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เรื่อง สงกรานตกับเมืองโบราณกําแพงเพชร

รายละเอียด

             สงกรานตแตละเมืองตางมีเอกลักษณ แตกตางกันไป กําแพงเพชรเป็นอีกเมืองหน่ึงที่มี เอกลักษณงาน

สงกรานตเฉพาะตัว เพราะเป็นเมืองโบราณที่สืบทอดประเพณีสงกรานตกันมาหลายรอยปี

โดยเริ่มจากวันที่ 12 เมษายน ประชาชนจะทําบุญตักบาตรกันในตอนเชา ในตอนเย็นจะมีประเพณีการขนทราย

เขาวัด 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 กันมาตลอดทางจนถึงวัด บรรยากาศจะเป็นธรรมชาติและสนุกมากซึ่งในปัจจุบันไมเห็นมา

หลายสิบปีแลว

             ประชาชนจะเริ่ม รดน้ําสาดน้ํากัน ในวันที่ 12 น้ี บรรยากาศสงกรานต ในทุงมหาราช ที่บรรยายภาพ ที่

สนุกสนาน หนุมสาวจะมีโอกาสไดใกลชิด และถูกเน้ือตองตัวกันในประเพณีสงกรานต โดยที่ฝ ายหญิงจะเป็นฝ าย
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ตะลุมบอน และจับฝ ายชาย มอมดวยดินหมอ ฝายหญิงจะจับฝ ายชายเพื่อเรียกคาไถ แลวนํามาดื่มกินอยาง

สนุกสนานและเป็นกันเอง ไมเลือกชัน้วรรณะเลน

กันอยางสนุกสุดตัว ฝายชายก็จะมอมหน าฝ ายหญิง ดวย ดินหมอเหมือนกัน ตอนกลางคืนจะเป็นการเขาทรงแม

ศรี ซึ่งเหมือนกับเป็นการ คัดเลือกสาวงามประจําหมูบาน ในสมัยโบราณ

ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งถือกันวาเป็นวันมหาสงกรานต ตอนเชามีการทําบุญตักบาตรที่วัด ถือกันวาเป็นการฉลอง

พระเจดียทรายที่กอเมื่อวันวาน ที่วัดพระบรมธาตุนครชุม หลังจากทําบุญตักบาตรในตอนเชา แลวจะทําบุญเลีย้ง

พระในตอนเพล ประชาชนมาสรงน้ําพระสงฆ

             ในระหวางวันสงกรานต ชาวกําแพงเพชรไมเรียกวารดน้ําดําหัว แตเรียกวาอาบน้ําผูใหญ หรือผูที่เคารพ

นับถือ จะมีการจัดขบวนไปอาบน้ําผูใหญที่บาน เพื่อเป็นการขอศีลขอพรจากผูใหญ และในการน้ีจะจัดเสื้อผา

น้ําอบ น้ําหอมเพื่อไปผลัดเปลี่ยนให ในแตละบานจะนําพระพุทธรูปประจําบานหรือพระเครื่องมาสรงน้ําดวย

             ในวนัที่ 14 เมษายน ประชาชนจะมารวมกนัที่วดั เพื่อนิมนตพระสงฆมาทาํพธิีสรงน้ํา เมื่อสรงน้ําแลวจะ

ถวายภัตตาหารเพล จากนัน้นัดกันแหผาไปหมพระบรมธาตุ ที่เมืองนครชุม ประชาชนจะรองรําเลนกันอยางสนุก

สนาน ซึ่งถือกันวาในพระบรมธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู ตัง้แตพุทธศักราช 1900 สมัยมหาธรรม

ราชาลิไท เชื่อกันวา ถาหากไหวพระบรมธาตุนครชุมแลว เหมือนไดนบพระพุทธเจาดวยตนเอง

             ในวนัที่ 15 เมษายน ซึ่งถอืกนัวาเป็นวนัพญาวนั ผูเฒาผูแก จะใชดายแดงและดายสีขาว ผกูขอมอื หรอื

มัดมือบุตรหลาน ตลอดจนภาชนะสิ่งของสัตวพาหนะตางๆ พรอมกับกลาวคํากวยชัยใหพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก

ทุกคน และทุกสิ่งในครอบครัว และวันที่ 15 เมษายน เป็นวันที่ไหวเจาพอหลักเมือง เพื่อกราบไหวและขอพร ถา

ทานใดยังคางบนอยูใหแกบน หรือใชบน ใหเสร็จสิน้ในวันน้ีดวย เมื่อสมัยกอนการเดินทางไปเจาพอหลักเมือง

ถือวาไกล และลําบากนัก ประชาชนจะแหแหนไปดวยความสนุกสนาน เป็นวันที่มีประชาชนมารวมกันมากที่สุด

เพราะเจาพอหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ประจําเมืองกําแพงเพชร ในปีหน่ึงขอใหทุกคนไดมีโอกาสอาบน้ําเจาพอ

ครัง้หน่ึง จากนัน้ไดไปสรงน้ําพระอิศวร เทวรูปศักดิส์ิทธิ ์ประจําเมืองกําแพงเพชร ซึ่งมีบรรยากาศที่สนุกสนานและ

ประทับใจมาก ในอดีต จะมีความสุขมาก เพราะทุกคนไปดวยความศรัทธาอยางจริงใจ

             จากนัน้ประชาชนหลายหมื่นคน มารวมตวักนักอพระทรายน้ําไหล ในบรเิวณหน าเมอืงที่มีหาดทราย และ

น้ําตื้นเหมาะในการกอพระทรายน้ําไหลมาก วันน้ีเป็นวันที่สนุกที่สุดของหนุมสาว ในอดีต เป็นวันที่ รวมตัวของ

หนุมสาวในทุกหมูบานตําบล และในวันน้ีจะมีการแสดงพลังอํานาจ ของวัยรุนในหมูบาน วาใครจะเป็นนักเลงจริง

ในปัจจุบัน ประเพณีน้ีหายไปจากหมูบานแลว ชาวกําแพงเพชร กอพระทรายน้ําไหลกันดวยความสามัคคี

             การเลนรดน้ํา สาดน้ํา ในปัจจุบัน ไดเปลี่ยนแปลงไปมากแตการสาดน้ําในสมัยโบราณมีการสาดน้ําเลน

น้ํากันอยางไมถือตัวฝ ายชายหญิงที่ออกมาเลนน้ําแสดงวาพรอมที่จะสนุกสนานดวย การถูกเน้ือตองตัว กันเป็น

เรื่องธรรมดา แตตองเป็นไปตามการเลน หรือกติกา ของสังคม ฝายชายจะไมฉวยโอกาสลวนลาม ฝายหญิง แต
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ทุกอยางเป็นไปตามครรลอง แหงประเพณีอันดีงามประเพณีสงกรานต เป็นภูมิปัญญาที่สําคัญของสังคมที่ไดรับ

การตอบรับอยางดียิ่ง เป็นการรวมตัวของผูคนที่มีโอกาสไดพบกันในปีหน่ึงๆพอแมพี่น องที่ไปทํามาหากินไกลๆ

ไดมีโอกาสมาพบกันโดยเป็นสิ่งที่งดงามมากในปีหน่ึง ทุกคนในตระกูลจะไดมีโอกาสมาพบกัน นานถึงสามวันและ

เดือนเมษายน เป็นฤดูรอน ไดใชน้ํามาดับรอนกัน นอกจากจะเป็นความสามัคคี ในครอบครัว ยังเป็นความสามัคคี

ในกลุมสังคม และในประเทศชาติอีกดวย

นอกจากนัน้สงกรานต เป็นการสงเสริมการทองเที่ยว ที่นําเงินเขาประเทศปีละไมใชน อย และเชื่อมัน่วาสงกรานต

จะพัฒนาไปสูกระบวนการที่ยัง่ยืน และถาวรอยางแนนอน

 

ภาพโดย : https://www.kppnews.net/wp-content/uploads/2017/04/DSC_0409-512x341.jpg

คําสําคัญ : ประเพณีสงกรานต

ที่มา : http://sunti-apairach.com/06/06I.htm
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