการเฉลิมฉลองกนอยางไรบ้
างคะ

่
่ ้า
ผู้ชาย: ครับ ในวันสงกรานต์น้ ีนะครับ จริ งๆแล้วในมุมมองของชาวตางชาติ
อาจจะมองวา่ มีการเลนนํ
่ งๆแล้วในวันนี้ นะครับ
ั ่ ้ น แตจริ
สาดนํ้าเพื่อความสนุกสนานกนเทานั
่ เชนฃ
่
ชาวไทยยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับอยาง
ั วเราเองนะครับ
การทําบุญตักบาตรนะครับ เป็ นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กบตั
็ นการอุทิศสวนบุ
่ ญสวนกุ
่ ศลให้กบผู
ั ล้ ่วงลับไปแล้ว
แล้วกเป็
่
็ าอาหารนั้ นใสบาตรให้
่
ั
โดยที่การทําบุญตักบาตรนี้ จะมีการเตรี ยมอาหารไว้เป็ นการลวงหน้
าแล้วกจะนํ
กบพระภิ
กษุสงฆ์
็ นการอวยพรในวันปี ใหมนั่ น่ เอง
นะครับ ครับสองนะครับเป็ นการรดนํ้ าดําหัว ซึ่ งจริ งๆแล้วกเป็
่
ซึ่ งนํ้ าที่ใช้นะครับจะเป็ นนํ้ าอบหรื อนํ้ าหอม การดําหัวนะครับเป็ นการรดนํ้ าผูใ้ หญนะครั
บที่เราเคารพนบั ถือ
่ ิ
เป็ นการขอขมาในสิ่ งที่เราได้ลวงเกนมาแล้
วในอดีตนะครับ และเป็ นการขอพรในวันขึ้ นปี ใหม่นนั่ เองครับ
็ ครับ
สามการสรงนํ้ าพระ เป็ นการรดนํ้ าพระพุทธรู ปซึ่ งการสรงนํ้ าพระนี้ สามารถทาที่บํ า้ นหรื อที่วดั กได้
ิ
ิ
่
่
ครับและกจกรรมสุ
ดท้ายนะครับเป็ นกจกรรมการปลอยนกปลอยปลา
่
เป็ นการสะเดาะเคราะห์ร้ายให้มีแตความสุ
ขในวันขึ้ นปี ใหม่

English translation:
Interviewer: Other than the universal New Years on January 1st, Thai people have their
own New Years, right? When is the celebration? And what is the meaning behind it?
Man: In Thailand, we call Thai New Years “Songkran.” Songkran means to rise or step
up. In this case, it implies that the sun is rising to a new zodiac which means it is the New
Year in Thailand.
Interviewer: What are the dates for Songkran?
Man: Songkran or Thai New Years falls on the 13th, 14th and 15th of April of every year.
Interviewer: Okay, can you please explain the meaning behind these three days?
Man: April 13th is called “Maha Songkran Day.” The meaning behind this day is the great
rising. The next day, April 14th, is called “Nao Day” which is the day that the sun already
moved into the New Year. For April 15th, we call it “Thalerng Sok Day” which is when
we start to use the new “Chula Sakarat” or Minor Era.

Interviewer: Is the Songkran festival celebrated only in Thailand?
Man: No, the Songkran festival is celebrated in many countries in Southeast Asia such as
Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia, certain parts of Vietnam, and the southern part of
Yunnan Province, China. In addition, Sri Lanka also celebrates Songkran.
Interviewer: Oh, okay. How do Thai people celebrate Songkran?
Man: From the perspective of foreigners, Songkran is simply a water festival where
people splash water to one another just to have fun. However, there are many other
activities that the Thais perform on this day. For example, giving alms to monks, which is
a way to make merit for ourselves and for our relatives who passed away. Before the
New Years, people would prepare food for the alms in advance and offer it to the monks.
Secondly, there is a tradition called “Rod Nam Dum Hua,” which is a way of giving
blessings for the New Year. During the ceremony, we pour scented water onto the
elders’ hands and apologize for the wrongdoings committed in the past. Thirdly, we also
pour water onto the image of Buddha which can be performed either at home or the
temple. The last activity is the release of birds and fish which is seen as a way of
exorcising bad luck for a happy start to the New Year.
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