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Thai New Years 

 
 

Thai transcript: 
 
ผ้สัมภาษณ์ู : นอกจากวนัสากลคือวนัท่ี 1 มกราแลว้ ในเมืองไทยยงัมีวนัปีใหมไทยอีกใชไหมคะ่ ่  

ไมทราบวาเม่ือไหรและมีความหมายอยางไรคะ่ ่ ่ ่    

ผ้ชายู : ครับ พดูถึงวนัขึนปีใหมของไทยกคือวนัสงกรานตน์นัเอง้ ่ ็ ่  วนัสงกรานตนี์มีความหมายวาการยางขึน้ ่ ่ ้  กาวขึน้ ้  

ครับคือพระอาทิตยเ์น่ียไดย้างขึนสูราศีใหม่ ่ ่้  กคือหมายความถึงเป็นวนัขึนปีใหมของไทยนนัเองนะครับ็ ่้ ่   

ผ้สัมภาษณ์ู : คะ่  แลว้วนัสงกรานตไ์ทยเน่ียนะคะอยใูนวนัท่ีเทาไหร่ ่ ่บา้งคะ  

ผ้ชายู : ครับ วนัสงกรานตไ์ทย กคือวนัสงกรานตห์รือวนัขึนปีใหมของไทยเน่ียกจะเป็นวนัท่ี็ ่ ็้  13 14 15 

เมษายนของทุกปีนะครับ  

ผ้สัมภาษณ์ู : คะแลว้สามวนันีมีความหมายอยางไรคะ่ ่้   

ผ้ชายู : ครับ ทงัสามวนันี้ ้ วนัท่ี 13 เมษายน ซ่ึงเป็นวนัมหาสงกรานตเ์น่ียนะครับ มีความหมายวาการกาวขึน่ ้ ้  

ยางขึนครังใหญ่ ่้ ้  วนัถดัไป วนัท่ี 14 เมษายน เป็นวนัท่ีเรียกวาวนัเนานะครับ่  วนัเนาคือวนัอยู ่

เป็นวนัท่ีถดัจากวนัมหาสงกรานต ์1 วนันะครับ สาํหรับวนัท่ี 15 

เมษายนท่ีเรียกวาเป็นวนัเถลิงศกนนันะครับเป็นวนัเปล่ียนจุลศกัราชใหม่ ่้   

ผ้สัมภาษณ์ู  : คะ่  และประเพณีสงกรานตเ์น่ียฉลองเฉพาะในประเทศไทยรึเปลาคะ่   

ผ้ชายู : อ๋อ ไมหรอกครับ่  

เพราะวาวนัสงกรานตน่ี์นะครับเป็นวนัประเพณีของประเทศตางๆในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้่ ่  

อยางเชนข่ ่ องประเทศไทย พมา่  ลาว กมพชูาั แลว้กบางสวนของ็ ่ เวียดนาม 

และทางตอนใตข้องมณฑลยนูนานของประเทศจีนนะครับ 

นอกจากนนั้ ประเทศศรีลงักากมีประเพณีสงกรานตเ์ชนเดียวกน็ ่ ั   

ผ้สัมภาษณ์ู  : โอเคคะ่  แลว้ในวนัสงกรานตเ์น่ีย ชาวไทยมีการเฉลิมฉลองกนอยางไรบา้งคะั ่   



ผ้ชายู : ครับ ในวนัสงกรานตนี์นะครับ้  จริงๆแลว้ในมุมมองของชาวตางชาติอาจจะมองวา่ ่  มีการเลนนาํ่ ้  

สาดนํ้าเพ่ือความสนุกสนานกนเทานนัั ่ ้  แตจริงๆแลว้ในวนันีนะครับ่ ้  

ชาวไทยยงัมีกจกรรมอ่ืนๆอีกมากมายนะครับอยางิ ่  เชนฃ่  

การทาํบุญตกับาตรนะครับ เป็นการสร้างบุญสร้างกศุลใหก้บตวัเราเองนะครับั  

แลว้กเป็นการอุทิศสวนบุญสวนกศุลใหก้บผูล้วงลบัไปแลว้็ ่ ่ ั ่  

โดยท่ีการทาํบุญตกับาตรนีจ้ ะมีการเตรียมอาหารไวเ้ป็นการลวงหนา้แลว้กจะนาํอาหารนนัใสบาตรใหก้บพระภิกษุ่ ็ ่ ั้ สงฆ์

นะครับ ครับสองนะครับเป็นการรดนาํดาํหวั้  ซ่ึงจริงๆแลว้กเป็นการอวยพรในวนัปีใหมนนัเอง็ ่ ่  

ซ่ึงนาํท่ีใชน้ะครับจะเป็นนาํอบหรือนาํหอม้ ้ ้  การดาํหวันะครับเป็นการรดนาํผูใ้หญนะครับท่ีเราเคารพน้ ่ บัถือ 

เป็นการขอขมาในสิงท่ีเราไดล้วงเกนมาแลว้ในอดีตนะครับ่ ่ ิ  และเป็นการขอพรในวนัขึนปีใหม้ ่นนัเองครับ่  

สามการสรงนาํพระ้  เป็นการรดนาํพระพทุธรูปซ่ึงการสรงนาํพระนีสามารถท ําท่ีบา้นหรือท่ีวดักไดค้รับ้ ้ ้ ็  

ครับและกจกรรมสุดทา้ยนะครับเป็นกจกรรมการปลอยนกปลอยปลาิ ิ ่ ่  

เป็นการสะเดาะเคราะห์ร้ายใหมี้แตความสุขในวนัขึนปีใหม่ ่้  

 
 
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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