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ชื่อเดือนในภาษาฝรั่งเศสและในภาษาอังกฤษ
สัญชัย สุลักษณานนท์*

ถ้าต้องการรู้ว่าชื่อเดือนของภาษาฝรั่งเศสและ
ของภาษาอังกฤษตามปฏิทนิ สากลทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปจจุบนั
นี้มีที่มาอย่างไร เห็นจะต้องย้อนอดีตกลับไปหาปฏิทิน
เก่าแก่ของชาวโรมันซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสน
และแฝงไปด้วยความเชื่อมากมาย ชื่อเดือนในภาษา
ฝรัง่ เศสยังคงยึดหลักการตามแบบปฏิทนิ ของชาวโรมัน
ทุ ก ประการ เช่ น เดี ย วกั บ ชื่ อ เรี ย กวั น มี เ พี ย งการ
เปลี่ยนแปลงการออกเสียงในบางส่วนตามวิวฒ
ั นาการ
ของภาษา รูปเขียนของบางเดือนยังคงรักษาเค้าเดิม
อยูม่ ากพอสมควร สำหรับชือ่ เดือนในภาษาอังกฤษนัน้
ใกล้เคียงกับของเดิมในภาษาละตินมากกว่า ที่สำคัญ
ก็คือมิได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเดือนตามเทพเจ้าโรมัน
ให้เป็นเทพเจ้าไวกิงเหมือนกับชื่อวันในสัปดาห์ ชื่อ
เดือนบอกเล่าเรื่องราวน่าสนใจมากมายของหลายสิ่ง
หลายอย่าง บางเดือนบ่งบอกถึงความศรัทธาและความ
เชือ่ ต่อเทพเจ้า บางเดือนเล่าขานประวัตศิ าสตร์บางส่วน
ของชาวโรมัน และบางเดือนก็เป็นร่องรอยของอดีตอัน
ยาวนานของปฏิทินดั้งเดิมแต่แรกเริ่ม
เดือนมกราคม
ชาวโรมันอุทิศเดือนมกราคมถวายเทพเจนัส
(Janus) ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า januarius ก่อนที่จะผ่าน
วิวฒ
ั นาการทางภาษาตามกาลเวลาอันยาวนานจนกลาย
มาเป็น janvier ในภาษาฝรั่งเศส หรือเป็น January
ในภาษาอังกฤษ เทพเจนั ส เป็ น เทพเจ้ า เก่ า แก่ ที่ สุ ด
องค์หนึ่งในบรรดาเหล่าทวยเทพโรมันทั้งหลาย เป็น
เทพเจ้าพืน้ เมืองดัง้ เดิมโดยแท้จริงของชาวโรมัน ไม่ได้
รับเข้ามาจากอารยธรรมกรีกเฉกเช่นเทพเจ้าอื่นอีก

หลาย ๆ องค์ เทพเจ้าองค์นี้มีรูปร่างหน้าตาค่อนข้าง
โดดเด่น มีร่างกายเหมือนมนุษย์ธรรมดาสามัญ แต่มี
สองพักตร์ติดกันซึ่งหันไปคนละด้าน ที่ใบหน้าหนึ่ง
มองไปข้ า งหน้ า และอี ก ใบหน้ า หนึ่ ง หั น ไปข้ า งหลั ง
ใบหน้าทั้งสองมิได้เหมือนกัน หากแตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง ใบหน้าที่หันมองไปเบื้องหน้าเป็นชายหนุ่ม
รูปงาม คอยต้อนรับปใหม่อันสดใสที่กำลังคืบคลาน
เข้ า มาเยื อ น ส่ ว นใบหน้ า ที่ หั น มองไปด้ า นหลั ง เป็ น
ชายชรา หมายถึงปเก่าหรือวันเวลาทีล่ ว่ งเลยผ่านพ้นไป
นอกจากนั้นแล้วหัตถ์ข้างขวาถือกุญแจเพื่อเปดประตู
ไปสู่ปใหม่ ส่วนหัตถ์ข้างซ้ายถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์คอย
ฟาดฟนศัตรูผู้รุกราน ครั้งหนึ่งเทพเจนัสสำแดงฤทธิ์
เดชปกปองชาวเมืองให้พน้ ความหายนะ โดยดลบันดาล
ให้เกิดน้ำพุรอ้ นพวยพุง่ ขึน้ มาจากพืน้ ปฐพีทว่ มกองทัพ
ศัตรูที่แอบเข้ามาโจมตีเมือง ทำให้ไพรีแตกพ่ายและ
ถอยหนีกระเจิดกระเจิง เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึง
เหตุการณ์อภินิหารในครั้งนั้น ชาวกรุงโรมจึงถือเป็น
ประเพณีบวงสรวงเปดประตูวิหารของเทพเจนัสยาม
บ้านเมืองกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต ภัยศึกสงคราม
กำลังประชิดติดเมือง เพื่อให้เทพเจ้าสามารถยื่นมือ
เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในยามคับขันได้ทนั ท่วงที บาน
ประตู วิ ห ารอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ะป ด สนิ ท ลงอี ก ครั้ ง เมื่ อ
สงครามการสู้รบสิ้นสุดลง สถานการณ์บ้านเมืองกลับ
สู่สภาวะปกติ ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีชาวโรมันคนใด
ปรารถนาเห็นประตูวหิ ารเปดออกเท่าใดนัก ประวัตศิ าสตร์
ของกรุงโรมันบันทึกเอาไว้วา่ ประตูของวิหารปดสนิทอยู่
แทบตลอดเวลาก็ว่าได้ มีน้อยครั้งมากที่ต้องเปดออก
เพื่อประกอบพิธีบวงสรวง ตลอดช่วงเวลายาวนาน

* รองศาสตราจารย์ ดร. ประจำภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก (ฝรั่งเศส) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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วารสารสมาคมครูภาษาฝรัง่ เศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ฉบับที่ ๑๓๔ ปท่ี ๔๐ เล่ม ๒ (ก.ค.–ธ.ค. ๒๕๖๐)

เจ็ดศตวรรษตั้งแต่สถาปนากรุงโรมันเป็นต้นมา ประตู
วิหารแห่งเทพเจนัสเปดออกเพียงสามครั้ง ประตูเปด
ออกครัง้ แรกในสมัยของนูมา ปอมปลอิ สุ เมือ่ ชาวโรมัน
ต้องทำสงครามกับชาวคาร์เธจ ในป ๒๖๔–๒๔๑ ก่อน
คริสต์ศักราช หลังจากนั้นไม่นานก็ต้องเปดออกเป็น
ครั้งที่สอง ในป ๒๑๘–๒๐๑ ก่อนคริสต์ศักราช เมื่อ
ชาวคาร์เธจยกทัพกลับมาเพื่อล้างแค้น แต่ก็ต้องพ่าย
แพ้กลับไป และในครั้งสุดท้าย ประตูวิหารต้องเปดขึ้น
ในป ๑๔๙–๑๔๖ ก่อนคริสต์ศักราช สงครามครั้งนี้
ทำให้นครคาร์เธจอันยิง่ ใหญ่ตอ้ งถึงกาลอวสาน บ้านเมือง
ถูกเผาทำลายจนราบเรียบ ชาวบ้านถูกจับตัวขายเป็น
ทาส พื้ น ที่ ท างการเกษตรถู ก โรยด้ ว ยเกลื อ เพื่ อ ให้
ดินเค็มจนใช้เพาะปลูกไม่ได้อีก กรุงโรมขจัดศัตรูตัว
ร้ายได้อย่างเด็ดขาด
ชาวโรมันยังขนานนามเทพเจ้าทวิพกั ตร์องค์นวี้ า่
ปาตุลซิอุส (Patulcius) หมายถึงผู้เปด หรือคลูซิอุส
(Clusius) หมายถึงผู้ปด ชื่อทั้งสองบอกลักษณะ
สำคัญของเทพเจ้าองค์นใี้ นการทำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ด ท้ายป
เก่าและเปดออกสู่ปใหม่ เทพเจนัสยังเป็นเทพแห่ง
การเข้าหรือการเริ่มต้น การสวดมนตร์เพื่อประกอบ
พิธกี รรมใด ๆ จำเป็นต้องอัญเชิญเทพองค์นเ้ี ป็นประธาน
องค์แรกเสมอและปดท้ายด้วยเทพีเวสตา (ดูเดือน
ธันวาคม)
พระนามของเทพเจ้าองค์นี้กลายมาเป็นคำนาม
ในภาษาฝรั่งเศส un Janus หมายถึงบุคคลผู้มีสอง
บุคลิกซึง่ แตกต่างกันอย่างมากอยูใ่ นตัวหรือบุคคลผูม้ ี
วิถีชีวิตสองแนวทาง บางครั้งมีความหมายในแง่ลบ
เพราะหมายถึง “มนุษย์สองหน้า” หรือ “คนหน้าไหว้
หลังหลอก”
เดือนกุมภาพันธ
เดือนกุมภาพันธ์นับว่าเป็นเดือนที่มีชีวิตอาภัพ
อับเฉาและน่าสงสารที่สุด เพราะมีจำนวนวันน้อยที่สุด
เพียง ๒๘ วัน และเพิ่มเป็น ๒๙ วันทุก ๆ สี่ป หรือ
ในปอธิกสุรทิน แต่เคราะห์กรรมก็ยงั ไม่หมด เมือ่ ครบ

รอบร้อยป ก็จะไม่เติมวันที่ ๒๙ ยกเว้นเมื่อเลขสอง
ตั ว แรกของศั ก ราชหารด้ ว ยสี่ ล งตั ว ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ป
อธิกสุรทิน ดังนัน้ ค.ศ. ๑๙๐๐ ไม่ถอื เป็นปอธิกสุรทิน
ในขณะที่ ค.ศ. ๒๐๐๐ ถือเป็นปอธิกสุรทิน การเติม
หรือไม่เติมวันในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นเรื่องของการ
ปรับเปลี่ยนเวลาของปฏิทินให้ตรงกับเวลาที่แท้จริง
เนื่ อ งจากระยะเวลาหนึ่ ง ปี มี จ� า นวนวั น ที่ แ ท้ จ ริ ง
ประมาณ ๓๖๕ กับอีกหนึ่งส่วนสี่วัน หรืออีกราวเกือบ
๖ ชั่วโมง
แรกเริ่มที่เดียวนั้นเดือนกุมภาพันธ์ก็มีจำนวน
วันเท่ากับเดือนอื่น ต่อมาถูกรุมกลั่นแกล้ง ทั้งเดือน
กรกฎาคมและเดือนสิงหาคมต่างมาเฉือนเอาวันจาก
เดือนนีไ้ ป อย่างไรก็ตาม นับได้วา่ กุมภาพันธ์เป็นเพียง
เดือนเดียวที่มีระยะเวลาตรงกับ “เดือน” หรือวัฏจักร
ของการเกิดข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์อย่างแท้จริง
ชาวบ้านไม่รู้จักความเป็นมาที่แท้จริงของการที่เดือน
กุมภาพันธ์มีจำนวนวันน้อยกว่าเดือนอื่น ๆ ทำให้
ในแต่ละท้องถิ่นเกิดตำนานเล่าขานหลายเรื่องด้วยกัน
เพื่อพยายามหาเหตุผลมาอธิบายความผิดปกตินี้
ชาวยุ โ รปมี นิ ท านพื้ น บ้ า นอยู่ เ รื่ อ งหนึ่ ง เล่ า ว่ า
เดือนมีนาคมแอบมาขโมยไปต่อเติมเดือนของตนเพื่อ
ให้ยิ่งใหญ่และยาวนานขึ้น ในสมัยโบราณนั้นทั้งสอง
เดือนมี ๒๙ วันเท่าเทียมกัน แต่เดือนมีนาคมต้องการ
มีจำนวนวันเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการลงโทษเหล่ามนุษย์ที่ดู
หมิน่ เดือนมีนาคมมากเกินไป เพราะชาวบ้านคิดว่าเมือ่
ก้าวพ้นวันที่ ๒๙ แล้ว ก็จะหลุดพ้นความทุกข์ทรมาน
ที่ได้รับในช่วงฤดูหนาวอันแสนเลวร้ายและยากลำบาก
ที่สุดของป เข้าสู่ความอบอุ่นและอุดมสมบูรณ์ของ
ช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ชาวแคว้นนอร์มองดีมีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งยัง
เป็นวัยหนุม่ เดือนกุมภาพันธ์ใช้ชวี ติ สำเริงสำราญเสเพล
และเป็นนักพนัน ถึงแม้ว่าจะเสียเงินเสียทองอยู่เป็น
นิตย์ก็ไม่คิดย่อท้อหมดหวัง ทรัพย์สมบัติต้องมลาย
หายไปในบ่อนจนสิ้นเนื้อประดาตัว ตัดสินใจเอาวัน
มาเป็นเครื่องเดิมพันในการพนันครั้งสำคัญกับเดือน
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มกราคมและมีนาคมผูเ้ ป็นสหาย หวังถอนทุนทีส่ ญ
ู เสีย
ไป ปรากฏว่าโชคชะตาไม่เข้าข้าง ดวงพนันไม่ขนึ้ เดือน
กุมภาพันธ์แพ้พนันอีกและต้องเสียวันหนึง่ ให้กบั เดือน
มกราคมและอีกวันหนึ่งให้กับเดือนมีนาคม ด้วยเหตุ
นี้เองทั้งสองเดือนจึงมีจำนวนวันจากเดิม ๓๐ วันมา
เป็น ๓๑ วัน ในขณะทีเ่ ดือนกุมภาพันธ์เหลือเพียง ๒๘
วั น อย่ า งไรก็ ต ามทุ ก สี่ ป เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ จ ะมี
วันเพิม่ ขึน้ มาเป็นทุนใหม่อกี หนึง่ วัน (E. MOZZANI.
1995. น. 741)
ความจริงแล้วการที่เดือนกุมภาพันธ์มีจำนวน
วันน้อยกว่าเดือนอื่นนั้น ประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้
อย่างชัดเจน ในปที่ ๔๔ ก่อนคริสต์ศักราช จูเลียส
ซีซาร์ทำการปฏิรปู ปฏิทนิ ให้เหมาะสมกับการหมุนเวียน
ของฤดูกาลซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอย่าง
มาก เพือ่ แสดงความขอบคุณและเป็นเกียรติ ชาวโรมัน
จึงเปลี่ยนชื่อเดือน quintilis (เดือนห้า) เป็น julius
พร้อมกันนั้นก็ได้ดึงวันจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีอยู่
๓๐ วันมาใส่เพิ่มเติมให้กับเดือนของจูเลียสซึ่งเดิมมี
อยู่เพียง ๓๐ วัน ต่อมาในปที่ ๘ หลังคริสต์ศักราช
ปฏิทินก็ต้องเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่อีกครั้ง เพื่อแสดง
ความขอบคุณจักรพรรดิออกุสตุสซึง่ สร้างประโยชน์ให้
กับบ้านเมือง สภาโรมันได้เปลี่ยนชื่อเดือน sextilis
(เดือนหกซึ่งมีอยู่ ๓๐ วัน) มาเป็น Augustus (เดือน
สิงหาคม) พร้อมกันนัน้ ก็ได้ดงึ เอาวันจากเดือนกุมภาพันธ์
มาเติมเข้าไปให้เป็น ๓๑ วันเพื่อไม่ให้น้อยหน้าเดือน
ของจูเลียส ซีซาร์ เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
จึ ง เป็ น สองเดื อ นที่ มี ๓๑ วั น ต่ อ เนื่ อ งกั น เดื อ น
กุมภาพันธ์ตอ้ งลดจำนวนวันลงอีกครัง้ จาก ๓๐ วัน
เหลือ ๒๙ วัน และเหลือ ๒๘ วันตามลำดับ
ชื่ อ เดื อ น février ในภาษาฝรั่ ง เศส หรื อ
February ในภาษาอั ง กฤษไม่ ไ ด้ มี ช่ื อ มาจากนาม
ของเทพเจ้าหรือบุคคลสำคัญเหมือนเดือนอื่น ๆ แต่
วิวัฒนาการมาจากคำว่า fabruarius ในภาษาละติน
ซึ่งสร้างมาจากคำว่า februum หมายถึง “การชำระ
ล้าง” ในช่วงเวลานี้ ชาวโรมันประกอบพิธีชำระล้างให้
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บริสุทธิ์เพื่อต้อนรับการเริ่มต้นปใหม่ในเดือนมีนาคม
(ซึ่งเป็นเดือนแรกของปก่อนการปฏิรูป) ชาวบ้านขจัด
ปดเปาสิ่งร้าย ๆ ให้หมดสิ้นไป เดือนนี้นับว่าเป็นเดือน
แห่ ง ความอั ป มงคล อุ ทิ ศ ให้ กั บ พิ ธี ก รรมเกี่ ย วกั บ
ความตาย ในจำนวน ๒๘ วัน มีวนั อัปมงคลถึง ๒๒ วัน
ชาวโรมันประกอบพิธกี รรมถวายเครือ่ งสักการะเทพเจ้า
แห่งปรโลก นอกจากนั้นยังจุดคบเพลิงเดินแห่ไปตาม
ท้องถนนเพื่อระลึกถึงเทพีซีรีสหรือพระแม่โพสพของ
ชาวโรมัน เพือ่ ระลึกถึงเหตุการณ์ตอนทีเ่ ทพีตอ้ งจุดคบ
เพลิงเดินดัน้ ด้นตามหาเทพีโพรเซอร์ฟน ผูเ้ ป็นพระธิดา
อั น เป็ น ที่ รั ก ซึ่ ง ถู ก เทพพลู โ ตหรื อ เทพแห่ ง ปรโลก
ลักพาตัวไป ชาวบ้านอ้อนวอนให้เทพีซีรีสประทาน
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ ห้ แ ก่ ผื น ดิ น เพื่ อ การเพาะปลู ก
ซึ่ ง ก� า ลั ง จะมาถึ ง ในไม่ ช้ า (A.F. LESACHER.
1992. น. 19) ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถอื เป็นช่วงเวลา
อัปมงคล วิหารเทพเจ้าต่าง ๆ จะปดประตูสนิทและ
ไม่ มี ก ารประกอบพิ ธี ส มรส ชาวบ้ า นหลี ก เลี่ ย งจั ด
พิธกี รรมมงคล เมือ่ คริสต์ศาสนาเข้ามาแทนทีค่ วามเชือ่
แบบเก่า ศาสนจักรมีคำสั่งให้ยกเลิกพิธีกรรมต่าง ๆ
ซึง่ ขัดกับหลักศาสนา และหันมาประกอบพิธกี รรมชำระ
ล้างตามแบบคริสต์ศาสนา แต่ยังคงเก็บพิธีกรรมถือ
ประทีปซึ่งพัฒนากลายมาเป็นเทียนในวันเสกเทียน
(La Chandeleur หรือ Candlemas) ซึ่งตรงกับวัน
ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ (A. ROSENSTIEHL. 1984. น. 7)
เดือนมีนาคม
เดื อ นมี น าคมเป็ น ช่ ว งเวลาป ด ท้ า ยฤดู ห นาว
อันแสนโหดร้ายและเริม่ ต้นฤดูใบไม้ผลิทแ่ี สนอ่อนหวาน
ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ ๒๕ มีนาคม ดังค�าพังเพยที่ว่า
«Mars arrive en lion et s’en va en mouton »
(มีนาคมมาเหมือนสิงห์ จากไปเหมือนแกะ)
เดือนมีนาคมในภาษาฝรั่งเศสคือ mars หรือ
March ในภาษาอังกฤษ มีชื่อเรียกตามปฏิทินดั้งเดิม
ว่า primus หรือเดือนแรก เนื่องจากเป็นเดือนเริ่มต้น
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วารสารสมาคมครูภาษาฝรัง่ เศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ฉบับที่ ๑๓๔ ปท่ี ๔๐ เล่ม ๒ (ก.ค.–ธ.ค. ๒๕๖๐)

ของป ต่อมาในสมัยของนูมา ปอมปลิอุส ก็ได้เปลี่ยน
ชื่อมาเป็น martitus อุทิศถวายเทพมาร์สซึ่งเชื่อกันว่า
เป็นบิดาของฝาแฝดโรมูลุสและเรมุสผู้ก่อตั้งกรุงโรม
เทพมาร์สถือเป็นเทพเจ้าสำคัญอย่างยิ่งของชาวโรมัน
เป็ น เพี ย งเทพองค์ เ ดี ย วที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น
ทั้งชื่อวันและชื่อเดือน เนื่องจากเป็นเทพแห่งสงคราม
เดือนมีนาคมจึงถือเป็นช่วงเวลาแห่งการรณรงค์ทาง
ทหาร นักบวชนำเอาอาวุธออกมาใช้ประกอบพิธีกรรม
นอกจากนัน้ ยังเป็นเดือนของการเริม่ ต้นของการเกษตร
เทพมาร์สคอยทำหน้าที่พิทักษ์แผ่นดินให้รอดพ้นจาก
ไพรีและภัยจากธรรมชาติ ครั้นถึงสมัยของจูเลียส
ซีซาร์ มีการปฏิรูปปฏิทินครั้งใหญ่เพื่อให้เวลาตรงกับ
การหมุนเวียนของฤดูกาลและถือโอกาสปรับเปลี่ยน
เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเคยเป็นสอง
เดือนสุดท้ายของปให้มาเป็นเดือนแรกและเดือนทีส่ อง
แทน ดังนัน้ เดือนมีนาคมจึงต้องขยับเลือ่ นไปเป็นเดือน
ที่สามแทน
หลังจากเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารจูเลียส ซีซาร์
สภาโรมันได้ออกพระราชบัญญัติให้ถือว่าวันที่ ๑๕
มีนาคม เป็นวันแห่งความโชคร้าย โดยทัว่ ไปแล้วชาวโรมัน
นิยมใช้ดินสอพองทำเครื่องหมายบอกวันมงคลและ
ใช้ถ่านดำทำเครื่องหมายบอกวันอัปมงคล ทำให้เกิด
ส�านวนในภาษาฝรั่งเศสว่า « marquer un jour
d’une pierre blanche ou d’une pierre noire »

(ใช้หินขาวหรือหินดำทำเครื่องหมายในวัน)
เดือนเมษายน
เริม่ แรก ชาวโรมันใช้หมายเลขธรรมดาเรียกชือ่
เดือนซึ่งง่ายต่อการจดจำ เดือนเมษายนเป็นลำดับที่
สองจึงเรียกว่า secondus (เดือนสอง) ต่อมาได้
เปลีย่ นชือ่ มาเป็น aprilis ในสมัยของนูมา ปอมปลอิ สุ
ก่อนทีจ่ ะเลือ่ นมาเป็นเดือนทีส่ ใี่ นสมัยของจูเลียส ซีซาร์
ชื่อเดือนนี้มีที่มาไม่เป็นที่แน่ชัดนัก บ้างก็สันนิษฐานว่า
น่าจะมาจากคำกริยา aprire (เปด) เพราะเป็นเดือนที่
เปดไปสู่ฤดูใบไม้ผลิ แต่บ้างเชื่อว่าน่าจะมาจากคำว่า
aperta ซึ่งเป็นรูปเขีย นแบบหนึ่ ง ของเทพอพอลโล

ซึ่งเป็นสุริยเทพ เพราะดวงอาทิตย์กลับคืนมาให้ความ
อบอุน่ อีกครัง้ หลังช่วงเวลาหนาวเหน็บอันแสนยาวนาน
ของเหมันตฤดู
วันปใหม่ของชาวฝรัง่ เศสย้ายไปย้ายมาอยูห่ ลาย
ครั้ง ในสมัยราชวงศ์เมโรแว็งเฌียง (Mérovingien)
กำหนดให้เป็นวันที่ ๑ มีนาคม ต่อมาในสมัยราชวงศ์
กาโรแล็งเฌียง (Carolingien) พระเจ้าชาร์เลอมาญ
เปลี่ยนมาเป็นวันที่ ๒๕ ธันวาคมหรือวันคริสต์มาส
ถัดมาในสมัยราชวงศ์กาเปเซียง (Capétien) ก็ได้ขยับ
ไปเป็นวันที่ ๒๕ มีนาคม (E. MOZZANI. 1992.
น. 58) ในป ค.ศ. ๑๕๖๔ พระเจ้าชาร์ลที่ ๙ ทรงย้าย
วันขึน้ ปใหม่ให้มาเป็นวันที่ ๑ มกราคม ตามปฏิทนิ ของ
จูเลียส ซีซาร์ หลังจากนั้นเป็นต้นมา วันที่ ๑ เมษายน
จึงได้กลายเป็น “วันปใหม่หลอก” เพราะการแลกเปลีย่ น
ของขวั ญ กิ น เวลาหนึ่ ง สั ป ดาห์ ห รื อ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๕
มีนาคมถึงวันที่ ๑ เมษายน มีการแกล้งให้ของขวัญ
หรือคำอวยพรกันหลอก ๆ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนในทีส่ ดุ กลายมาเป็นเทศกาล poisson d’avril หรือ
มัจฉาเมษายน การทีม่ ปี ลาเข้ามาเกีย่ วข้องด้วยนัน้ เป็น
เพราะว่าเดือนนี้ตรงกับช่วงครึ่งหลังของราศีมีนหรือ
ราศีปลา แต่บา้ งก็ให้ขอ้ สังเกตว่าเทศกาลนีน้ า่ จะมีทมี่ า
จากเหตุผลอื่นมากกว่า เพราะวันขึ้นปใหม่ไม่เคยตรง
กับวันที่ ๑ เมษายน การหยอกล้อกันเล่นเกิดขึน้ ในหมู่
ชาวประมงซึ่ งไม่สามารถออกเรือหาปลาได้
ในวันนี้อันเนื่องมาจากเป็นฤดูวางไข่ของปลา เพื่อ
หยอกเย้าชาวประมงน้ำจืดซึง่ ไม่สามารถออกหาปลาได้
จึ ง ได้ ส่ ง ปลาเฮอร์ ริ ง ซึ่ ง เป็ น ปลาน้ำ เค็ ม ไปให้ แ ทน
อย่างไรก็ตาม หลักฐานบางอย่างทำให้เชื่อว่าสำนวน
และการล้อเล่นนี้น่าจะมีมาก่อนหน้านั้นนานแล้ว อาจ
ย้อนอดีตไปถึงยุคกรีกโบราณ ชาวบ้านจัดงานเฉลิม
ฉลองเทพหรรษาและทำพิธบี ชู าเทพีซบิ ลิ ซี งึ่ ภายหลังเท
พีอโฟรไดตี เทพีแห่งความรักเข้ามาแทนที่ พระนางถือ
กำเนิดจากฟองทะเลและเป็นเทพีพิทักษ์เหล่ามัจฉา
(A.F. LESACHER. 1992. น. 35) ภาษาอังกฤษ
เรียกเทศกาลนีว้ า่ April Fools’day และเรียกผูท้ ถี่ กู
แกล้งในวันนีว้ า่ Aprilfool ซึง่ ไม่ได้มอี ะไรข้องแวะกับ
ปลาเลยแม้แต่น้อย
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เดือนพฤษภาคม
ตอนแรกเดือนพฤษภาคมจัดอยูใ่ นลำดับทีส่ าม
ของป มีชื่อเรียกว่า tertitus ต่อมาในสมัยของนูมา
ปอมปลอิ สุ เดือนนีม้ ชี อื่ เรียกใหม่วา่ maius หรือเดือน
ของเทพีเมยา เมื่อเกิดการปฏิรูปของจูเลียส ซีซาร์
เดือนพฤษภาคมจึงได้ขยับกลายมาเป็นเดือนห้า
คำว่า mai ในภาษาฝรัง่ เศสและ May ในภาษา
อังกฤษมีที่มาจากภาษาละติน ได้ชื่อมาจากเทพีเมยา
(Maia) หนึ่งในกลุ่มดาวลูกไก่ซึ่งเป็นมารดาของเทพ
เมอร์ควิ รี แต่บางตำรากล่าวว่าเทพีเมยาซึง่ เป็นทีม่ าของ
ชื่อเดือนนี้เป็นเทพีพื้นเมืองแต่ดั้งเดิม มีเชื้อสายโรมัน
แท้จริง เป็นตัวแทนแห่งพลังธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิ
น่าเสียดายที่ไม่มีตำนานเล่าขานความเป็นมาที่ชัดเจน
ชาวบ้านได้ลืมเลือนไปหมด ภายหลังเมื่อชาวโรมันรับ
เอาเทพเจ้ า ของชาวกรีกเข้ามา จึง เกิดความสับสน
ระหว่างเทพีทั้งสองและกลมกลืนกลายเป็นเทพีองค์
เดียวกันในที่สุด ภายหลังเมื่อคริสต์ศาสนาเข้ามามี
อิทธิพลในอาณาจักรโรมัน เดือนนี้จึงเปลี่ยนมาอุทิศ
ถวายพระแม่มารี เพราะมีชื่อใกล้เคียงกัน Le mois
de Marie ก็คือ Le mois de mai
เดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิ
อากาศเริ่มสดใสเบิกบาน เมื่อถึงวันที่หนึ่งของเดือน
พฤษภาคม ชาวโรมันจะพากันปลูกไม้ดอกเพือ่ เป็นการ
สักการะเทพีฟลอรา เทพีแห่งพันธุไ์ ม้ และจัดงานเฉลิม
ฉลองสักการะเทพีเมยา เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ อย่างไรก็ตามชาวโรมันกลับถือว่าเป็น
เดือนแห่งความอัปมงคลถ้าจะจัดพิธีสมรส (J.–M.
PELT. 1988, น. 142) หากจะหาเหตุผลกันจริง ๆ
แล้ว การห้ามแต่งงานน่าจะมาจากการคำนวณการ
ปฏิสนธิและระยะเวลาในการตั้งครรภ์ ทารกจะคลอด
ราวต้นปถดั ไปซึง่ เป็นช่วงเวลาของคาร์นวิ ลั หรือเทศกาล
แห่งความบ้าคลั่ง จะเห็นได้ว่าการวางแผนครอบครัว
มี ม า ตั้ ง แ ต่ ส มั ย โ บ ร า ณ แ ล้ ว แ ต่ ป ร า ก ฏ ใ น
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รูปแบบของความเชื่อทางศาสนาซึ่งจะมีลักษณะของ
ความศักดิส์ ทิ ธิเ์ ข้ามาเกีย่ วข้องและทำให้ชาวบ้านปฏิบตั ิ
ตามได้งา่ ย โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลอันยุง่ ยาก
และซับซ้อน
เดือนมิถุนายน
เดื อ นมิ ถุ น ายนมี ชื่ อ เดิ ม ในภาษาละติ น คื อ
quartilis หรือเดือนสี่ (ตามลำดับเดิม) ก่อนที่จะ
เปลี่ยนมาเป็น junius และมีวิวัฒนาการอันยาวนาน
จนกลายมาเป็น juin ในภาษาฝรั่งเศสและ June ใน
ภาษาอั ง กฤษ ประวั ติ ค วามเป็ น มาของชื่ อ เดื อ น
มิถนุ ายนยังเป็นทีเ่ คลือบแคลงอยูม่ าก ตำราหลายเล่ม
อธิ บ ายว่ า เดื อ นนี้ อุ ทิ ศ ถวายเทพี จู โ น มหาเทวี แ ห่ ง
สวรรค์ จึงเป็นที่มาของชื่อเดือน แต่ตำราบางเล่มกลับ
โยงชื่ อ เดื อ นนี้ เ ข้ า กั บ บุ ค คลในประวั ติ ศ าสตร์ โ รมั น
จูนิอุส บรูตุส (Junius Brutus) วีรบุรุษผู้สถาปนา
สาธารณรัฐโรมัน (J.–M. PELT. 1988, 19 และ A.F.
LESACHER. 1992, น. 51) บางทฤษฎีกล่าวว่าน่า
จะมาจากคำว่า iuniores (หรือ junior) ซึ่งต่อท้าย
maiores (หรือ major–เดือนพฤษภาคม) ทั้งสอง
เดือนอุทิศให้กับวัยหนุ่มสาวและวัยชราตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ในพจนานุกรม Le Petit Robert เขียน
ไว้ว่าชื่อเดือนนี้มาจากภาษาละติน Junius (mensis)
« (mois) de Junius Brutus » แต่ใน Le Petit
Robert des noms propres ซึ่ ง เป็ น หนั ง สื อ ใน
ชุดเดียวกันกลับเขียนในหัวเรื่อง Junon ว่า Le mois
de juin (Junius) lui était consacré. (เดือน
มิถุนายน–Junius–อุทิศถวายพระนาง) อาจพิจารณา
ได้ว่าชื่อเดือนและการอุทิศถวายเทพเจ้าไม่จำเป็นต้อง
สัมพันธ์กันเสมอไป
เดือนมิถนุ ายนเป็นช่วงเวลาเริม่ ต้นฤดูรอ้ น เวลา
กลางวัน เริ่ม มีระยะเวลายาวนานกว่า เวลากลางคืน
วันทีย่ าวนานทีส่ ดุ หรือเรียกกันว่าครีษมายัน (solstice
d’été) ตรงกับวันที่ ๒๑ หรือ ๒๒ มิถุนายน เมื่อ
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วารสารสมาคมครูภาษาฝรัง่ เศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ฉบับที่ ๑๓๔ ปท่ี ๔๐ เล่ม ๒ (ก.ค.–ธ.ค. ๒๕๖๐)

ดวงอาทิตย์ “โคจร” ไปถึงตำแหน่งสูงสุดทางเหนือ
ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อน ประเทศฝรั่งเศสรวมถึง
ประเทศอื่น ๆ ในแถบยุโรปจัดให้มีงานเฉลิมฉลอง
ต้อนรับอากาศอันสดใสด้วยเสียงดนตรี (Fête de la
musique)

เดือนกรกฎาคม
ถึ ง แม้ ช าวโรมั น อุ ทิ ศ เดื อ นนี้ ถ วายจอมเทพ
จูปเตอร์ แต่กลับไม่ได้ใช้นามของเทพมาตั้งเป็นชื่อ
เดือน ชื่อเดือนกรกฎาคมซึ่งใช้กันอยู่ในภาษาฝรั่งเศส
juillet และในภาษาอังกฤษ July รวมทัง้ ภาษาตะวันตก
อีกหลาย ๆ ภาษานัน้ มีทมี่ าจาก julius ในภาษาละติน
เดือนนีม้ ไิ ด้มาจากนามของเทพเจ้า แต่เป็นจูเลียส ซีซาร์
ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลสำ คั ญ อย่างยิ่ง ในประวัติศาสตร์ของ
ชาวโรมัน แต่เดิมเดือนนี้มีชื่อว่า quintilis หมายถึง
เดือนห้า ซึง่ มีจำนวนวันเพียง ๓๐ วัน ตามปฏิทนิ ดัง้ เดิม
หลังจากที่นำเอาเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์
มาเพิม่ ต่อท้ายปในสมัยของนูมา ปอมปลอิ สุ และจูเลียส
ซีซาร์ได้ขยับให้สองเดือนนีเ้ ป็นเดือนเริม่ ต้นของปทำให้
quintilis กลายเป็นเดือนลำดับที่เจ็ด เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติยศของจูเลียส ซีซาร์ ชาวโรมันจึงได้เปลีย่ น
ชื่อเดือนเสียใหม่เป็น julius หรือเดือนของจูเลียส
พร้อมทั้งได้เติมวันเข้ามาอีก ๑ วัน โดยดึงเอามาจาก
เดือนกุมภาพันธ์
จูเลียส ซีซาร์เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ จึงไม่ใช่เรื่อง
น่าแปลกที่นิยมตั้งชื่อบุตรหลานตาม ในภาษาฝรั่งเศส
Jules ใช้เป็นคำสแลง หมายถึงผูช้ าย (homme) หรือ
สามี คนรักหรือชู้รัก แต่ที่ตกต่ำมากที่สุดก็คือคำนี้
ยังหมายถึงกระโถน คำคุณศัพท์เกีย่ วกับจูเลียส ซีซาร์
คือ julien(ne) เช่น calendrier julien หรือปฏิทิน
ซึง่ จูเลียสทำการปฏิรปู ซึง่ ยังใช้กนั อยูใ่ นหมูค่ ริสต์ศาสนิกชน
นิกายออร์ทอดอกซ์ คำพูดหลาย ๆ ประโยคของจูเลียส
ซีซาร์ยังคงเป็นที่จดจำและยังนำกลับมาใช้ เหตุการณ์
ตอนหนึ่งยังเป็นที่มาของสำนวนถึงสองสำนวน ตอนที่
เขายกกองทัพข้ามแม่น้ำรูบิคอนซึ่งถือเป็นการละเมิด

กฎมณเฑียรบาลและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
เขาบุกเข้ายึดกรุงโรมสำเร็จและได้รบั เลือกให้เป็นกงสุล
ผู้มีอำนาจเต็ม ระหว่างที่กำลังข้ามแม่น้ำ เขาได้กล่าว
ขึ้นว่าลูกเตาได้ทอดไปแล้ว (Alea jacta est – Le
dé est jeté) การทอดลูกเตาก่อให้เกิดความเร้าใจ
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมด สำนวนนี้จึงหมายถึง
การตัดสินใจทำสิ่งใดลงไปแล้วไม่อาจหวนกลับได้อีก
คำว่า alea (ลูกเตา) ยังหมายถึงโชคชะตา ต่อมาภาษา
ละตินหันมาใช้คำว่า datum (สิ่งที่ให้มา) ซึ่งให้กำเนิด
คำภาษาฝรัง่ เศสว่า dé (ลูกเตา) นอกจากนัน้ แล้ว alea
ยังเป็นต้นกำเนิดของคำนาม aléa (ความเสี่ยง) และ
คำคุณศัพท์ aléatoire (ไม่แน่นอน แล้วแต่ดวง) (A.
LIBRO. 1999, น. 28–29 และสำนวน franchir
ี วามหมายในทำนองเดียวกัน ตัดสิน
le Rubicon ก็มค
ใจเด็ดขาดซึ่งไม่อาจถอยหลังกลับลำได้อีก กระโจน
ไปข้างหน้าอย่างห้าวหาญ (S. WEIL et al. 1981,
น. 170) เมื่อจูเลียสมีชัยเหนือดินแดนเอเชียไมเนอร์
และกล่าวปราศรัยต่อสภาสูงว่า Veni, Vidi, Vici
(ข้าได้มา ข้าได้เห็น ข้าได้ชยั ) เป็นคำพูดทีร่ จู้ กั กันอย่าง
แพร่หลาย ปจจุบนั หมายถึงความสำเร็จทีไ่ ด้มาโดยง่าย
และรวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากมาย อาจกล่าว
ตอนที่สามารถแก้ไขปญหายุ่งยากให้ลุล่วงไปได้ทั้ง ๆ
ที่ ไ ม่ น่ า จะแก้ ไ ขได้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ
มีชัยในความรัก สามารถเกี้ยวบุคคลซึ่งขึ้นชื่อว่ายากที่
จะเอาชนะใจได้ (S. WEIL et al. 1981, น. 170)
โดยมากใช้กล่าวล้อเล่น ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
เมื่อกองทัพนาซีบุกยึดประเทศฝรั่งเศส ทำให้รัฐบาล
ภายใต้การนำของนายพลเปแต็ง (Pétain) ต้องล่าถอย
ไปตั้งหลักที่เมืองวิชี (Vichy) เกิดเป็นสำนวนล้อว่า
Veni, Vidi, Vichy (A. LIBRO. 1999,
น. 292) นอกจากนั้นแล้วยังมีอีกหลายสำนวน เช่น

เขาจำเป็นต้องขับไล่ภรรยาคนหนึ่งทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็น
ผูบ้ ริสทุ ธิ์ La femme de César ne doit même pas
être soupçonnée. หมายถึงบุคคลสำคัญหรือสถาบัน
ต่าง ๆ จะมีข้อครหาให้เป็นที่ติฉินนินทาไม่ได้เป็น
อันขาด ถึงแม้วา่ จะเป็นเพียงข้อสงสัยซึง่ มิได้มหี ลักฐาน
แน่ชัด แม้แต่คำพูดสุดท้ายก่อนสิ้นลม ก็ยังคงเป็นที่
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จดจำ Tu quoque, ﬁli. (เจ้าก็เอากับเขาด้วยเหมือน
กันเหรอ ไอ้ลูกชาย) เมื่อเขาเห็น Marcus Junius
Brutus ซึ่งเขารักประดุจลูกในไส้ ร่วมใช้มีดจ้วงแทง
เขาพร้อมกับคนอืน่ ๆ ในเหตุการณ์ลอบสังหาร สำนวน
นี้แสดงถึงการกระทำอันต่ำช้าที่บุตรกระทำต่อผู้เป็น
บิดา ภายหลังบรูตุสก็ต้องชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้ เมื่อ
ออคเทเวียนซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของจูเลียส ซีซาร์ (ดู
เดือนสิงหาคม) ยึดอำนาจได้สำเร็จ สัง่ ให้ตดั ศีรษะของ
เขาและนำมาโยนลงหน้ารูปปนจูเลียส ซีซาร์เป็นการ
เซ่นสังเวย
เดือนสิงหาคม
เดือนสิงหาคมอุทิศถวายเทพีซีรีส (Cérès)
หรือพระแม่โพสพของชาวโรมัน ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า
céréal ในภาษาฝรั่งเศสหรือ cereal ในภาษาอังกฤษ
เดื อ นสิ ง หาคมเป็ น ฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย วพื ช ผลทาง
การเกษตรดังคำกล่าวที่ว่า Quiconque en août
dormira sur le midi s’en repentira. หากมัวนอน
หลั บ ในเดื อ นสิ ง หาคมจะต้ อ งเสี ย ใจ (ที่ ไ ม่ รี บ เร่ ง
ออกไปทำงานในท้องทุ่งให้เสร็จ) (E. MOZZANI.
1995, น. 92)
อย่างไรก็ตาม เดือนนี้มิได้ใช้นามของเทพีมา
ตั้งชื่อ แต่เดิมเดือนนี้มีชื่อว่า sextilis เดือนหก (ซึ่ง
มี ๓๐ วัน) ก่อนที่จะขยับมาเป็นเดือนแปดหลังการ
ปฏิรปู ต่อมาภายหลังสภาโรมันมีมติเห็นพ้องให้เปลีย่ น
ชื่ อ เดื อ นมาเป็ น augustus เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่
ออกุสตุสจักรพรรดิพระองค์แรก พร้อมกันนีย้ งั ได้เติม
วันเข้าไปอีกหนึ่งวันโดยตัดมาจากเดือนกุมภาพันธ์
ทำให้เดือนนี้มี ๓๑ วัน เท่ากับเดือนกรกฎาคม เป็น
สองเดือนที่มี ๓๑ วันติดต่อกัน ในภาษาฝรั่งเศสเรียก
เดือนนี้ว่า août ซึ่งได้พัฒนาไปจากเดิมอย่างมาก ใน
ขณะที่ August ในภาษาอังกฤษยังคงเค้าเดิมไว้ได้
ใกล้เคียง เดือนนี้เป็นช่วงเวลาของการพักร้อนของ
ชาวฝรั่งเศส ดังนั้นจึงเกิดเป็นคำนาม aoûtien (ne)
หรือผู้ที่ลาพักร้อนเดือนสิงหาคม
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ออกุสตุสมีนามเดิมว่าออคเทเวียน (Octavian
หรือ Octave ในภาษาฝรั่งเศส) แม่ของเขาเป็นหลาน
น้าของจูเลียส ซีซาร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือยายของเขา
เป็นพี่สาวของจูเลียส ซีซาร์ ออคเทเวียนเป็นเด็กที่มี
ความเฉลียวฉลาด ทำให้จูเลียสเอ็นดูเป็นอย่างมาก
และรับเป็นบุตรบุญธรรม หลังเหตุการณ์ลอบสังหาร
จูเลียส ซีซาร์ กรุงโรมต้องเผชิญกับความระส่ำระสาย
และเกิดสงครามกลางเมือง หลายฝายแย่งชิงอำนาจ
จนท้ า ยที่ สุ ด ออคเทเวี ย นได้ ชั ย ชนะและกุ ม อำ นาจ
เบ็ดเสร็จไว้ท้ังหมด เขาได้สร้างประโยชน์ให้กับชาว
โรมันอย่างมากมาย สภาโรมันมอบยศ Augustus ให้
กับเขา โดยปกติแล้วชื่อเรียกนี้จะใช้กับเหล่าเทพเจ้า
เท่านั้น เพราะหมายถึงศักดิ์สิทธิ์หรือผู้สมควรได้รับ
การสักการะ ตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองที่ได้รับคือ
Imperator ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า emperor หรือ
empereur ในภาษาฝรั่งเศส ในช่วงบั้นปลายชีวิต เขา
เป็นผู้นำชราที่ประชาชนเคารพรักอย่างถ้วนหน้าและ
ได้รับสมัญญานามว่า pater patriea (บิดาแห่งชาติ)
นับว่าเป็นเกียรติสงู สุดอย่างทีไ่ ม่เคยมีผนู้ ำคนใดได้รบั
มาก่อน
เดือนกันยายน
เดือนนี้อุทิศถวายเทพวัลแคน แต่มิได้นำมาใช้
ตั้งเป็นชื่อเดือน เทพองค์นี้เป็นเทพแห่งการช่าง มีถิ่น
พำนักอยู่ที่ปล่องภูเขาไฟเอ็ทนาบนเกาะซิซิลี เป็นที่มา
ของคำนามว่า un volcan รวมถึงคำแยกย่อยอื่น ๆ
เช่น volcanique, volcanisme, volcanologie,
volcanologue

เดือนกันยายนในภาษาอังกฤษยังคงรูปเขียน
เหมือนในภาษาละตินคือ September ในขณะทีภ่ าษา
ฝรัง่ เศสเปลีย่ นแปลงไปเล็กน้อย septembre หมายถึง
เดือนเจ็ดโดยนับตามแบบปฏิทินเริ่มแรก และเปลี่ยน
มาเป็นเดือนในลำดับที่เก้าหลังการปฏิรูป แต่มิได้
ปรับเปลีย่ นชือ่ ให้ตรงลำดับใหม่ ความจริงแล้ว ในสมัย
ของจักรพรรดิทิเบริอุส (Tiberius หรือ Tibère ใน
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ภาษาฝรัง่ เศส) ก็ได้รบั เกียรติสงู สุดเช่นเดียวกับออกุส
ตุส สภาโรมันเสนอตำแหน่ง Imperator และให้นำ
นามมาตัง้ เป็นชือ่ เดือนแทน September แต่พระองค์
กลับปฏิเสธ เพราะไม่หลงติดกับบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็น
สิง่ สมมติไร้สาระและหาประโยชน์มไิ ด้ เป็นเพียงเปลือก
นอกไร้แก่นสาร ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิโดมิเชียน
(Domitanus หรือ Domitien ในภาษาฝรั่งเศส) มี
อุปนิสยั ทะเยอทะยาน เหลิงอำนาจ สัง่ ให้บรรดาขุนนาง
และชาวบ้านขานพระนามว่าเทพหรือพระเจ้า พยายาม
บี บ ให้ ส ภาสู ง ออกพระราชบั ญ ญั ติ เ ปลี่ ย นชื่ อ เดื อ น
ถึงสองเดือน หลังจากที่รบชนะและขยายอาณาเขต
เข้าไปในดินแดนอังกฤษและเยอรมัน พระองค์ได้รับ
สมญาว่า Germanicus และสั่งให้เปลี่ยนชื่อเดือน
September และ October เป็น Germanicus และ
Domitien ตามลำดับ เพราะได้รับชัยชนะในเดือน
กันยายน ส่วนตุลาคมเป็นเดือนสมภพ การเปลีย่ นแปลง
เป็นอันต้องยกเลิกในทันทีทขี่ า่ วการลอบปลงพระชนม์
แพร่กระจายออกไป พฤติกรรมความเหี้ยมโหดสร้าง
ความไม่พอใจให้กบั เหล่าขุนนาง พระนามทีจ่ ารึกเอาไว้
ตามสถานที่ต่าง ๆ ถูกลบทิ้งจนหมดสิ้น ไม่ต้องการ
ให้เป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานมีไว้ให้
ชนรุ่นหลังระลึกถึงคุณงามความดีเท่านั้น
เดือนนี้เป็นเดือนที่เริ่มลงท้ายด้วย R ซึ่งชาว
ฝรั่งเศสถือเป็นธรรมเนียมการรับประทานหอยนางรม
เนื่องจากอากาศเริ่มคลายความร้อน ช่วยรับประกัน
ความสดของหอยนางรม บ้างก็ว่าธรรมเนียมปฏิบัตินี้
เกิดจากการที่คำว่า huître (หอยนางรม) แยกได้เป็น
huit R (8 R) ในหนึ่ ง ป มี อ ยู่ แ ปดเดื อ นที่ นิ ย ม
รับประทานหอยนางรม ในขณะทีอ่ กี สีเ่ ดือนทีเ่ หลือควร
งดเว้น ได้แก่ mai, juin, juillet, août อันเนื่อง
มาจากลักษณะอากาศซึ่งค่อนข้างร้อน

เดือนตุลาคม
เดือน octobre ในภาษาฝรัง่ เศสหรือ October
ในภาษาอังกฤษยังคงรักษารูปเขียนใกล้เคียงกับภาษา
ละติน october ซึ่งหมายถึงเดือนแปด ก่อนที่จะ
กลายมาเป็นเดือนสิบหลังการปฏิรูป เดือนนี้เคยเกือบ
เปลี่ยนชื่อมาเป็น lavius ตามชื่อพระมารดาของ
จักรพรรดิทิเบริอุส พร้อมกับเดือน september ซึ่ง
เกือบเปลี่ยนชื่อเป็นเดือน tiberius และในสมัยของ
จักรพรรดิโดมิเชียนก็เคยเปลี่ยนชื่อเป็น domitien
แต่กม็ เี หตุให้ตอ้ งยกเลิกไปเสียก่อน (ดูเดือนกันยายน)
ชาวโรมันอุทิศถวายเทพีมิเนอร์วาซึ่งเป็นเทพี
ที่ สำ คั ญ อย่ า งมากองค์ ห นึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในสามเทพี
พรหมจรรย์ซงึ่ ชาวโรมันอุทศิ สามเดือนสุดท้ายให้ และ
ยั ง ได้ จั ด งานเฉลิ ม ฉลองเทพบั ค คั ส หรื อ เมรั ย เทพ
เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ชาวไร่เก็บเกี่ยว
องุ่นซึ่งบ่มความร้อนจนสุกพร้อมนำไปหมักเป็นเหล้า
องุ่นชั้นเลิศ ชาวบ้านซึ่งเหนื่อยล้าจากงานในท้องไร่
ร่วมกันจัดงานสมโภชขอบคุณเทพเจ้าผูใ้ ห้การอุปถัมภ์
คุ้มครอง
เดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤศจิกายนในภาษาฝรัง่ เศสคือ novembre ภาษาอังกฤษใช้ November มาจากภาษาละติน
November ซึ่งหมายถึงเดือนเก้า แต่นับเป็นเดือน
ลำดับที่สิบเอ็ดในปฏิทินปจจุบัน เพราะมิได้มีการปรับ
เปลีย่ นชือ่ ให้เหมาะสมกับลำดับทีแ่ ท้จริงหลังการปฏิรปู
ครั้งใหญ่ในสมัยของจูเลียส ซีซาร์ และไม่เคยมีบุคคล
สำคัญในประวัตศิ าสตร์ได้รบั เกียรติให้นำชือ่ มาตัง้ แทน
เดือนนี้
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ชาวโรมันอุทิศถวายเทพีไดอานา แต่ก็มิได้มี
ความคิดที่จะนำนามของเทพีมาตั้งเป็นชื่อเดือน เทพี
องค์นี้เป็นหนึ่งในสามเทพีท่ีถือครองพรหมจรรย์ซึ่ง
ชาวโรมันให้ความเคารพนับถืออย่างมากและได้อุทิศ
เดือนต่าง ๆ ถวายตามลำดับ เดือนตุลาคมอุทิศถวาย
เทพีมเิ นอร์วา เดือนพฤศจิกายนอุทศิ ถวายเทพีไดอานา
และเดือนธันวาคมอุทิศถวายเทพีเวสตา
เดือนธันวาคม
เดือนธันวาคมในภาษาฝรัง่ เศสคือ décembre
หรือ December ในภาษาอังกฤษซึง่ ก็ตรงกับรูปเขียน
ในภาษาละติน ซึ่งหมายถึงเดือนสิบ ก่อนที่จะกลาย
เป็ น เดื อ นสิ บ สองหลั ง จากย้ า ยเดื อ นมกราคมและ
เดือนกุมภาพันธ์ไปไว้ต้นปแทนเดือนมีนาคม เดือน
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเป็นเพียงสองเดือนทีไ่ ม่
เคยเปลี่ยนชื่อเป็นอื่นเลย ยังคงรักษาชื่อดั้งเดิมตั้งแต่
เริ่มแรกมีปฏิทิน
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ชาวโรมันอุทิศเดือนนี้ถวายเทพีเวสตาหรือเทพี
แห่งเตาไฟซึง่ มีบทบาทสำคัญในชีวติ ประจำวันของชาว
บ้านอย่างมาก บทสวดมนต์ทุกบทต้องเริ่มต้นอัญเชิญ
เทพเจนัสเป็นปฐมบท แต่ตอ้ งปดท้ายด้วยการอัญเชิญ
เทพีเวสตาเป็นปจฉิมบทเสมอ เทพีเวสตาไม่มีรูปปน
เป็นตัวแทนให้สักการะเหมือนเทพองค์อื่น ๆ ภายใน
วิ ห ารมี เ พี ย งเปลวอั ค คี เ ป็ น ตั ว แทนอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทุกเมืองของอาณาจักรโรมันต้องมีเตาไฟสาธารณะ
ขนาดใหญ่ซงึ่ มีเปลวไฟลุกไหม้ตลอดเวลาไม่มวี นั มอด
ดับ เมือ่ ชาวโรมันยกทัพไปตีเมืองใดได้ ก็จะนำเอาถ่าน
ติดไฟแดง ๆ จากเตาไฟศักดิ์สิทธิ์ในเมืองของตนไป
พร้อมกันด้วยเพื่อใช้ก่อไฟที่เตาศักดิ์สิทธิ์ในเมืองใหม่
แห่งนั้น อันหมายถึงนำรากเหง้าของตนติดตัวไปด้วย
ทุกหนทุกแห่ง
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