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อดัเว้นท ์(Advent) 
ช่วงสีส่ปัดาหสุ์ดทา้ยก่อนครสิตม์าสเรยีกว่าชว่งอดัเวน้ท(์Advent) อดัเวน้ทด์ัง่เดมิเป็นงานพธิขีองชาวครสิต ์ เพื่อ

เตรยีมการฉลองวนัประสตูรของพระเยซู ค าว่าอดัเวน้ทจ์รงิๆแลว้แปลว่า “พระเจา้ผูม้าโปรด” ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ทัง้
ชาวครสิตแ์ละผูท้ีไ่ม่ใช่ชาวครสิตต์่างกฉ็ลองงานอดัเวน้ทน์ี้เช่นกนั 

ในช่วงอดัเวน้ทเ์ป็นชว่งการเตรยีมงานต่างๆเพื่อการจดังานสงัสรรคค์รสิตม์าส หลายคนตกแต่งบา้นของเขาเองให้

สวยงาม เช่นเดียวกนักบัทีโ่รงเรยีนและโรงเรยีนอนุบาล มกีจิกรรมต่างๆมากมายกใ็นช่วงอดัเวน้ท ์สขีองชว่งอดัเวน้ทค์อืสี
ม่วง 

ขนมคริสต์มาส (Julebakst) 

ผูค้นจ านวนมากอบขนมครสิตม์าสในช่วงอดัเวน้ท ์ ตามประเพณีทีส่บืทอดกนัมา พวกเขาจะอบขนมต่างๆถงึเจด็ชนิด 

บางคนจะหาซื้อขนมพวกนี้จากตามรา้นคา้ นัน่เป็นเรื่องปกต ิขนมรสพรกิไทยเป็นหนึ่งในเจด็ของขนมเหล่านี้ บางคนท า
ขนมรสพรกิไทยเป็นรปูบา้น 

ทุกๆปีทีเ่มอืงเบอรเ์กน(Bergen) จะมกีารสรา้งเมอืงขนมทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของโลก ดว้ยความร่วมมือกบัทางโรงเรยีน 

โรงเรยีนอนุบาล บรษิทัรา้นคา้ และผูค้นทัว่ๆไป ไดน้ าบา้นรสพรกิไทยทีพ่วกเขาท าไปใหเ้พือ่ร่วมกนัสรา้งเมอืงขนมรส
พรกิไทยใหใ้หญ่โต 

 

Pepperkakebyen i Bergen. Bildet er tatt av straightfromthecask på Flickr 
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โรงหตัถกรรมคริสต์มาส(Juleverksted) 

หลายๆคนจดัใหม้โีรงหตัถกรรมครสิตม์าสในชว่งอดัเวน้ท ์ ดงันัน้พวกเขาจะเชญิเพื่อนฝงูและญาตมิติรมารว่มประดษิฐ์

สิง่ของต่างๆ เช่นสิง่ของทีใ่ชใ้นการตกแตง่บา้นในวนัครสิตม์าส ของขวญัวนัครสิตม์าส และบตัรอวยพรวนัครสิตม์าส ทีน่ี่
บางคนรอ้งเพลงครสิตม์าส หรอืบางทีก่เ็ปิดเพลงครสิตม์าสฟังไปดว้ย 

 

Småbarn har laget julekort på juleverksted i Oslo museum. Foto: Oskar Seljeskog, Oslo museum 

งานฉลองคริสต์มาสก่อนปิดเทอม(Juleavslutning) 

ตามโรงเรยีน โรงเรยีนอนุบาล สมาคมกฬีา และบรษิทัรา้นคา้มกีารจดังานฉลองอดัเวน้ท ์ งานนี้เรยีกว่างานฉลอง
ครสิตม์าสก่อนปิดเทอม(Juleavslutning) 

คอนเสิรต์คริสต์มาส และงานโชวค์ริสต์มาส(Julekonserter og juleforestillinger) 

ในช่วงอดัเวน้ทน์ีม้นีักรอ้งและนกัดนตรจี านวนมากมายจดังานแสดงคอนเสริต์ครสิตม์าสและงานโชวค์รสิตม์าส บ่อยครัง้
ทีพ่วกเขาจดังานแสดงนี้ในโบถสต์่างๆ  

ตลาดคริสต์มาส(Julemarked) 

ตลาดครสิตม์าสเป็นทีน่ิยมมากในช่วงอดัเวน้ท ์ ในตลาดครสิตม์าสนี้จะจดัท าบรรยากาศแบบครสิตม์าสเก่าๆ ทีน่ี่คุณ
สามารถหาซื้อของขวญัของฝากวนัครสิตม์าสทีเ่ป็นงานฝีมอืและอาหารครสิตม์าสทีช่าวบา้นเองน ามาขาย 

ปฏิทินอดัเว้นท ์(Adventskalender) 

เดก็จ านวนมากไดป้ฏทินิอดัเวน้ท ์ปฏทินิอดัเวน้ทน์ี้บรรจุดว้ยของขวญั 24 ชิน้ เดก็ๆจะเปิดของขวญัทุกวนัวนัละหนึ่งชิน้ 

เริม่ตัง้แต่วนัทีห่นึ่งเดอืนธนัวาคมจนถงึวนัครสิตม์าส 
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ตามชัน้เรยีนต่างๆในโรงเรยีนจะท าปฏทินิอดัเวน้ทใ์หน้ักเรยีน ทีป่ฏบิตักินัมาคอื ใหน้ักเรยีนแต่ละคนน าของขวญัเลก็ๆ
หนึ่งชิน้ทีห่่อเรยีบรอ้ยแลว้มา คุณครทู าบตัรชื่อของนักเรยีนทุกคน หนึ่งบตัรต่อนักเรยีนหนึ่งคน ทุกๆวนัในเดอืน
ธนัวาคมจะมกีารจบัฉลาก จบับตัรใครได ้ คนนัน้จะไดร้บัของขวญัในวนันัน้ ผูใ้หญ่บางคนกม็ปีฏทินิอดัเวน้ทเ์หมอืนกนั 

ปฏทินิอดัเวน้ทน์ี้คุณสามารถคน้หาไดจ้ากอนิเตอรเ์น็ตเช่นกนั ประเพณปีฏทินิอดัเวน้ทน์ี้ดัง่เดมิมาจากประเทศเยอรมนั 
น ามาใชท้ีป่ระเทศนอรเ์วยป์ระมาณปี 1920 

 
Adventskalender. Bildet er tatt av Ulrike Mai fra Pixabay 

แสงไฟอดัเว้นท ์(Adventslys) 

ในช่วงอดัเวน้ทจ์ะมีพวงมาลาอดัเวน้ทห์รอืเชงิเทยีนอดัเวน้ท(์Adventskrans eller adventsstake) เป็นเชงิเทยีนมี
ทีส่ าหรบัวางเทยีนสีเ่ล่ม เทยีนหนึ่งเล่มต่อหนึ่งวนัอาทติย ์วนัอาทติยแ์รกในช่วงอดัเวน้ทจ์ะจุดเทยีนหนึ่งเล่ม วนัอาทติยท์ี่
สองจุดเทยีนสองเล่ม วนัอาทติยท์ีส่ีจุ่ดเทยีนทัง้หมดสีเ่ล่ม เชงิเทยีนมหีลายรปูแบบ ท าจากวสัดุตา่งๆ เช่นโลหะ กระเบือ้ง
(keramikk) หรอืวสัดุอื่นๆ เชงิเทยีนอดัเวน้ทน์ี้ดัง่เดมิมาจากประเทศเยอรมนั ไดน้ าเขา้มาใชป้ระเทศนอรเ์วย์ 
เช่นเดยีวกบัปฏทินิอดัเวน้ทแ์ละตน้ครสิตม์าส 

บทกลอนอดัเว้นท ์(Adventsvers) 

ในขณะทีเ่ราจุดเทยีนนี้เราจะอ่านบทกลอนอดัเวน้ทไ์ปพรอ้มๆกนั บทกลอนอดัเวน้ทม์มีากมายหลายบท ดา้นล่างนี้เป็น
บทกลอนอดัเวน้ทท์ีเ่ราไดร้บัฟังกนับ่อยทีสุ่ด บทกลอนน้ีประพนัธโ์ดย องิเงร ์ฮาเกอรร์ุป (Inger Hagerup) บทกลอน
นี้เขยีนเกีย่วกบั ความดใีจ ความหวงั ความปรารถนา และความสนัตสุิขบนโลกนี ้

Advent  
av Inger Hagerup 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. 

Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. 
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Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. 

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. 

De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. 

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. 

Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede. 

De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. 

Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. 

Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned. 

For lengsel, glede, håp og fred, men mest av alt for fred 

På denne lille jord, hvor menneskene bor. 

 

 

 

 

 

 

  

Adventslys. Bildet er tatt av Myriam Zilles på Pixabay 


