
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

ประเพณีสงกรานต ์
ความหมายและความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ 

ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งโดยท่ัวไปจัดขึ้นระหว่าง    

วันท่ี ๑๓ - ๑๕ เมษายน ตรงกับเดือนห้าตามจันทรคติ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยมีประเพณี

สงกรานต์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว ในกฎมณเฑียรบาล ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ           

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราขึ้น กล่าวถึงการพระราชพิธีเผด็จศกและพระราชพิธีลดแจตร                                       

พระราชพิธีเผด็จศกเป็นพิธีการเกี่ยวกับการตัดจากปีเก่าขึ้นสู่ปีใหม่ ส่วนพระราชพิธีลดแจตรนั้น 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ทรงสันนิษฐานว่า หมายถึงพระราชพิธีรดน้้าเดือน ๕ แสดงว่า

ประเพณีสงกรานต์ของหลวงมีมาตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว ในสมัยก่อนไทยใช้จุลศักราช        

การขึ้นปีใหม่จึงเป็นการขึ้นจุลศักราชใหม ่

เสฐียรโกเศศอธิบายว่า ค้าว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่า การเคลื่อนท่ี                      

หรือการเคลื่อนย้าย หมายถึง  การเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่ งสู่อีกราศีหนึ่ ง                 

ตามความหมาย ในภาษาสันสกฤตสงกรานต์จึงเกิดขึ้นทุกเดือน ส่วนระยะเวลาท่ีคนไทยเรียกว่า 

“สงกรานต”์ นั้น เป็นช่วงท่ีพระอาทิตย์เคล่ือนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ นับว่าเป็นมหาสงกรานต์  

ประเพณีสงกรานต์ในแต่ละท้องถิ่น  (สงกรานต์ ๔ ภาค) 

สงกรานต์ภาคเหนือ  (สงกรานต์ล้านนา) หรือ  “ประเพณีปี๋ ใหม่ เมือง” อันโดดเด่น                                       

เป็นเอกลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ “วันสังขารล่อง” (๑๓ เม.ย.) ท่ีมีการท้าความสะอาดบ้านเพื่อความ                                            

เป็นสิริมงคล “วันเนา” หรือ “วันเน่า” (๑๔ เม.ย.) วันท่ีห้ามใครด่าทอว่าร้ายเพราะจะท้าให้โชคร้าย                          

ไปตลอดท้ังปี “วันพญาวัน” หรือ “วันเถลิงศก” (๑๕ เม.ย.) วันนี้ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าท้าบุญตักบาตร

เข้าวัดฟังธรรม ก่อนจะไปรดน้้าด้าหัวขอขมาญาติผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย “วันปากปี” (๑๖ เม.ย.) ชาวบ้าน

จะพากันไปรดน้้าเจ้าอาวาสตามวัดต่าง ๆ เพื่อขอขมาคารวะ และ “วันปากเดือน” (๑๗ เม.ย.)                                  

เป็นวันท่ีชาวบ้านส่งเคราะห์ต่าง ๆ ออกไปจากตัวเพื่อปิดฉากประเพณีสงกรานต์ล้านนา 

https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-en-lexitron/โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม


สงกรานต์ภาคอีสาน นิยมจัดกันอย่างเรียบง่าย แต่ว่ามากไปด้วยความอบอุ่น โดยคนอีสาน  

จะ เรี ยกประเพณีสงกรานต์ ว่ า  “บุญ เดื อนห้ า”  หรื อ”ตรุษสงกรานต์ ”  และจะถือฤกษ์                           

ในวันขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๕ เวลาบ่าย ๓ โมง เป็นเวลาเริ่มงานโดยพระสงฆ์จะตีกลองโฮม                     

เปิดศักราช จากนั้นญาติโยมจะจัดเตรียมน้้าอบหาบไปรวมกันท่ีศาลาวัดเพื่อสรงน้้าพระพุทธรูป        

แล้วต่อด้วยการรดน้้าด้าหัว ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติผู้ใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษจากนั้นก็จะเป็น            

การเล่นสาดน้้าสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน 

สงกรานต์ภาคใต้ ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมท่ีภาคใต้แล้ว สงกรานต์  

เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมืองพวกเขาจึงถือเอาวันแรก             

ของสงกรานต์ (๑๓ เม.ย.) เป็น “วันส่งเจ้าเมืองเก่า” โดยจะท้าพิธีสะเดาะเคราะห์สิ่งไม่ดีออกไป        

ส่วน “วันว่าง” (๑๔ เม.ย.) ชาวนครจะไปท้าบุญตักบาตรท่ีวัด และสรงน้้าพระพุทธรูป และวันสุดท้าย

เป็น “วันรับเจ้าเมืองใหม่” (๑๕ เม.ย.) จะท้าพิธีต้อนรับเทวดาองค์ใหม่ด้วยการแต่งองค์ทรงเครื่อง     

อย่างสวยงามส่งท้ายสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ 

สงกรานต์ภาคกลาง เริ่มขึ้นในวันท่ี ๑๓ เมษายน เป็นวัน ”มหาสงกรานต์” วันท่ี ๑๔                  

เป็น “วันกลาง” หรือ “วันเนา” วันท่ี ๑๕ เป็นวัน “วันเถลิงศก” ท้ัง ๓ วันประชาชนจะประกอบพิธี      

ทางศาสนา มีการท้าบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา การกรวดน้้าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ 

การสรงน้้าพระ การขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทราย 

ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับสงกรานต ์

๑. สงกรานต์ ท่ีแปลว่า “ก้าวขึ้น” “ย่างขึ้น” นั้นหมายถึง การท่ีดวงอาทิตย์ ขึ้นสู่ราศีใหม่      

อันเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทุกเดือน ท่ีเรียกว่าสงกรานต์เดือน แต่เมื่อครบ ๑๒ เดือนแล้วย่างขึ้น       

ราศีเมษอกี จัดเป็นสงกรานต์ปี ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติ ในทางโหราศาสตร์ 

๒. มหาสงกรานต์ แปลว่า ก้าวขึ้นหรือย่างขึ้นครั้งใหญ่ หมายถึงสงกรานต์ปี คือปี ใหม่        

อย่างเดียว กล่าวคือ สงกรานต์หมายถึง ได้ท้ังสงกรานต์เดือนและสงกรานต์ปี แต่มหาสงกรานต์ 

หมายถึง สงกรานต์ปีอย่างเดียว 

๓. วันเนา แปลว่า “วันอยู่” ค้าว่า “เนา” แปลว่า “อยู่” หมายความว่าเป็นวันถัดจาก          

วันมหาสงกรานต์มา ๑ วัน วันมหาสงกรานต์เป็นวันท่ีดวงอาทิตย์ย่างสู่ราศีตั้งต้นปีใหม่ วันเนาเป็นวัน 

ท่ีดวงอาทิตย์เข้าท่ีเข้าทาง ในวันราศีตั้งต้นใหม่เรียบร้อยแล้ว คืออยู่ประจ้าท่ีแล้ว 

๔. วันเถลิงศก แปลว่า “วันขึ้นศก” เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ การท่ีเปลี่ยนวันขึ้นศกใหม่   

มาเป็นวันท่ี ๓ ถัดจากวันมหาสงกรานต์ ก็เพื่อให้หมดปัญหาว่า การย่างขึ้นสู่จุดเดิมส้าหรับต้นปีนั้น



เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาเพราะอาจมีปัญหาติดพันเกี่ยวกับชั่วโมง นาที วินาที  ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์      

ท่ีจะเปลี่ยนศก ถ้าเลื่อนวันเถลิงศกหรือวันขึ้นจุลศักราชใหม่มาเป็น วันท่ี ๓ ก็หมายความว่า อย่างน้อย

ดวงอาทิตย์ได้ก้าวเข้าสู่ราศีใหม่ ไม่น้อยกว่า ๑ องศาแล้วอาจจะย่างเข้าองศาท่ี ๒ หรือท่ี ๓ ก็ได้ 

 

    
 

    
 

 
 

 

   ท่ีมา : หนังสือ “ประเพณีสงกรานต์”  เรียบเรียงโดย กระทรวงวัฒนธรรม 

 



เถลงิศก 2563
จลุศักราช 1382
มาสเกณฑ์ 17093

อวมาน 29
หรคุณ 504789

กมัมัชพล 753

อจุจพล 3208
ดถิี 24
วาร 5

ศก 239 ธงชยั อธบิดี

วัน พฤหัสบดี (5) อาทิตย ์(1)

ยาม
 

15:00-16:30น.
03:00-04:30น. (7)

07:30-09:00น.
19:30-21:00น. (2)

ราศี ราศีมนี (11) ราศีมถินุ (2)

ดถิี แรม ๘ ค่ํา (23) แรม ๑๑ ค่ํา (26)

ฤกษ์ อตุตรภัทร (26) ปุษยะ (8)

อุบาทว/์อุบาสน [4] โลกาวนิาศ

พธุ (4) องัคาร (3)

13:30-15:00น.
01:30-03:00น. (6)

13:30-15:00น.
01:30-03:00น. (6)

ราศีกมุภ์ (10) ราศีตุล (6)

แรม ๗ ค่ํา (22) ขนึ ๑๒ ค่ํา (12)

ปูราภัทรปท (25) เชฎฐา (18)

ดดูวง โหราศาสตรไ์ทย สากล ยูเรเนียน พยากรณ์ศาสตร ์เลข 7 ตัว กราฟชวีติ ไพ่ยปิซี ตังชอื เลขศาสตร ์ฯลฯ ปฏทินิไทย จนี ปฏทินิโหร ดาราศาสตร ์- มายโหรา.คอม

ประกาศสงกรานต ์
พุทธศักราช 2563 จลุศักราช 1382 รัตนโกสนิทรศก 239
ปีชวด [1] โทศก จันทรคตเิป็น ปกตมิาส อธกิวาร สรุยิคตเิป็น อธกิสรุทนิ

สมผุส ณ วนัเวลามหาสงกรานต์
วนัจันทรท์ ี13 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 21:27:00น. [2]

พระอาทติย ์(๑) สถติราศเีมษ 0 องศา 0 ลปิดา 
เกณฑ์การคาํนวณ   จักรราศวีภิาค

 

สมผุส ณ วนัเวลาเถลงิศก
วนัพฤหัสบดที ี16 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 01:24:36น. [3]

พระอาทติย ์(๑) สถติราศเีมษ 2 องศา 7 ลปิดา
เกณฑ์การคาํนวณ   จักรราศวีภิาค

 

สมผุส ดวงเมอืงกรุงเทพ ฯ
วนัอาทติยท์ ี21 เมษายน พ.ศ.2325 เวลา 06:54:00น.

ลคันาสถติราศเีมษ มหัทธโนฤกษ์ (ภรณีนกัษัตร)
เกณฑ์การคาํนวณ   จักรราศวีภิาค

วันมหาสงกรานต ์ตรงกบั วันจันทรท์ ี13 เมษายน เวลา 21 นาฬกิา 27 นาท ี0 วนิาท ี[2]

จันทรคตติรงกบั วันจันทร ์แรม ๖ ค่าํ เดอืนหา้(๕) ปีชวด

นางสงกรานตน์ามวา่ นางโคราคะเทว ีทรงพาหรุดั ทดัดอกปีบ (กาสะลอง) อาภรณ์แกว้มกุดาหาร ภกัษาหารน้าํมนั
พระหตัถข์วาทรงขรรค ์พระหตัถซ์า้ยทรงไมเ้ทา้ เสด็จไสยาสนล์มืเนตร (นอนลมืตา) มาเหนอืหลงัพยคัฆ ์(เสอื) เป็นพาหนะ

เกณฑพ์ริุณศาสตร ์ปีนี ศุกร ์เป็นอธบิดีฝน บันดาลใหฝ้นตก 600 หา่
ตกในเขาจักรวาล 240 หา่ ตกในป่าหมิพานต์ 180 หา่ ตกในมหาสมทุร 120 หา่ ตกในโลกมนุษย ์60 หา่ 

เกณฑธ์าราธคิุณ ตกราศีมถินุ ชอืวาโย (ธาตุลม) น ้าํพอประมาณ พายจัุด

เกณฑน์าคราชใหน้ ้าํ ปีนี นาคราชใหน้ ้าํ 1 ตัว ทํานายวา่ ฝนทราม

เกณฑธั์ญญาหารชอื ปาปะ ขา้วกลา้ในไร่นา จะได ้1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทังหลายจะตกทุกข์ไดย้ากลําบากแคน้ เพราะกนัดารอาหารบา้ง จะฉิบหายเป็นอนัมากแล ฯ

วันเถลงิศก ตรงกบั วันพฤหสับดที ี16 เมษายน เวลา 1 นาฬกิา 24 นาท ี36 วนิาท ี[3]

จันทรคตติรงกบั วันพธุ แรม ๘ ค่าํ เดอืนหา้(๕) ปีชวด

เกณฑอ์ตัตาเถลงิศก จลุศกัราช 1382

กาลโยค จลุศกัราช 1382

กาลโยค ศก 239 เรมิใชห้ลังจากวันเวลาเถลงิศก (วันพฤหัสบดที ี16 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 01:24:36น.) เป็นตน้ไป

คําทํานาย [5]

วันจันทร ์เป็นวันมหาสงกรานต์ ขา้ราชการชันผูใ้หญ ่จะแพเ้สนาบดี ทา้วพระยาและนางพระยาทังหลาย , วันองัคาร เป็นวันเนา หมากพลู ขา้วปลาจะแพง จะแพอํ้ามาตยม์นตรทัีงปวง , วันพธุ
เป็นวันเถลงิศก ราชบัณฑติ ปุโรหติโหราจารย ์จะมสีุขสําราญเป็นอนัมากแล ฯ , นางสงกรานต์ ไสยาสน์ลืมเนตร (นอนลืมตา) ประชาชนจะอยูเ่ย็นเป็นสุข

สงวนลขิสทิธ©ิ พ.ศ.2563 โดย มายโหรา.คอม , พมิพ์ 12 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 14:59น.
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