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วันที่ 31 ธันวาคมเปนวันสิ้นป ตอเนื่องกับ วันที่ 1 มกราคม ซึ่งเปนวันขึ้นปใหมตามสากลนิยม 

ประชาชนทุกชาติทุกภาษาจะมีการเฉลิมฉลองในวันนี้ 
ในครั้งโบราณตางชาติตางก็ขึ้นปใหมกันตามความนิยมของตนที่เห็นวาวันปใหมควรจะเปนวัน

ไหน เชน ตนฤดูหนาวเพราะเปนเวลาพนจากมืดฝน สวางขึ้นเหมือนเวลาเชา เปนตน, ฤดรูอนเปนเวลา
สวาง รอนเหมือนเวลากลางวันเปนกลางป ฤดูฝนที่เปนเวลามืดครึ้มโดยมากและฝนพร่ําเพรื่อเที่ยวไป
ไหนไมไดเปนเหมือนกลางคืน ชาวเยอรมันสมัยโบราณแบงฤดู 2 ฤดู คือฤดูหนาวกับฤดูรอน ขึ้นปใหม
ราวปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนเวลาที่พื้นภูมิภาคกําลังเริ่มเย็นขึ้นเปนลําดับ ประชาชนซึ่งแยกยาย
กันไปหากินในที่ตางๆ ตั้งแตในฤดูรอนไดเก็บเกี่ยวพืชผลที่ทําไดและนําขึ้นยุงฉางเสร็จแลว ก็มารวม
ชุมนุมกันฉลองขึ้นใหม เมื่อชาวโรมันไดรุกรานเขาไปในอาณาเขตเยอรมัน จึงไดเลื่อนการฉลองปใหม
มาเปน 1 มกราคม 

ชาวไอยคุปค เฟนิเซียนและอิหรานเริ่มปใหมเมื่อกลางฤดูสารทคือราววันที่ 21 กันยายน โยนก
สมัยกอนพุทธกาลขึ้นไป เร่ิมปใหมราววันที่ 21 ธันวาคม โรมันโบราณก็เร่ิมปใหมวันที่ 21 ธันวาคม 
สมัยซีซารเมื่อใชปฏิทินที่เรียกวาแบบยูเลียนไดเลื่อนปใหมมาเปนวันที่ 1 มกราคม พวกยิวขึ้นปใหม
เปน 2 อยาง ตามทางการเริ่มปใหมตั้งแตวันที่ 1 เดือนติษรีราววันที่ 6 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 
ทางศาสนาเริ่มราววันที่ 21 มีนาคม ตอนตนยุคกลางชาวคริสเตียนเริ่มปใหม วันที่ 25 มีนาคม อังกฤษ
เชื้อสายแองโกลซักซอนเร่ิมปใหมวันที่ 25 ธันวาคม ภายหลังใหเลื่อนวันขึ้นปใหมในวันที่ 1 มกราคม 
ตอมาก็กลับเลื่อนไปขึ้นปใหมราว 2242-2296 1 

โปรดสังเกตวา ในอดีตทุกๆ ดินแดน ทุกๆ เผาพันธุตางมีเทศกาลเปนของตนเอง หรือมี
ประเพณีของเผาพันธุของตนเองอยูเสมอ แมกระทั่งวันรื่นเริง วันซึ่งถูกอุบัติขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลอง หรือ
เพื่อแสดงความสนุกสนานนั้น ทุกๆ เผาพันธุ ทุกๆ ดินแดนตางก็มีวันร่ืนเริงเปนของตนเองทั้งสิ้น 
เพียงแตวาวัน และรูปแบบการเฉลิมฉลองก็จะแตกตางกันไป สรุปคือ ทุกๆ ชาติ ทุกๆ เผาพันธุตางก็มี
วันเฉลิมฉลอง หรือวันรื่นเริงแทบทั้งสิ้น ดังที่ทานรสูลุลลอฮฺ  กลาวไววา  

 » لكل قوم عيداإن«
ความวา “แทจริงทุกๆ กลุมชนนั้นมีวันรื่นเริงทั้งสิ้น” (บันทึกโดยมุสลิม 1479)  

 
 อนึ่ง หากยอนถามวันร่ืนเริง หรือวันเฉลิมฉลองของอิสลามนั้นมีหรือไม? คําตอบคือมี ดัง

หลักฐานจากทานอนัส บุตรของมาลิกเลาวา 
                                                 
1   หนังสือ “วันสําคญั” หนา 192-193 เขียนโดยบญุเติม แสงดิษฐ 



 

 اهللا صىل النبي قدم فلام  فيهام يلعبون سنة كل يف يومان اجلاهلية ألهل كان«
 فيهام اهللا أبدلكم وقد فيهام يلعبون يومان لكم كان قال املدينة  وسلم عليه
  »األضحى ويوم الفطر يوم منهام خريا

ความวา “ปรากฏวากลุมชนญาฮิลียะฮฺ (กลุมชนที่อิสลามยังไมอุบัติขึ้นแกพวกเขา) 
สําหรับพวกเขามีอยูสองวันในทุกๆ ปซึ่งเปนวันที่พวกเขารื่นเริงสนุกสนานในสองวัน
ดังกลาว, ครั้นเมื่อทานรสูลุลลอฮฺ  เดินทางไปยังเมืองมะดีนะฮฺ ทานรสูล  ก็
กลาววา สําหรับพวกทานมีวันรื่นเริงสนุกสนานอยูสองวัน ทวาพระองคอัลลอฮฺทรง
เปลี่ยนใหดีกวาวันทั้งสองดังกลาว นั่นคือวันอีดิลฟฏริ และวันอีดิลอัฎหา” (บันทึก
โดยนะสาอีย หะดีษที่ 1538)   

 
ฉะนั้นหะดีษขางตนระบุไวอยางชัดเจนวา กอนหนานี้จะมีวันรื่นเริงวันใด หรือกี่วันก็ตามนั่น

ไมใชประเด็น แตประเด็นคือภายหลังที่อิสลามไดถูกอุบัติขึ้น อิสลามไดทดแทนวันที่อนุญาตใหบรรดา
มุสลิมสนุกสนานรื่นเริงไดเพียงแคสองวันเทานั้น นั่นคือ วันอีดิลฟฏริ และวันอีดิลอัฎหา 

ครั้นเมื่อหลักการของศาสนาอนุมัติใหมุสลิมฉลอง หรือร่ืนเริงไดเพียงสองวันในรอบปเทานั้น  
บรรดามุสลิมจะแสวงหาวันรื่นเริง หรือวันฉลองอื่นจากวันอีดิลฟฏริ ( หรืออีดิลอัฎหา (อาน ( الفطرعيد

วา อัด-ฮา األضحى  عيد   ) ไมได เพราะเมื่อทานรสูล   ยืนยันอยางชัดเจนแลววามุสลิมมีวันรื่นเริง
เพียง 2 วันเทานั้น มุสลิมที่ศรัทธามั่นคงก็ตองปฏิบัติคําสั่งของทานรสูลุลลอฮฺ    อยางเครงครัด 

อีกทั้งทานรสูลุลลอฮฺยังกําชับใหออกหางจากการเลียนแบบแนวคิด,วิถีชีวิต และพฤติกรรมของ
พวกยะฮูดีย และพวกนัศรอนียอีกดวย ดั่งที่ทานรสูลุลลอฮฺ  กลาวไววา 

  »بالنصار وال باليهود تشبهوا الو«
ความวา "พวกทานอยาเลียนแบบพวกยะฮูดีย (พวกยิว) และพวกนัศรอนีย (พวกค
ริสเตียน)"  (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษที่ 8230)  

 
หะดีษขางตนระบุไวอยางชัดเจนวา มุสลิมมีจุดยืนของมุสลิมโดยมีอุดมการณอันแนวแนวาไม

ยอมเลียนแบบพฤติกรรม, ประเพณี หรือวัฒนธรรมของประชาชาติอ่ืน โดยเฉพาะประชาชาติยะฮูดีย 
และนัศรอนียโดยเด็ดขาด เพราะนั่นคือคําสั่งที่ทานรสูลุลลอฮฺ   ตองการใหมุสลิมเปนประชาชาติ
ตัวอยาง เปนประชาชาติที่นําประชาชาติอ่ืน ไมใชเปนประชาชาติที่เลียนแบบประชาชาติอ่ืน หรือเปน



 
ประชาชาติต่ําตอยยอมเดินตามหลังประชาชาติอ่ืนนั่นเอง  เมื่อเปนเชนนั้น  ลองกลับมาพิจารณาเถิด
วา การกําหนดวันปใหมของสากล หรือปใหมของโลกนั้นมาจากแหลงไหน? ผลลัพธคือ มาจากพวก
โรมัน และพวกอังกฤษ ซึ่งก็อยูในกลุมของอะฮฺลุลกิตาบ หรือพวกยะฮูดีย และนัศรอนียนั่นเอง  เมื่อ
เปนเชนนั้นบรรดามุสลิมยิ่งจะตองออกหางจากการเฉลิมฉลอง และจัดงานรื่นเริงปใหมอยางไมตอง
สงสัย จึงเปนไปไมไดที่มุสลิมจะรณรงคกันจัดงานปใหมขึ้นในบาน หรือจัดในชุมชนมุสลิม เพราะนั่น
เปนวัฒนธรรมของพวกยะฮูดีย และนัศรอนีย ดังที่ทานรสูลุลลอฮฺ  สั่งหามมิใหมุสลิมเลียนแบบกลุม
ชนทั้งสองขางตน  แมนวามุสลิมคนใดจัดงานปใหมขึ้น นั่นก็หมายรวมวา ความเปนประชาชาติ
ตัวอยางไดเหือดหายไปจากจิตสํานึกของมุสลิมทีละนอยทีละนอยจนในที่สุดก็หามีจิตสํานึกแหงการ
เปนประชาชาติตวัอยางไม 

ใชแตเทานั้น ทานรสูลุลลอฮฺ  มิไดสั่งหามบรรดามุสลิมเที่ยวงาน หรือจัดงานเฉลิมฉลอง
เยี่ยงการจัดงานของประชาชาติอ่ืนเทานั้น แตบริเวณใด หรือสถานที่ใดที่อดีตเคยจัดงานเฉลิมฉลอง
ของกลุมชนที่มีความเชื่อ หรือศาสนาอื่นจากอิสลาม ทานรสูลุลลอฮฺ  ก็ยังสั่งหามมิใหมุสลิมเขาไป
รวมกิจกรรมยังบริเวณ หรือสถานที่แหงนั้นอีกตางหาก ทานษาบิต บุตรของเฎาะฮากเลาวา “ ชายผู
หนึ่งบนบาน (นะซัร) วาจะเชือดอูฐหนึ่งตัว ณ บริเวณ (ที่เรียกวา) บุวานะฮ, ทานรสูลุลลอฮจึงถามเขา
วา ณ สถานที่แหงนั้นเคยมีรูปเจว็ดหนึ่งจากบรรดารูปเจว็ดที่เคยถูกเคารพภักดีในสมัยญาฮิลียะฮ 
(หมายถึงสมัยกอนที่ทานรสูล  ถูกแตงตั้งใหเปนนบี) หรือไม ? บรรดาเศาะหาบะฮตอบวา ไมเคยมี
การกระเชนนั้นครับ, ทานรสูลถามตออีกวา สถานที่แหงนั้นเคยมีการจัดงานวันรื่นเริงของพวกเขา
หรือไม ? บรรดาเศาะหาบะฮก็ตอบวา ไมเคยมีการกระทํากัน, ทานรสูล  จึงกลาวขึ้นวา เชนนั้นทาน
จงทําใหสิ่งที่ทานบนบานใหครบถวนสมบูรณเถิด แทจริงไมมีการทําบนบานที่ครบถวนสมบูรณใน
เร่ืองของการฝาฝนพระองคอัลลอฮ “ (บันทึกโดยอบูดาวูด หะดีษ 2881)  

หะดีษขางตนทําใหมุสลิมตองพิจารณาถึงทาทีของตนเองใหมากๆ เพราะมุสลิมบางคนยังคง
ไปเที่ยวงานสงทายปเกาและตอนรับปใหม โดยไปรวมงานนับถอยหลังเพื่อเขาวันที่ 1 มกราคม โดย
ตองการมีสวนรวมเฉลิมฉลองปใหมกับประชาชาติอ่ืนอยางสนุกสนาน แตทานรสูลุลลอฮฺ  กลับระบุ
วา สถานที่ซึ่งเคยถูกทําใหเปนสถานที่จัดงานรื่นเริงนั้นมุสลิมก็ไมตองเขาไปยุงเกี่ยวใดๆ ทั้งสิ้นนั่นเอง 
พึงทราบเถิดวา อะไรที่มิใชวิถีชีวิตของมุสลิม  วาญิบ (จําเปน) สําหรับมุสลิมจะตองออกหางจากวิถี
ชีวิตเยี่ยงนั้น 

อนึ่ง อาจมีบางทานอางวา จริงอยูถึงแมวาไมอนุญาตใหบรรดามุสลิมเฉลิมฉลองในวันที่ 1 
มกราคมซึ่งเปนวันปใหมสากลก็ตาม แตมุสลิมสามารถเฉลิมฉลองปใหมอิสลามได นั่นคือใหร่ืนเริง
และฉลองกันในวันที่ 1 มุหัรฺร็อมของทุกๆ ป ซึ่งเปนวันปใหมอิสลาม โดยอางหลักฐานจากขอมูลที่วา  



 
“วันที่ 1 เดือนมุฮัรรัม เปนวันแรกของการเริ่มศักราชใหม ตามประวัติศาสตรถือเปนวันที่ทาน

ศาสดามูฮัมมัดลี้ภัยจากนครมักกะฮไปสูนครมะดีนะฮ เมื่อวันนี้ไดเวียนมาบรรจบ มุสลิมจึงรําลึกถึง
เหตุการณในวันนั้น แตเพื่อมิใหการรําลึกภาพเหตุการณสําคัญในวันนั้นเปนการสูญเปลาก็ประกอบ
กิจกรรมกุศล เชน การอานคัมภีรอัลกุรอาน การเอยคําสดุดีสรรเสริญองคศาสดา ตลอดจนขอพรมา
ปฏิบัติเสริมอันเปนสิริมงคล”  2   

ขอมูลขางตนที่อางมานั้นถือวาเปนการอางอิงที่ไมใชหลักวิชาการ แตเปนการอางอิงดวยการ
วินิจฉัยเอาเองวาการทําพิธีกรรมในวันที่ 1 มุหัรฺร็อม เปนสิ่งที่ดี อีกทั้งยังเปนการรําลึกภาพเหตุการณ
สําคัญในวันนั้น ซึ่งแนวคิดดังกลาวถือวาเปนการอุตริกรรมขึ้นใหมในศาสนา (บิดอะฮฺ) หากวาแนวคิด
ขางตนเปนสิ่งที่ดีแลวไซร ทานนบีมุหัมมัด   จะตองกระทําเปนบุคคลแรกแลวนั่นเอง หรือไมบรรดา
เศาะหาบะฮฺก็ตองมีรวมกันรําลึกวันที่ 1 มุหัรฺร็อมของทุกๆ ป เนื่องจากเปนวันปใหมอิสลาม แตทวาสิ่ง
ขางตนไมมีแบบฉบับจากทานรสูล  หรือไมมีการปฏิบัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺแมแตคนเดียว 
ฉะนั้นสิ่งขางตนจึงเปนเรื่องเหลวไหล และเปนเรื่องที่อุตริกรรมขึ้นใหมในศาสนา (บิดอะฮฺ) นั่นเอง, ใช
แตเทานั้น การกําหนดเดือนมุหัรฺร็อมเปนเดือนแรกของปฏิทินอิสลามนั้นกลับมิไดถูกกําหนดจาก
ทานนบีมุหัมมัด  เลยแมแตนอย แตถูกดําริขึ้นในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ ตามที่มีรายละเอีดยดังนี้  

การนับวันและเดือนในอิสลามกําหนดใหใชระบบจันทรคติเปนหลัก แตอาหรับในยุคกอนยังไม
มีการกําหนดวิธีนับป มีแตเพียงเลาขานตอๆกันมาดวยเหตุการณสําคัญๆที่เกิดขึ้น เชน กลาววา 
ทานนบีมุฮัมมัด  เกิดในปชาง    

ในปนั้นมีเหตุการณสําคัญคือ อับเราะหะฮฺ เจาเมืองยะมันยกกองทัพชางมุงตรงมายังมักกะฮฺ
หมายจะทําลายอัลกะอฺบะฮฺ แตอัลลอฮฺไดทรงพิทักษรักษาบานของพระองคโดยทรงบันดาลใหฝูง
นกอะบาบีลคาบกอนหินมาถลมใสกองทัพชางของอับเราะหะฮฺจนยอยยับไป  

ตอมาหลังจากทานนบีมุฮัมมัด  สิ้นชีวิตไป แผนดินอิสลามไดแผขยายออกไปกวางขวาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคการปกครองของทานเคาะลีฟะฮฺอุมัร ซึ่งสืบทอดการปกครองอาณาจักร
อิสลามเปนเคาะลีฟะฮฺคนที่ 2 ตอจากทานเคาะลีฟะฮฺอบูบักร ทานอุมัรไดจัดระบบการบริหารราชการ
แผนดิน การเงิน การคลัง ใหเปนระเบียบ มีการทําสํามะโนประชากร มีการทําบันทึกรายไดรายจาย
ของรัฐอยางเปนระบบ จึงพบปญหาวาไมสามารถระบุวันที่ไดแนนอน เกิดความสับสนในการบันทึก
เอกสารตางๆ บางทีเดือนเดียวกันแตไมทราบวาเปนปใด  

                                                 
2   หนังสือ “คูมือขาราชการในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต” หนา 56 



 
ทานอุมัรไดปรึกษาหารือกับบรรดาสาวกของทานนบีที่รวมบริหารงานอยูก็มีมติให ปรับปรุง

การกําหนดปกันใหม บางคนเสนอใหใชศักราชโรมัน บางคนเสนอใหใชศักราชเปอรเชีย บางก็เสนอให
ใชวันเกิดของทานนบีเปนศักราชอิสลามบาง ใหใชวันที่ทานนบีไดรับการแตงตั้งเปนนบี  บาง หรือ
ใหใชวันเสียชีวิตของทานเปนจุดเริ่มตนนับศักราชอิสลามบาง แตทานอุมัรไมเห็นดวยที่จะรับวิธีคิด
ตามอยางพวกที่พยายามหาทางทําลายลางและเปนปฏิปกษกับอิสลามมาใช และไมเห็นดวยที่จะเอา
วันเกิดวันตายของทานนบ ี มากําหนดศักราชอิสลามเลียนแบบศาสนาอื่น  

ในที่สุด ทานอะลี หนึ่งในคณะที่ปรึกษา (ซึ่งตอมาไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงเคาะลีฟะฮฺคนที่ 
4) ไดเสนอให เอาการอพยพ (ฮิญจเราะฮฺ) ของทานนบีจากมักกะฮฺไปสูมะดีนะฮฺเปนจุดเริ่มตนนับ
ศักราชใหมของอิสลาม เนื่องจากเปนนิมิตหมายถึงความสําเร็จในการสถาปนารัฐอิสลามของทานนบี 

 และยิ่งกวานั้นการอพยพครั้งนั้นยังเปนการจําแนกความจริงจากความเท็จและความหลงผิด ได
อยางชัดเจน  

ทานอุมัรเห็นดวยอยางยิ่งกับขอเสนอนี้ การปรึกษาหารือเร่ืองนี้เกิดขึ้นประมาณปที่ 17-18 
หลังจากการหิญเราะฮฺ จึงมีมติใหเร่ิมนับศักราชอิสลามตั้งแตปที่ทานนบีอพยพ เรียกวา หิญเราะฮฺ
ศักราช  

พิธีกรรมอยางหนึ่งของชาวอาหรับที่มีมาแตโบราณคือพิธีหัจญ ซึ่งจะมีผูคนจากทั่วทุกสารทิศ
มารวมพิธีที่นครมักกะฮฺ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีหัจญก็พอดียางเขาเดือนมุหัรรอม จะเปนจุดเริ่มตนการคา
ขายและธุรกิจตางๆ ชาวอาหรับจึงนับเดือนมุหัรรอมนี้เปนเดือนแรกของป ศักราชอิสลามก็ยังคงนับ
เดือนมุหัรรอมเปนเดือนแรก มิใชเร่ิมนับ ณ วันที่ทานนบีอพยพ (ทานนบีอพยพในเดือนเราะบีอุล
เอาวัลซึ่งเปนเดือนที่ 3 ของป) แตเร่ิมนับวันที่ 1 มุหัรรอม ของปที่ทานนบี  อพยพ เปนวันเริ่มตน
ฮิจญเราะฮฺศักราช ตําราบางเลมกลาววาวันนั้นตรงกับวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.632 (ตามปฏิทิน 
Julian Calendar) เนื่องจากการกําหนดศักราชอิสลามนี้เกิดขึ้นหลังจากทานนบีสิ้นชีวิตไปแลวถึง 17-
18 ป วันปใหมของหิญเราะฮฺศักราชจึงไมถือเปนวันสําคัญทางศาสนา และไมปรากฏวามุสลิมในยุค
แรกๆเฉลิมฉลองวันปใหมนี้ แตพวกเขายึดมั่นในวันสําคัญ 2 วัน คือ อีดิลฟฏริ และ อีดิลอัฎฮา ที่
พระองคอัลลอฮฺทรงประทานใหเพื่อลมลางและยกเลิกวันสําคัญหรือพิธีกรรมเกาๆที่เคยยึดถือปฏิบัติ
กันมาในยุคกอนเขารับอิสลาม และจากการพิจารณาถึงวิธีกําหนดศักราชอิสลาม จะเห็นวาทานเคาะ
ลีฟะฮฺอุมัรพยายามอยางยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการเลียนแบบวิธีคิดและประเพณีปฏิบัติตามลัทธิศาสนา
อ่ืน3 

                                                 
3   ขอมูลจากเว็บไซต www.muslimthai.com ซ่ึงทางเวบ็ไซตมิไดระบบุุคคลที่เขยีน หรือแหลงที่มา 



 
สรุปวาสาเหตุที่ศาสนาไมอนุญาตใหมุสลิมรวมงาน หรือจัดงานปใหมมีดังนี้ 
1. สิ่งขางตนเปนการอุตริกรรมขึ้นใหมซึ่งไมปรากฏจากบทบัญญัติที่อนุญาตใหเฉลิม

ฉลองในวันดังกลาว 
2. สิ่งขางตนนั้นมาจากพวกยะฮูดีย และนัศรอนีย ซึ่งมีบทบัญญัติศาสนาใหออกหาง

การเลียนแบบตามทั้งสองกลุมนั้นอยางสิ้นเชิง  
3. มุสลิมถูกสั่งสอนใหตามแนวทางจากอัลกุรฺอานและสุนนะฮฺของทานนบีมุหัมมัด  

หนาที่ของบรรดามุสลิมจึงตองปฏิบัติตามแนวทางของอิสลามอยางเครงครัด  เมื่อ
เปนเชนนั้นศาสนาระบุไวอยาชัดเจนวา ศาสนาเปดโอกาสใหบรรดามุสลิม
สนุกสนานรื่นเริง และเฉลิมฉลองในรอบปไดมีเพียงสองวัน อันไดแก วันอีดิลฟฏริ 
และอีดิลอัฎหาเทานั้น, สวนการเฉลิมฉลองในวันปใหมซึ่งไมมีอะไรเกี่ยวของกับ
ชีวิตของมุสลิมเลยแมแตนอย หนาที่ของมุสลิมจึงจะตองออกหางจากการเฉลิม
ฉลองในวันดังกลาวอยางไมตองสงสัย 

4. การที่มุสลิมหมกมุนอยูกับสิ่งที่สนุกสนานรื่นเริงนั้น จะทําใหหัวใจของมุสลิม
หมกมุน และสาละวนอยูกับสิ่งที่ไรสาระ  ซึ่งเปนสิ่งที่คานกับทางนําแหงสัจธรรม
จากพระผูเปนเจา    ขอใหพระองคอัลลอฮฺทรงเมตตาชี้ทางนําใหแกผูที่หลงผิดดวย
เถิด 

         
การใหของขวัญ และบัตรอวยพรในวันปใหม 

บัตรอวยพรคริสตมาสพิมพครั้งแรกโดยบริษัทลอนดอนจํากัด ทําออกจําหนายในป ค.ศ. 1843 
ตอมามีบริษัทอื่นๆ พิมพออกมาและจําหนายอยางกวางขวาง เปนที่นิยมกันอยางมากมายจนพิมพ
แทบไมพอขาย ปจจุบันการสงบัตรอวยพรคริสตมาสและปใหมกลายเปนธรรมเนียมถือปฏิบัติกันทั่ว
โลก โดยสงคําอวยพรถึงกันและกันในครอบครัว และระหวางเพื่อนฝูงมิตรสหาย เพราะเปนวิธีหนึ่งที่
จะแสดงความระลึกถึงกันไดเปนอยางดีในโอกาสฉลองเทศกาลอันสําคัญนี้ ซึ่งเปนวาระแหงความปติ
ยินดี 

จุดประสงคของการสงบัตรอวยพรนั้น เพื่อแสดงความสุข ความยินดีในวันคริสตมาส และสง
ความปรารถนาดีรําลึกถึงกันและกันดวยใจจริง ถาหากขาดเปาหมายเหลานี้แลว บัตรอวยพรราคง
แพงที่สวยหรู และถอยคําอวยพรที่ไพเราะเพราะพริ้งจะไรความหมายทันที 4 

                                                 
4   พิษนณุ อรรมภิญญ, “ความเปนมาของวันครสิตมาส” หนา 29-30 



 
ธรรมเนียมที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่คริสตศาสนิกชนนิยมทํากันมากที่สุดคือ การสงบัตรอวย

พร (Greeting Card) ไปยังญาติสนิทมิตรสหาย โดยบรรจุขอความที่สําคัญและประทับใจเชน Merry 
Christmas อวยพรขอใหผูรับมีความสุข สดชื่น และสมปรารถนาดวยอํานาจแหงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระผูเปนเจา 5 

 
สรุปที่มาของบัตรอวยพรปใหม 

การสงบัตรอวยพรในวันปใหม ถือวาเปนธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติกันสําหรับคริสตศาสนิกชน 
 
ประเด็นชี้แจง 

ศาสนาอิสลามอนุญาตใหมอบของขวัญ หรือแมแตการเขียนบัตรอวยพรใหแกมุสลิมดวยกัน
ได เพราะนั่นถือวาเปนเรื่องของสังคม แตมีเงื่อนไขวาจะตองไมกําหนดวันเจาะจงที่จะมอบใหอยาง
ตายตัว มุสลิมสามารถมอบของขวัญ หรือบัตรอวยพรไดตลอดเวลา แตถามุสลิมคนใดเจาะจงมอบให
เฉพาะวันคริสตมาส หรือวันปใหม เทากับวามุสลิมผูนั้นกําลังเลียนแบบกลุมอ่ืนแลว ดั่งเชนที่ทานรสู
ลุลลอฮฺ  กลาวไววา 

 »منهم فهو بقوم تشبه من «
ความวา “บุคคลใดที่เลียนแบบชนกลุมใดเขาก็เปนสวนหนึ่งของชนกลุมนั้น” (บันทกึ
โดยอบูดาวูด หะดีษที่ 3512) 

 
ดังนั้น  เมื่อศาสนาไมอนุญาตในรื่นเริง และเฉลิมฉลองในวันปใหม หรือเทศกาลปใหม เชนนี้

มุสลิมก็ตองหลีกเลี่ยงโดยไมตองเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมใดในเทศกาลดังกลาว ไมวาจะมีสวนรวมให
นําสิ่งของตางๆ ที่บงบอกวาเราไดมีสวนรวมในวันนั้น ไมวาจะในเรื่องของการกิน การดื่ม  เสื้อผา  
ของขวัญ  หรืออยางอื่นๆ อีก เปนหนาที่เหนือมุสลิมทุกคนที่จะตองภาคภูมิใจในศาสนาของตนเอง 
และเขาจะตองไมไปยุงเกี่ยวกับทุก ๆ เทศกาลที่ไมใชอิสลาม 

เราขอใหพระองคอัลลอฮผูทรงสูงสงทรงโปรดปกปองพี่นองมุสลิมจากการทดสอบทั้งหลาย ไม
วาในที่ลับและที่แจง  และขอใหพระองคทรงคุมครองและประทานทางนํา หรือแนวทางแหงสัจธรรม
ใหกับพวกเราดวยเถิด อามีน  (ขอพระองคอัลลอฮฺทรงรับคําวิงวอนนี้ดวยเถิด). 

                                                 
5   สุเมธ เมธาวิทยกลู, “ศาสนาเปรยีบเทียบ” หนา 126 


