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ชื่อประเพณี
ประเพณีสงกรานต์อาเภอหนองหญ้าไซ
แหล่งชุมชน
หนองหญ้าไซ อาเภอหนองหญ้าไซ ตาบล หนองหญ้าไซ
ประเพณีเกี่ยวกับ วิถีชีวิต
ความเป็นมา อัตลักษณ์ สาระคุณค่า (ภูมิหลัง ความเชื่อ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ความสาคัญและคุณค่า
ทางสังคม จิตใจ วิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน)
ความเป็นมา
สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ คู่มากับประเพณี
ตรุษ หรือที่เรียกกันรวม ๆ ว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ ซึ่งหมายถึงประเพณีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย
ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้วันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันส่งท้ายปีเก่า และวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๘๓ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
ในสมัยโบราณไทยเราถือเอาวันแรม ๑ ค่่า เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งคนสมัยก่อนจะถือว่าฤดู
เหมัน ต์ (ฤดูห นาว) เป็ น การเริ่ม ต้น ปี ซึ่งจะตกอยู่ราวปลายเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ต่อมาได้มีการ
เปลี่ ย นแปลงไปตามคติ พ ราหมณ์ ซึ่ งมี รากเหง้ามาจากการสั งเกตธรรมชาติ แ ละฤดู ก าลผลิ ต วัน ปี ใหม่ จึ ง
เปลี่ยนเป็นวันขึ้น ๑ ค่่า เดือน ๕ หรือประมาณเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการนับปีใหม่ตามเกณฑ์จุลศักราช โดย
ถือเอาวันมหาสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ก่าหนดให้วันที่ ๑ เมษายน เป็นวัน
ขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นการนับทางสุริยคติแทน จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๗๓ รัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามก็ได้
ประกาศให้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ อันเป็นการนับปีใหม่แบบสากลนิยม ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๕
เป็นต้นมา ประเทศไทยเราจึงมีวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม และปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน
ความสาคัญและคุณค่าทางสังคม
๑. การบ่าเพ็ญกุศล ด้วยการท่าบุญตักบาตร หรือน่าอาหารไปถวายพระที่วัด รักษาศีล และสรง
น้่าพระพุทธรูป ถือว่าเป็นการรักษากายใจให้สะอาดผ่องแผ้ว เพื่อเป็นสิริมงคล ทั้งยังเป็นการสืบทอดและท่านุ
บ่ารุงพระพุทธศาสนา
๒. การท่าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว
๓. การรดน้่าเพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ เช่น ลูกกับพ่อ แม่
ปู่ ย่า ตา ยาย พุทธศาสนิกชนต่อพระภิกษุสงฆ์ ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ชาวบ้านกับหัวหน้าชุมชน
๔. การเล่นรดน้่า และสาดน้่า เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องและมิตรสหาย
ด้วยการเล่นอย่างสุภาพ พร้อมกับกล่าวค่าอวยพรให้ มีความสุข โดยค่านึงถึงสวัสดิภ าพและความปลอดภัย
ทั้งของตนเองและผู้อื่น ไม่เล่นสาดน้่ารุนแรง หรือเล่นเกินขอบเขต ไม่ดื่มสุรา ตลอดจนแต่งกายให้เหมาะสม
๕. การเล่นรื่นเริงต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานและเพื่อเชื่อมความสามัคคี รวมทั้งเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมให้คงอยู่ต่อไป
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การเตรียมการก่อนวันสงกรานต์
- ท่าความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ ข้าวของต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
เช่น วัด ศาลา บริเวณชุมชน เป็นต้น
- การเตรียมเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ไปท่าบุญ รวมทั้งเครื่องประดับต่าง ๆ นอกจากนี้ยังต้องเตรียม
เสื้อผ้า/ของขวัญ ส่าหรับไปไหว้ผู้ใหญ่เพื่อรดน้่าขอพรด้วย
- การเตรียมอาหารไปท่าบุญ ทั้งของคาว และของหวานที่พิเศษ เช่นข้าวเหนียวแดงส่าหรับวัน
ตรุษ ขนมกวนหรือกาละแม ส่าหรับวันสงกรานต์
ช่วงวันสงกรานต์
- การท่าบุญตักบาตรตอนเช้า หรือน่าอาหารไปถวายพระที่วัด
- การท่าบุญอัฐิ อาจจะท่าตอนไหนก็ได้ เช่น หลังจากพระภิกษุ สามเณรฉันเพลแล้ว หรือนิมนต์
พระมาสวดมนต์ ฉันเพลที่บ้านแล้วบังสุกุล หรือนิมนต์พระไปยังสถานที่เก็บหรือบรรจุอัฐิ หากไม่มีใช้เขียนชื่อผู้
ที่ล่วงลับไปแล้วลงในแผ่นกระดาษ แล้วน่าไปเผาเช่นเดียวกับการเผาศพ
- การสรงน้่าพระ มี ๒ แบบ คือการสรงน้่าพระภิกษุสามเณร และการสรงน้่าพระพุทธรูป
- การก่อพระเจดีย์ทราย จะท่าในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน เป็นการขน
ทรายมาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่าง ๆ ในบริเวณวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดได้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง หรือ
ถมพื้นที่ต่อไป ถือเป็นการท่าบุญอีกลักษณะหนึ่งที่ได้ทั้งบุญและความสนุกสนาน
- การปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นการท่าบุญท่าทานอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะการปล่อยนก ปล่อย
ปลาที่ติดกับดัก บ่วง ให้เป็นอิสระ
- การรดน้่าผู้ใหญ่ หรือการรดน้่าขอพร เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ของครอบครัว หรือ
ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ ตลอดจนผู้บังคับบัญชา การรดน้่าผู้ใหญ่ในปัจจุบัน มักนิยมรดเฉพาะที่ฝ่ามือ แต่หาก
ต้องการรดที่ตัว จะต้องเตรียมผ้านุ่งห่มไปมอบให้ด้วย เพื่อจะได้ผลัดเปลี่ยนหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว
- การเล่นรดน้่า หลังจากเสร็จพิธีการต่าง ๆ แล้ว เป็นการเล่นรดน้่าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ญาติมิตร โดยการใช้น้่าสะอาดผสมน้่าอบหรือน้่าหอม หรือจะใช้น้่าอบอย่างเดียวก็ได้ โดยรดน้่ากันด้วยความสุภาพ
ความเชื่อที่เกี่ยวกับนางสงกรานต์ และวันสงกรานต์
ความเชื่อในเรื่องอิริยาบถของนางสงกรานต์ เชื่อกันว่า
- ถ้านางสงกรานต์ ยืนมา จะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้
- ถ้านางสงกรานต์ นั่งมา จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเภทภัยต่าง ๆ
- ถ้านางสงกรานต์ นอนลืมตา ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข
- ถ้านางสงกรานต์ นอนหลับตา พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี
คุณค่าของประเพณี
๑. คุณค่าต่อตนเอง วันสงกรานต์เป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้หันกลับมามอง
ตนเองหรือส่ารวจตนเองว่าในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมาเราได้กระท่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อคน
รอบข้าง และต่อสังคมแล้วหรือยัง ใส่ใจกับสุขภาพตนเองมากน้อยแค่ไหน บางคนมัวท่างานจนลืมดูแลตนเอง
ลืมเอาใจใส่ครอบครัว บุพการี หลาย ๆ คนจึงถือเอาวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นวันเริ่มต้นในการ
ด่าเนินชีวิตใหม่
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๒. คุณค่าต่อครอบครัว วันสงกรานต์เป็นวั นแห่งความรัก ความผูกพันในครอบครัวอย่างแท้จริง
พ่อ แม่จะเตรียมเสื้อผ้าใหม่พร้อมเครื่องประดับให้ลูกหลานไปท่าบุญ ลูกหลานก็จะเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
ให้ผู้ใหญ่ได้สวมใส่หลังการรดน้่าขอพร เมื่อถึงวันสงกรานต์ทุกคนจะหาโอกาสกลับบ้านไปหาพ่อแม่และญาติ
ผู้ใหญ่รดน้่าขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ และเป็นก่าลังใจกันและกันในการด่ารงชีวิตอยู่ต่อไป
วันสงกรานต์ เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญู โดยการปรนนิบัติต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่และ
ท่าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
๓. คุณค่าต่อชุมชน วันสงกรานต์เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เนื่องจาก
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามวัด หรือชุมชนมักจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่าให้ผู้คนในชุมชนได้พบปะสังสรรค์
ท่าบุญร่วมกันและได้เล่นสนุกสนานรื่นเริงกันในยามบ่ายหลังจากการท่าบุญ โดยการเล่นรดน้่าในหมู่เ พื่อนฝูง
และคนรู้จักและร่วมการละเล่นตามประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น
๔. คุณค่าต่อสังคม สงกรานต์เป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะก่อนวัน
สงกรานต์ ทุกคนจะช่วยกัน ท่าความสะอาดบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างให้สะอาด เพื่อจะได้ต้อนรับ
ปีใหม่ด้วยความแจ่มใส นอกจากนี้ยังช่วยกันท่าความสะอาดวัดวาอาราม ที่สาธารณะ และอาคารสถานที่ของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้ดูน่าอยู่และเพื่อความสวยงามอีกด้วย
๕. คุณค่าต่อศาสนา วันสงกรานต์เป็นวันท่าบุญครั้ งส่าคัญครั้งหนึ่งของพุทธศาสนิกชน โดยการ
ท่าบุญตักบาตร เลี้ยงพระฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และสรงน้่าพระ ความศรัทธาในการท่าบุญท่าทาน ถือเป็นการ
เกื้อกูลสูงสุดของมนุษยชาติ และการถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต และเป็นการ
สืบทอดพระพุทธศาสนามาได้จนถึงปัจจุบัน
การสืบสานประเพณีสงกรานต์
วันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณที่ส่าคัญประเพณีหนึ่ง การักษาและ
สืบทอดความงดงามของสาระส่าคัญของประเพณีสงกรานต์นั้น น่าจะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกระดับในสังคม
โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงที่จะต้อง
ช่วยกันเผยแพร่ให้ความรู้แก่เยาวชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เข้าใจสาระความหมายอย่างชัดเจน
พร้อมทั้งแนะแนวทางที่ควรประพฤติปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ การเผยแพร่ให้ความรู้ ควรท่าอย่างต่อเนื่อง
และสม่่าเสมอ
สถานที่จัดงานสงกรานต์อาเภอหนองหญ้าไซ
อ่าเภอหนองหญ้าไซ ได้ก่าหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของอ่าเภอในวันที่ ๑๖ เมษายน
ของทุกปี โดยใช้วัดหนองหลวงเป็นสถานที่จัดงาน และจัดกิจกรรมตามล่าดับ ดังนี้
- หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลทุกต่าบล
ผู้น่าชุมชน ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกต่าบล มาพร้อมกัน ณ ที่ว่าการอ่าเภอหนองหญ้าไซ
- รดน้่าขอพรจากท่านนายอ่าเภอหนองหญ้าไซ
- ขบวนแห่สงกรานต์ของแต่ละต่าบลไปวัดหนองหลวง
- การประกวดเทพีสงกรานต์ของแต่ละต่าบล
- การประกวดขบวนแห่สงกรานต์ของแต่ละต่าบล
- ประกาศผลการประกวดเทพีสงกรานต์และขบวนแห่สงกรานต์ของแต่ละต่าบล
- มอบรางวัลการประกวด
- สรงน้่าพระ
- รดน้่าผู้สูงอายุ

๕ บรรยายพร้อมแนบภาพนิ่งเป็นไฟล์นามสกุล) รูปแบบ วิธีการของกิจกรรมประเพณีที่จัด .JPEG หรือ TIFF
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบดั้งเดิม และรูปแบบที่ปรับประยุกต์ และภาพเคลื่อนไหวลง
แผ่น ซีดี/วีซีดี จ่านวน ๑ แผ่น

