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ความหมายความหมาย  
คําวา  สงกรานต  มาจากภาษาสันสกฤตวา  สํ-กรานต  แปลวา  กาวข้ึน  ยางขึ้น  หรือ 

กาวข้ึน  การยายที่  เคล่ือนที่  คือพระอาทิตยยางขึ้นสูราศีใหม  หมายถึงวันข้ึนปใหม ซึ่งตกอยู
ในวันที่  ๑๓, ๑๔, ๑๕  เมษายน  ของทุกป  แตวันสงกรานตนั้นคือ  วันที่ ๑๓ เมษายน  เรียกวา 
วันมหาสงกรานต วันที่  ๑๔ เปน วันเนา  วันที่  ๑๕  เปน วันเถลิกศก  

ความหมายของคําที่เกี่ยวของกับวันสงกรานต  มีดังนี้ 
สงกรานต   ที่แปลวา  “ กาวข้ึน ”  “ ยางขึ้น ”  นั้น  หมายถึง  การที่ดวงอาทิตยขึ้นสู
ราศีใหม  อันเปนเหตุการณที่เกิดทุกเดือน  ที่เรียกวาสงกรานตเดือน  แตเมื่อครบ  ๑๒  เดือน
แลวยางขึ้นราศีเมษอีก  จัดเปนสงกรานตป  ถือวาเปนวันขึ้นปใหมทางสุริยคติในทาง          
โหรศาสตร 
มหาสงกรานต   แปลวา  กาวขึ้นหรือยางขึ้นครั้งใหญ  หมายถึงสงกรานตป  คือปใหม      
อยางเดียว  กลาวคือ  สงกรานตหมายไดทั้งสงกรานตเดือนและสงกรานตป  แตมหาสงกรานต
หมายถึงสงกรานตปอยางเดียว 
วันเนา     แปลวา  “ วันอยู ”  คําวา  “ เนา ”  แปลวา  “ อยู ”  หมายความวาเปน
วันถัดจากวันมหาสงกรานตมา  ๑  วัน  วันมหาสงกรานตเปนวันที่ดวงอาทิตยยางสูราศีต้ังแต



ปใหม  วันเนาเปนวันที่ดวงอาทิตยเขาที่เขาทางในวันราศีต้ังตนใหมเรียบรอยแลว  คืออยู
ประจําที่แลว 
วันเถลิงศก     แปลวา  “ วันข้ึนศก ”  เปนวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม  การที่เลื่อนวันขึ้น 
ศกใหมมาเปนวันที่  ๓  ถัดจากวันมหาสงกรานตก็เพ่ือใหหมดปญหาวา  การยางขึ้นสูจุดเดิม  
สําหรับตนปนั้นเรียบรอยดีไมมีปญหาเพราะอาจมีปญหาติดพันเกี่ยวกับชั่วโมง  นาที  วินาที  
ยังไมครบถวนสมบูรณที่จะเปลี่ยนศก  ถาเลื่อนวันเถลิงศกหรือวันขึ้นจุลศักราชใหมมาเปน
วันที่  ๓  ก็หมายความวาอยางนอยดวงอาทิตยไดกาวเขาสูราศีใหม  ไมนอยกวา  ๑  องศาแลว
อาจจะยางเขาองศาที่  ๒   หรือที่  ๓   ก็ได  ฯลฯ 

ตามตํานานกลาววานางเทพธิดาสงกรานตมี  ๗  องค  เปนบุตรของทาวกบิลพรหม  
ชื่อวา ทุงษะ  ประจําวันอาทิตย  โคราด  ประจําวันจันทร  รากษส  ประจําวันอังคาร  มัณฑา  
ประจําวันพุธ  กิริณี  ประจําวันพฤหัสบดี  กิมิทา  ประจําวันศุกร  มโหทร  ประจําวันเสาร 
 
 
 

 
ตํานานวันสงกรานตตํานานวันสงกรานต  

 
ตํานานของสงกรานตนี้มีปรากฏในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพนวา 

เศรษฐีคนหนึ่งไมมีบุตร  บานอยูใกลกับนักเลงสุรา  นักเลงสุรามีบุตรสองคนมี ผิวเนื้อ
เหมือนทอง  วันหนึ่งนักเลงสุรานั้นเขาไปกลาวคําหยาบชาตอเศรษฐี  เศรษฐีจึงถามวาเหตุใด
จึงมาหมิ่นประมาทตอเราผูมีสมบัติมากนักเลงสุราจึงตอบวา  ถึงทานมีสมบัติก็ไมมีบุตร     
ตายแลวสมบัติก็จะสูญเปลา  เรามีบุตรเห็นวาประเสริฐกวา  ทานเศรษฐีมีความละอาย          
จึงบวงสรวงพระอาทิตย  พระจันทร  ต้ังอธิษฐานขอบุตรถึงสามปก็มิไดมีบุตร  อยูมาถึง       
วันนักขัตฤกษสงกรานต  พระอาทิตยยกขึ้นสูราศีเมษ  เศรษฐีจึงพาปริวารไปยังตนไทร       
อันเปนที่อยูแหงฝูงนกทั้งปวงริมฝงน้ํา  จึงเอาขาวสารลางน้ําเจ็ดครั้งแลวหุงขึ้นบูชาพระไทร
ประโคมพิณพาทยต้ังอธิษฐานขอบุตร  พระไทรมีความกรุณาจึงเหาะไปเฝาพระอินทร      
พระอินทร  จึงใหธรรมบาลเทวบุตรลงมาปฏิสนธิในครรภภรรยาเศรษฐี  เมื่อคลอดแลวจึงให
ชื่อธรรมบาลกุมาร  ปลูกปราสาทเจ็ดชั้นใหอยูที่ใตตนไทรริมฝงน้ํานั้น  กุมารเจริญขึ้น            
ก็รูภาษานก  แลวเรียนไตรเพทจบเมื่อ  อายุไดเจ็ดขวบไดเปนอาจารยบอกมงคลการตาง ๆ    
แกมนุษยทั้งปวง 



ในขณะนั้นโลกทั้ งหลายนับถือท าวมหาพรหมและกบิลพรหมองคหนึ่ งว า               
เปนผูแสดงมงคลแกมนุษยทั้งปวง  เมื่อกบิลพรหมทราบจึงลงมาถามปญหาธรรมบาลกุมาร
สามขอ  สัญญาไววาถาแกปญหาไดจะตัดศีรษะบูชาถาแกไมไดจะตัดศีรษะธรรมบาลกุมาร
เสีย  ปญหานั้นวา ขอ  ๑ เชาราศีอยูแหงใด  ขอ ๒ เที่ยงราศีอยูแหงใด  ขอ  ๓  คํ่าราศีอยูแหงใด  
ธรรมบาลขอผลัดเจ็ดวัน 

ครั้นลวงไปไดหกวัน  ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดไมได  จึงนึกวาพรุงนี้จะตายดวยอาญา
ทาวกบิลพรหมไมตองการจําจะหนีไปซุกซอนตายเสียดีกวา  จึงลงจากปราสาทไปนอนอยูใต
ตนตาลสองตน  มีนกอินทรีสองตัวผัวเมียทํารังอาศัยอยูบนตนตาลนั้น  ครั้นเวลาค่ํานางนก
อินทรีจึงถามสามีวา  พรุงนี้จะไดอาหารแหงใด  สามีบอกวาจะไดกินศพธรรมบาลกุมารซึ่ง
ทาวกบิลพรหมจะฆาเสีย  เพราะทายปญหาไมออก  นางนกถามวา  ปญหานั้นอยางไร  สามีจึง
บอกวา  ปญหาวาเชาราศีอยูแหงใด  เที่ยงราศีอยูแหงใด  ค่ําราศีอยูแหงใด  นางนกถามวา       
จะแกอยางไร  สามีบอกวา  เขาราศีอยูที่หนา  มนุษยทั้งหลายจึงเอาน้ําลางหนา  เวลาเที่ยงราศี
อยูที่อก  มนุษยทั้งหลายจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก  เวลาค่ําราศีอยูที่เทา  มนุษยทั้งหลาย
จึงเอาน้ําลางเทา 

ธรรมบาลกุมารไดยินดังนั้นก็กลับไปปราสาท  ครั้นรุงขึ้นทาวกบิลพรหมมาถาม
ปญหาธรรมบาลก็แกตามที่ไดยินมา  ทาวกบิลพรหมจึงตรัสเรียกเทพธิดาทั้งเจ็ด  อันเปน
บริจาริการพระอินทรมาพรอมกันแลวบอกวา  เราจะตัดศีรษะบูชาธรรมบาลกุมาร  ศีรษะของ
เราถาจะตั้งไวบนแผนดินไฟก็จะไหมทั่วโลก  ถาจะทิ้งขึ้นบนอากาศ  ฝนก็จะแลง  ถาจะทิ้งใน
มหาสมุทรน้ําก็จะแหง  จึงใหธิดาทั้งเจ็ดนั้นเอาพานมารับศีรษะ  แลวก็ตัดศีรษะสงใหธิดาองค
ใหญ  นางจึงเอาพานมารับพระเศียรบิดาไวแลวแหทําประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ  ๖๐  นาที่  
แลวก็ เชิญประดิษฐานไวในมณฑปถ้ําคันธุรี เขาไกรลาส   บูชาดวยเครื่องทิพยตาง  ๆ           
พระเวสสุกรรมก็นฤมิตรแลวดวยแกวเจ็ดประการชื่อภควดีใหเปนที่ประชุมเทวดา  เทวดาทั้ง
ปวงก็นําเอาเถาฉมูลาดลงมาลางในสระอโนดาตเจ็ดครั้งแลว  แจกกันสังเวยทุก ๆ พระองค  
ครั้นถึงครบกําหนด  ๓๖๕  วัน  โลกสมมติวา  ปหนึ่งเปนสงกรานตนางเทพธิดาเจ็ดองค  จึง
ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรทาวกบิลพรหมออกแหประทักษิณเขาพระสุเมรุทุกป  แลวกลับไป
เทวโลก  ที่จารึกในวัดพระเชตุพนมีใจความดังกลาวมานี้ 

 
 
 
 
 
 
 



คุณคา  ความสําคัญคุณคา  ความสําคัญ  
 

ประเพณีสงกรานตถือเปนประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปใหมของไทยมาแตโบราณ  
ประชาชนจะจัดใหมีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติเปนกิจกรรมของชุมชนและสังคม  ที่ทุกเพศ  ทุกวัย  
และตางฐานะ  สามารถสมัครสมานในงานเทศกาลนี้  แสดงออกดวยความพรอมเพรียงในการ
ตระเตรียมทําความสะอาดบานเรือนวัด  ความพรอมใจในการทําบุญใหทาน  เพ่ืออุทิศสวน
กุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว  เปนการแสดงความกตัญูกตเวทิตาตอบรรพบุรุษและพุพการี  
การสรงน้ําพระ  รดน้ําขอพรผูใหญ  การเลนรื่นเริง  เชน  การเลนพ้ืนบาน  พ้ืนเมืองตาง ๆ และ
สิ่งที่เปนการเลน  ซึ่งแสดงถึงเอกลักษของเทศกาลนี้คือ  การเลนสาดน้ําของหนุมสาวและเด็ก  
ดวยน้ําใจไมตรี  สภาพการณดังกลาวนี้นําไปสูความเกื้อกูลผูกพันดวยสายใยของวัฒนธรรมที่
เปนมรดกเกาแกของไทยเรา 

       ประเพณีสงกรานต  นับเปนประเพณีที่มีคุณคาตอครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และ
ศาสนา  กลาวคือ 

๑. คุณคาตอครอบครัว  ทําใหสมาชิกของครอบครัวไดมีโอกาสมาอยูรวมกัน  เพ่ือแสดง
ความกตัญูกตเวที  เชน  ลูก – หลาน  มารดน้ําขอพระจากบิดา  มารดา  ปูยา  ตายาย  
และมอบของขวัญใหแกทานเหลานั้น  รวมทั้งมีความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษที่
ลวงลับไปแลวดวยการทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให 

๒. คุณคาตอชุมชน  ทําใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เชน  รวมกันทําบุญทํา
ทานพบปะสังสรรคสนุกสนาน  รื่นเริงรวมกัน 

๓. คุณคาตอสังคม  ทําใหมีความเอื้ออาทรตอสิ่งแวดลอม  ดวยการชวยกันทําความ
สะอาดบานเรือนวัดวาอาราม  ที่สาธารณะ  ตลอดจนอาคารสถานที่ของหนวยงานตาง 
ๆ 

๔. คุณคาตอศาสนา  ชวยกันทํานุบํารุงพระศาสนา  คือ  การทําบุญตักบาตร  หรือเลี้ยง
พระการปฏิบัติธรรมฟงเทศน  การสรงน้ําพระ 
 
โดยเฉพาะปนี้เปนโอกาสดีที่ทางสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนรวมกับกอง

กิจการนักศึกษา  ไดรวมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี  สรงน้ําพระ  รดน้ําผูใหญ  โดยมี
ทานอดีตอธิการบดี  ทานอธิการบดี  อาจารยอาวุโสที่เคยมีอุปการะคุณตอมหาวิทยาลัย  และก็
ถือวาเปนผูใหญที่เราควรจะแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมอันเปนแบบอยางที่ดีงามแกอนุชนรุน
หลังตอไปสมควรที่เราจะตองรวมกันแสดงน้ําใจในครั้งนี้ 


