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เรื่อง วันสงกรานต

รายละเอียด

           ประเพณีสงกรานต หรือวันสงกรานตเป็นวันฉลองการขึ้นปีใหมของไทย ซึ่งโดยทัว่ไปจัดขึ้นระหวางวันที่

13-15 เมษายน ตรงกับเดือนหาตามจันทรคติ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยมีประเพณีสงกรานตตัง้แต

สมัยกรุงศรีอยุธยาแลว ในกฎมณเฑียรบาล ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดฯใหตราขึ้น กลาวถึงการพระราช

พิธีเผด็จศกและพระราชพิธีลดแจตร พระราชพิธีเผด็จศกเป็นพิธีการเกี่ยวกับการตัดจากปีเกาขึ้นสูปีใหม สวนพระ

ราชพิธีลดแจตรนัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาทรงสันนิษฐานวาหมายถึงพระราชพิธีรดน้ําเดือน ๕ แสดงวา

ประเพณีสงกรานตของหลวงมีมาตัง้แตตนสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว ในสมัยกอนไทยใชจุลศักราช การขึ้นปีใหมจึง

เป็นการขึ้นจุลศักราชใหม

          ประเพณีสงกรานตเป็นการฉลองการขึ้นปีใหมตามสุริยคติแตเน่ืองจากยังนิยมนับวันทางจันทรคติกันอยู

ชวงเวลาฉลองสงกรานตในแตละทองถิ่นจึงอาจไมตรงกันทีเดียว โดยปรกติอยูระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ใน

ลานนาบางปีสงกรานตอาจอยูในชวงวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ในภาคกลางนิยมทําบุญตักบาตรในวันที่ ๑๓ เมษายน

ถือเป็นวันมหาสงกรานตคือเป็นวันที่พระอาทิตยกาวเขาสูราศีเมษ เป็นวันสิน้ปีเกา วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันเนา
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คือวันที่เชื่อมตอระหวางปีเกากับปีใหม และวันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันเถลิงศกขึ้นปีใหม

          ประเพณีสงกรานต นอกจากเป็นประเพณีการขึ้นปีใหมของไทยแลวยังพบวาประเทศเพื่อนบาน ไดแก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพพมา ประเทศกัมพูชา ตลอดจนกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลไทหลาย

กลุมก็มีประเพณีสงกรานตเป็นประเพณีการขึ้นปีใหมดวย เชน ไทลื้อในเขตปกครองตนเองสิบสองพันนา และไท

เหนือในเขตปกครองตนเองใตคง มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน ไทขึนและไทใหญในสหภาพพมา ไท

พาเก ไทอายตอนและไทคําตี่หรือไทคําที่ในรัฐอัสสัมและรัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดียนาสังเกตวา สังคมที่

มีประเพณีสงกรานตลวนเป็นสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนาฝายหินยาน

          คําวา ” สงกรานต ” มาจากภาษาสันสฤกตวา สํ-กรานต แปลวา กาวขึ้น ยางขึ้น หรือการเคลื่อนที่ยายที่

หมายถึง เวลาที่ดวงอาทิตยเคลื่อนจากราศีหน่ึงไปสูอีกราศีหน่ึงทุกๆ เดือน เรียกวา สงกรานตเดือน ยกเวนเมื่อ

ยายจากราศีมีนสูราศีเมษ ซึ่งเป็นสงกรานตปี จะเรียกชื่อพิเศษวา “ มหาสงกรานต” จึงเป็นวันขึ้นปีใหมโดยวิธีนับ

ทางสุริยคติ (วิธีนับวันและเดือนโดยถือกําหนดตําแหนงดวงอาทิตยเป็นหลัก) ดังนัน้การกําหนดนับวันสงกรานต

จึงตกอยูในระหวางวันที่ ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ เมษายน ซึ่งทัง้ ๓ วันจะมีชื่อเรียกเฉพาะ ดังน้ี

          วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกวา มหาสงกรานต (วันผูสูงอายุ)

          วันที่ ๑๔ เมษายน เรียกวา วันเนา (วันครอบครัว)

          วันที่ ๑๕ เมษายน เรียกวา วันเถลิงศก

ความหมายของคําที่เกี่ยวของกับสงกรานต

          สงกรานต แปลวา “กาวขึ้น” “ยางขึ้น” นัน้หมายถึง การที่ดวงอาทิตย ขึ้นสูราศีใหม อันเป็นเหตุการณที่

เกิดขึ้นทุกเดือน ที่เรียกวาสงกรานตเดือน แตเมื่อครบ ๑๒ เดือนแลวยางขึ้นราศีเมษอีก จัดเป็นสงกรานตปี ถือวา

เป็น วันขึ้นปีใหมทางสุริยคติ ในทางโหราศาสตร

          มหาสงกรานต แปลวา กาวขึ้นหรือยางขึ้นครัง้ใหญ หมายถึงสงกรานตปี คือปีใหมอยางเดียว กลาวคือ

สงกรานตหมายถึง ไดทัง้สงกรานตเดือนและสงกรานตปี แตมหาสงกรานต หมายถึง สงกรานตปีอยางเดียว

          วันเนา แปลวา “วันอยู” คําวา “เนา” แปลวา “อยู” หมายความวาเป็นวันถัดจากวันมหาสงกรานตมา ๑

วัน วันมหาสงกรานตเป็นวันที่ดวงอาทิตยยางสูราศีตัง้ตนปีใหม วันเนาเป็นวันที่ดวงอาทิตยเขาที่เขาทาง ในวัน

ราศีตัง้ตนใหมเรียบรอยแลว คืออยูประจําที่แลว

          วนัเถลงิศก แปลวา “วนัขึ้นศก” เป็นวนัเปลีย่นจลุศกัราชใหม การที่เปลีย่นวนัขึ้นศกใหมมาเป็นวนัที่ ๓ ถดั

จากวันมหาสงกรานต ก็เพื่อใหหมดปัญหาวา การยางขึ้นสูจุดเดิม สําหรับตนปีนัน้เรียบรอยดี ไมมีปัญหาเพราะ

อาจมีปัญหาติดพันเกี่ยวกับชัว่โมง นาที วินาที ยังไมครบถวนสมบูรณ ที่จะเปลี่ยนศกถาเลื่อนวันเถลิงศกหรือวัน
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ขึ้นจุลศักราชใหมมาเป็น วันที่ ๓ ก็หมายความวา อยางน อยดวงอาทิตยไดกาวเขาสูราศีใหม ไมน อยกวา ๑ องศา

แลวอาจจะยางเขาองศาที่ ๒ หรือที่ ๓ ก็ได

ตามหลักแลวเทศกาลสงกรานตถูกกําหนดตามการคํานวณโดยหลักเกณฑในคัมภีรสุริยยาตร โดยวันแรกของ

เทศกาลซึ่งเป็นวันที่พระอาทิตยยกเขาสูราศีเมษ (ยายจากราศีมีนไปราศีเมษ) เรียกวา “วันมหาสงกรานต” วัน

ถัดมาเรียกวา “วันเนา” และวันสุดทายซึ่งเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชและเริ่มใชกาลโยคประจําปีใหม เรียกวา “วัน

เถลิงศก” จากหลักการขางตนน้ี ทําใหปัจจุบันเทศกาลสงกรานตมักตรงกับวันที่ 14-16 เมษายน (ยกเวนบางปี

เชน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 ที่สงกรานตกลับมาตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน) อยางไรก็ตาม ปฏิทินไทยใน

ขณะน้ีกําหนดใหเทศกาลสงกรานตตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ

          พิธีสงกรานต เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบานใกลเรือนเคียง แตปัจจุบันได

เปลีย่นไปสูสงัคมในวงกวาง และมีแนวโนมที่จะเปลีย่นทศันคติ และความเชื่อไป ในความเชื่อดัง้เดมิใชสญัลกัษณ

เป็นองคประกอบหลักในพิธี ไดแก การใชน้ําเป็นตัวแทน แกกันกับความหมายของฤดูรอน ชวงเวลาที่

พระอาทิตยเคลื่อนเขาสูราศีเมษ ใชน้ํารดใหแกกันเพื่อความชุมชื่น มีการขอพรจากผูใหญ การรําลึกและกตัญู

ตอบรรพบุรุษที่ลวงลับ ในชีวิตสมัยใหมของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบานในเทศกาลสงกรานต นับวัน

สงกรานตเป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ําพระที่นําสิริมงคล เพื่อใหเป็นการเริ่มตนปีใหมที่มีความสุข

ปัจจุบันมีพัฒนาการและมีแนวโนมวาไดมีการเสริมจนคลาดเคลื่อนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธในเชิงการ

ทองเที่ยววาเป็น ‘Water Festival’ เป็นภาพของการใชน้ําเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเลนน้ํา

          ประเพณีสงกรานตในแตละภาคของประเทศไทย

สงกรานตภาคเหนือ

          สงกรานตภาคเหนือ (สงกรานตลานนา) หรือ”ประเพณีป๋ีใหมเมือง” อันโดดเดนเป็นเอกลักษณ เริ่มตัง้แต

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

วันที่หามใครดาทอวารายเพราะจะทําใหโชครายไปตลอดทัง้ปี “วันพญาวัน”หรือ”วันเถลิงศก” (15 เม.ย.) วันน้ี

ชาวบานจะตื่นแตเชาทาํบญุตกับาตรเขาวดัฟังธรรม กอนจะไปรดน้ําดาํหวัขอขมาญาติผใูหญในชวงบาย”วนัปากปี

”(16 เม.ย.)ชาวบานจะพากันไปรดน้ําเจาอาวาสตามวัดตางๆเพื่อขอขมาคารวะ และ”วันปากเดือน”(17 เม.ย.

)เป็นวันที่ชาวบานสงเคราะหตางๆออกไปจากตัวเพื่อปิดฉากประเพณีสงกรานตลานนา

สงกรานตภาคอีสาน

          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

          สงกรานตภาคใต ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานตแบบดัง้เดิมที่ภาคใตแลว สงกรานตเป็นชวงเวลา

แหงการผลัดเปลี่ยนเทวดาผูรักษาดวงชะตาบานเมือง พวกเขาจึงถือเอาวันแรกของสงกรานต(13 เม.ย.)เป็น”วัน

สงเจาเมืองเกา” โดยจะทําพิธีสะเดาะเคราะหสิ่งไมดีออกไป สวน”วันวาง”(14 เม.ย.) ชาวนครจะไปทําบุญ

ตักบาตรที่วัด และสรงน้ําพระพุทธรูป และวันสุดทายเป็น”วันรับเจาเมืองใหม”(15 เม.ย.)จะทําพิธีตอนรับเทวดา

องคใหมดวยการแตงองคทรงเครื่องอยางสวยงามสงทายสงกรานตประเพณีสงกรานต

สงกรานตภาคกลาง

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

”วันเนา” วันที่ 15 เป็นวัน”วันเถลิงศก” ทัง้ 3 วันประชาชนจะประกอบพิธีทางศาสนา มีการทําบุญตักบาตร

ปลอยนกปลอยปลา การกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหแกญาติผูลวงลับ การสรงน้ําพระ การขนทรายเขาวัดกอพระ

เจดียทราย
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หน า 5
วันที่ : 2023-05-18 00:08:51

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมดอายุวันที่ : 2023-06-18 00:08:51

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2023-04-13

https://arit.kpru.ac.th/page_id/506/TH
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