คําว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า การผ่าน หรื อ การย้าย โดยการนับระยะเวลาที่
เส้นทางของดวงอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์จกั ราศีท้งั 12 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มดาวราศี เมษ พฤษภ เมถุน
กรกฎ สิ งห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร กุมภ์ และมีน การโคจรผ่านกลุ่มดาวแต่ละ กุล่มจะใช้ระยะเวลาประมาณ
30 วัน เมื่อดวงอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวเหล่านี้ครบทั้ง 12 กุล่ม ก็จะได้ระยะเวลา 1 ปี พอดี เป็ นวิธีการนับเดือน
ที่ใช้กนั ประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจาก
อินเดีย เช่น ไทย พม่า เขมร ลาว เป็ นต้น วันที่ 13 เมษายน เป็ นวัน “มหาสงกรานต์” หรื อ วันเริ่ มต้นปี ใหม่ ทั้งนี้
เป็ นเพราะเป็ นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนั้น โลกโคจรเป็ นมุมฉากกับดวงอาทิตย์
จึงมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดี วันสงกรานต์เป็ นวันทําบุญใหญ่ประจําปี มี 3 วัน คือ วัน
มหาสงกรานต์ หรื อ วันส่งท้ายปี เก่า (วันที่ 12 เมษายน) วันกลาง หรื อ วันเนา (วันที่ 14 เมษายน) วันขึ้นปี ใหม่
ใหม่ หรื อ วันเถลิงศก (วันที่ 15 เมษายน)

ตํานานเกี่ยวกับนางสงกรานต์
เมื่อวันสงกรานต์ตรงกับวันใดในแต่ละปี ก็จะมีนางสงกรานต์ประจําวันนั้นๆ นางสงกรานต์มีชื่อดังนี้ วัน
อาทิตย์ ชื่อนางทุงษ วันจันทร์ ชื่อนางโคราค วันอังคารชื่อนางรากษส วันพุธชื่อนางมณฑา วันพฤหัสชื่อนาง
กิริณี วันศุกร์ ชื่อนางกิมิทา วันเสาร์ ชื่อนางมโหทร นางสงกรานต์เป็ นธิดาของท้าวมหาสงกรานต์ หรื อ ท้าวกบิล
พรหม มีหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันดูแลเศียรของท้าวกบิลพรหม ซึ่ งประดิษฐานอยูใ่ นพานแว่นฟ้ า เนื่องจากท้าวกบิล
พรหมแพ้พนันการตอบปัญหาแก่ธรรมบาลกุมาร ก่อนจะตัดเศียรของท้าวกบิลพรหมเป็ นที่รวมแห่งความร้อน
ทั้งปวง ถ้าวางไว้บนแผ่นดินไฟจะไหม้โลก ถ้าโยนขึ้นไปบนอากาศฝนจะแล้ง ถ้าทิ้งลงในมหาสมุทรนํ้าจะแห้ง
ธิดาทั้ง 7 จึงผลัดเปลี่ยนกันถือพานรองเศียรของท้าวกบิลพรหมไว้คนละ 1 ปี

คุณค่าและความสําคัญ
ประเพณี สงกรานต์ถือเป็ นประเพณี การเฉลิมฉลองวันปี ใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบตั ิมาแต่โบราณ ช่วงวัน
สงกรานต์จึงเป็ นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา
ทําให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยูร่ ่ วมกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เช่น ลูกหลานนําสิ่ งของ
มาเยี่ยมเยียน และรดนํ้าขอพรจากบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การ
ร่ วมกันทําบุญให้ทาน การก่อพระเจดียท์ รายและเป็ นการทํานุบาํ รุ งพระพุทธศาสนา การเล่นสาดนํ้าเพื่อความ
สนุกสานรื่ นเริ งร่ วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้าง
ความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และสิ่ งแวดล้อมโดยการช่วยกันทําความสะอาดบ้านเรื อน วัด
วาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ

กิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ฟ้ื นฟูและส่งเสริ ม
ประเพณี สงกรานต์มีกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ฟ้ื นฟูและส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิ ดังนี้
- การเตรี ยมเครื่ องนุ่งห่มชุดใหม่ที่สะอาด เรี ยบร้อย เพื่อไหว้บิดา มารดา หรื อญาติผใู้ หญ่
- การทําความสะอาดบ้านเรื อน ที่อยูอ่ าศัย บริ เวณต่างๆในชุมชนที่อยู่ เช่น วัดวาอารามที่จะใช้เป็ นสถานที่
สําหรับทําบุญและที่สาธารณะต่างๆ
- การทําบุญตักบาตรตอนเช้า หรื อนําอาหารไปเลี้ยงพระที่วดั เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพารี ที่ล่วงลับไปแล้ว
- การก่อพระเจดียท์ ราย โดยขนทรายเข้าวัด แล้วก่อเป็ นรู ปเจดียห์ รื อสัตว์ต่างๆ ปักธงหลากสี มีธูปเทียนและ
ดอกไม้เป็ นเครื่ องบูชาพระ เพื่อให้วดั นําทรายไปใช้ในการก่อสร้างและการสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- การทํางาน โดยการปล่อยนก ปล่อยปลา รวมทั้งการฟังเทศน์ ถือศีลปฏิบตั ิธรรม

- ทําบุญ บังสุกุลอัฐิ และอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผลู้ ่วงลับแล้ว
- การสรงนํ้าพระพุทธรู ป โดยใช้น้ าํ สะอาดหรื อนํ้าผสมนํ้าอบไทยลอยด้วยดอกไม้สด เช่น ดอกมะลิ
- สรงนํ้าพระภิกษุสามเณรด้วยนํ้าสะอาด หรื อถวายผ้าสงบหรื อผ้าไตร
- การรดนํ้าขอพรผูใ้ หญ่โดยใช้น้ าํ สะอาด หรื อนํ้าผสมนํ้าอบไทย ลอยด้วยดอกไม้สด เช่นดอกมะลิ หรื อตาม
ประเพณี นิยมท้องถิ่นนั้นๆ
- การเล่นสาดนํ้าโดยใช้น้ าํ สะอาด และเล่นอย่างสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่ก่อความเดือดร้อนรําคาญ หรื อ
ละเมิดสิ ทธิเสรี ภาพของผูอ้ ื่น
- การละเล่นรื่ นเริ งอื่นๆ ตามประเพณี นิยมของท้องถิน่ นั้นๆ
เนื่องจากในปัจจุบนั การเล่นสงกรานต์มีกิจกรรมบางอย่างที่มีการปฏิบตั ิในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และส่งผล
กระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ งควรจะมีการ
ป้ องกันและแก้ไข ได้แก่
1. การเล่นสาดนํ้าอย่างรุ นแรง เช่น ใช้ปืนฉี ดนํ้าชนิดอัดลม การใช้น้ าํ สกปรก หรื อของเหลวที่เน่าเหม็น การ
ขว้างปาถุงนํ้าแข็ง ทําให้เกิดการบาดเจ็บ หรื อสร้างความไม่พอใจ
2. การประแป้ งหรื อสิ่ งอื่นที่มีลกั ษณะส่อไปในทางกระทําอนาจาร เช่น ใช้มือลูบคลําใบหน้า หน้าอก หรื อ
สะโพกของสุภาพสตรี
3. การประกวดเทพีสงกรานต์ หรื อประกวดในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น แต่งกายด้วยชุดว่ายนํ้า
ประกวดเทพีสงกรานต์สาวประเภท 2 เป็ นต้น

สิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ
1. การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าและสาระที่สาํ คัญของประเพณี และรู ปแบบกิจกรรมการ
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมตามประเพณี
2. การส่งเสริ มการเรี ยนรู ประเพณี ทอ้ งถิ่นในระบบและนอกระบบโรงเรี ยน รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย

เอกลักษณ์ของประเพณี สงกรานต์แต่ละท้องถิ่น
สงกรานต์ภาคเหนือ
วันสงกรานต์เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ของชาวไทยเหนือ ถือกันว่าเป็ นวันสังขารล่อง (อายุสงั ขาร คือ อายุของ
มนุษย์) ได้ล่วงเลยไปอีก 1 ปี และเป็ นวันที่สุดของศักราชเก่า เป็ นวันส่งท้ายปี เก่า ตอนเช้ามีการยิงปื นขับไล่
เสนียดจัญไร การทําความสะอาดบ้านเรื อน การชําระล้างร่ างกาย การสระผม แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าสะอาด

หลังจากนั้นก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เรี ยกว่า “ไปแอ่วปี ใหม่” ในวันนี้เริ่ มมีการเล่นรดนํ้ากันแล้ว วันรุ่ งขึ้น
เป็ นวันเนาว์ หรื อ วันดา มีการตระเตรี ยมข้าวของสําหรับทําบุญ ตอนบ่ายมีการขนทรายจากแม่น้ าํ นําไปไว้ที่วดั
ใกล้บา้ น แล้วร่ วมกัน่กอพระเจดียท์ รายตามลานวัด ตกแต่งด้วยตุงหรื อธงชายอย่างสวยงาม มีการเล่นนํ้ากัน
อย่างสนุกสาน วันที่สามเป็ นวันพญาวัน หรื อ วันเถลิงศก ตอนเช้ามีการเตรี ยมอาหารคาวหวานไปถวายพระที่
วัด เพื่อทําบุญและนําอาหารไปให้แก่ผเู้ ฒ่าแก่ที่เคารพนับถือ ตลอดจนนําไปถวายเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพ
บุรุษที่ลว่ งลับไปแล้ว เรี ยกว่าไป ทานขันข้าว เสร็ จจากการทานขันข้าวก็จะมีการถวายทานเจดียท์ ราย ปล่อยนก
ปล่อยปลา การสรงนํ้าพระเจดีย ์ การคํ้าต้นโพธิ์ภายในวัดและหมู่บา้ น การสรงนํ้าพระพุทธรู ปสําคัญ
คู่บา้ นคู่เมือง ในวันนี้จะมีการไปดําหัว เพื่อการไป สุมาคารวะ โดยลูกหลานจะพากันไปขอขมาลาโทษใน
ความผิดต่างๆที่เคยกระทําต่อผูใ้ หญ่ การดําหัวจะทําไปเรื่ อยๆ จนถึงวันปากปี ในวันปากปี จะมีการจัดขบวนแห่
ดําหัวซึ่ งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และมีการจัดต้นดอก (พุ่มดอกไม้) อย่างสวยงาม มีการฟ้ อนนําขบวนไปดําหัว
พระผูใ้ หญ่ เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ เช่น ผูว้ ่าราชการจังหวัด (เจ้าเมือง) เป็ นต้น ใน
วันนี้ก็จะมีการดําหัวกู่ คือ การไปดําหัวอนุสาวรี ยบ์ รรพบุรุษของตระกูลของตน การดําหัวเป็ นวัฒนธรรมอันสูง
ยิ่งของภาคเหนือ เป็ นการแสดงออกถึงการขออภัย การให้อภัย การแสดงความเคารพนับถือกันและกัน และ
จิตใจเปี่ ยมไปด้วยคารวะไมตรี ความรักใคร่ สามัคคีในหมู่คณะ การเล่นสงกรานต์ที่มีชื่อเสี ยงของภาคเหนือ
ได้แก่ งานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่

สงกรานต์ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรื อ ภาคอีสานของไทยมีจรรยาปฏิบตั ิทางสังคมอย่างเคร่ งครัด เรี ยกว่า “ฮี
ตสิ บสอง” ซึ่ งมักจะเป็ นงานบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็ นหลัก และในเดือนห้า ก็เป็ นการทําบุญสงกรานต์
โดยกําหนดทํากันในวันที่ 13 14 15 เมษายน พิธีการของแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกันในข้อปลีกย่อย แต่สิ่งที่
เหมือนกันคือ การสรงนํ้าพุทธรู ปบางที่ใช้ศาลาการเปรี ยญ แต่บางที่จะจัดสร้างหอรงแล้วอัญเชิญพระพุทธรู ปมา
ประดิษฐานในหอสรง เพื่อสรงนํ้าในวันสงกรานต์ นอกจากนั้นก็มีการเล่นสาดนํ้ากัน หลังจากวันสงกรานต์
แล้ว หมู่บา้ นบางแงมีการแห่ดอกไม้ไปถวายพระที่วดั ในเวลาพลบคํ่าก็มีการไหว้พระ รับศีล ฟังเทศน์ ฉลองต้น
ดอกไม้ และหมุนเวียนไปตามหมู่บา้ นต่างๆ หมู่บา้ นที่เป็ นเจ้าภาพจะคอยเลี้ยงข้าวปลาอาหาร เป็ นการสร้าง
ความสามัคคีกนั ในหมู่คณะ แต่ปัจจุบนั นี้ มีการทํากันน้อยลง การเล่นสงกรานต์ที่มีชื่อเสี ยงทางภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้แก่ สงกรานต์ในจังหวัดหนองคาย ซึ่ งมีการสรงนํ้าหลวงพ่อพระใส พระพุทธรู ปอัน
เป็ นที่สกั การะของทั้งประชาชนชาวไทย และประชาชนชาวลาว นอกจากนี้ยงั มีบรรยากาศของการเล่น
สงกรานต์สองฟากฝั่งโขก เนื่องจากลาวก็ถือคติการเล่นสงกรานต์เช่นเดียวกันกับไทย

สงกรานต์ภาคกลาง
ประเพรี สงกรานต์ถือเป็ นประเพณี การเฉลิมฉลองวันขึ้นปี ใหม่ที่ชาวภาคกลางยึดถือปฏิบตั ิมาแต่โบราณ แบ่ง
ออกเป็ น 3 วัน คือ วันที่ 13 14 และ 15 เมษายน มีการทําบุญตักรบาตร การปล่อยนกปล่อยปลา การสรงนํ้าพระ
การก่อพระเจดียท์ ราย การแห่นางสงกรานต์และรถบุปผชาติ การเล่นสาดนํ้า เช่นเดียวกับภาคอื่นๆ การเล่น
สงกรานต์ที่น่าสนใจและมีชื่อเสี ยงได้แก่ สงกรานต์กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจัดบริ เวณถนนข้าวสาร บางลําพู
สนามหลวง วัดมหาธาตุ และวัดโพธิ์ สงกรานต์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา จัดขึ้นในบริ เวณคุม้ ขุนแผน ซึ่ งอยูใ่ น
บริ เวณอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา โดยจําลองบรรยากาศการเล่นสงกรานต์แบบโบราณ
นอกจากนี้ยงั มีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งเป็ นการเล่นสงกรานต์ตามแบบประเพณีของ
ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ซึ่ งมีกิจกรรมบางอย่างแตกต่างไปจากสงกรานต์ทวั่ ไป เช่น ขบวนแห่นก แห่ปลา ซึ่ ง
เจ้าภาพจะเชิญหญิงสาวมาถือกรงนกและโหลใส่ปลา สําหรับนําไปปล่อย พิธีการส่งข้าวแช่สงกรานต์โดยให้
หญิงสาวเป็ นคู่ๆ ถือภาชนะใส่ขา้ วแช่และกับข้าวไปส่งตามวัดต่างๆ แต่เช้าตรู่ การเล่นสะบ้า ซึ่ งเป็ นธรรมเนียม
ปฏิบตั ิมาตั้งแต่ด้งั เดิม ในช่วงสงกรานต์น้ ีชาวพระประแดงจะแต่งกายตามแบบดั้งเดิมของชาวรามัญ

สงกรานต์ภาคใต้
ประเพณี สงกรานต์ถือเป็ นประเพณี การเฉลิมฉลองวันขึ้นปี ใหม่ที่ชาวภาคใต้ยึดถือปฏิบตั ิมาแต่โบราณ แบ่ง
ออกเป็ น 3 วันคือ วันที่ 13 14 และ 15 มีการทําบุญตักรบาตร การปล่อยนกปล่อยปลา การสรงนํ้าพระ การก่อ
พระเจดียท์ ราย การแห่นางสงกรานต์และรถบุปผชาติ การเล่นสาดนํ้า เช่นเดียวกับภาคอื่นๆ จังหวัดที่มีการเล่น
สงกรานต์ที่มีชื่อเสี ยงได้แก่ สงกรานต์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งจัดขึ้นในพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลนคร
นาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ ศาลาไทย หาดสมิหลา อําเภอเมือง โดยเริ่ มเล่นสงกรานต์ต้งั แต่วนั ที่ 6 - 15 เมษายน
และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซี ย และสิ งคโปร์ ซึ่ งเดินทางมาร่ วมเล่นสงกรานต์อย่าง
สนุกสนาน นอกจากนี้ยงั มีสงกรานต์เมืองนคร จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งเป็ นการเล่นสงกรานตามแบบดั้งเดิม
ของชาวนครศรี ธรรมราช มีการอัญเชิญพระพุทธสิ หิงค์ จากหอพระออกมาสรงนํ้า พิธีตกั บาตรบริ เวณสนาม
หน้าเมือง การแห่นางสงกรานต์ และการแห่นางกระดาน เป็ นต้น

