
เวลาและวารไีมเคยคอยใคร ฉนัใดกฉ็นันัน้ วนัเวลาผานไปอยาง
รวดเรว็จวนเจยีนจะสิน้ปเขาไปอกีครัง้หนึง่แลว จดหมายขาว (Internews)
ของเรากย็างเขาสปูที ่2 แลวตอนแรกตัง้ใจวาจะเรงใหเสรจ็ทนัออกสสูาย
ตาของทานผอูานตัง้แตตนเดอืนธนัวาคม แตจนแลวจนรอดกไ็มไดเพราะ
เรือ่งทีเ่ตรยีมไวนัน้บางเรือ่งกต็องถอนออกไปเพราะเหตกุารณเปลีย่นแปลง
ไป โดยเฉพาะผบูรหิารของกรงุเทพมหานคร ทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็
และคงจะตองรอกันตอไปจน 11 มกราคม 2552 วาผูใดจะเขามาเปน
ผวูา ฯ ของเราอกีครัง้ สำหรบัเหตกุารณบานเมอืงทีไ่ดรบัผลกระทบจาก
ความขดัแยงทางการเมอืงสงผลใหเกดิความเสยีหายทัง้ทางเศรษฐกจิภาพ
ลกัษณของประเทศไทย แตอยางไรกด็ีเรากจ็ะกาวตอไป เรยีกความเชือ่มัน่
ในความเปนประเทศไทยกลบัคนืมา งานของกองการตางประเทศ เปนหนา
ดานทีจ่ะทำความเขาใจกบัแขกชาวตางประเทศ ทีม่าเยีย่มเยอืนและสราง
ความเขาใจกับชาวตางประเทศในโอกาสที่เราเดินทางไปตางประเทศ
ดงันัน้พวกเรามารวมใจกนัเพือ่ใหทกุคนเหน็มมุมองทีน่าอยขูองสงัคมไทย
นะครบั สำหรบัการเปลีย่นแปลงในกองการตางประเทศเอง กต็องแสดง
ความยนิดกีบั ผอ.ศภุพงษฯ ของนองพีใ่นกองฯ ทีไ่ดรบัความไววางใจให
ไดรับการแตงตั้งใหเปน ผอ.เขตทุงครุ ซึ่งผลงานในฐานะบรรณาธิการ
บรหิาร ทานกไ็ดฝากโวหารสำนวนอนัสละสลวยไวอยทูกุฉบบั อยางไรกต็าม
ทานก็คงจะเปนแรงใจชวยกองบรรณาธิการตอไปนะครับ

กรุงเทพมหานครรวมกับกองทุนสนทนาธัมมนำสุขจัดงานอานสังวัธยายพระ
ไตรปฎกสากลเพือ่ถวายเปนพระกศุลแดสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยานวิฒันา
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร เนือ่งในพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพฯในวนั
ศกุรที่ 14 พฤศจกิายน 2551 ณ ลานคนเมอืง ศาลาวาการกรงุเทพมหานคร

Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and the Dhamma Society
Fund have jointly organized the “World Tipitaka Recitation Ceremony” on
Friday, 14th, November, 2008 at the Civic Plaza, Bangkok City Hall in order to
pay tribute on the occasion of the Royal Cremation Ceremony of Her Royal
Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra.

Pongnarin Kongchoo

“Time & Tide Waits For No Men;” times pass by so
rapidly that it’s almost the end of the year 2008. Internews is now
coming to second year.  At first, we strive to finish and disseminate
it on December 1st, 2008. Unfortunately, some articles must be with-
drawn because of the Governor of Bangkok’s resignation.  Things
change rapidly, articles must have been changed swiftly also.  We
have to wait until January 11th, 2009, to see who will be our Gover-
nor.  Despite of the social unrest and turmoil caused by political
conflict that destroy both economics and image of Thailand, we will
still move on and regain trust and confidence in tems of national
economic and political strength from foreign investors.  Missions of
International Affairs Division is to create confidence and better un-
derstanding to foreigners when they come to visit us as a guest and
when we visit them abroad.  Therefore, we must join hands to let
them know that Thailand is still a peaceful place to stay.  Talking
about change, International Affairs Division also changed too.  Con-
gratulations for Mr.Supapong, the Director of the International Af-
fairs Division, who has been promoted to be the Director of ThungKru
District. He left us his flowery style of literacy in all of the Internews.
However, we hope he will still be our inspiration to continue pro-
duce future versions of the Internews.

ขาราชการจากกองการตางประเทศ
เขารวมโครงการ The 8th Training Program
for Foreign Municipal Officials ซึ่งจัดโดย
กองการตางประเทศ กรงุโซล สาธารณรฐัเกาหลี
ระหวางวนัที ่20-26 ตลุาคม 2551 มผีเูขารวม
โครงการจากเมอืงตางๆ รวม 12 เมอืง ไดแก
ปกกิง่ (จนี) บดูาเปสต (ฮงัการ)ี บวัโนสไอเรส
(อารเจนตนิา) ฮองกง (ฮองกง) อสิตนับลู (ตรุก)ี
จาการตา (อนิโดนเีซยี) มาดริด (สเปน) เซีย่งไฮ
(จนี) ไทเป (ไตหวนั) ทาชเคนต (อซุเบกสิถาน)
และอลูานบาตอร (มองโกเลยี) กรงุโซลดำเนนิ
การจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคนอก
จากจะกระชบัความสมัพนัธในฐานะเมอืงพีเ่มอืง
นองแลว กรงุโซลยงัประสงคทีจ่ะแสดงใหเหน็
ถึงศักยภาพในการบริหารจัดการเมืองของตน
โดยมงุเนนในเรือ่งการบรหิารทีท่นัสมยั นำนวตั
กรรมใหมๆ มาใชไดสอดคลองกับกระแสโลกา
ภวิตัน ควบคไูปกบัการสงเสรมิศลิปวฒันธรรม
และกิจกรรมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
โดยไดนำชมโครงการทีป่ระสบความสำเรจ็และ
โดดเดนของกรุงโซลใหเมืองพี่เมืองนองได
รบัทราบ เชน การพฒันาพืน้ทีร่กรางเปนพืน้ที่
สีเขียวบริเวณแมน้ำฮัน พิพิธภัณฑศิลปะกรุง
โซล คลองชองเกชอง และศูนยบริการชาว
ตางประเทศ เปนตน ขณะเดยีวกนัโครงการนี้
ไดเปดโอกาสใหกองการตางประเทศ กรุงเทพ
มหานคร มีโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงาน
ของกรงุเทพมหานครดานตางๆ รวมแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกับผูเขารวมโครงการจากเมือง
ตางๆ ในโอกาสนีด้วย

Foreign Municipal Officials held by Interna-
tional Cooperation Division, Seoul, Repub-
lic of Korea during 20-26 October 2008
together with representatives from 12 cit-
ies; Bangkok, Beijing, Budapest, Buenos
Aires, Hong Kong, Istanbul, Jakarta, Madrid,
Shanghai, Taipei, Tashkent and Ulaanbaatar.
This Program was not held only to
strengthen the relationship as sister cities,
but also to present the capacity of Seoul
for their urban management with the em-
phasis of modern administration, innova-
tion in accordance with the globalization,
cultural promotion and public participation
activities. Participants from sister cities of
Seoul have been shown successful and out-
standing projects like the development of
wasteland into green area at Han River,
The Seoul Museum of Art, Cheonggyecheon,
Seoul Global Center and so on. This pro-
gram allowed an opportunity to the officer
of International Affairs Division to present
the implementation on various affairs of
Bangkok and exchange view points with
officers from participating cities.

Sureerat Naruniranat

Foreign Rela-
tions Officer of BMA In-
ternational Affairs Divi-
sion has attended The
8th Training Program for
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รองปลดักรงุเทพมหานคร  (นางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ) พรอม
ดวยขาราชการจาก กองการตางประเทศ สำนกัปลดักรงุเทพมหานคร กอง
วางผงัพฒันาเมอืง สำนกัผงัเมอืง และกองการทองเทีย่ว สำนกัวฒันธรรม
กฬีา และการทองเทีย่ว เขารวมประชมุการประชมุเอเชยี-แปซฟิก ครัง้ที ่8
(The 7th Asian-Pacific City Summit)  เปนการประชุมระดับผูวาการ
และนายกเทศมนตรีนครแหงเอเชีย-แปซิฟก ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 28
กนัยายน-1 ตลุาคม 2551 ณ เมอืง Dalian สาธารณรฐัประชาชนจนี

การประชมุดงักลาวมผีแูทนจากเมอืงสมาชกิประกอบดวย กรงุเทพ
มหานคร  นคร Busan เมือง Fukuoka  เมือง Kumamoto  เมือง
Kitakyushu  เมอืง Miyazaki  เมอืง Nagazaki   นคร Shanghai เมอืง
Guangzhou  เมอืง Urumqi เมอืง Vladivostok กรงุ Jakarta เมอืง Jeju
เมอืง Pohang  เมอืง Hanamaki เมอืง Imari เมอืง Gwang Yang  นคร
Incheon เมือง Los Angeles เมือง Maizuru เมือง Sapporo  เมือง
Nazarovo เมือง Tomsk เมือง Ulan-Ude เมือง Borodino เมือง
Cheremkhovo เมอืง Cheremkhovo  เมอืง Toyama Prefecture เมอืง
Boralesgamuva เมอืง Le Havre เมอืง Sharipovo และเมอืง Tomohon

ในประชมุดังกลาวไดกำหนดหวัขอหลกัการประชมุ (Theme) คอื
หัวขอการประชุมคือ “Asian-Pacific Champion Cities-New Thought
on Environment, Resource, Culture and Industry” 

นอกจากนีใ้นระหวาง การประชมุเมอืง Dalian ไดจดัใหมีกจิกรรม
คูขนานดังนี้

1. นทิรรศการประชาสมัพนัธเมอืง (City Exhibition)
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนตามโครงการ Town planning citizen development/activity
exchange project ครัง้ที ่ 3 ซึง่จดัโดยสถาบนั Fukuoka Asian Urban
Research Center โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหผเูขารวมประชมุเชงิปฏบิตัิการ
ผแูทนจากภาคเอกชนมสีวนรวมในการแสดงความคดิเหน็การจดัการผงัและ
เสนหของเมอืง Dalian

Mrs. Wanvilai Phromlakano, Deputy Permanent Secretary
for BMA together with government officials from International
Affairs Division, Office of Permanent Secretary, as well as Policy
and Planning Division, Department of City Planning and Tourism
Division, Culture, Sports and Tourism  Department participated
in the 8th Asian-Pacific City Summit held from September 28th to
October 1st, 2008,  in City  of Dalian,  the People’s Republic of
China.

The Summit was attended participating cities from 11 coun-
tries including Bangkok, Busan, Fukuoka, Kumamoto, Kitakyushu,
Miyazaki, Nagazaki, Shanghai, Guangzhou, Urumqi, Vladivostok,
Jakarta, Jesu, Pohang, Hanamaki, Imari, Gwang, Incheon, Los An-
geles, Maizuru, Sapporo, Nazarovo, Tomsk, Ulan-Ude, Borodino,
 Cheremkhov, Toyama Prefecture,  Boralesgamuva,  Le Havre,
 Sharipovo and Tomohon.  

This year’s summit theme was “Asian-Pacific Champion
Cities-New Thoughts on Environment, Resources, Culture and
Industry”. The Summif resolved around the following topics:
regional responsibilities & cooperation of Asian-Pacific cities and
the problems & strategic new thoughts on modern city develop-
ment in the era of economic globalization.  In addition, the City of
Dalian organized side events as follows:

1. City Promotion Exhibition
2. 3rd Town planning citizen development/activity exchange

project Work shop   The workshop  was organized by  Fukuoka
Asian Urban Research Center aimed to  promote  exchange of
opinions  on  Dalian city planning  among summit participants and
representatives  from private sectors.

Bongkoch Suwangam

รองปลดักรงุเทพมหานคร เขารวม
การประชมุเอเชยี-แปซฟิก ครัง้ที ่8
เมอืง Dalian สาธารณรฐัประชาชนจนี

DEPUTY PERMANENT SECRETARY FOR BMA
attended the 8th Asian-Pacific City

Summit in Dalian, China

รองปลดักรงุเทพมหานคร (นางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ)
การเขารวมการประชุม

พธิเีปดการประชมุ The 8th Asian-Pacific City Summit

          การเสดจ็เยอืนไทยของมกฎุราชกมุารเฟรดรกิแหงเดนมารก
และพระวรชายาแมรี่ในฐานะพระราชอาคันตุกะสวนพระองคของพระ-
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ระหวางวนัที ่24-28 พฤศจกิายน 2551

เจาชายเฟรดรกิ องัเดร เฮนรกิ มกฎุราชกมุารแหงเดนมารกและ
เจาหญงิ แมรี ่อกซิาเบทเคาทเตส มองตปซาต พระวรชายา เสดจ็เยอืนไทย
ในฐานะพระราชอาคันตุกะสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนินีาถระหวางวนัที ่24-28 พฤศจกิายน
2551

ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเดนมารกเปนมิตรที่มีความ
สมัพนัธอยางใกลชดิและไดเจรญิความสมัพนัธทางการทตูกนัตัง้แต ป พ.ศ.
2401 เปนตนมา โดยราชวงศทั้งไทยและเดนมารกไดมีความสัมพันธที่ใกล
ชดิตอเนือ่งตลอดมาซึง่ยงัผลตอความสมัพนัธทีด่ขีองความรวมมือของทัง้สอง
ประเทศอีกดวย

ในระหวางที่เสด็จประทับอยูในเมืองไทยทั้งสองพระองคไดเสด็จ
ทอดพระเนตรการสาธติการดบัไฟทีจ่ดัขึน้โดยความรวมมอืของสำนกัปองกนั
ภยักรงุเทพมหานครและหอการคาไทยเดนมารก ณ บรเิวณสะพานพระราม
8 เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2551 เวลา 12.30-14.00 น.

The Visit of His Royal Highness Crown Prince Frederik
Andre’ Henrik Christian of Denmark and Her Royal Highness
Crown Princess Mary Elizabeth, Crown Princess of Denmark,
Countess of Monpezat as private guests of Their Majesties
King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit between 24-28
November 2008

 His Royal Highness Crown Prince Frederik Andre’ Henrik
Christian of Denmark and Her Royal Highness Crown Princess
Mary Elizabeth, Crown Princess of Denmark, Countess of Monpezat
will be visiting Thailand between 24-28 November 2008 as private
guests of Their Majesties King Bhumibol Adulyadej and Queen
Sirikit. 

The Kingdom of Thailand and Kingdom of Denmark have
had a close relationship since both countries established diplo-
matic relations on May 21st, 1858. The Royal Families of Thailand
and Denmark enjoy a close friendship and this has had a positive
effect on other aspects of the relationship, particularly on coopera-
tion between the two countries.

During their stay in Thailand, Their Royal Highnesses the
Crown Prince Couple of Denmark are scheduled to attend the fire
fighter demonstration which held in cooperation with Bangkok Fire
and Rescue Department of Bangkok Metropolitan Administration
and Danish-Thai Chamber of Commerce at Rama VIII Bridge on
November 27st, 2008 at 12.30 hours to 14.00 hours.

Kraisorn Tippayajun



ASTANA - Bangkok’s Sister City
Astana, the capital of the Republic of Kazakhstan since

1997, is situated on a picturesque bank of the Ishim River with
the estimated population of 602,500. In 1999 by decision of
UNESCO, Astana was awarded the title of World City. Since
acquiring the status of capital the city’s face has changed
dramatically. The architects and builders working in the capital
create wonderful architectural ensembles, which harmoniously
combine modern design and oriental flair. Astana has become
one of the largest business centers in the region. All governmental
organizations, the diplomatic missions of 44 countries and 113
joint ventures and foreign businesses are located here. Every
year the city hosts various international industrial exhibitions,
conferences, musical contests and festivals of the Kazakhstani
people. The climate of the region is extreme with typically long
and snowy winters. Average January temperature is -14 Cํ to
18 Cํ which sometimes drops to below -40 Cํ. Spring is late but
amazingly beautiful, and comes at the end of March. Summers
are moderately hot, with plenty of rain showers and clear sunny
days. Average July temperature is 20 Cํ. to 24 Cํ.

Kraisorn Tippayajun

กรุงอัสตานาเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานตั้งแต
ป พ.ศ. 2540 ตัง้อยรูิมฝงแมน้ำอชีิมอันงดงามราวภาพวาด พรอมดวย
ประชากรประมาณ 602,500 คน ในป พ.ศ. 2542 องคการยูเนสโก
ไดพจิารณามอบรางวลัเมอืงของโลก หรือ World City Award ใหกบั
กรงุอสัตานา นบัตัง้แตถกูเปลีย่นสถานะไปเปนเมอืงหลวง เมอืงอสัตานา
ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอยาง สถาปนิกและผู
กอสรางทำงานเพื่อสรางสิ่งกอสรางอันยอดเยี่ยมขึ้นมาใหเปนการสอด
ประสานอยางลงตวัระหวางการออกแบบทีน่ำสมยัและความงดงามแบบ
โลกตะวันออก กรุงอัสตานา กลายเปนหนึ่งในศูนยกลางดานธุรกิจที่
ใหญที่สุดในภูมิภาค องคกรระหวางประเทศตางๆ และคณะทูตจาก
44 ประเทศ และบรษิทัรวมลงทนุ และบรษิทัตางชาตทิี่เขามาทำธรุกจิ
113 บรษิทักต็ัง้อยใูนกรงุอสัตานา ทุกๆ ป กรงุอสัตานาจะจดักจิกรรม
ในระดบันานาชาต ิเชน นทิรรศการดานอตุสาหกรรม การประชมุ การ
แขงขันดนตรี และเทศกาลตางๆ ของชาวคาซัคสถานเอง สภาพ
ภมูอิากาศของภมูภิาคนีม้ฤีดหูนาวทีย่าวนานและมหีมิะตก อณุหภมูเิฉลีย่
ในเดอืนมกราคมคอื -14 Cํ – 18 Cํ องศาเซลเซยีส ซึง่บางครัง้ลดลง
ต่ำกวา -40 Cํ องศาเซลเซยีส ฤดใูบไมผลมิาเยอืนคอนขางชาแตกม็า
พรอมกับความงดงามอยางนาอัศจรรย และจะมาในชวงปลายเดือน
มีนาคม ในฤดูรอน อากาศคอนขางอบอุน ซึ่งประกอบดวยฝนตกใน

ปรมิาณที่สมบรูณและวนัทีม่ทีองฟาโปรง
อณุหภมูใินชวงเดอืนกรกฎาคม คอื 20 ํ
- 24  ํองศาเซลเซยีส

Mrs.Prapim Borisuti, Deputy Director-General, Depart-
ment of Finance, headed of Bangkok Officers team to discus-
sion with Director of International Affairs Division of Incheon
Metropolitan City and Deputy Director of Global Marketing Divi-
sion of Seoul Metropolitan Government on “Global Fair & Fes-
tival 2009, Incheon” and participation in Seoul Design Olym-
piad 2008 between 8-12 October 2008.

Wipawee sawasdee

นางประพิม บริสุทธิ์ รองผูอำนวยการสำนักการคลัง เปน
หัวหนาคณะขาราชการกรุงเทพมหานครเขารวมงานเทศกาล Global
Fair & Festival 2009 เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี ระหวางวันที่
8-12 ตลุาคม 2551 ในการนีไ้ดเขารวมหารอืกบัผอูำนวยการกองการตาง
ประเทศของเมืองอินชอน และรองผูอำนวยการกองการตลาดระดับโลก
ของกรุงโซล หลังจากนั้นจากเขารวมชมงานเทศกาล Seoul Design
Olympiad 2008 อกีดวย



The Internews welcome you all to the upcoming Christ-
mas by telling you the origins of Christmas and fun

facts about some of our favorite Christmas tra-
ditions and symbols.

อินเตอรนิวสฉบับนี้ขอตอนรับทุกทาน
เขาสูเทศกาลคริสตมาสที่ใกลจะมาถึงโดยการ
บอกเลาถงึทีม่าของวนัครสิตมาสและขอเทจ็จรงิ
ทีน่าสนใจเกีย่วกบัประเพณนีีแ้ละสญัลกัษณตางๆ
ใหทุกทานทราบ

Origins of Christmas
From the Old English ‘Cristes M  sse’ ~ meaning the

‘mass of Christ’ ~ the story of Christmas begins with the birth of a
babe in Bethlehem.

It is believed that Christ was born on the 25th, although
the exact month is unknown. December was likely chosen so the
Catholic Church could compete with rival pagan rituals held at that
time of year and because of its closeness with the winter solstice
in the Northern hemisphere, a traditional time of celebration among
many ancient cultures.

ที่มาของวันคริสตมาส
จากภาษาองักฤษโบราณวา ‘Cristes M  sse’ ซึง่หมายความวา

“บชูามสิซาของพระครสิตเจา” มาเปนเรือ่งเลาตางๆ เกีย่วกบัวนัครสิตมาส
ทีเ่ริม่ดวยการเกดิของเดก็ทารกนอยๆ ในเมอืงเบธ็เลเฮม

เชือ่กนัวาพระครสิตเจาเกดิเมือ่วันที ่25 แมวาจะไมรแูนนอนวาเปน
เดอืนใด แตเดอืนธนัวาคมกไ็ดถกูเลอืกขึน้มาเพือ่ทีโ่บสถคาทอลกิจะสามารถ
แขงขันกับพิธีกรรมของคนนอกศาสนาที่จัดขึ้นในเวลานั้นของป และเนื่อง
จากอยใูนชวงใกลกบัเหมายนัหรอืวนัทีม่กีลางวนัสัน้ทีส่ดุในทางซกีโลกเหนอื
ซึ่งเปนชวงเวลาแหงการเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมอันเกาแกตางๆ

ซานตาคลอส
ทีม่าของซานตาคลอสเริม่ขึน้เมือ่ศตวรรษที่ 4 จากนกับญุ (เซนต)

นโิคลสั ซึง่เปนบชิอปแหงไมรา ซึง่ดนิแดนนีใ้นปจจบุนัคอืประเทศตรุก ีตาม
คำบอกเลาแลวเซนตนโิคลสัเปนผทูีม่นี้ำใจเอือ้เฟอเผือ่แผแกผอูืน่โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทานอุทิตตนใหกับเด็กๆ หลังจากที่ทานเสียชีวิตในชวงประมาณป
ค.ศ. 340 ศพของทานถกูฝงไวทีไ่มราแตในป ค.ศ. 1807 กะลาสชีาวอติาเลยีน
ไดขโมยและยายศพของทานไปทีบ่าร ิ ประเทศอติาล ี และนัน่เปนการขยาย

Santa Claus
The origin of Santa Claus begins in the 4th century with

Saint Nicholas, Bishop of Myra, an area in present day Turkey. By
all accounts St. Nicholas was a generous man, particularly devoted
to children.  After his death around 340 A.D. he was buried in Myra,
but in 1087 Italian sailors purportedly stole his remains and re-
moved them to Bari, Italy, greatly increasing St. Nicholas’ popular-

ชือ่เสยีงของเซนตนโิคลสัใหโดงดงัเปนอยางมากทัว่
ทั้งทวีปยุโรป

ความเมตตาของทาน รวมทัง้ชือ่เสยีงใน
เรื่องความกรุณาเอื้อเฟอของทานทำใหหลาย
คนเชื่อวาทานสามารถสรางปาฎิหารยไดและนั่น
ทำใหมคีนศรทัธาในตวัทานเพิม่มากยิง่ขึน้ เซนต
นิโคลัสกลายเปนนักบุญผูอุปถัมภของชาวรัสเซีย
ซึ่งรูจักกันในดีดวยผาคลุมสีแดง เครายาวสีขาว
และหมวกของบิชอป

ity throughout Europe.
His kindness and reputation for

generosity gave rise to claims he that he
could perform miracles and devotion to him
increased. St. Nicholas became the patron
saint of Russia, where he was known by
his red cape, flowing white beard, and
bishop’s mitre.

ถุงเทาคริสตมาส
ตามตำนานที่เลามา ขุนนางที่มีใจเมตตารูสึกทอแทสิ้นหวังตอ

การจากไปของภรรยาสดุทีร่กั และผลาญทรพัยสมบตัิอยางโงเขลา ซึง่ทำให
ลกูสาวของเขาทัง้สามคนไมมีสนิเดมิไวสำหรบัการแตงงานและตองเผชญิ
กบัชวีติทีต่องอยโูดยไมไดแตงงาน เซนตนโิคลสัผมูคีวามเมตตากรณุา
ไดทราบถงึชะตากรรมทีน่าสงสารของเดก็สาวทัง้สามจงึไดเขามาชวย
และดวยไมตองการใหคนอืน่ทราบ เซนตนโิคลสัขีม่าสขีาวมายงับานของ
ขนุนางและโยนถงุเลก็ๆ ทึ่เตม็ไปดวยเหรยีญทองสามถงุลงไปทางปลองไฟ
ซึง่ถงุทองทัง้สามบงัเอญิตกลงไปในถงุเทาของเดก็สาวทัง้สามทีแ่ขวนตาก
ไวใหแหงใกลกับเตาผิง

ตนคริสตมาส
ในชวงศตวรรษที ่16 ตน ประเทศเยอรมนัไดมกีารประดบัตกแตง

ตนสนทีม่ใีบแหลมยาว หรือ fir trees ทัง้ในบานและนอก
บานดวยผลแอป็เปล ดอกกหุลาบ ลกูกวาดเคลอืบดวยสี
ทอง และกระดาษสตีางๆ ในชวงยคุกลาง จะมกีารแสดง
ละครทางศาสนาซึ่งเปนที่นิยมโดยเลาเรื่องการที่อดัมและ
อีฟถูกขับไลออกจากสวนสวรรคแหงอีเดน ตนสนที่แขวนลูก
แอ็ปเปลเอาไวถือเปนเครื่องหมายของตนไมแหงสวรรคที่อยู
ในสวนสวรรคแหงอเีดน การแสดงจะจบลงดวยคำทำนายวา
พระเยซ ูครสิตกำลงัจะมา

เชือ่กนัวามารตนิ ลเูธอร นกัปฏริูปครสิตศาสนาฝาย
โปรเตสแตนทเปนคนแรกทีต่กแตงตนไมดวยดวงไฟ เมือ่กลบั
มาบานในชวงค่ำวันหนึ่งของเดือนธันวาคม ความงดงาม
ของดวงดาวสองสวางผานกิง่ของตนสนเปนแรงบนัดาลใจใหเขา
นำเอาเทยีนวางไวบนกิง่ของตนสนเลก็ๆ ทีอ่ยใูนบาน

ตนครสิตมาสถกูนำจากบานเกดิโดยเจาชายอลัเบริต พระสวามแีหง
สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียไปสูประเทศอังกฤษ และถูกนำมายังประเทศ
อเมรกิาโดยชาวเยอรมนัในรฐัเพนซลิเวเนยีในชวงปลายศตวรรษที ่ 19

Mistletoe
Mistletoe was used by Druid priests 200 years before

the birth of Christ in their winter celebrations. They revered the
plant since it had no roots yet remained green during the cold
months of winter.

The ancient Celtics believed mistletoe to have magical
healing powers and used it as an antidote for poison, infertility, and
to ward of evil spirits. The plant was also seen as a symbol of
peace, and it is said that among Romans, enemies who met under
mistletoe would lay down their weapons and embrace.

Scandanavians associated the plant with Frigga, their
goddess of love, and it may be from this that we derive the custom
of kissing under the mistletoe. Those who kissed under the mistle-
toe had the promise of happiness and good luck in the following
year.

Kraisorn Tippayajun

Christmas Trees
In 16th century Germany fir trees were decorated,

both indoors and outdoors, with apples, roses, gilded
candies, and colored paper. In the Middle Ages, a
popular religous play depicted the story of Adam
and Eve’s expulsion from the Garden of Eden.  A

fir tree hung with apples was used to symbolize
the Garden of Eden-the Paradise Tree. The play
ended with the prophecy of a saviour coming.

It is held that Protestant reformer Martin
Luther first adorned trees with light. While coming
home one December evening, the beauty of the
stars shining through the branches of a fir in-
spired him to recreate the effect by placing candles
on the branches of a small fir tree inside his

home.  The Christmas Tree was brought to En-
gland by Queen Victoria’s husband, Prince Albert from his native
Germany. Brought to America by the Pennsylvania Germans by the
late 19th century.

Christmas Stockings
According to legend, a kindly nobleman grew despon-

dent over the death of his beloved wife and foolishly squandered
his fortune. This left his three young daughters without dowries
and thus facing a life of spinsterhood.

The generous St. Nicholas, hearing of the girls’ plight, set
forth to help. Wishing to remain anonymous, he rode his
white horse by the nobleman’s house and threw three
small pouches of gold coins down the chimney where

they were fortuitously captured by the stockings the young
women had hung by the fireplace to dry.

 มิสเซิลโท
มสิเซลิโทถกูนำมาใชโดยนกับวชดรอูิดในงานเฉลมิฉลองฤดหูนาว

เมือ่สองรอยปกอนทีพ่ระครสิตเจาจะประสตูิ นกับวชดรอูดินบัถอืตนไมชนดิ
นีเ้นือ่งจากมนัไมมรีากแตกย็งัคงความเขยีวชอมุไวในชวงเดอืนทีห่นาวเยน็ของ
ฤดูหนาว

ชาวเคลตโบราณเชื่อวาตนมิสเซิลโทมีพลังมหัศจรรยในการรักษา
และถูกนำมาใชเปนยาถอนพิษ ชวยใหสามารถมีลูก และปองกันจากจิต
วญิญาณอันชัว่ราย ตนไมชนดินีย้งัถกูมองวาเปนสญัลกัษณแหงสนัตสิขุ และ
ไดมกีารกลาวกนัไวในหมชูาวโรมนัวา ศตัรูทีพ่บกนัใตตนมสิเซลิโทจะตองวาง
อาวุธและกอดกัน

ชาวสแกนดิเนเวียนำเอาตนไม
ชนิดนี้มารวมกับฟริกกา (Frigga) ซึ่ง
เปนเทวแีหงความรกั และนัน่อาจเปน
ที่มาของประเพณีการจูบใตตนมิสเซิล
โท ผทูี่จบูกนัใตตนมสิเซลิโทถอืเปนการ
สัญญาถึงความสุขและความโชคดีที่
จะมีในปตอมา
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