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สีสันของเทศกาลต่างๆ

และวันหยุดประเพณี

Tibetan New Year 
	 วันปีใหม่เป็นเทศกาลที่ส�าคัญที่สุดในทิเบต	 การฉลองงานปีใหม่ในแต่ละพื้นที่จะ

มีวิธีการจัดงานที่แตกต่างกันเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทิเบตตั้งแต่สมัยโบราณ	 วันแรก

ของเดือนหนึ่งจะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่	 	 	 แต่ละครอบครัวจะมาฉลองร่วมกันและกล่าวค�ามงคล	

“Tashi	Delek”	ทักทายกัน	

The Monlam Festival 
	 เทศกาล	Monlam	จะจัดประมาณวันที	่15	เดือนแรกของปี				ตามจันทรคติที่มีการ

ชุมนุมทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในทิเบต	 Tsongkhapa	 	 เป็นผู้ก่อตั้งนิกายหมวกสีเหลืองที่น�ามา

ใช้ในงานเทศกาลตั้งแต	่ปี	ค.ศ.	1409		ในช่วงของเทศกาลพระลามะจากสามวัดที่ใหญ่ที่สุด	ใน

ทิเบตจะมาร่วมกันท่องคัมภีร์ในช่วงเทศกาลกัน
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Baksumtso Lake Circumambulation Festival 
	 ทะเลสาบ	 Baksumtso	 จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลประจ�าปีในเดือนเมษายนตาม

ปฏิทินทิเบต				ชาวทิเบตในท้องถิ่นและผู้แสวงบุญจากทั่วโลกจะร่วมเดินรอบทะเลสาบ	Bak-

sumtso	ตามเข็มนาฬิกา		ในวันที่	15	เมษายนตามปฏิทินทิเบต			ฉะนั้นในวันดังกล่าวค่อนข้าง

จะเป็นวันพิเศษส�าหรับผู้แสวงบุญศรัทธาทางพุทธศาสนาในวันนั้น

Saga Dawa Festival 
	 เป็นเทศกาลทางศาสนาที่มีอิทธิพลอย่างมากในทิเบต		ในแต่ละปีจะมีคนน�าเสาธงที่

สูงสง่า	เรียกว่า		Tarboche		มาตั้งอยู่ทางบริเวณตอนใต้ของยอดเขาไกรลาส	(Kailash)	ผู้คน

จากทั่วทิเบตจะเขียนค�าอธิฐานลงบนเสาธงและยกเสาธงขึ้นใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลต่อความ

เจริญรุ่งเรืองของทิเบต

Tashilungpo Thangka Unveiling Festival 
	 เป็นเทศกาลที่เริ่มเป็นที่รู้จักในพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอาราม	 Tashilhunpo	 จะ

มีชาวทิเบตท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	 	 	 เทศกาลนี้จะจัดเป็นระยะ

เวลา	 3	 วันในช่วงกลางเดือน	 5	 ตามจันทรคติของทิเบต	 จุดไฮไลท์ของเทศกาลคือ	 มีการตั้ง

แสดงภาพวาดขนาดใหญ่บนหน้าฝาผนังของวัด	 	 ผู้แสวงบุญหลายพันคนแห่กันไปที่นั่น	 	 เพื่อ

เข้าสัมผัสแสดงความเคารพสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลของ

ชีวิตด้วย

Horse	Racing	Festival,	Gyantse 
	 เป็นเทศกาลแข่งม้าและยิงธนูบนหลังม้าที่เก่าแก่ที่สุดโดยเริ่มต้นในป	ี ค.ศ.1408			

โดยเฉพาะที่เมือง	Gyantse	จะมีการแสดงเพลงพื้นบ้าน	การเต้นร�าที่น่าสนใจ

Gandan	Festival
	 ในวันที	่15	ของเดือน	6		คัมภีร์อันมีค่าที่เป็นของพระอาราม	Gandan	ซึ่งปกติจะ

ถูกเก็บไว้ในคลังสมบัติของอาราม	 	 จะเปิดแสดงในห้องโถงหลักของอารามให้นักท่องเที่ยวเข้า

ชมกันได้		และจัดให้มีพิธีบูชาที่ยิ่งใหญ่ในวันดังกล่าว
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Yalong Cultural Festival 
	 เทศกาล	Yarlong	 เป็นเทศกาลที่ส�าคัญของทิเบต	 	 เป็นที่รวมศิลปะต่างๆ	 	ที่สร้าง

สีสันแบบโบราณได้เป็นอย่างดี	 	 ในเวลาเดียวกันก็จะจัดให้มีกิจกรรมในงาน	 เช่น	 การแข่งขัน

กีฬา	 การร้องเพลงเต้นร�า	 โอเปร่าทิเบต	 การแสดงเครื่องแต่งกายประจ�าชาติและงานแสดง

สินค้าท้องถิ่น

Shoton Festival 
	 ในภาษาทิเบต	 	 Shoton	 หมายความว่าโยเกิร์ต	 	 ฉะนั้นเทศกาล	 Shoton	 ก็เป็น

เทศกาลโยเกิร์ตหลากหลายชนิด		จะจัดขึ้นในวันแรกของเดือน	7	ในเมืองลาซา			บริเวณด้าน

นอกของพระราชวัง		Norbulingka		เป็นสถานที่ส�าหรับจัดงานเทศกาล	Shoton		มีชาวทิเบต

เข้าร่วมพิธีกรรมมากมายจนถึงทุกวันนี้

Changtang Chachen Horse Race Festival 
	 เมือง	Nagqu	ทางเหนือของทิเบตเป็นเมืองแห่งเทศกาลดังกล่าว		มีการแข่งม้าที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สุดในทิเบต		จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม		โปรแกรมที่น่าสนใจต่างๆ	เช่น	แข่งม้า	 	แข่ง

จามรี		ยิงธนู	และงานแสดงสินค้าต่างๆ

Harvest Festival 
	 ชาวเกษตรกรในเมืองลาซา	 Gyantse	 และ	 Shannan	 จะเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว

ของพวกเขาในช่วงเทศกาลและจะสนุกสนานกับการเล่นเกมแข่งม้า	 	 มีการแสดงการแต่งกาย

พื้นเมือง		การร้องเพลง	ยิงธนู	และการเต้นร�าต่างๆ
18
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Bathing Festival 
	 เป็นความเชื่อที่ว่าเมื่อดาวศุกร์ปรากฏบนท้องฟ้าเป็นเวลา	 	 1	 สัปดาห์ในช่วงต้น

เดือน	7		น�้าในแม่น�้าจะกลายเป็นน�้าที่บริสุทธิ์และสามารถรักษาโรคภัยได้		ชาวทิเบตทุกคนจะ

ลงไปในแม่น�้าเพื่ออาบน�้าช�าระร่างกายกัน	จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดมาถึงลูกหลานในปัจจุบัน

Kongbo	Traditional	Festival
	 เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา		ทิเบตตกอยู่ในอันตรายจากการโจมตีของศัตรู			กองทัพ

ทหารชาว	Kongbo	ได้ไปช่วยไว	้		เพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา	และในช่วงเดือน

กันยายน	ทหารกล้าเหล่านั้นก็อยากให้มีการเฉลิมฉลองงานปีใหม่กัน		ดังนั้น	จึงได้เกิดการจัด

งานปีใหม่ทิเบตขึ้นก่อนวันที	่1	ตุลาคมของทุกปี		เพื่อจดจ�าทหารผู้กล้าหาญเหล่านั้น	ที่ได้เสีย

สละเวลามาช่วยชาวทิเบตกัน

Yak Butter lamp offering Festival 
	 วันที	่15	มกราคมตามปฏิทินของทิเบต	เป็นวันที่น�า้ขึ้นสูงสุด	นับจากการเฉลิมฉลอง

ปีใหม่ทิเบต	 	 ปัจจุบันชาวพุทธจะไปยังวัดต่างๆ	 	 เพื่อจุดธูปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า	 ในตอนค�่า

ชาวทิเบตจะน�าโคมไฟเนยที่ท�าขึ้นเองมาจุดบริเวณข้างทาง	 เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและ

จะติดโคมไฟใหญ่เล็กเต็มไปหมด	 ชาวทิเบตจะออกมาร้องร�าท�าเพลงกันอย่างมีความสุขใน

เทศกาลนี้	ในบางครั้งจะเรียกว่า	Lantern	Festival
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ตัวอย่าง
ตารางแสดงวันเทศกาลต่างๆ		
ในปี	2014		และปี	2015

 ปี  2014
ตามปฏิทินทิเบต	:	ปี	2141	

Wood	Horse

Losar   (New Year)

Saka Dawa

Zamling Chisang

Birthday of the 14th 
Dalai Lama

Choekhor Duechen

Shoton (Yogurt) 
Festival

Lha-Bab Duchen

Ganden Ngachu

March	2

May	29	–	June	27

July	12

July	6

July	31

August	25-31

November	13

December	16

February	19

May	19	–	June	16

July	2

July	6

July	20

August	14-20

November	3

December	5

 ปี  2015
ตามปฏิทินทิเบต	:	ปี	2142

Wood	Sheep
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ความเจริญรุ่งเรืองของ
พุทธศาสนาในทิเบต

	 ดินแดนอันไกลโพ้นของทิเบตในอดีตมีความรุ่งเรืองทางพุทธ
ศาสนาเป็นอย่างมาก	 และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว	 	 ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายตันตระของอินเดีย	 	 จนเกิดเป็นนิกาย
วัชรยานขึ้น	คือ	เป็นการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนานิกายมหายาน
ทั้งจากอินเดียและจีน	 	ประชาชนชาวทิเบตใฝ่ธรรมะเป็นอย่างมาก	 	 เมื่อ
มีงานบุญประเพณีประชาชนจะเดินทางไปแสวงบุญแม้จะไกลสักเพียงใด	
ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เห็นอยู่มากมาย	 แต่เมื่อตกอยู่ในการปกครองของจีน	
วัดวาอารามนับพันแห่งทั่วนครลาซา	 ก็มีเหลือไม่ถึงร้อยแห่งในปัจจุบัน	
และจะซ่อนตัวไปกับความเจริญที่เข้ามาเยือนแทนอย่างแทบไม่เหลือ
ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีตซะแล้ว
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เนื่องจากทิเบตใช้เงินหยวน	 RMB	 เช่นเดียวกับ

ประเทศจีน	นักท่องเที่ยวจึงสามารถแลกเปลี่ยน

เงินตราเป็นเงินหยวนในการใช้จ่ายได้เช่นกัน		

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 หยวน = 5 บาท 

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน	 

อาหารพื้นเมืองท่ีน่าลิ้มลอง				

	 นักท่องเที่ยวที่คาดหวังที่จะได้ชิมผลไม้ที่หลากหลาย	 ณ	 ดินแดนหลังคาโลกนี	้ 	 ก็
อาจจะต้องผิดหวังไปบ้างนะครับ	 เพราะพืชผลไม้ของที่นี่มีไม่กี่ชนิดที่ปลูกได้ในระดับความสูง
อย่างทิเบต	 	 แม้ว่าบางพื้นที่ในทิเบตมีพื้นที่พอที่จะปลูกพืชไร่ได	้ 	 เช่น	 	 ข้าว	 ส้ม	 กล้วย	 และ
เลมอน		พืชที่ส�าคัญที่สุด	คือ	ข้าวบาเลย์
	 ผลิตภัณฑ์แป้งโม่จากข้าวบาร์เลย์คั่วที่เรียกว่า แซมปา	 (tsampa)	 เป็นอาหารหลัก
และยอดฮิตของทิเบตมาก บาเลพ	 (Balep)	 เป็นขนมปังทิเบตที่รับประทานเป็นอาหารเช้า
หรือมื้อกลางวัน	 	ทุคปา	 (Thukpa)	 	 เป็นอาหารที่นิยมบริโภคเป็นอาหารค�่า	 	 ประกอบด้วย
ก๋วยเตี๋ยวรูปทรงต่างๆ	 คล้ายพาสต้า	 ผัก	 และเนื้อสัตว์	 	 ในน�้าซุปของอาหารทิเบตค่อนข้างมี
ลักษณะแตกต่างจากอาหารของเพื่อนบ้าน	อาหารส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่			เช่น		จามรี	
แพะ	 หรือแกะ	 แต่ส�าหรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องกลัวนะครับ	 เพราะในเมืองใหญ่ของทิเบตจะมี	
ร้านอาหารที่ให้บริการอาหารจีนเสฉวน		อาหารตะวันตกและอาหารลูกผสม	เช่น		จามรีทอด	
และมันฝรั่งทอด	 	 ร้านอาหารขนาดเล็กที่ให้บริการอาหารทิเบตแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู่ในเมือง
และชนบท	
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นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อซิมโทรศัพท์ได้ในลาซา	 ส�าหรับใช้โทรภายใน

ทิเบต	และยังสามารถโทรมา	ยังประเทศจีนได้		แต่หากต้องการโทรออก

ต่างประเทศแนะน�าให้ใช้โทรจากที่โรงแรม	 หรือเปิดโรมมิ่งไปจากเมือง

ไทย	ซึ่งค่าบริการจะมีราคาสูงนาทีละ	40-60	บาท	กันเลยทีเดียว	

ตัวอย่าง
รายชื่ออาหารทิเบต

ระบบโทรศัพท์การสื่อสาร	

	 หากเป็นอาหารพื้นเมืองทิเบต
จริงๆ	 ส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้ง	 หรือเป็น
สตูว์เนื้อกับมันฝรั่งรสเผ็ดร้อน	 	 มัสตาร์ด
เป็นพืชที่ปลูกได้ในทิเบตจึงนิยมใช้ปรุงใน
อาหารเป็นส่วนใหญ่	 โยเกิร์ตจากนมจามรี	
เนย	 และเนยแข็งของทิเบตเป็นอาหารที่
รับประทานทุกวันที่นี่	 และขอบอกว่าโย
เกิร์ตอย่างดีจะเป็นหน้าเป็นตาของทุกๆ	
รายการอาหารเลยก็ว่าได	้ 	 นอกจากนี้
อาหารแบบทิเบตยังมีการบริโภคในเมือง
ลาดักห	์ สิกขิมและอรุณาจัลประเทศ	 ใน
ประเทศอินเดียอีกด้วยเช่นกัน	

Sha	Balep																ขนมปังยัดไส้เนื้อวัวปรุงรส

korkun	Balep											 ขนมปังแบนแบบทิเบต

โมโม	Momo														เกี๊ยวนึ่งแบบทิเบต

เท็นทุก	Thenthuk		 น�้าซุปกับก๋วยเตี๋ยวและผัก	

	 	 ต่างๆ

ชับตา	Sapta								 เนื้อผัดกับผักชีฝรั่ง	แครอท	

	 	 และพริก
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