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เรื่อง การแหพระดวยเกวียนในงานประเพณีวันสงกรานต

รายละเอียด

ที่มาประเพณีสงกรานต

         วันสงกรานต หรือ ประเพณีสงกรานต เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหมของไทย ซึ่งโดยทัว่ไปจัดขึ้นระหวางวันที่

13-15 เมษายน ตรงกับเดือนหาตามจันทรคติ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยมีประเพณีสงกรานตตัง้แต

สมัยกรุงศรีอยุธยาแลว ในกฎมณเฑียรบาล ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดฯให ตราขึ้น กลาวถึง การพระ

ราชพิธีเผด็จศกและพระราชพิธีลดแจตร พระราชพิธีเผด็จศกเป็นพิธีการเกี่ยวกับการตัดจากปีเกาขึ้นสูปีใหม สวน

พระราชพิธีลดแจตรนัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาทรงสันนิษฐานวาหมายถึงพระราชพิธีรดน้ําเดือน 5

แสดงวาประเพณีสงกรานตของหลวงมีมาตัง้แตตนสมยักรงุศรอียธุยาแลว ในสมยักอนไทยใชจลุศกัราช การขึ้นปี

ใหมจึงเป็นการขึ้นจุลศักราชใหม คําวา “สงกรานต” มาจากภาษาสันสกฤต แปลวา การเคลื่อนที่ หรือการเคลื่อน

ยาย หมายถึง การเคลื่อนยายของพระอาทิตยจากราศีหน่ึงสูอีกราศีหน่ึง ตามความหมายในภาษาสันสกฤต

สงกรานตจึงเกิดขึ้นทุกเดือน สวนระยะเวลาที่คนไทยเรียกวา “สงกรานต” นัน้ เป็นชวงที่พระอาทิตยเคลื่อนยาย

จากราศีมีนเขาสูราศีเมษ นับวาเป็นมหาสงกรานต เพราะเป็นวันและเวลาตัง้ตนปีใหมตามสุริยคติ ซึ่งถือปฏิบัติใน
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อินเดีย อินเดียซึ่งนับถือศาสนาฮินดูมีประเพณีฉลองปีใหมที่เรียกวาทิวาลี(Diwali) ในฤดูใบไมผลิ เป็นเวลานานมา

แลวในสมัยโบราณไทยนับเดือนตามจันทรคติและฉลองการขึ้นปีใหมในเดือนอายซึ่งตรงกับเดือนธันวาคม

ประเพณีสงกรานตจึงนาจะเป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหมที่รับมาจากอินเดีย เน่ืองจากเดือนเมษายนเป็นเวลาที่

คนไทยวางจากการทํานาจึงเป็นการเหมาะสมสําหรับคนไทยที่จะฉลอง ปีใหมในชวงเวลานัน้ดวย ในการฉลอง

การขึ้นปีใหมอินเดียมีงานเรียกวา โหลี(Holi) และมีตํานานเลาถึงงานโหลีน้ีหลายสํานวนอธิบายความเป็นมาของ

การเลนสาดน้ําสี ในงานฉลองโหลีน้ีคนอินเดียมีการเลนสาดแป งและน้ําสีใสกัน คนไทยซึ่งนับถือพระพุทธศาสนามี

ประเพณีฉลองสงกรานตดวยการทําบุญ รดน้ําและสาดน้ําเพื่อแสดงความกตัญู และแสดงความปรารถนาดีตอ

กัน นอกจากน้ียังมีตํานานซึ่งอธิบายความเป็นมาของประเพณีสงกรานต ตลอดจนการทํานายเรื่องดินฟ าอากาศ

การผลิตพืชผลและเหตุการณบานเมืองดวย

         ประเพณีสงกรานตเป็นการฉลองการขึ้นปีใหมตามสรุยิคติแตเน่ืองจากยงันิยมนับวนัทางจนัทรคติกนัอยู ชวง

เวลาฉลองสงกรานตในแตละทองถิ่นจึงอาจไมตรงกันทีเดียว โดยปกติอยูระหวางวันที่ 13-15 เมษายน ในลานนา

บางปีสงกรานตอาจอยูในชวงวันที่ 14-16 เมษายน ในภาคกลางนิยมทําบุญตักบาตร ในวันที่ 13 เมษายน ถือ

เป็นวันมหาสงกรานตคือเป็นวันที่พระอาทิตยกาวเขาสูราศีเมษ เป็นวันสิน้ปีเกา วันที่ 14 เมษายน เป็นวันเนา คือ

วันที่เชื่อมตอระหวางปีเกากับปีใหม และวันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศกขึ้นปีใหม

         ประเพณีสงกรานต นอกจากเป็นประเพณีการขึ้นปีใหมของไทยแลวยังพบวาประเทศเพื่อนบาน ไดแก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพพมา ประเทศกัมพูชา ตลอดจนกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลไทหลาย

กลุมก็มีประเพณีสงกรานตเป็นประเพณีการขึ้นปีใหมดวย เชน ไทลื้อในเขตปกครองตนเองสิบสองพันนา และไท

เหนือในเขตปกครองตนเองใตคง มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน ไทขึนและไทใหญในสหภาพพมา ไท

พาเก ไทอายตอนและไทคําตี่หรือไทคําที่ในรัฐอัสสัมและรัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดียนาสังเกตวา สังคมที่

มีประเพณีสงกรานตลวนเป็นสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนาฝายหินยาน (กระทรวงวัฒนธรรม, 2560)

ประเพณีสงกรานตในแตละทองถิ่น

         สงกรานตภาคเหนือ (สงกรานตลานนา) หรือ “ประเพณีป๋ีใหมเมือง” อันโดดเดนเป็นเอกลักษณ เริ่มตัง้แต

“วันสังขารลอง”(13 เม.ย.) ที่มีการทําความสะอาดบานเพื่อความเป็นสิริมงคล “วันเนา”หรือ “วันเนา”(14 เม.ย.)

วนัที่หามใครดาทอวารายเพราะจะทาํใหโชครายไปตลอดทัง้ปี “วนัพญาวนั” หรอื “วนัเถลงิศก” (15 เม.ย.) วนัน้ี

ชาวบานจะตื่นแตเชาทําบุญตักบาตรเขาวัดฟังธรรม กอนจะไปรดน้ําดําหัวขอขมาญาติผูใหญในชวงบาย “วันปาก

ปี”(16 เม.ย.) ชาวบานจะพากันไปรดน้ําเจาอาวาสตามวัดตาง ๆ เพื่อขอขมาคารวะ และ “วันปากเดือน”(17 เม.

ย.) เป็นวันที่ชาวบานสงเคราะหตาง ๆ ออกไปจากตัว เพื่อปิดฉากประเพณีสงกรานตลานนา

         สงกรานตภาคอสีาน นิยมจดักนัอยางเรยีบงาย แตวามากไปดวยความอบอนุ โดยคนอสีานจะเรยีกประเพณี

สงกรานตวา “บุญเดือนหา” หรือ “ตรุษสงกรานต” และจะถือฤกษในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 5 เวลาบาย 3 โมง เป็น
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เวลาเริ่มงานโดยพระสงฆจะตีกลองโฮมเปิดศักราช จากนัน้ญาติโยมจะจัดเตรียมน้ําอบหาบไปรวมกันที่ศาลาวัด

เพื่อสรงน้ําพระพุทธรูป แลวตอดวยการรดน้ําดําหัว ป ู ยา ตา ยาย และญาติผูใหญ เพื่อขอขมาลาโทษจากนัน้ก็จะ

เป็นการเลนสาดน้ําสงกรานตกันอยางสนุกสนาน

         สงกรานตภาคใต ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานตแบบดัง้เดมิที่ภาคใตแลว สงกรานตเป็นชวงเวลาแหง

การผลัดเปลี่ยนเทวดาผูรักษาดวงชะตาบานเมือง พวกเขาจึงถือเอาวันแรกของสงกรานต (13 เม.ย.) เป็น “วันสง

เจาเมืองเกา” โดยจะทําพิธีสะเดาะเคราะหสิ่งไมดีออกไป สวน “วันวาง” (14 เม.ย.) ชาวนครจะไปทําบุญ

ตักบาตรที่วัด และสรงน้ําพระพุทธรูป และวันสุดทายเป็น “วันรับเจาเมืองใหม” (15 เม.ย.) จะทําพิธีตอนรับ

เทวดาองคใหมดวยการแตงองคทรงเครื่องอยางสวยงามสงทายสงกรานตประเพณีสงกรานต

         สงกรานตภาคกลาง เริ่มขึ้นในวันที่ 13 เมษายน เป็นวัน“มหาสงกรานต” วันที่ 14 เป็น “วันกลาง” หรือ

“วันเนา” วันที่ 15 เป็น “วันเถลิงศก” ทัง้ 3 วันประชาชนจะประกอบพิธีทางศาสนา มีการทําบุญ ตักบาตร ปลอย

นกปลอยปลา การกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหแกญาติผูลวงลับ การสรงน้ําพระ การขนทรายเขาวัดกอพระเจดียทร

าย

ความเป็นมาของอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

         อําเภอลานกระบือ เดิมมีชื่อวาบานลานควาย เน่ืองจากบริเวณวัดแกวสุริยฉาย มีดินโปงอุดมสมบูรณ จึงมี

ควายปามาอาศัยอยูเป็นจํานวนมาก เป็นลานขนาดใหญ เรียกกันสามัญวาลานควาย เมื่อตัง้เป็นบานเรือนขึ้น

เรียกกันวา บานลานควาย ตอมายกฐานะเป็นตําบลและเปลี่ยนชื่อเป็นตําบลลานกระบือเพราะคนที่อพยพเขามา

อาศัยอยูบานลานควายเป็นชาวอีสาน การเรียกบานลานควายเมื่อเป็นภาษาอีสานจึงกลายเป็นอยางอื่น เพื่อความ

เหมาะสมจึงเปลี่ยนชื่อเป็นลานกระบือในที่สุด ตําบลลานกระบือเดิมขึ้นอยูกับอําเภอพรานกระตาย เมื่อ พ.ศ.

2520 ไดแยกและยกฐานะ เป็นกิ่งอําเภอลานกระบือมี 3 ตําบล คือ ตําบลลานกระบือ ตําบลหนองหลวงและ

ตําบลชองลม และยกฐานะจากกิ่งอําเภอ เป็นอําเภอลานกระบือ ในปี พ.ศ.2527 โดยเป็นหน่ึงในสิบเอ็ดอําเภอ

ของจังหวัดกําแพงเพชร (สันติ อภัยราช, 2550)

         อาํเภอลานกระบอื มีประเพณีสาํคญั ไดแก 1.พธิีกวนขาวทพิย 2.การแหพระเน่ืองในวนัสงกรานต 3.วนัเขา

พรรษา 4.วันออกพรรษา 5.การบวช และ 6.การแตงงาน โดยประเพณีแหพระดวยเกวียนเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อ

ของคนในทองถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดในชวงประเพณีสงกรานต

ประเพณีการแหพระดวยเกวียน ในอําเภอลานกระบือ

         ประเพณีการแหพระลานกระบอื ที่เรยีกวา “แหพระ” เน่ืองมาจากการประชาชนไดอญัเชญิพระพทุธรปูและ

นิมนตพระสงฆขึ้นลอเกวียนแหไปตามหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดสรงน้ําในวันสงกรานต ประเพณีการแหพระ

ลานกระบือเป็นประเพณีที่ชาวบานตําบลลานกระบือดัง่เดิมไดปฏิบัติสืบทอดกันมานาน และมีอยูชวงหน่ึงไดหาย
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ไปจนกระทัง่มีผูเฒาผูแกเลาใหฟัง สํานักงานเทศบาลตําบลลานกระบือจึงไดฟ้ืนฟูประเพณีการแหพระขึ้นมาอีก

ครัง้หน่ึง เมื่อปี พ.ศ. 2545 การจัดงานจะจัดในชวงวันสงกรานต ระหวางวันที่ 13 - 16 เมษายน ซึ่งแตเดิม

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ จัดการแหพระเป็นเวลา 4 วัน ตอมาลดลงเหลือ 2 วัน ปัจจุบันเหลือ 1

วัน โดยจัดในพิธีแหพระในวันที่ 16 เมษายน เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหมที่ยึดถือปฏิบัติมาแตโบราณ

ชวงวันสงกรานต จึงเป็นวันแหงความเอื้ออาทร ความรักความผูกพันที่มีตอกันทัง้ในครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ศาสนา ดังน้ี คุณคาตอครอบครัวทําใหสมาชิกของครอบครัวไดมีโอกาสมาอยูรวมกัน เพื่อแสดงความกตัญู

กตเวทิตา เชน ชวยกันทําความสะอาดบาน จัดบานใหม ชวยกันทําขนมไวทําบุญและเลีย้งลูกหลาน เชน ขาวตม

มัด แกงบวชฟักทอง ขนมเปียกปูน ฯลฯ จัดหาผาใหมมอบใหคนรักนับถือ รดน้ําขอพรผูใหญ รวมทัง้แสดงความ

กตัญู กตเวทิตาตอบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ดวยการทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหคุณคาตอชุมชนทําใหเกิดความ

สมัครสมานสามัคคีในชุมชน เชน สงขนม / ของกินใหแกกันและกันรวมกันทําบุญใหทาน พบปะสังสรรค

สนุกสนานรื่นเริงรวมกันคุณคาตอสังคมทําใหมีความเอื้ออาทรตอบุคคลในสังคมและรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม

ดวยการชวยกันทําความสะอาดบานเรือน วัดวาอาราม ที่สาธารณะ และอาคารสถานที่ตาง ๆ ในระหวางวันที่ 13 -

16 เมษายน ของทุกปี ชาวอําเภอลานกระบือทุกตําบลจะจัดประเพณีสงกรานต โดยมีกิจกรรมที่คลาย ๆ กันคือ

การทําบุญตักบาตร ปลอยนกปลอยปลา สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูใหญ รดน้ําใหกัน และบางตําบลอาจมีกิจกรรม

บันเทิงตาง ๆ มากมาย โดยแตละกิจกรรมจะแฝงไวดวยคุณคาและแสดงออกถึงเอกลักษณความเป็นไทย

         ซึ่งจากการศกึษาวจิยัดานประวตัศิาสตรลานกระบอื เชื่อวาประเพณีแหพระดวยเกวยีนน้ีมีมา ไมตํ่ากวา 300

ปี เพราะมีหลักฐานการสรางบานแปงเมืองของบรรพบุรุษ ที่บริเวณวัดแกวสุริยฉาย อําเภอลานกระบือ ประเพณี

แหพระดวยเกวียน เป็นภูมิปัญญาของชาวอําเภอลานกระบือ ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เน่ืองจากในอดีตถนน

หนทางในเขต อําเภอลานกระบือ ซึ่งเป็นชนบท การเดินทางไมสะดวกเหมือนเชนในปัจจุบัน ชาวบานตองอาศัย

เกวียนในการเดินทางติดตอกัน ระหวางอําเภอ และหมูบาน และในชวงเทศกาลสงกรานต จึงมีการแหพระดวยเก

วียน ดังนัน้จึงจัดการแหพระดวยเกวียนขึ้นในชวงสงกรานตขึ้น ซึ่งแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ควา

มรวมมือรวมใจของประชาชน โดยใชประเพณีเป็นตัวประสานใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุขรักษา

ความเป็นไทย และประเพณีทองถิ่นไว สืบชัว่ลูกชัว่หลาน (อาทิตย สุวรรณโชติ, 2561)

จุดเดนของประเพณีสงกรานตและแหพระดวยเกวียน ที่มีผลตอชื่อเสียงหรือเศรษฐกิจในกําแพงเพชร

         ประเพณีสงกรานตของประชาชนภายในเขตเทศบาลตาํบลลานกระบอื อาํเภอลานกระบอื จงัหวดักาํแพงเพชร

ที่จัดงานสงกรานตสืบตอกันมาจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นประจําทุกปี ซึ่งการจัดงานวันสงกรานตจะมี

ลักษณะเดนและแตกตางจากที่อื่น ๆ ก็คือ ประเพณีการแหพระ จะทํากันในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี กิจกรรม

ประเพณีสงกรานตที่ประชาชนในเขตเทศบาลไดปฏิบัติสืบทอดกันมา จากการสอบถามชาวบาน โดยเฉพาะผูเฒาผู

แก ในอําเภอลานกระบือ สามารถนําขอมูลมาสรุปไดดังน้ี
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         กอนวันสงกรานต (วันที่ 12 เมษายน) พี่ น องและญาติ ที่ไปทํางานที่อื่น จะเดินทางกลับมาบาน เพื่อมา

ทําบุญรวมกัน เป็นการพบปะสังสรรคและเลนสาดน้ํากันตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ในวันน้ีมักจะเป็นการ

เตรียมความพรอม เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจะเริ่มตนชีวิตวันขึ้นปีใหมไทยโบราณการเตรียมตัวในเรื่องตาง

ๆ เชน การจัดเตรียมเสื้อผาซักรีดใหสะอาด การจัดทําอาหารไปทําบุญ สวนใหญจะเป็นขนมสํารับอาหารจะจัด

เตรียมในชวงเวลาเชาของวันที่ 13 เมษายน วันที่ 13 - 15 เมษายน ชวงเวลาเชาทุกคนทุกครอบครัวยิม้แยม

แจมใส จิตใจเบิกบาน พากันไปทําบุญตักบาตร นําอาหารไปถวายพระที่วัดแกวสุริยฉาย ถือเป็นการสืบทอดและ

ทํานุบํารุงพุทธศาสนา อีกทัง้ชวยกลอมเกลาจิตใจใหเป็นการรูจักการให การเสียสละ โดยไมมุงหวังสิ่งใดตอบ

แทน เมื่อทําบุญแลวก็จะทําการอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ หรือการทําบุญอัฐิ เป็นการแสดงความ

กตัญูตอผูมีพระคุณหรือญาติพี่น องที่ลวงลับไปแลว มีบางคนนําสัตวน้ําไปปลอยในสระน้ําของวัด เป็นการทําบุญ

เพื่อแสดงความกรุณาตอสัตว เชน การปลอยปลา ผูที่ปลอยปลาจะตองจัดหามาเองอาจจะซื้อจากตลาดสด หรือจับ

มาจากแองและ หนองน้ําจากทองทุงนาของตน ซึ่งในชวงสงกรานตเป็นหน าแลงอากาศรอนจัด น้ําแหงขอดปลาก็

ตกคลัก (ตกคลัก หมายถึง ไมมีที่ไปมีน้ําเหลืออยูน อยไมสามารถไปที่อื่นได) อีกไมชาพอน้ําแหงหมดปลาเหลา

นัน้ ก็จะตองตาย ถาเป็นลูกปลาจะกินไมไดเน้ือไดหนังอะไรก็เลีย้งไวในตุมเอาบุญ แลวนําไปปลอยในวันสงกราน

ต สําหรับผูที่ปลอยเตาหรือตะพาบ มีความเชื่อวา หากปลอยเตาหรือตะพาบจะทําใหมีอายุจะยืนยาว จึงเกิดเป็น

ประเพณีปลอยปลา และ ปลอยนกดวย

         วันที่ 15 เมษายน หลังจากทําบุญตักบาตรในชวงเชาเสร็จแลว

         เวลาประมาณ 09.00 น. ชาวบานในเขตเทศบาลตาํบลลานกระบอื ประกอบดวยบคุคลทกุเพศทกุวยั ตางเดนิ

ทางไปรวมกันที่วัดแกวสุริยฉาย ตําบลลานกระบือ เพื่อรวมกิจกรรมการกอเจดียทราย มีทัง้ผูเชียร ผูชมและผูเขา

แขงขัน การแขงขันมีเงินรางวัลจากสํานักงานเทศบาลตําบลลานกระบือเป็นเดิมพัน หลักเกณฑการแขงขัน

กําหนดระยะเวลาแขงขัน 1 ชัว่โมง โดยผูเขารวมแขงขันแตละทีมจะตองแตงกายชุดพื้นบาน ผูชายสวมกางเกง

ขากวย ผาขาวมาคาดพุง ผูหญิงนุงผาถุง เสื้อคอกระเชา ดูแลวสวยงาม แบบยอนยุค อุปกรณตกแตงกองทราย

ประกอบดวย พวงเตารัง้ ธง สายรุงหรืออุปกรณอื่นๆ เพื่อใหเกิดความสวยงาม คณะที่เขาแขงขันตองเป็นผูจัด

เตรียมหามาเอง เมื่อถึงเวลาแขงขันคณะกรรมการจะใหสัญญาณโดยเปานกหวีด ผูเขาแขงขันตางวิ่งไปตักทราย

มากอใหเป็นกอง และตกแตงใหสวยงามตามแบบที่ทีมกําหนด สําหรับทรายที่นํามากอเจดีย สํานักงานเทศบาล

ตําบลลานกระบือเป็นหนวยงานที่จัดเตรียมไวให ซึ่งตางจากสมัยโบราณที่ทุกคนตองไปจัดหาและนําทรายไปกอ

เป็นเจดียที่วัด คนสมัยกอนสวนใหญจะทํากิจกรรมตาง ๆ ในวัดดังนัน้ เขาก็ถือวาทรายอาจติดเทาออกไป เมื่อถึง

ปีจึงควรจะขนทรายไปใชคืน จุดประสงคก็คือ ใหพระภิกษุไดใชประโยชนในการกอสรางหรือใชถมพื้นตอไป

ปัจจุบันการกอเจดีย อาจจะเหลือเพียงรูปแบบ จึงอาจจะปรับเปลี่ยนไปทําบุญในรูปแบบอื่นแทน ไดเวลาประมาณ

บายโมงจะมีชาวบานในเขตเทศบาลตําบลลานกระบือแตละหมูบาน มาพรอมเพรียงกัน  ณ บริเวณวัดแกวสุริ
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ยฉาย ตําบลลานกระบือ ซึ่งชาวบานจะแบงออกเป็น 2 สวน สวนหน่ึงจะจัดเตรียมอุปกรณในการตกแตงลอ

เกวียนซึ่งจะจัดหามาเอง เชน กานมะพราว ดอกไม ใบตอง ฯลฯ ประดับประดาใหเกิดความสวยงาม เพื่อนําไปใช

ในพิธีการแหพระ ในวันที่ 16 เมษายน สวนที่สองจะแขงขันกีฬา กีฬาในแตละปีจะไมเหมือนกัน กลาวคือ บางปี

แขงขันพื้นบาน เชน วิ่งกระสอบ บางปีแขงขันฟุตบอล หากเป็นการแขงขันฟุตบอลจะแขงขันที่สนามโรงเรียน

อนุบาลลานกระบือ ซึ่งอยูฝ่ังตรงขามเยืองวัดแกวสุริยฉาย คณะที่ชนะการแขงขันจะไดรับรางวัลจากสํานักงาน

เทศบาลตําบลลานกระบือ ซึ่งในแตละปีเงินรางวัลจะไมเทากันภาคกลางคืนมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เชน

การประกวดครอบครัวอบอุน ประกวดรองเพลงลูกทุง ลิเก รําวงยอนยุค ฯลฯ ซึ่งเป็นการสงเสริมและอนุรักษศิลป

วัฒนธรรมใหลูกหลานในทองถิ่นไดมีโอกาสชม และรวมกันอนุรักษใหคงอยูสืบไป โดยสํานักงานเทศบาลตําบล

ลานกระบือไดตัง้งบประมาณอุดหนุนกิจกรรมดังกลาวไวเพื่อดําเนินการเป็นประจําทุกปี

         วันที่ 16 เมษายน หลังจากทําบุญตักบาตรในชวงเชาเสร็จแลว

         เวลาประมาณ 09.00 น. ชาวบานแตละหมูบานในเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ จะมารวมกันที่ขบวนลอ

เกวียนของตนที่จัดตกแตงไว ณ บริเวณวัดแกวสุริยฉาย ตําบลลานกระบือ อีกครัง้หน่ึงวันน้ีจะเป็นวันที่ทุกคนมี

ความสนุกสนานรื่นเริงกันเต็มที่ เน่ืองจากเป็นวันสุดทายของประเพณีสงกรานต ผูที่มารวมขบวนแตละหมูบานจะ

จัดเตรียมมโหรีบรรเลง เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน เชน แคนวงประยุกต เครื่องขยายเสียงเปิดเพลงจังหวะเราใจ

ทุกคนภายในบริเวณงานจะรองรํา และเลนสาดน้ํากันอยาง มีความสุขจากนัน้ก็จะเริ่มจัดขบวนเพื่อทําพิธีแหพระ

โดยจัดขบวนเรียงลําดับ ดังน้ี

         ขบวนแรก อัญเชิญพระพุทธรูป และรูปหลอหลวงพอกลับ หลวงพอขํา ขึ้นไปประดิษฐานบนลอเกวียน ซึ่ง

หลวงพอกลับ หลวงพอขําเป็นอดีตพระเกจิอาจารยที่ชาวอําเภอลานกระบือเคารพนับถือ

         ขบวนตอมา เป็นลอเกวยีนที่แตละหมบูานจดัตกแตงไวอยางสวยงาม ดานหน าของลอเกวียน แตละเลมจะ

อัญเชิญพระพุทธรูป จํานวน 1 องค ขันน้ํามนต 3 ลูก พระภิกษุ สามเณร เลมละ 4 - 5 รูป กอนออกจากวัดจะ

ทําพิธีจุดธูปเทียน พรอมดวยดอกไม บูชาพระรัตนตรัย ทายกอาราธนาพระปริตร จากนัน้นิมนตพระภิกษุ

สามเณรขึ้นลอเกวียน สวดมนตใหพร พรอมประพรมน้ํามนตแกประชาชนที่มารอสรงน้ําพระ ระหวางทางใน

แตละหมูบานของเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ จุดประสงคเพื่อใหเป็นสิริมงคลแกผูเฒาผูแกหรือผูที่ไมมีโอกาส

เดินทางไปสรงน้ําพระที่วัด หลังจากเดินทางไปครบทุกหมูบาน โดยพระภิกษุสงฆ สามเณรจะกลับมาฉัน

ภัตตาหารเพลที่วัดแกวสุริยฉายเวลาประมาณ 13.00 น. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลานกระบือและหมูบาน

ใกลเคียงมารวมสรงน้ําพระพุทธรูป รูปหลอหลวงพอกลับ หลวงพอขํา และพระภิกษุ สามเณร พรอมกับถวายสบง

ใหพระภิกษุ สามเณร เรียกวา “ผาอาบน้ําฝน” เพื่อแสดงความเคารพตอปูชนียบุคคลที่ดํารงสืบทอดพระพุทธ

ศาสนา และเพื่อเป็นสิริมงคลแกตนเองและครอบครัวเมื่อเสร็จพิธีสรงน้ําพระแลว จะทําพิธีรดน้ําขอพรจากผูเฒาผู

แกในหมูบาน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ โดยเฉพาะผูมีอาวุโสน อยพึง
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ปฏิบัติตอผูมีอาวุโสมากบางครอบครัวมีลูกหลานจํานวนมาก ก็จะทําพิธีรดน้ําขอพรพอแม ป ูยา ตายาย โดยจะมี

เพื่อนบานมารวมงานดวย ซึ่งลูกหลานจะมีอาหารเลีย้งรับรองแขกผูมารวมงาน มีการรองรํา และแหไปรดน้ําขอ

พรผูเฒาผูแกที่ลูกหลานจัดใหในบานอื่น ๆ ไป มีบางรายเมื่อเสร็จพิธีรดน้ําขอพรพอแม ป ูยา ตายาย บานสุดทาย

กลับบานตนเองไมถูก ตองมีเพื่อนบานพาไปสงถึงบาน (สันติ อภัยราช, 2550) 

สาระสําคัญที่ไดจากประเพณีการแหพระอําเภอลานกระบือ เน่ืองในประเพณีวันสงกรานต

        1. คุณคาตอสังคม เป็นกิจกรรมที่คนในทองถิ่นไดมีโอกาสมารวมกัน รวมกันสืบสานประเพณีการแหพระ

อําเภอลานกระบือ เน่ืองในประเพณีวันสงกรานตซึ่งเคยปฏิบัติกันมาสืบตอกันมา มีการทํางานรวมกัน มีการชวย

เหลือและแบงหน าที่กันรับผิดชอบ กอใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ ประกอบกับประเพณีสงกรานต

เป็นการสืบทอดประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาอยางยาวนาน มีความหมายและมีคุณคาตอสังคมเป็นอยางดี เป็นที่รูจัก

ของคนทัว่โลก ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของสังคม นําพาคุณคาของวันสงกรานตใหถอยหางออกไปจาก

ความดีงามแบบเดิม เราจึงควรหันกลับมาปกป องความงดงามแหงประเพณีน้ีอยางเขมแข็งและจริงจัง และควรที่

จะชวยกันอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยอยาใหเบี่ยงเบนจนไมเหลือความงดงาม

และคุณคาของวัฒนธรรมไทย

        2. เป็นกจิกรรมที่ฟ้ืนฟู และอนรุกัษประเพณี อนัมีลกัษณะเดนแตกตางจากที่อื่น ๆ ใหคงอยูเคยีงคูกบัอาํเภอ

ลานกระบือสืบไป

        3. คุณคาตอศาสนา กลาวคือ พระพุทธรูป รูปหลอพระสงฆ พระสงฆและสามเณร เป็นตัวแทน พระสัมมา

สัมพุทธเจาในพิธีการแหพระ ประชาชนในทองถิ่นในฐานะพุทธศาสนิกชน ไดมีโอกาสสรงน้ําพระ การทําบุญใหทา

น ซึ่งเป็นการเกื้อกูลสูงสุดของมนุษยชาติและการถือศีลปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นเหตุแหงความเจริญรุงเรืองของชีวิต

และสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนามาไดจนถึงปัจจุบัน

แนวทางในการอนุรักษและสงเสริมประเพณีสงกรานตและประเพณีแหพระดวยเกวียน

         ขอควรปฏบิตัิในวนัสงกรานต กอนวนัสงกรานต มกัจะเป็นการเตรยีมความพรอม เพื่อความเป็นสริิมงคลใน

การเริ่มตนชีวิตวันขึ้นปีใหม การเตรียมตัวในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเป็นเรื่องการทําความสะอาด การจัดทําอาหารไป

ทําบุญจะทําใหเรารูสึกสดชื่นมีความหวัง และรอคอยดวยความสุข การไดทําความสะอาดบาน ก็เหมือนการไดฝึก

ชําระจิตใจลวงหน าไปในตัวชวงวันสงกรานตมาถึง จะเป็นเวลาที่ทุกคนยิม้แยมแจมใส จิตใจเบิกบาน ซึ่งกิจกรรม

ควรปฏิบัติ ไดแก

         1.ทําบุญตักบาตร

         2.ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ หรือ การทําบุญอัฐิ

         3.การสรงน้ําพระ
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         4.การปลอยนก ปลอยปลา

         5.การกอเจดียทราย

         6.การดน้ําขอพรผูใหญ

         7.สงเสริมการละเลนพื้นบาน

         8.เลนน้ําสงกรานตอยางสุภาพ

         สิง่ที่ไมควรปฏบิตัิในวนัสงกรานต ไมควรรดดวยน้ําสกปรกหรอืน้ําแขง็ ไมควรสาดหรอืเลนน้ําขณะที่ รถวิง่

หรือเลนน้ําอยางรุนแรง ไมควรลวนลามเพศตรงขาม ไมควรเลนดวยแป งหรือสี ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

และไมใชทอพีวีซีฉีดน้ํา

         ในสวนของการอนรุกัษและสงเสรมิประเพณีแหพระดวยเกวียน ควรมีการมีการประชาสมัพนัธ ในพื้นที่และ

อําเภอใกลเคียงเพิ่มขึ้น เน่ืองจากยังคงเป็นประเพณีที่พึ่งนํากลับมาฟ้ืนฟู และเพิ่มกิจกรรมการแสดงเพื่อเป็นการ

กระตุนการทองเที่ยวและสามารถเพิ่มรายไดใหกับชุมชน

บทสรุป

         ประเพณีแหพระดวยเกวียน เป็นประเพณีที่จดัในชวงประเพณีสงกรานต ในอาํเภอลานกระบอื จงัหวดักาํแพง

เพชร ซึ่งมีมาอยางยาวนานกวา 300 ปี ที่สะทอนวถิีชวีติและความเชื่อเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา และยงัคงอนรุกัษ

ความเป็นไทย อีกทัง้ยังเป็นการอนุรักษประเพณีสงกรานตควบคูกันไปดวย หากใครไดมีโอกาสแวะเยี่ยมชม

จังหวัดกําแพงเพชร ก็ควรหาโอกาสมารวมงานประเพณีแหพระดวยเกวียน ซึ่งเป็นประเพณีที่เรียบงายและ

สะทอนการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน

คําสําคัญ : วันสงกรานต, ประเพณีสงกรานต, ปีใหมของไทย, การแหพระดวยเกวียน

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=การแหพระดวยเกวียนในงานประเพณี

วันสงกรานต

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-06

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2089&code_db=610004&code_type=11
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