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อาจารยประจําสวนวิชาการทั่วไป

เหมันตฤดูเร่ิมเขามาเยือน อากาศเย็นสบาย หมอกยามเชา เสื้อกันหนาวหลากสี เหลานี้เปน
สัญลักษณของฤดูหนาว  แตยังไมหมดเพียงเทานี้นะคะ  ยังมีส่ิงที่สําคัญสําหรับชาวตะวันตกและชาว
ตะวันออก (เอเชีย) อีกสิ่งหนึ่งนั่นคือ … ถูกตองแลวคะ  “วันคริสตมาส”  ไงละคะ

jingle bell jingle bell... วันคริสตมาส เปนอีกหนึ่งเทศกาลของคนตะวันตก ที่แพรหลายไปทั่ว
โลก จะเปรียบไดก็เหมือนวันสงกรานตของบานเรานั่นเองนะ วันนี้เปนวันที่ทุกคนจะอยูเพื่อสังสรรคกับ
ครอบครัวหลังจากที่ทํางานมาทั้งป วันนี้เปนวันสําคัญของผูนับถือศาสนาคริสต เพราะเปนวันครบรอบ
วันประสูติของพระเยซูนั่นเอง

แลวคุณผูอานอยากทราบถึงประวัติความเปนมาที่แทจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับวัน
คริสตมาสกันไหม?  ถาสนใจก็เขามาอานเรื่องราวตอไปนี้ไดเลยคะ

วันคริสตมาสเกิดขึ้นไดอยางไรและทําไมตองมีการเฉลิมฉลองในวันนี้
วันคริสตมาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซู ผูเปนศาสดาสูงสุดของชาวคริสตทั่วโลก เปน

วันฉลองที่มีความสําคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสตถือวา พระเยซู มิใชเปนแต
เพียงมนุษยธรรมดาๆ ที่ถือกําเนิดเหมือนเด็กทั่วไป แตพระองคเปนบุตรของพระเจาผูสูง
สุด และมีพระธรรมชาติเปนพระเจา และเปนมนุษยในพระองคเอง การบังเกิดของพระ
องค จึงเปนเหตุการณพิเศษ ที่ไมเหมือนใคร และไมมีใครเหมือนในโลกนี้

ชื่อคริสตมาส มาจากภาษาอังกฤษ "มิสซาของพระคริสต" คือพิธีนมัสการที่ชาวคาทอลิคทํากัน
ในเวลาเที่ยงคืนของคืนวันที่ 24 เดือนธันวาคม ชาวเยอรมันเรียกวา "ไวนหนากท" ซึ่งแปลวา "คืนศักดิ์
สิทธิ์"

ทําไมจึงวันฉลองคริสตมาสวันที่ 25 ธันวาคม
ตามหลักฐานในพระคัมภีร (ลูกา ผูเขียน.2:1-3) บันทึกไววา พระเยซูเจาบังเกิดในสมัยที่

จักรพรรดิซีซาร ออกัสตัส ใหจดทะเบียนสํามะโนครัวทั่วทั้งแผนดิน โดยมีคีรินิอัส เปนเจาครองเมืองซีเรีย 
ซึ่งในพระคัมภีร ไมไดบอกวา เปนวันหรือเดือนอะไร แตนักประวัติศาสตรใหเหตุผลวา ที่คริสตชนเลือก
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เอาวันที่ 25 ธันวาคม เปนวันฉลองคริสตมาส ต้ังแตศตวรรษที่ 4 เปนตนมา เนื่องจาก ในป ค.ศ. 274 
จักรพรรดิเอาเรเลียน ไดกําหนดใหวันที่ 25 ธันวาคม เปนวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพผูทรงพลัง ชาว
โรมันฉลองวันนี้อยางภาคภูมิใจ และถือเสมือนวา เปนวันฉลองของพระจักรพรรดิไปดวย เพราะพระ
จักรพรรดิก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย ที่ใหความสวางแกชีวิตมนุษย คริสตชนที่อยูในจักรวรรดิโรมัน รูสึก
อึดอัดใจ ที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพ ตามประเพณีของชาวโรมัน จึงหันมาฉลองการบังเกิดของพระ
เยซูเจาแทน จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 330 จึงเริ่มมีการฉลองคริสตมาสอยางเปนทางการ และอยาง
เปดเผย เนื่องจากกอนนั้น มีการเบียดเบียนศาสนาอยางรุนแรง (ต้ังแต ป ค.ศ. 64-313) ทําใหคริสตชน 
ไมมีโอกาสฉลองอะไรอยางเปดเผย

ในคืนกอนวันคริสตมาส หรือคริสตมาสอีฟ จะมีงานแครอลลิ่ง ซึ่งจะมีเด็กๆ ไปรองเพลงตาม
บาน  ในคืนวันคริสตมาส ผูที่นับถือศาสนาคริสต จะมารวมตัวกันที่โบสถเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน เชน 
การแสดง รองเพลง

สําหรับเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสตมาสนั้น ทางประเทศตะวันตกเริ่มฉลองการประสูติของพระ
เยซู ในวันที่ 25 ธันวาคมมาตั้งแต ค.ศ.354 เปนอยางชา เหตุที่เลือกวันนี้ เพราะตรงกับงานฉลองเทพ
และฤดูกาลในสมัยนั้น เชน วันเหมายัน ซึ่งดวงอาทิตยโคจรมาอยูในจุดใตสุดในฤดูหนาว และเปนวันที่
กลางคืนยาวกวากลางวัน สัปดาหเฉลิมฉลองของชาวโรมัน งานฉลองเทพเจาแซตเทิรน และการฉลอง
วันสิ้นป เปนตน
 ค.ศ. 1645 ชาวอังกฤษผูเครงศาสนากลับใหถือศีลอดแทนการฉลอง แตพระเจาชาลสที่สองฟน
ฟูเทศกาลคริสตมาสขึ้นมาอีกครั้ง ใน ค.ศ.1660 การฉลองในรัชสมัยของสมเด็จพระนางเจาวิกตอเรียก
ลายเปนตนแบบของงานคริสตมาส และแพรหลายไปทั่วโลก ในเวลาตอมา ตลอดเดือนธันวาคม รานรวง
สวนใหญจะตกแตงซุมพระกุมารเยซู และที่ขาดไมไดคือ ซานตาคลอส

ความสําคัญของวันคริสตมาส
วันคริสตมาสเปนวันสําคัญวันหนึ่ง เนื่องจากเปนการระลึกถึงวันที่พระเยซูซึ่งเปนพระบุตรของ

พระเจามาบังเกิดเปนมนุษยบนโลก พระองคเปนพระเจา ที่จะอยูกับเราตลอดไป สวนหนึ่งของมนุษย
เปนพี่หัวปที่จะนํามนุษยทั้งมวลไปสูพระบิดาเจา พระองคเปนความสําเร็จบริบูรณตามคําสัญญาของ
พระเจา ที่จะดูแลปองกันรักษาเราผูเปนประชากรของพระองค เราเปนเหมือนลูกแกะที่หายไป แตพระ
เยซูเปนชุมพาบาลใจดีที่ตามหาเราจนพบและจะไมมีอะไร ที่จะแยกเรากับพระองคไดอีกเลย มนุษยทุก
คนไมวาจะเปนชนชาติไหนจะรวยหรือจน คนศรัทธาหรือคนบาป ลวนมีความสําคัญตอหนาพระเจา
เสมอ เพราะตั้งแตการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูนั้น พระเปนเจาพระบิดาทรงเห็นพระฉายาลักษณของ
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พระบุตรในมนุษยทุกคน เราก็เชนเดียวกัน เราตองรักซึ่งกันและกันเหมือนอยางที่เรารักพระเจา นั่นหมาย
ถึงเราตองเคารพศักดิ์ศรีของมนุษยทุกคน ไมวาคนเหลานั้นจะเปนคนยากจน คนตางชาติ หรือคนที่วาง
ตัวเปนศัตรูกับเรา ดังพระดํารัสของพระองคที่วา

"เขาจะรักพระเจาที่เขามองไมเห็นไดอยางไร ถาเขาไมรักพี่นองที่มองเห็นได คนที่รักพระเจาตอง
รักพี่นองของตนดวย" (1 ยน. 20-21)

ดังนั้นประเพณีของการฉลองคริสตมาส มีสวนสําคัญทําชาวโลกใหเปยมไปดวยความรักที่พรอม
ที่จะรับใชเพื่อนมนุษยดวยกันอยางเต็มที่

ตนคริสตมาส
เราทุกคนคงรูจักและเคยเห็นตนไมประเภทหนึ่งที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ

ของเทศกาลนี้  ในสมัยโบราณ "ตนคริสตมาส" หมายถึง ตนไมในสวนสวรรค ซึ่งถูก
พระเจาสั่งหามมิใหผูใดเด็ดผลไมมากินแตอาดัมและเอวากลับไมเชื่อฟงพระองค ทั้ง
สองจึงหยิบผลไมมากิน ถือเปนบาป (ปฐมการ.3:1-6) ดังนั้นตั้งแตศตวรรษที่ 11 ชาวคริสตแสดงละครที่
หนาวัด ถึงความหมายของคริสตมาส และเอาตนไมตนหนึ่งไวตรงกลาง เพื่อประดับฉาก แสดงถึงบาป
กําเนิดของอาดัมและเอวา สวนที่ตองใชเปนตนสน ก็เพราะเนื่องจากตนสนเปนตนไม ที่หางายที่สุดใน
ประเทศเหลานั้น การแสดงละครคริสตมาสแบบนี้ มีมาเปนเวลาชานานหลายรอยป จนถึงศตวรรษที่ 15 
พระสังฆราชหลายแหงไดหามแสดง เนื่องจากการแสดงนั้น กลายเปนการเลนเหมือนลิเก ลอชาวบาน ผู
ปกครองบานเมือง และศาสนา ซึ่งไมตรงกับบรรยากาศของการฉลอง ชาวบานรูสึกเสียดาย ที่ไมมีโอกาส
ดูละครสนุกๆ แบบนั้นอีก จึงไปสนุกกันที่บานของตน โดยเอาตนไมมาไวที่บาน หลังจากนั้น ก็เร่ิมมีการ
แขวนลูกแอปเปล ขนมและของขวัญอยางที่เห็นอยูทุกวันนี้

ตนคริสตศตวรรษที่ 17 ชาวเยอรมันเริ่มนําตนไมมาประดับบานในชวงคริสตมาสและตกแตง
ดวยเทียนไข ธรรมเนียมนี้เร่ิมแพรหลายในอังกฤษเมื่อ เจาชายอัลเบิรต ซึ่งเปนชาวเยอรมันนําตน
คริสตมาสในพระราชวังวินเซอรใน ค.ศ.1840 กวา 20 ปตอมา ตนไมประดับดวยเทียนไขไดรับความนิยม
อยางสูง โดยถือเปนสัญลักษณของการเกิดใหม การใชตนไมคริสตมาสไดแพรหลายไปทั่วภาคเหนือของ
ยุโรป  แลวตอมาอีกไมนาน ก็มีชาวเยอรมันอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาจึงไดเร่ิมใชตนไมคริสตมาสที่นั้น
ดวย ปจจุบันชาวอเมริกาก็ใชกันเกือบทุกครอบครัว

ค.ศ.1882 มีการติดตั้งตนคริสตมาสซึ่งตกแตงดวยหลอดไฟฟาตนแรกในบานเพื่อนของโทมัส  
เอดิสัน นักประดิษฐในนิวยอรก ใชหลอดไฟทั้งหมด 80 หลอด ซึ่งสิ้นเปลืองคาใชจายมากทีเดียว ใน 
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ค.ศ.1903 เร่ิมมีการผลิตไฟราวประดับวันคริสตมาสออกจําหนายแตราคายังแพงมาก  ครอบครัวทั่วไป
ไมสามารถซื้อไฟราวนี้ไดจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
 นอกจากนั้น ชาวเยอรมันยังมีประเพณีอีกอยางหนึ่งคือ มีการจุดเทียนหลายเลมเปนรูปปรามิด 
ไวตลอดคืนคริสตมาส โดยมีดาวของดาวิดที่ยอดปรามิด ซึ่งประเพณีที่จะแขวนของขวัญและขนม ก็ได
รวมกับประเพณีของชาวเยอรมันนี้ มาตั้งแตศตวรรษที่ 16 โดยเอาเทียนมาไวที่ตนไม เปนรูปทรงปรามิด 
นี่เปนที่มาของประเพณีปจจุบัน ที่มีการแขวนของขวัญ และไฟกระพริบไวที่ตนคริสตมาส และมีดาวของ
ดาวิดไวที่สุดยอด ประเพณีนี้ เปนที่นิยมชมชอบของชาวตะวันตกอยูมาก

แมวาประเพณีการตั้งตนคริสตมาส มีความเปนมาดังกลาว ชาวคริสตในสมัยนี้ ก็ยังนิยมทํากัน
อยู เพราะเห็นวา มีความหมายถึงพระเยซูเจา ผูเปรียบเสมือนตนไมแหงชีวิต (ปฐมการ.2:9) ที่เขียวสด
เสมอในทุกฤดูกาล ซึ่งหมายถึง นิรันดรภาพของพระเยซูเจา และนอกจากนั้นยังหมายถึง ความสวางของ
พระองค เสมือนแสงเทียนที่สองในความมืด ทั้งยังหมายถึง ความชื่นชมยินดี และความสามัคคี ที่พระ
เยซูเจาประทานให เพราะตนไมนั้น เปนจุดรวมของทุกครอบครัวในเทศกาลนั้น

ซานตาคลอส
ชายชราผูใจดีที่มาพรอมถุงใสของขวัญใบโตมีเลื่อนเปนรถลากและมีกวางเรนเดียร ทั้งหมดนี้

เปนจุดเดนหรือสัญลักษณ ที่เด็กและผูคนนิยมมากที่สุด ในเทศกาลคริสตมาส แตแทที่จริงแลว 
ซานตาคลอส แทบจะไมมีสวนเกี่ยวของกับเทศกาลนี้เลย ถาอยางนั้นซานตาคลอสคือใครและมาจาก
ไหนละ ชื่อ ซานตาคลอส มาจากชื่อนักบุญนิโคลาส ซึ่งเปนนักบุญที่ชาวฮอลแลนดนับถือ เปนนักบุญ
องคอุปถัมภของเด็กๆ นักบุญองคนี้ เปนสังฆราชของไมรา (ปจจุบันอยูในประเทศตุรกี) มีชีวิตอยูราว
ศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวฮอลแลนดกลุมหนึ่ง อพยพไปอยูในสหรัฐ ก็ยังรักษาประเพณีนี้ไว คือ ฉลองนักบุญ
นิโคลาส ในวันที่ 6 ธันวาคม ซึ่งหมายถึง นักบุญนี้จะมาเยี่ยมเด็กๆ และเอาของขวัญมาให เด็กอื่นๆ ที่ไม
ใชลูกหลานของชาวฮอลแลนด ที่อพยพมา ก็รูสึกอยากมีสวนรวมในประเพณีแบบนี้บาง เพื่อรับของขวัญ 
ประเพณีนี้ จึงเริ่มเปนที่รูจัก และแพรหลายไปในอเมริกา โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางอยางคือ ชื่อนักบุญ
นิโคลาส หรือนักบุญนิโคลัสซึ่งเปนบาทหลวงในตุรกีชวงคริสตศตวรรษที่ส่ี ผูข้ึนชื่อในเรื่องความใจดีโดย
เฉพาะกับเด็กๆ ตอมาทานเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั่วฮอลแลนดในชื่อ "ซินเตอรคลาส" ราว ค.ศ.1870 
ชาวอเมริกันเรียกชื่อเพี้ยนไปเปน "ซานตาคลอส"  และแทนที่จะเปนสังฆราช ซึ่งเปนนักบุญองคนั้น ก็
กลายเปนชายแกที่อวน ใสชุดสีแดง อาศัยอยูที่ข้ัวโลกเหนือ มีเลื่อนเปนพาหนะ มีกวางเรนเดียรลาก และ
จะมาเยี่ยมเด็กทุกคนในโลกนี้ ในโอกาสคริสตมาส โดยลงมาทางปลองไฟของบาน เพื่อเอาของขวัญมา
ใหเด็กเหลานั้น อันที่จริง ซานตาคลอสเปนรูปแบบที่นารัก เหมาะสําหรับเปนนิยายใหเด็กๆ เชื่อ แตอาจ
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จะทําใหคนทั่วไปหันมาสนใจ ใหความสําคัญในตัวนิยายนี้ แทนการบังเกิดของพระเยซูเจา ซึ่งเปนจุด
ศูนยกลางของเทศกาลคริสตมาสนี้

ต้ังแตแรกจนถึง ค.ศ. 1890 ภาพของซานตาคลอสเปนชายรางผอมสูงสวมชุดสี
เขียว หรือน้ําตาลสลับแดง เจนนี ไนสตรอม ศิลปนชาวสวีเดน เปนผูคิดคนรูปลักษณของ
ซานตาคลอสอยางที่เห็นกันในปจจุบัน โดยวาดภาพลงในบัตรอวยพรคริสตมาส ภาพเหลานี้ไดรับความ
นิยมไปทั่วโลก เมื่อชาวสวีเดนอีกคนชื่อ แฮดดอน ซันดบลอม นําภาพวาดของไนสตรอมสวมชุดขาวแดง 
อันเปนสีเดียวกับเครื่องหมายการคาของโคคา-โคลา ซันดบลอมยังเปลี่ยนโฉมซานตาคลอสใหทรวดทรง
อวนทวน และมีกวางเรนเดียรเปนพาหนะประจําตัว

ความคิดที่วาซานตาคลอสเขาบานทางปลองไฟเริ่มข้ึนใน ค.ศ.1822 เมื่อคลีเมนต มัวร นักคิด
ชาวอเมริกัน ประพันธบทกลอนชื่อ "เมื่อนักบุญนิโคลัสมาเยี่ยมเยือน"

ดอกไมคริสตมาส
 นอกจากตนคริสตมาสและซานตาคลอสแลวเรายังมีส่ิงตางๆที่เปนเชนสัญลักษณ ไดแก ดอกไม
คริสตมาส มีชื่อในภาษาอังกฤษวา "พอยนเสตทา" ซึ่งถูกตั้งตามชื่อของ ดร.โจเอล โรเบิรท พอยนเสตทา 
เอกอัครราชฑูตของสหรัฐอเมริกาที่คนพบดอกไมชนิดนี้ในประเทศเม็กซิโก เมื่อ  ราว ค.ศ.1828 ชาว
อเมริกากลางก็เรียกวา "ดอกไมคืนศักดิ์สิทธิ์"

ของขวัญวันคริสตมาส
การใหของขวัญในวันคริสตมาส เปนธรรมเนียมที่เร่ิมกับชาวโรมที่เคยใหของขวัญแกเพื่อนในวัน

ข้ึนปใหม (มักจะเปนผลไม ขนม หรือทองคํา)  ตอมาชาวอังกฤษถือ "วันกลอง" (ในวันที่ 26 ธันวาคม)   
เปนวันที่ศิษยาภิบาลเคยเปด "กลองทาน" ในโบสถ และแจกเงินใหสมาชิกที่ยากจน ตอมาชาวอังกฤษก็
ใหของขวัญแกพวกคนใช และเจาหนาที่ตางๆ ในวันนั้นดวย ในทวีปยุโรป เด็กๆ มักจะเขาใจวา พระ
กุมารเยซูเปนผูนําของขวัญมาใหเขา (แทจริงแลวพอแมเปนผูที่ใหตางหาก) แตเด็กที่สหรัฐอเมริกามักจะ
คิดวา "ซานตาคลอส" เปนผูใหของขวัญแกพวกเขา

อ่ิมอรอยกับไกงวง
ไกงวงเริ่มแพรไปสูอังกฤษเมื่อวิลเลียม สทริกแลนด ซื้อไกงวงหกตัวจากพอคาชาวอินเดียนแดง

ในเม็กซิโก และนําไปขายในเมืองบริสทอล ประเทศอังกฤษเมื่อ ค.ศ.1526 พระเจาเอ็ดเวิรดที่เจ็ดทรง
โปรดเสวยไกงวงฉลองเทศกาลและชาวอังกฤษก็ปฎิบัติตาม แตยังถือเปนของหรูหราจนถึงทศวรรษ 
1650 ปจจุบันคนหลายลานคนกินไกงวงอบในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกป  ไมเวนแมแตประธานาธิบดี
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จอรจ ดับเบิลยู บุช ที่เดินทางไปเยี่ยมกองทหารสหรัฐในประเทศอิรักพรอมกับนําไกงวงหลายรอยตัวไป
ใหทหารเหลานั้นเพื่อรับประทานในวันคริสตมาสอีฟดวย

สงบัตรอวยพร
เซอรเฮนรี โคล นักธุรกิจส่ิงพิมพชาวอังกฤษ สงบัตรอวยพรคริสตมาสแผนแรกใน ค.ศ. 1843 แต

ยังไมไดรับความนิยมจนกระทั่งชวงปลายคริสตศตวรรษ บัตรในระยะแรกทําดวยมือและราคาแพงมาก 
ชาวแคนาดาสองคนคือ แฟรงก โรสกับกอรดอน ลูเท็ตสงบัตรอวยพรแผนเดิมใหแกกันไปมาทุกป ต้ังแต
ค.ศ.1929 ขณะนั้น ทั้งคูอายุ 12 ขวบ และบานอยูละแวกเดียวกันบนถนนนอรท แวนคูเวอร แฟรงกเสีย
ชีวิตใน ค.ศ.1995 แตภรรยาหมายของเขาก็ยังสงบัตรอวยพรแลกเปลี่ยนกับกอรดอนวัย 81 เร่ือยมา

ขนมกรอบกุบกับ
ทอม สมิท เจาของโรงงานขนมในกรุงลอนดอนเริ่มผลิตขนมปงกรอบสําหรับคริสตมาในทศวรรษ 

1940 โดยเริ่มจากผลิตลูกกวาดเปนหอๆ แบบที่สมิทเคยเห็นวางขายอยูในกรุงปารีส ตอมาจึงแทรกขอ
ความเกี่ยวกับความรัก ลงในหอเลียนแบบคําทํานายที่สอดไสอยูภายในขนมนําโชคของชาวจีน

หลายปตอมา สมิทสังเกตเห็นฟนในเตาผิงติดไฟล่ันเปรี๊ยะๆ จึงเกิดความคิดจะทําขนมที่ดัง
เปร๊ียะเวลาเคี้ยว ขนมกรอบสูตรใหมเรียกวา โคซัก (Cosaques) ออกวางตลาดครั้งแรกใน ค.ศ.1870 
จากนั้นเปลี่ยนมาบรรจุกลองโลหะ เมื่อคริสตศตวรรษที่ 19 ยอดจําหนายขนมกรอบคริสตมาสทั่วโลกสูง
ถึง 13 ลานชิ้น ปจจุบันกลุมบริษัททอม สมิทผลิตขนมปงกรอบคริสตมาสถึงปละ 50 ลานชิ้น

รูไหม… นางฟามาจากไหน
กําเนิดของนางฟาบนยอดตนคริสตมาสมาจากตุกตาตัวเล็กๆ ซึ่งเปนตัวแทนของพระเยซู ปลาย

คริสตศตวรรษที่ 17 ตุกตานี้ก็กลายเปนเทวดาเปลงแสงระยิบระยับในเยอรมนี
ในอังกฤษสมัยพระนางเจาวิกตอเรีย เด็กผูหญิงจะเก็บตุกตาเทวดาเหลานี้ไวเลนแตงตัวหลังสิ้น

สุดการฉลอง ในที่สุดเทวดาก็กลายเปนนางฟาถือคฑาวิเศษ
ละครเพลงที่แสดงในวันคริสตมาส และภายหลังไดรับความนิยมในหมูชาวอังกฤษในสมัยพระ

นางเจาวิกตอเรีย ชวยตอกย้ําความเปลี่ยนแปลงนี้ใหเดนชัดยิ่งขึ้นเพราะมีตัวละครนางฟาดวย

เพลงที่นิยมรองในวันคริสตมาส
เรานิยมรองเพลงเหลานี้ในวันคริสตมาสเสมอ เพื่อเปนการเฉลิมฉลองและอวยพรแกชาวโลก
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We Wish you a Merry Christmas
We Wish you a Merry Christmas
We Wish you a Merry Christmas
We Wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year.
Good tiding to you where ever you are
Good tiding for christmas
And a Happy New Year

Silent Night! Holy Night!
Silent Night! Holy Night!
All is calm all is bright.
Round yon Virgin Mother and Child!
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent Night! Holy Night!
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia
Christ the Saviour is born,
Christ the Saviour is born.

Silent Night! Holy Night!
Wondrous Star, lend thy light
With the angels let us sing
Alleluia to our King
Christ the Saviour is born,
Christ the Saviour is born.

Santa Claus is coming to town.
I just came back from a lovely trip Along the Milky Way,
I stopped off at the North Pole To spend a holiday;
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I called on dear old Santa Claus
To see what I could see.
He took me to his workshop And told his plans to me.

So you better watch out,
you better not cry,
Better not pout,
I'm telling you why: Santa Claus is comin' to town.

His making a list and checking it twice,
Gonna find out who's naughty and nice,
Santa Claus is comin' to town.

He sees you when you're sleeping,
He knows when you're a awake;
He knows if you've been bad or good,
So be good, for goodness' sake!

Oh, you better watch out,
you better not cry,
Better not pout,
I'm telling you why: Santa Claus is comin' to town.

Now, Santa is a busy man,
He has no time to play.
He's got millions of stocking To fill on Christmas day;
You'd better write your letter now,
And mail it right away,

Because, he's getting ready His reindeer and his sleigh.
With little tin horns and little toy drums,
Rooty toot-toots and rummy tums,
Santa Claus is comin' to town.

And curly head dolls that cuddle and coo,
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Elephants, boats, and kiddy cars, too,
Santa Claus is comin' to town.

The kids in girl and boyland,
Will have a jubilee;
They're going to build a Toyland All around the Christmas tree.

So you better watch out,
you better not cry,
Better not pout,
I'm telling you why: Santa Claus is comin' to town.

กอนจบเรื่องราวของวันคริสตมาส เราลองมาอานเรื่องขําขันเล็กๆนอยๆ เกี่ยวกับของขวัญวัน
คริสตมาสของชาวตางชาติกันดีกวาคะ

ทอม เด็กชายตัวนอยๆ อยากไดรถจักรยานเปนของขวัญคริสตมาส แตแมของเขา บอกเขาวา '
เธอไมมีเงิน แตถาเขาสวดออนวอนตอพระเยซู และบอกวา จะเปนเด็กดี พระเยซูอาจจะประทานรถจักร
ยานใหเขาสักคันก็ได'

ทอมไดฟง ก็รีบตรงไปเขียนจดหมายถึงพระเยซู  ทอมเริ่มตนจดหมายวา
'พระเยซูที่เคารพ... ผมจะเปนเด็กดีตลอดป ถา...'
จูๆ ทอมก็เกิดเปลี่ยนใจ ขยําจดหมายทิ้ง และเริ่มตนเขียนใหมวา
'พระเยซูที่เคารพ... ผมจะเปนเด็กดีตลอดเดือน... '
แลวเขาก็เปลี่ยนใจอีก ขยําจดหมายทิ้งอีก พรอมกับเร่ิมตนเขียนใหมวา
'พระเยซูที่เคารพ... ผมจะเปนเด็กดีตลอดทั้งสัปดาห...'
อยางกะทันหัน ทอมเปลี่ยนใจ ขยําจดหมายทิ้งอีก และตัดสินใจที่จะออกไปเดินเลนสักพัก

ขณะที่เขาเดินผานโบสถแหงหนึ่งในหมูบาน ทอมเห็นหนาโบสถตกแตงอยางสวยงามเปนพิเศษ 
ตอนรับเทศกาลคริสตมาส ดวยรูปปนเล็กๆ ของพระแมมารี เขาจึงเกิดความคิด และวิ่งอยางรวดเร็วไป
ยังโบสถ ควารูปปนพระแมมารี วิ่งตรงกลับบาน และเริ่มตนเขียนจดหมายวา
'พระเยซูที่เคารพ... ถาทานตองการจะเห็นหนาแมของทานอีกละก็....'



-----------------------------
*** ศูนยฝกพาณิชยนาวี
*** 120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางดวน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
*** โทรศัพท ::: 0 2756 4971-80,  โทรสาร ::: 0 2384 7063,  เว็บไซต ::: http://www.mmtc.ac.th
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หวังวาทานผูอานคงไดรับสาระและความเพลิดเพลินจากเรื่องราวเหลานี้ แลวพบกันใหมใน
โอกาสตอไปนะคะ

::: แหลงขอมูล :::

http://www.kidsquare.com
http://www.malila.com
http://www.scc.ac.th


