
 สวัสดีค่ะพบกับโครงการเสียงตามสายของฝ่ายก่อสร้างที่ ๓ ประจ า วันพฤหสับดี ที่ ๓๐ 
มีนาคม 2560 วันนี้ทางเราก็มีสาระดีๆๆมาน าเสนอนะค่ะ 
 ในช่วงเดือนเมษายน เช่นนี้ ใครหลายๆ คนคงก าลังคิดถึงวันหยุดยาวประจ าปีที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด นั้นก็คือ วันสงกรานต์ อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นวันที่ถือได้ว่าเป็นวันแห่งความสุขเลยก็ว่าได้ 
เพราะนอกจากเราจะได้สาดน้ าเล่นกันคลายร้อน แถมยังได้หยุดยาวต่อเนื่อง 3-5 วันกันเลยทีเดียว 
ซึ่งคนส่วนใหญ่ใน เทศกาลสงกรานต์เช่นนี้ ก็จะร่วมกันท าบุญร่วมกันในครอบครัว ไหว้ผู้สูงอายุ 
เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเล่นน้ ากันในสถานที่ต่างๆ 
 ซึ่งวันสงกรานต์ 2560 ในปีนี้ตรงกับวันวันศุกร์ที่ 14 เมษายน เวลา 2 นาฬิกา 49 นาที 12 
วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ า เดือนห้า (๕) ปีระกา 
 วันนี้ จึงจะขอน าเสนอเรื่องราวที่น่ารู้ ที่เกี่ยวข้องกับ และประวัติวันสงกรานต์ มาฝากกัน 
 

 
วันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย  
ประวัติวันสงกรานต์ 
ค าว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “ส -กรานต” ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น 
โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ นั้นเอง  โดยเทศกาลสงกรานต์ 
นั้นเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษจีนกันเลย
ทีเดียว จึงได้มีการรวมเรียกกันว่า “ประเพณีตรุษสงกรานต์” ซึ่งแปลว่าการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ นั้นเอง 
 
 
 
 
 



วันมหาสงกรานต์ 
ในสมัยโบราณ คนไทยถือว่า วันขึ้น 1 ต่ า เดือนอ้าย ซึ่งจะตรงในช่วงเดือน พฤศจิกายนหรือ
ธันวาคม ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่  แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปล่ียนให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้น
ปีใหม่ จนต่อมาในสมัยยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปล่ียนวันปีใหม่ให้เป็นวัน
สากล คือ วันที่ 1 มกราคม  แต่ถึงอย่างไร คนโบราณก็ยังคงคุ้นเคยกับวันปีใหม่ไทยในเดือน
เมษายน จึงได้ก าหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยร่วมด้วย 
นางสงกรานต์ ในโบราณมีการก าหนดไว้ถึง 7 นางด้วยกัน ซึ่งแต่ละนางก็จะมีความหมาย ค า
ท านายที่แตกต่างกันออกไป โดยทั้ง 7 นางสงกานต์ จะประกอบไปด้วย 
 

 
1. นางทุงษะเทวี 
2. นางรากษเทวี 
3. นางโคราคเทวี 
4. นางกิริณีเทวี 
5. นางมณฑาเทวี 
6. นางกิมิทาเทวี 
7. นางมโหธรเทวี 

ส าหรับวันสงกรานต์ ปี 2560 นี้ นางสงกรานต์นามว่า “กาฬกิณีเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา 
อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา หัตถ์ขวาทรงขอช้าง หัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จไสยาสน์หลับเนตร 
(นอนหลับตา) มาเหนือหลังกุญชร(ช้าง) เป็นพาหนะ (ขอบคุณข้อมูลจาก : myhora) 
 เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่า ตกในเขาจักรวาล 
120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า ตรงกับ ปี
ระกา มีนาคใ ห้น้ า  4 ตัว  ท านายว่ า  ฝนต้นปีน้อย กลางปี งาม แต่ปลายปีมาก   
  เ ก ณ ฑ์ ธ า ร า ธิ คุ ณ  ชื่ อ  อ า โ ป  ( ธ า ตุ น้ า )  น้ า ม า ก  ห รื อ  น้ า ท่ ว ม   
  เกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อ วิบัติ ท านายว่า ข้าวกล้าในไร่นา จะมีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะ
ได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราศจากกัน จะฉิบหาย
เป็นอันมาก 
 

https://www.myhora.com/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.aspx


กิจกรรมในวันสงกรานต์ 
 ท าบุญตักบาตร วันมหาสงกรานต์ ประชาชนจะลุกขึ้นมาตอนเช้าเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหาร 
ไปตักบาตรถวายพระ พอจัดเตรียมอาหารเสร็จก็จะ บรรจงลงภาชนะมีถ้วยโถโอชามที่สวยงาม 
แล้วเอาวางเรียงลงในถาด เพ่ือน าไปท าบุญตักบาตรและเล้ียงพระประจ าหมู่บ้านของตน  เรื่องการ
แต่งตัว จะแต่งตัวด้วยเส้ือผ้าที่สะอาดสวยงามมิดชิดเหมาะแก่การไปวัดของชาวบ้าน  
 ก่อพระเจดีย์ทราย ใน สมัยก่อนทีเรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาเดินออก
จากวัดจะ มีเม็ดทรายติดเท้าออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเติมเต็มจึงมีการขนทราย เข้าวัด
หรือการก่อพระเจดีย์ทรายนั้นเองแต่ถึงอย่างไรแล้วการก่อพระเจดีย์ ทรายก็เป็นเพียงกิจกรรม
อย่างหนึ่งที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกันท าเพราะตอน เย็นๆชาวบ้านก็จะพากันไปที่ท่าน้ าแล้วขน
ทรายกันมาคนละถังเพื่อน าทรายมาก่อ เป็นพระเจดีย์นั่นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะให้
ชาวบ้านมีความสามัคคี กรมเกลียวเพราะเมื่อขนทรายเข้าวัดแล้วทรายก็จะล้นวัดพระสงฆ์ก็จะน า
ทรายที่ ชาวบ้านขนมาน าไปคืนสู่แม่น้ าดังเดิมเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ท าอะไรเพราะฉะนั้น แล้วเวลา
ขนทรายเข้าวัดควรจะขนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นพอเพราะจะสร้างความ ล าบากให้พระเณรใน
ภายหลัง 
 สรงน้ า รดน้ า และเล่นน้ า การ สรงน้ าพระพุทธรูป มีดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชา แล้วเอาน้ า
อบไปประพรมที่องค์พระ ท าเป็นสังเขปพอเป็นพิธีว่าได้แสดงความเคารพบูชาและสรงน้ าท่านใน
วันขึ้นปี ใหม่แล้ว เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปมา ก็มีการแห่แหนกันอย่างสนุกสนาน สรงน้ า
พระพุทธรูปแล้วก็มีการสรงน้ าพระสงฆ์ โดยมากมักเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นการสรงน้ าจริงๆ สรง
เสร็จครองไตรจีวรใหม่ที่อุบาสกอุบาสิกาน า มาถวาย ท่านก็ขึ้นธรรมาสน์เทศน์อ านวยพรปีใหม่
ให้แก่ผู้ที่ไปสรงน้ า นอกจากนี้ยังมีการ รดน้ าญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอ
พรตามประเพณี  
 

 



เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ 
ในวันสงกรานต์ของประเทศไทยในแต่ละภาคจะมีช่ือเรียกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 –  สงกรานต์ภาคกลาง 
13 เมษายน จะเรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” และถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย 
14 เมษายน จะเรียกว่า “วันเนา” และถือเป็นวันครอบครัว 
15 เมษายน จะเรียกว่า “วันเถลิงศก” ถือว่าเป็นวันเริ่มจุลศักราชใหม่ 
 – สงกรานต์ภาคเหนือ 
13 เมษายน จะเรียกว่า “วันสงขารล่อง” ความหมายว่า อายุส้ินปีหมดไปอีกปี 
14 เมษายน จะเรียกว่า “วันเน่า” วันที่ห้ามพูดค าหยาบคาย 
15 เมษายน จะเรียกว่า “วันพญาวัน” ถือว่าเป็นวันเริ่มจุลศักราชใหม่ 
 – สงกรานต์ภาคใต้ 
13 เมษายน จะเรียกว่า “เจ้าเมืองเก่า” เช่ือกันว่าวันที่เทวดารักษาบ้านเมืองจะกลับบนสวรรค์ 
14 เมษายน จะเรียกว่า “วันว่าง” วันที่ปราศจากเทวดารักษาเมือง 
15 เมษายน จะเรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม่” วันรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนองค์
เดิม 
 
 

 
 ฝากถึงทุกคนที่จะต้องเดินทางกลับต่างจังหวัด หรือไปเที่ยวในที่ต่างๆๆนะค่ะ เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหต ุเพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกความรับผิดชอบ ให้นึกถึงว่า
ชีวิตเป็นส่ิงมีค่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 
 

http://event.sanook.com/calendar/


 มี"มาตรการที่นายกรัฐมนตรีได้ใช้อ านาจตามมาตรา 44 เปล่ียน พ.ร.บ.จราจรทางบก มี
สาระส าคัญ เช่น การก าชับให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากฝ่าฝืนจะถูกปรับ หรือ
รถยนต์ที่มีการค้างจ่ายค่าปรับ หากไม่ยอมจ่าย ต้องมีการฟ้องร้องในชั้นศาล รวมถึงการเพิ่ม
มาตรการลงโทษรถโดยสารและรถตู้สาธารณะ ซึ่งมาตรการเข้มงวดดังกล่าวมุ่งจะท าให้ยอด
ผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกราต์ ลดลง" 
 
ส าหรับวันนี้ฝ่ายก่อสร้างที่  3 ขอจบการน าเสนอและค่อยติดตามว่าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 จะมีสาระ
เรื่องราวดีๆๆอะไรมาน าเสนอในครั้งต่อไปนะค่ะส าหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 
  
 


