
 
 

ประเพณีวันสงกรานต 
  
          ตํานานของสงกรานตนี้มีปรากฎในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน โดยยอวา มีบุตรของเศรษฐีคน
หนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เปนผูที่รูภาษานกแลว เรียนไตรเพทจบ เมื่ออายุไดเจ็ดขวบ ไดเปนอาจารย
บอกมงคลตางๆ แกมนุษยทั้งปวง ซ่ึงในขณะนั้น โลกทั้งหลายนับถือทาวมหาพรหมและกบิลพรหม
องคหนึ่งวา เปนผูแสดงมงคลแกมนุษยทัง้ปวง เมื่อกบลิพรหมทราบ จึงลงมาถาม ปญหาธรรมบาล
กุมาร ๓ ขอ สัญญาไววา ถาแกปญหาไดจะตัดศีรษะบูชา ถาแกไมไดจะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย   
ปญหานั้นวา  
 
          ขอ ๑.เชาราศีอยูแหงใด  
          ขอ ๒.เที่ยงราศีอยูแหงใด  
          ขอ ๓. ค่ําราศีอยูแหงใด  
 
          ธรรมบาลขอผลัด ๗ วัน คร้ันลวงไปได ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดไมได จึงลงจากปราสาท
ไปนอนอยูใตตนตาลสองตน  มีนกอินทรี ๒ ตัวผัวเมยีทํารังอาศัยอยูบนตนตาลนั้น คร้ังเวลาค่ํานาง
นกอินทรีจึงถามสามีวา พรุงนี้จะไดอาหารแหงใด สามบีอกวา จะไดกินศพธรรมบาลกุมาร ซ่ึงทาว
กบิลพรหมจะฆาเสีย เพราะทายปญหาไมออก นางนกถามวา ปญหานั้นอยางไรสามีจึงบอกวา 
ปญหาวาเชาราศีอยูแหงใด เที่ยงราศีอยูแหงใด ค่ําราศีอยูแหงใด นางนกถามวา จะแกอยางไร สามี
บอกวา เชาราศีอยูหนา มนษุยทั้งหลายจึงเอาน้ําลางหนา เวลาเที่ยงราศีอยูอก มนษุยทั้งหลายจึงเอา
เครื่องหอมประพรมที่อก เวลาค่ําราศีอยูเทา มนุษยทั้งหลายจึงเอาน้ําลางเทา 
 
          คร้ังรุงขึ้นทาวกบิลพรหมมาถาม ปญหาธรรมบาลกุมารก็แกตามที่ไดยนิมา ทาวกบิลพรหมจึง
ตรัสเรียกเทพธิดาทั้ง ๗ อันเปนบริจาริกาพระอินทรมาพรอมกัน แลวบอกวา เราจะตัดศีรษะบูชา
ธรรมบาลกุมาล ศีรษะของเราถาจะตั้งไวบนแผนดนิไฟกจ็ะไหมทั่วโลก ถาจะทิง้ขึ้นบนอากาศ ฝนก็
จะแลง ถาจะทิ้งไวในมหาสมุทรน้ําก็จะแหง จึงใหธิดาทั้งเจ็ดนัน้เอาพานมารับศีรษะ แลวก็ตัดศรีษะ
สงใหธิดาผูใหญ นางจึงเอาพานมารับพระเศียรบิดาไวแลว แหทําประทกัษิณ รอบเขาพระสุเมรุ ๖๐ 
นาที แลวก็เชิญประดิษฐานไวในมณฆปถ้ําคันธุลีเขาไกรลาศ บูชาดวยเครื่องทิพยตางๆ พระ
เวสสุกรรมก็นฤมิตรแลวดวย แกวเจ็ดประการชื่อ ภควดีใหเปนที่ประชุมเทวดา เทวดาทั้งปวงก็
นําเอาเถาฉมุลาด ลงมาลางในสระอโนดาตเจ็ดครั้งแลวแจกกันสังเวยทุกๆ พระองคคร้ังถึงครบ
กําหนด ๓๖๕ วัน โลกสมมติวา ปหนึ่งเปนสงกรานตนางเทพธิดาเจด็องค จึงผลัดเวรกันมาเชิญพระ

สาระนารู 



เศียรทาวกบิลพรหม ออกแหประทักษิณเขาพระสุเมรุทุกป แลวกลับไปเทวโลก ซ่ึงลูกสาวทั้งเจด็
ของทาวกบิลพรหมนั้น เราสมมติเรียกวา นางสงกรานต มีช่ือตางๆ ดังนี้ ทุงษ, โคราค, รากษส, 
มัณฑา, กิริณ,ี กิมิทา และ มโหทร  
 
          คําวา "สงกรานต" มาจากภาษาสันสฤกตวา สํ-กรานต แปลวา กาวขีน้ ยางขึ้น หรือกาวขึน้ 
การยายที่ เคลื่อนที่ คือพระอาทิตยยางขึ้น สูราศีใหม หมายถึงวนัขึ้นปใหม ซ่ึงตกอยูในวนัที่ 
๑๓,๑๔,๑๕ เมษายนทกุป แตวันสงกรานตนั้นคือ วนัที่ ๑๓ เมษายน เรียกวา วันมหาสงกรานต วนัที่ 
๑๔ เปนวันเนา วันที่ ๑๕ เปนวันเถลิงศก   
 
ความหมายของคําท่ีเก่ียวของกับสงกรานต  มีดังนี ้
 
          สงกรานต ที่แปลวา "กาวขึ้น" "ยางขึ้น" นั้นหมายถึง การที่ดวงอาทิตย ขึ้นสูราศีใหม อันเปน
เหตุการณที่เกดิขึ้นทุกเดือน ที่เรียกวาสงกรานตเดือน แตเมื่อครบ ๑๒ เดือนแลวยางขึ้นราศีเมษอีก 
จัดเปนสงกรานตป ถือวาเปน วันขึน้ปใหมทางสุริยคติ ในทางโหราศาสตร  
 
          มหาสงกรานต แปลวา กาวขึน้หรือยางขึ้นครั้งใหญ หมายถึงสงกรานตป คือปใหมอยางเดยีว 
กลาวคือสงกรานตหมายถึง ไดทั้งสงกรานตเดือนและสงกรานตป แตมหาสงกรานต หมายถึง 
สงกรานตปอยางเดียว  
 
          วันเนา แปลวา "วนัอยู" คําวา "เนา" แปลวา "อยู" หมายความวาเปนวันถัดจากวัน
มหาสงกรานตมา ๑ วัน วนัมหาสงกรานตเปนวันที่ดวงอาทิตยยางสูราศีตั้งตนปใหม วันเนาเปน
วันที่ดวงอาทติยเขาที่เขาทาง ในวนัราศีตั้งตนใหมเรียบรอยแลว คืออยูประจําที่แลว  
 
          วันเถลิงศก แปลวา "วันขึ้นศก" เปนวันเปลี่ยนจลุศักราชใหม การที่เปลี่ยนวนัขึ้นศกใหมมา
เปนวนัที่ ๓ ถัดจากวนัมหาสงกรานต ก็เพื่อใหหมดปญหาวา การยางขึ้นสูจุดเดิม สําหรับตนปนั้น
เรียบรอยดี ไมมีปญหาเพราะอาจมีปญหาตดิพันเกี่ยวกับชัว่โมง นาที วนิาที ยังไมครบถวนสมบูรณ 
ที่จะเปลี่ยนศกถาเลื่อนวันเถลิงศกหรือวันขึ้นจุลศักราชใหมมาเปน วนัที่ ๓ ก็หมายความวา อยาง
นอยดวงอาทิตยไดกาวเขาสูราศีใหม ไมนอยกวา ๑ องศาแลวอาจจะยางเขาองศาที่ ๒ หรือที่ ๓ ก็ได 
 
          วันสงกรานตเปนวนัเปลี่ยนจุลศักราชใหม ซ่ึงกษตัริยสิงหศแหงพมา ทรงตั้งขึ้นเมื่อปกุนวนั
อาทิตย พ.ศ. ๑๑๘๑ โดยกําหนดเอาดวงอาทิตยเขาสูราศีเมษได ๑ องศา ประกอบกับไทยเราเคยนิยม
ใชจุลศักราช สงกรานตจึงเปนวันขึน้ปใหมของไทยอีกดวย   ในปแรกที่กําหนดเผอญิเปนวันที ่๑๓ 



เมษายน ซ่ึงอันที่จริงไมใชวนัที่ ๑๓ เมษายนทุกป แตเมือ่เปนประเพณ ี ก็จําเปนตองเอาวันนัน้ทุกป 
เพื่อมิใหการประกอบพิธี ซ่ึงมิไดรูโดยละเอียดตองเปลีย่นไปเปลีย่นมา วันที่ ๑๓ จึงเปนวนั
สงกรานตของทุกป  
 
          ปกติวันสงกรานตจะม ี๓ วนั คือ เร่ิมวันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที ่๑๕ เมษายน วันแรกคือวันที ่
๑๓ เปนวนัมหาสงกราต วนัที่พระอาทิตยตองขึ้นสูราศีเมษ วันที่ ๑๔ เปนวันเนา (พระอาทิตยคงอยู
ที่ ๐ องศา) วันที่ ๑๕ เปนวนัเถลิงศกใหม และเริ่มจุลศักราชในวนันี้ เมื่อกอนจริงๆ มีถึง ๔ วัน คือ
วันที่ ๑๓ -๑๖ เปนวันเนาเสีย ๒ วนั (วนัเนาเปนวันอยูเฉยๆ) เปนวันวาง พกัการงานนอกบาน
ช่ัวคราว 
 
          จะเหน็ไดวา วนัสงกรานตเปนวันขึน้ปใหมตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย จนถึง พ.ศ.๒๔๘๓ ทาง
ราชการจึงไดเปลี่ยนไหม โดยกําหนดเอาวันที่ ๑ มกราคม เปนวนัขึน้ปใหม เพื่อใหเขากับ หลัก
สากลที่นานาประเทศนยิมปฏิบัติ อยางไรก็ตาม แมจะมกีารเปลี่ยนวันขึ้นปใหม ประชาชนก็ยังยึดถือ
วา วนัสงกรานตมีความสําคัญ   
 
ขอควรปฏิบตัใินวันสงกรานต- การเตรียมงาน  
 
          วันตรุษและวนัสงกรานตเปนเทศกาลสําคัญที่คนไทยยังถือวา วันตรุษ คือ วันสิ้นป วนั
สงกรานต คือวันขึ้นปใหมดงักลาว ดังนั้น จึงตองตระเตรียมงานกันเปนการใหญ จนมีคนที่พูดกนั
ติดปากวา "สงทายปเกาตอนรับปใหม" ส่ิงที่ตระเตรียมกันนั้น จึงเปนเรื่องที่จะตองกระทํากนัเปน
พิเศษตามลําดบั ดังนี้  
 
          ๑. เครื่องนุงหมเพื่อใสในโอกาสไปทําบุญที่วัด ตลอดจนเครื่องประดับตกแตงรางกายอยาง
คอนขางจะพิถีพิถัน 
 
          ๒. ของทําบุญ เมื่อใกลจะถึงวันงานก็เตรียมของทาํบุญเลี้ยงพระ และที่เปนพิเศษของที่จะทํา
ขนมพิศษ ๒ อยางไดแก ขาวเหนียวแดงในวันตรษุ และขนมกวน หรือ กะละแมในวันสงกรานต 
นอกจากจะทําขึ้นเพื่อทําบุญแลว ยังแลกเปลี่ยนแจกกนัในหมูบานใกลเคียง เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี
ในวนัสําคัญ 
 
          ๓. การทําความสะอาดบานเรือนที่อาศัยตลอดจนบริเวณใกลเคียง เพือ่ใหดูเรียบรอย
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่บูชาพระและที่เก็บอฐัิบรรพบุรุษ แมเสื้อผาที่ใชสอยก็ตองซักฟอกใหสะอาด



หมดจดโดยถอืวา กําจัดสิ่งสกปรกใหส้ินไปพรอมกับปเกาและตอนรับปใหม ดวยความบริสุทธผุด
ผอง 
 
          ๔. สถานที่ทําบุญ วัดเปนสถานที่ทําบุญสวดมนตเล้ียงพระ และทําตอเนื่องกันหลายวัน 
นอกจากจะทําความสะอาดกฎุิที่อาศัยแลว ยังตองทําความสะอาดหอสวดมนต โบสถวิหาร ศาลา
การเปรียญ ตลอดจนลานวดั เพราะตองใชทํากิจกรรมหลายอยาง ไดแก การทําบญุตักบาตร ปลอย
นกปลอยปลา สรงน้ําพระ กอพระเจดยีทราย และงานรื่นเริงตางๆ ดวย  
 
การทําบุญ  
 
          การทําบุญในวนัสงกรานต อาจจะทําการตักบาตรทําบุญได ๒ แหงคือ ทีว่ดัหรือในบริเวณ
งานที่จัดไวแลว วิธีตกับาตร ใชวิธีเรียงแถว และนิมนตพระเดินตามลําดับ โดยชายตกับาตรดวยขาว 
หญิงตักบาตรดวยของคาวหวาน ถาเต็มบาตรก็ถายใสภาชนะอื่น และนมินตทานรับจนทั่ว เสร็จแลว
อาจนิมนตทานฉัน ณ สถานที่จัดงาน หรือใหทานนําไปฉันที่วัดก็ได 
 
          ในเวลาตักบาตรพระสงฆจะสวดถวายพรพระคือ พาหุง พอเสร็จ ก็ชวยกันยกอาหารคาว
หวานไปถวายพระ ขณะพระฉัน จะมีการอานประกาศสงกรานตกันในตอนนี้ บางคนก็อาจจะอยูฟง
อนุโมทนา เปนอันเสร็จพิธี 
 
          การกอเจดียทราย จะทําในวนัใดวนัหนึ่ง ของวนัที่ ๑๓-๑๕ เมษายนก็ได ผูทาํบุญจะชวยกนั
ขนทราย มากอเปนเจดยีขนาดตางๆ ในบริเวณวัด ซ่ึงจะเปนประโยชน ใหใชกอสราง หรือถมพื้นที่ 
เปนเรื่องที่ถือวาไดบุญและสนุกสนาน แตไมมีขอจํากัดวาตองทําทุกวดั 
 
          การปลอยนกปลอยปลา เปนการทําบุญเพื่อแสดงความกรุณาตอสัตว นิยมทําในวันสงกรานต
และไมจํากัดวาจะทําในวดัเทานั้น 
 
          การสรงน้ําพระ มีทั้งสรงน้ําพระพทุธรูปและภิกษุ สามเณร เพื่อความเปนศริิมงคลในโอกาส
ขึ้นปใหมอันเปนเวลาที่อากาศรอน  
 
          การรดน้ําผูใหญ เปนเรื่องของการแสดงคารวะตอผูใหญที่เคารพนับถือ ผูรวมพิธีควรน้ําผา ๑ 
สํารับ คือ ผานุง ๑ ผืน ผาหม ๑ ผืน ไปมอบใหทานพรอมกับ ดอกไมธูปเทียน การรดน้ําผูใหญ
ดังกลาวมานี้ มักจะรดหรืออาบทานจริง ๆ จึงตองมีผาไปมอบให ปจจุบันบางแหงรดเฉพาะที่ฝามือ 



โดยจะเอาน้ําหอมเจือในน้ําดวย แตกย็ังคงมีผานุงหม ๑ สํารับและดอกไมธูปเทียนไปแสดงคารวะ 
และขอพรทานก็จะใหศีลใหพรใหมีความสุขปใหม คือตั้งแตวนัสงกรานตเปนตนไป 
 
          การทําบุญอัฐิ เปนเรือ่งที่นิยมทําแบบนิมนตพระ ชักบังสุกุลอัฐิของญาติที่ลวงลับไปแลว แลว
อุทิศสวนกุศลให โดยนิมนตพระไปยังสถานที่เก็บหรือบรรจุอัฐิ หรือถาไมมอัีฐิจะเขยีนชือ่ผูที่
ลวงลับไปแลวก็ได เมื่อบังสกุุลแลวก็เผากระดาษแผนนัน้เสีย เหมือนเผาศพ การทําบุญอัฐิจะทําใน
วันไหนกไ็ดสุดแตจะนดัหมายกัน การรืน่เริง จดัขึ้นเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมูคณะ เปนการ
อนุรักษประเพณีตางๆ ในทองถ่ินไวดวย 
 
          การสาดน้ํา เปนการสนุกสนานรื่นเริงอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปนสญัลักษณของสงกรานต คือ 
สาดน้ํากันโดยมากจะเริ่มตนในวนัสรงน้ําพระ แตบางแหงพอเริ่มสงกรานต ก็เร่ิมสาดน้ํากนัทีเดยีว 
สวนใหญแลวใชน้ําสะอาดมนี้ําอบน้ําหอม หรือแปงหอมผสมบางก็ได และไมถือเปนเรื่องเสียหาย 
 
          การแหนางแมว บางแหงอาจมกีารแหนางแมวเพือ่ขอฝนดวย ซ่ึงเปนเรื่องสนุกสนานรื่นเริง
เหมือนกนั แตก็หวังผลในทางเกษตรกรรมดวย กลาวคือ ถาเกิดฝนแลงก็แหนางแมวกันในชวงวนั
ทําบุญสงกรานต เชนเดียวกนั 
 
สิ่งท่ีไดจากการทําบุญสงกรานต 
  
๑. เปนการแสดงความเคารพบูชาตอส่ิงที่ตนเคารพ ตอบดิามารดา และผูใหญที่เคารพนับถือ 
๒. เปนการชําระจิตใจ และรางกายใหสะอาด 
๓. เปนการรักษาประเพณีมาแตเดิม 
๔. เปนการสนุกสนานรื่นเริงในรอบป และพักจากงานประจําชั่วคราว เพื่อจะไปพักผอนหยอนใจ 
๕. เปนการเตอืนสติวามนุษยนั้นผานไป ๑ ปแลวและในรอบปที่ผานมา เราไดทําอะไรบางและควร
จะทําอะไรตอไปในปทีก่ําลังจะมาถึง 
๖. เปนการเตรียมตัวบวช ถาเปนผูชายโดยเอาระยะเวลานี้บวชกัน เพราะหลังสงกรานตตองเตรียม
ตัวทํานาแลว 
๗. เปนการทําความสะอาดพระ โตะบูชา บานเรือน ทั้งในและนอกบาน 
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