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เรื่อง ประเพณีสงกรานต จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

        ในวรรณกรรมทุงมหาราช ของครูมาลัย ชูพินิจ ไดกลาวถึง ประเพณีสงกรานต ของกําแพงเพชรหลายตอน

เชน กลิ่นไอของมหาสงกรานต ยังลองลอยอยูในอวกาศ และกลิ่นแป งหอมของกระแจะจันทน ที่บรรดาลูกหลาน

ประพรมในวันรดน้ําอวยพรยังติดอยูที่เสื้อผา

        การประพรมกันดวยกระแจะจันทน เมื่อไปอาบน้ําผูใหญและรดน้ํากันเอง นับวานุมนวล และแสดงถึงความ

เขาใจและเคารพในวัฒนธรรมของตนเอง

        ในตอนบายวันสุดทายของสงกรานต สุดใจยังสวมกําไลขอเทา ๑๖ ปี แตเปลงปลัง่เหมือนสาวใหญ เปียก

ปอนไปทัง้ตัวดวยเลนสาดน้ํากัน หน าตายังขะมุกขะมอมดวยดินหมอ จากการมอมตะลุมบอน ฉวยขันลงหินและ

สบูลงไปที่ตีนทาหน าบาน เรงรีบอาบน้ํา เพื่อ กลับขึ้นมาแตงตัวใหมใหทันไปเขาวงชวงชัยในตอนเย็น

        หนมุสาว เลนมอมหน ากนัดวยดนิหมอ เลนกนัแบบตะลมุบอน ดนิหมอผสมน้ํามนัมะพราว ลางออกยากมาก

แตสนุกสนานกัน ตอนเย็นจะไปเลนชวงชัย กันที่ กลางหาดทราย แสดงถึงการ เมื่อสนุกกันเองเมื่อไมมีผูใหญอยู

ดวย จะเลนกันอยางสนุกสนานแตสุภาพไมเอาเปรียบสุภาพสตรี
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        ในคืนนัน้เอง สุดใจพบเขาอีกขณะที่เขาทรงแมศรี อยูที่ลานบานผูใหญพูน ทามกลางเสียงตีเกราะเคาะไม

ทามกลางแสงไตที่สวางเรือง และเสียงกระทุงของพวกลูกคูของหนุมสาว แกเฒาและเด็ก .....

        กลางคนืมีการเขาทรงแมศรีที่กลางลานบานของผใูหญบาน หนมุสาวจะไดมีโอกาสไดพบกนัและเลอืกคูครอง

หรือหมายตากันไว ในคืนการเขาทรงแมศรี นับวาเป็นการแสดงออก ในความรับไดอยางแนบเนียน นายกยอง

อยางยิ่ง

        ขอความจากนวนิยาย ทุงมหาราช เป็น สงกรานตกําแพงเพชรเมื่อกวารอยปีที่ผานมา และนับวา

กําแพงเพชรเป็นอีกเมืองหน่ึงที่มี เอกลักษณงานสงกรานตเฉพาะตัว เพราะเป็นเมืองโบราณที่สืบทอดประเพณี

สงกรานตกันมาหลายรอยปี

         โดยเริ่มจากวันที่ 12 เมษายน ประชาชนจะทําบุญตักบาตรกันในตอนเชา ในตอนเย็นจะมีประเพณีการขน

ทรายเขาวัด และรวมกันกอเจดียทราย ที่ตกแตงดวย ดอกไม ธงทิว พวงมะโหด ปักเทาอายุตนเอง เพื่อเป็นการ

สะเดาะเคราะห เมื่อกอพระทรายแลวนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต ที่กําแพงเพชร นิยมกอที่วัดบาง

นําทรายจากหาดทรายแมน้ําปิงหน าวัดบางมากอพระเจดีย แต ในปัจจุบัน หาดทรายอยูหางจากวัดมาก จึงใชรถ

ขนมา หรือซื้อมาแลวมากอที่วัด อาจไมไดความรูสึกที่ดีๆ เหมือนในอดีต ที่หนุมสาว หาบ ขน ทราย จากหาด

ทราย กระเซาเยาแหย คุยกัน เกีย้วพาราสี กันมาตลอดทางจนถึงวัด บรรยากาศจะเป็นธรรมชาติและสนุกมาก

??ซึ่งในปัจจุบันไมเห็นมาหลายสิบปีแลว

         ประชาชนจะเริม่ รดน้ําสาดน้ํากนั ในวนัที่ 12 น้ี บรรยากาศสงกรานต ในทงุมหาราช ที่บรรยายภาพ ที่สนกุ

สนาน หนุมสาวจะมีโอกาสไดใกลชิด และถูกเน้ือตองตัวกันในประเพณีสงกรานต โดยที่ฝ ายหญิงจะเป็นฝ าย

ตะลุมบอน และจับฝ ายชาย มอมดวยดินหมอ ฝายหญิงจะจับฝ ายชายเพื่อเรียกคาไถ แลวนํามาดื่มกินอยาง

สนุกสนานและเป็นกันเอง ไมเลือกชัน้วรรณะเลน กันอยางสนุกสุดตัว ฝายชายก็จะมอมหน าฝ ายหญิง ดวย ดิน

หมอเหมือนกัน ตอนกลางคืนจะเป็นการเขาทรงแมศรี ซึ่งเหมือนกับเป็นการ คัดเลือกสาวงามประจําหมูบาน ใน

สมัยโบราณ

        ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งถือกันวาเป็นวันมหาสงกรานต ตอนเชามีการทําบุญตักบาตรที่วัด ถือกันวาเป็นการ

ฉลองพระเจดียทรายที่กอเมื่อวันวาน ที่วัดพระบรมธาตุนครชุม หลังจากทําบุญตักบาตรในตอนเชา แลวจะทําบุญ

เลีย้งพระในตอนเพล ประชาชนมาสรงน้ําพระสงฆ

        ในระหวางวนัสงกรานต ชาวกาํแพงเพชรไมเรยีกวารดน้ําดาํหวั แตเรยีกวาอาบน้ําผูใหญ หรอืผูที่เคารพนับถอื

จะมีการจัดขบวนไปอาบน้ําผูใหญที่บาน เพื่อเป็นการขอศีลขอพรจากผูใหญ และในการน้ีจะจัดเสื้อผา น้ําอบ

น้ําหอมเพื่อไปผลัดเปลี่ยนให ในแตละบานจะนําพระพุทธรูปประจําบานหรือพระเครื่องมาสรงน้ําดวย ในปัจจุบัน

เปลี่ยนเป็น นําผูใหญมารวมกัน แลวรดน้ําขอพร ทีเดียวเลย ซึ่งไมไดอารมณ และความรูสึกเหมือนประเพณี

ดัง้เดิมของกําแพงเพชร

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-18 15:27:49 หน า 3

        ในวันที่ 14 เมษายน ประชาชนจะมารวมกันที่วัด เพื่อนิมนตพระสงฆมาทําพิธีสรงน้ํา เมื่อสรงน้ําแลวจะ

ถวายภัตตาหารเพล จากนัน้นัดกันแหผาไปหมพระบรมธาตุ ที่เมืองนครชุม ประชาชนจะรองรําเลนกันอยางสนุก

สนาน ซึ่งถือกันวาในพระบรมธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู ตัง้แตพุทธศักราช 1900 สมัยมหาธรรม

ราชาลิไท เชื่อกันวา ถาหากไหวพระบรมธาตุนครชุมแลว เหมือนไดนบพระพุทธเจาดวยตนเอง

        ในวันที่ 15 เมษายน ซึ่งถือกันวาเป็นวันพญาวัน ผูเฒาผูแก จะใชดายแดงและดายสีขาว ผูกขอมือ หรือมัด

มือบุตรหลาน ตลอดจนภาชนะสิ่งของสัตวพาหนะตางๆ พรอมกับกลาวคํากวยชัยใหพร เพื่อเป็นสิริมงคลแกทุก

คน และทุกสิ่งในครอบครัว และวันที่ 15 เมษายน เป็นวันที่ไหวเจาพอหลักเมือง เพื่อกราบไหวและขอพร ถาทาน

ใดยังคางบนอยูใหแกบน หรือใชบน ใหเสร็จสิน้ในวันน้ีดวย เมื่อสมัยกอนการเดินทางไปเจาพอหลักเมืองถือวา

ไกล และลําบากนัก ประชาชนจะแหแหนไปดวยความสนุกสนาน เป็นวันที่มีประชาชนมารวมกันมากที่สุด เพราะ

เจาพอหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ประจําเมืองกําแพงเพชร ในปีหน่ึงขอใหทุกคนไดมีโอกาสอาบน้ําเจาพอครัง้หน่ึง

จากนัน้ไดไปสรงน้ําพระอิศวร เทวรูปศักดิส์ิทธิ ์ประจําเมืองกําแพงเพชร ซึ่งมีบรรยากาศที่สนุกสนานและประทับ

ใจมาก ในอดีต จะมีความสุขมาก เพราะทุกคนไปดวยความศรัทธาอยางจริงใจ

         จากนัน้ประชาชนหลายหมื่นคน มารวมตัวกันกอพระทรายน้ําไหล ในบริเวณหน าเมืองที่มีหาดทราย และ

น้ําตื้นเหมาะในการกอพระทรายน้ําไหลมาก วันน้ีเป็นวันที่สนุกที่สุดของหนุมสาว ในอดีต เป็นวันที่ รวมตัวของ

หนุมสาวในทุกหมูบานตําบล และในวันน้ีจะมีการแสดงพลังอํานาจ ของวัยรุนในหมูบาน วาใครจะเป็นนักเลงจริง

ในปัจจุบัน ประเพณีน้ีหายไปจากหมูบานแลว ชาวกําแพงเพชร กอพระทรายน้ําไหลกันดวยความสามัคคี

         การเลนรดน้ํา สาดน้ํา ในปัจจบุนั ไดเปลีย่นแปลงไปมากแตการสาดน้ําในสมยัโบราณมีการสาดน้ําเลนน้ํากนั

อยางไมถือตัวฝ ายชายหญิงที่ออกมาเลนน้ําแสดงวาพรอมที่จะสนุกสนานดวย การถูกเน้ือตองตัว กันเป็นเรื่อง

ธรรมดา แตตองเป็นไปตามการเลน หรือกติกา ของสังคม ฝายชายจะไมฉวยโอกาสลวนลาม ฝายหญิง แตทุก

อยางเป็นไปตามครรลอง แหงประเพณีอันดีงามประเพณีสงกรานต เป็นภูมิปัญญาที่สําคัญของสังคมที่ไดรับการ

ตอบรับอยางดียิ่ง เป็นการรวมตัวของผูคนที่มีโอกาสไดพบกันในปีหน่ึงๆพอแมพี่น องที่ไปทํามาหากินไกลๆ ไดมี

โอกาสมาพบกันโดยเป็นสิ่งที่งดงามมากในปีหน่ึง ทุกคนในตระกูลจะไดมีโอกาสมาพบกัน นานถึงสามวันและ

เดือนเมษายน เป็นฤดูรอน ไดใชน้ํามาดับรอนกัน นอกจากจะเป็นความสามัคคี ในครอบครัว ยังเป็นความสามัคคี

ในกลุมสังคม และในประเทศชาติอีกดวย

        นอกจากนัน้สงกรานต เป็นการสงเสริมการทองเที่ยว ที่นําเงินเขาประเทศปีละไมใชน อย และเชื่อมัน่วา

สงกรานตจะพัฒนาไปสูกระบวนการที่ยัง่ยืน และถาวรอยางแนนอน

        สงกรานตกําแพงเพชร จึงเป็นสงกรานต ที่แตกตาง จากที่อื่นๆ มีเอกลักษณเฉพาะกําแพงเพชร การจัดงาน

สงกรานตที่กําแพงเพชร ควรไดศึกษาใหถูกตองกอน กอนที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอําเภอใจของผูรับผิดชอบ อาจ

เป็นการทําลายประเพณีสงกรานตกําแพงเพชร ไปแบบ ไมไดตัง้ใจ เพราะเอกลักษณสงกรานตกําแพงเพชรไม
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