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สวััสดีี
ค่่ะ ผู้้�อ่่าน TPA NEWS ที่่�เค่ารพรักทีุ่กที่่าน เข้�าเดืือ่น 

เมษายนแล้�ว ผู้้�เข่้ยนข้อ่ใช้�พื�นท่ี่�สนุกกับภาษาฉบับน่� 

เข้่ยนเล้่าเรื�อ่งที่่�เก่�ยวกับ “สงกรานต์์” ให้�ทีุ่กที่่านไดื�อ่่านที่ั�งข้�อ่ม้ล้ที่าง 

ภาษา แล้ะข้�อ่ม้ล้ที่างวัฒนธรรมกันนะค่ะ

สงกรานต์์

ห้ากค่�นห้าค่ำาว่า “สงกรานต์์” ในพจนานุกรม จะพบว่าค่ำาน่�ม่ 

ค่วามห้มายอ่ย้่ ๒ ค่วามห้มายค่่ะ ค่ือ่

สงกรานต์์ ๑ [-กฺราน] น. เที่ศกาล้เนื�อ่งในการข้้�นปีีให้ม่ 

อ่ย่างเก่า ซ้ึ่�งกำาห้นดืต์ามสุริยค่ติ์ ปีรกติ์ต์กวันท่ี่� ๑๓-๑๔-๑๕ เมษายน 

วันที่่� ๑๓ ค่ือ่วันมห้าสงกรานต์์ วันที่่� ๑๔ ค่ือ่วันเนา แล้ะวันที่่� ๑๕ 

ค่ือ่วันเถล้ิงศก. (ส. สงฺกฺรานฺต์ิ).

สงกรานต์์ ๒ [-กฺราน] น. สัต์ว์พวกห้นอ่นที่ะเล้ ม่ห้ล้ายวงศ์ 

เช้่น วงศ์ Phyllodocidae ช้ั�น Polychaeta ล้ำาตั์วยาวเปี็นปีล้�อ่ง 

แต่์ล้ะปีล้�อ่งม่รยางค์่ ๑ ค่้อ่่ย่้ข้�างล้ำาตั์ว อ่าศัยอ่ย่้ในที่ะเล้ ช่้วงปีระมาณ

กล้างเดือื่นเมษายนใกล้�วนัสงกรานต์์จะพบอ่ย่้ในบริเวณนำ�ากร่อ่ยห้รอื่

แม่นำ�าล้ำาค่ล้อ่งท่ี่�ติ์ดืต่์อ่กับที่ะเล้เพื�อ่ผู้สมพันธ์ุ จ้งเร่ยกว่า ต์วัสงกรานต์์.

กล้ับเข้�าเรื�อ่งสงกรานต์์ในค่วามห้มายแรกกันนะค่ะ ห้ล้ัง 

ค่วามห้มายม่ข้�อ่ค่วามเข้่ยนอ่ย้่ในวงเล็้บ ค่ือ่ (ส. สงฺกฺรานฺต์ิ) โดืย 

ส. ห้มายถ้ง สันสกฤต์ ค่ำาว่า สงกรานต์์ น่�มาจากค่ำาสันสกฤต์ 

อ่่านว่า สัง-กฺราน-ต์ิ แปีล้ว่า เค่ล้ื�อ่นย�ายเข้�าไปี เรากำาห้นดืให้�วันที่่� 

๑๓ เมษายน เปี็นวันมห้าสงกรานต์์ ค่ือ่วันที่่�ดืวงอ่าที่ิต์ย์จะเค่ลื้�อ่น

เข้�าส้่ราศ่เมษ วันที่่� ๑๔ ค่ือ่วันเนา “เนา” เปี็นภาษาเข้มร แปีล้ว่า 

อ่ย้่ ถือ่ว่าเปี็นวันว่างที่่�อ่ย้่ระห้ว่าง ๒ ศก แล้ะวันที่่� ๑๕ เมษายน 

เปี็นวันเถล้ิงศก แปีล้ว่า ยกศกให้ม่ ถือ่เปี็นวันที่่�ดืวงอ่าที่ิต์ย์จะเข้�าส้ ่

ราศ่เมษอ่ย่างเต์็มที่่� จ้งเปี็นวันที่่�ข้้�นศักราช้ให้ม่ค่่ะ

เสฐ่ียรโกเศศ ไดื�เข่้ยนเรื�อ่งสงกรานต์์ในห้นังสือ่ “ปีระเพณ่ไที่ย 

เก่�ยวกับเที่ศกาล้” ไว�อ่ย่างล้ะเอ่่ยดื ผู้้�เข้่ยนข้อ่เข้่ยนเล้่าโดืยสรุปี 

ดืังน่�นะค่ะ

สงกรานต์ เป็นคำาภัาษาสนัสกฤต แปลว่า ผู่้าน ห้รือเคลื�อนย�าย 

เข�าไป ในที่่�น่�ห้มายถ้งพระอาที่ิตย์ผู้่านห้รือเคลื�อนย�ายเข�าไปใน 

จำักรราศ่ใดราศ่ห้น้�งก็เร่ยกว่าสงกรานต์ วัน และเวลาที่่�พระอาที่ิตย์ 

ย�ายจำากราศ่ห้น้�ง และยกไปส้อ่่กราศ่ห้น้�ง ท่ี่านเร่ยกว่า สงกรัานต์เด้อน 

แต่ในวนั และเวลาท่ี่�พระอาทิี่ตย์ยกข้�นส้ร่าศ่เมษ คอืในเดอืนเมษายน 

เขาเร่ยกเป็นพิเศษว่า มหาสงกรัานต์ เพราะถือเป็นวัน และเวลาที่่� 

ตั�งต�นเป็นปีให้ม่ โดยเห้ต่ที่่�ประชื้าชื้นสนใจำแต่วันข้�นปีให้ม่ เมื�อพ้ดว่า 

สงกรานต์ก็น้กถ้งวันมห้าสงกรานต์ ส่วนสงกรานต์ของเดือนอื�น 

ไม่เข�า ใจำ และไม่สนใจำ คำาว่า “สงกรานต์” จ้ำงห้มายถ้ง “มห้าสงกรานต์” 

เป็นเฉพาะไป

ส่วนเห้ต่ที่่�ถือเอาวันมห้าสงกรานต์เป็นวันข้�นปีให้ม่นั�น 

ไที่ยไม่ได�กำาห้นดข้�นเอง แต่รับมาจำากอินเด่ยฝ่�ายเห้นือซึ่้�งเป็น 

แผู่้นดินท่ี่�อย่้เห้นอืเขตร�อนข้�นไป ประชื้าชื้นท่ี่�อย่้เห้นอืเขตร�อนของโลก 

ถอืว่าฤดใ้บไม�ผู้ลิห้รือท่ี่�ภัาษาสันสกฤตเร่ยกฤดน่้�ว่า วสันต์ ซ้ึ่�งในสมัย 

โบราณเริ�มตั�งแต่วันที่่�พระอาที่ิตย์ข้�นส้่ราศ่เมษ เป็นระยะเวลาห้รือ

ฤด้กาลที่่�ด่ที่่�ส่ดของพวกเขา เพราะฤด้ห้นาวที่่�แห้�งแล�ง เห้น็บห้นาว 

และโห้ดร�ายได�สิ�นส่ดลงแล�ว อากาศคลายความห้นาว และแจ่ำมใสข้�น 

โดยลำาดับ ต�นไม�ก็ผู้ลิดอกออกชื้่อ และแตกใบให้ม่เข่ยวชื้อ่่ม ฝ่้งสัตว์ 

นก แมลงที่่�เคยจำำาศ่ลกันก็กลับมาห้ากินให้ม่ ราวกับธรรมชื้าติกลับ 

ฟั้�นคืนชื้่วิตข้�นอ่กครั�ง ด�วยเห้ต่น่� เขาจำ้งถือเอาต�นฤด้วสันต์เป็น 

วันข้�นปีให้ม่ แสดงความยินด่เล่นนักขัตฤกษ์1สงกรานต์กัน และการ 

เล่นนกัขตัฤกษ์สงกรานต์ในฤด้วสนัต์ของอินเด่ย พอด่มาเห้มาะเข�ากบั 

ความเป็นอย่้ของไที่ยเราในส่วนรวม ซ้ึ่�งม่อาช่ื้พส่วนให้ญ่ที่างกสิกรรม 

เนื�องจำากเป็นระยะเวลาที่่�ประชื้าชื้นของเรากำาลังว่างจำากที่ำาไร่ไถนา 

(ยกเว�นภัาคใต�) จำ้งถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันที่ำาบ่ญให้ญ่แล�วเล่น 

สน่กกันเร่ยกว่า เล่นนักขัตฤกษ์สงกรานต์ สืบที่อดเป็นประเพณ่มา 

เห้มอืนกนัห้มดที่ั�งประเที่ศไที่ย ประเที่ศพม่า (เม่ยนมา) ประเที่ศเขมร 

(กมัพ้ชื้า) และประเที่ศลาว เพราะได�มาจำากประเที่ศอินเด่ยท่ี่�เด่ยวกนั

สารท ตรุษ สงกรานต์

รตัติกาล  ศร่อำาไพ ได�เข่ยนข�อมล้เก่�ยวกบัเรื�องน่�ไว�ว่า พจำนา-

น่กรม ฉบับราชื้บัณฑ์ิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้�นิยามของคำา สารที่ 

ว่า “เที่ศกาลที่ำาบ่ญในวันสิ�นเดือน ๑๐ โดยนำาพืชื้พรรณธัญญาห้าร 

ศศิธร มัตซ้โมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

ว�าด้วยเรื�องสงกรานต์

1 นักขึ้ัตฤกษ์ น. ฤกษ์ทัี�ขึ้ึ�นกับการโคำจรขึ้อังดวงดาวในสุริยู่จักรวาลิคำ่อัดาวนพัเคำราะห์ว่าผ่านดาวนักษัตรหมิู่ใดหมิู่หนึ�งใน ๒๗ หมิู่. เรียู่กงานทัี�จัดขึ้ึ�นตามินักขึ้ัตฤกษ์ ว่า 
งานนักขึ้ัตฤกษ์, เรียู่กวันทัี�มิีงาน นักขึ้ัตฤกษ์ ว่า วันนักขึ้ัตฤกษ์.
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แรกเก็บเก่�ยวมาปร่งเป็นข�าวที่ิพย์2และข�าวมธ่ปายาส3ถวาย 

พระสงฆ์” ขนมในเที่ศกาลน่�ที่่�เราร้�จำักกันด่ก็คือกระยาสารที่ 

ส่วนคำา ตร่ษ ตร่ษไที่ย นิยามว่า “เที่ศกาลเนื�องในการสิ�นปี 

ตร่ษไที่ยกำาห้นดตามจำันที่รคติ ตรงกับวันแรม ๑๕ คำ�า เดือน ๔” ซึ่้�งใน 

ปีน่� (พ.ศ. ๒๕๕๑) ตามปฏิิที่ินห้ลวงจำะตรงกับวันเสาร์ที่่� ๕ เมษายน 

เที่ศกาลเนื�องในการสิ�นปีน่� คนไที่ยนิยมที่ำาบ่ญตักบาตรด�วยข�าว 

เห้น่ยวแดงตามประเพณ่ 

สำาห้รับเที่ศกาลสงกรานต์ เป็นเที่ศกาลเนื�องในการข้�นปีให้ม่ 

ที่่�กำาห้นดตามส่ริยคติ พจำนาน่กรม ฉบับราชื้บัณฑ์ิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๔๒ ให้�นิยามของคำา สงกรานต์ ว่า “เที่ศกาลเนื�องในการข้�นปี

ให้ม่อย่างเก่า ซึ่้�งกำาห้นดตามส่ริยคติ ปรกติตกวันที่่� ๑๓–๑๔–๑๕ 

เมษายน วนัท่ี่� ๑๓ คอืวนัมห้าสงกรานต์ วนัท่ี่� ๑๔ คอืวนัเนา และวนัท่ี่� 

๑๕ คือวันเถลิงศก”

ดังนั�น ตร่ษไที่ยกับสงกรานต์ห้รือวันข้�นปีให้ม่ไที่ย จำ้งไม่ใชื้่ 

วันเด่ยวกัน ตามคำานิยามข�างต�นนะคะ

กิจกรรม และประเพณีในเทศกาลสงกรานต์

➣  การที่ำาบ่ญตกับาตร ห้รอืนำาอาห้ารไปถวายพระท่ี่�วดัห้รอื 

ตามสถานที่่�ที่่�จัำดงาน เพื�อสืบที่อด ที่ำาน่บำาร่งพระพ่ที่ธศาสนา และ 

อ่ที่ิศส่วนก่ศลให้�แก่บรรพบ่ร่ษผู้้�ที่่�ล่วงลับไปแล�ว

➣  การก่อเจำด่ย์ที่ราย (ขนที่รายเข�าวัด) จำะที่ำาในวันใดวันห้น้�ง 

ของวันที่่� ๑๓-๑๕ เมษายนก็ได� ผู้้�ที่ำาบ่ญจำะชื้่วยกันขนที่ราย มาก่อ 

เป็นเจำด่ย์ขนาดต่างๆ ในบริเวณวัด ซึ่้�งจำะเป็นประโยชื้น์ให้�วัดใชื้�ก่อ-

สร�างห้รือถมพื�นที่่�

➣  การที่ำาบ่ญอัฐ ิเปน็เรื�องท่ี่�นิยมที่ำาแบบนิมนตพ์ระชื้กับังส่

ก่ลอฐิัของญาติท่ี่�ล่วงลบัไปแล�ว แล�วอ่ทิี่ศส่วนก่ศลให้� โดยนิมนต์พระ

ไปยังสถานที่่�เก็บห้รือบรรจำ่อัฐิ การที่ำาบ่ญอัฐิจำะที่ำาในวันใดก็ได�ส่ดแ

ต่จำะนัดห้มายกัน ห้รือบางที่�องถิ�นอาจำจำัดรวมกันที่่�วัด

➣  การสรงนำ�าพระ ม่ทัี่�งสรงนำ�าพระพ่ที่ธรป้ ภิักษ่ และสามเณร 

รวมถ้งการนำาพระพ่ที่ธร้ปที่่�บ�านมาที่ำาความสะอาด และรดนำ�าเพื�อ 

ความเป็นสิริมงคลในโอกาสข้�นปีให้ม่

➣  การรดนำ�าขอพรผู้้�ให้ญ่ ห้รือการรดนำ�าดำาหั้วผู้้�ให้ญ่ เป็น 

การขอขมา และอวยพร-รับพรผู้้�ให้ญ่ เพื�อความเป็นสิริมงคลในวัน 

ปีให้ม่ไที่ย โดยการนำาพวงมาลัยมามอบและนำานำ�าอบนำ�าปร่งมาเจำือ 

ด�วยนำ�าธรรมดา รดบนมือที่่านส่วนการดำาห้ัว ส่วนให้ญ่จำะพบเห้็นได�

ที่างภัาคเห้นือของที่่�ใชื้�ในการดำาห้ัวประกอบด�วย อาภัรณ์ มะพร�าว 

กล�วย ส�มป�อย เที่่ยน และดอกไม� เพื�อแสดงความเคารพต่อผู้้�ที่่� 

อาว่โสกว่า ไม่ว่าจำะเป็นพระห้รือผู้้�สง้อาย่ ซ้ึ่�งจำะม่การขอขมาในสิ�งท่ี่�ได� 

ล่วงเกินห้รือเป็นการขอพรปีให้ม่จำากผู้้�ให้ญ่เชื้่นกัน

➣  การเล่นรดนำ�า เพื�อเชื้ื�อมความสัมพันธ์ระห้ว่างญาติ 

พ่�น�อง และมิตรสห้าย ด�วยการรดนำ�าเพ่ยงเล็กน�อยลงที่่�ไห้ล่ห้รือที่่�มือ 

พร�อมกับคำาอวยพรให้�ม่ความส่ข

➣  การสาดนำ�า เป็นการเล่นสน่กสนานรื�นเริงอ่กอย่างห้น้�ง 

ซึ่้�งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเที่ศกาลสงกรานต์ การสาดนำ�ากัน 

โดยมากจำะเริ�มต�นในวันสรงนำ�าพระ แต่บางแห้่งพอเริ�มสงกรานต์ 

ก็เริ�มสาดนำ�ากันที่ันที่่

เห้ต่ท่ี่�ม่การสรงนำ�า รดนำ�า สาดนำ�าในวนัสงกรานต์ เนื�องมาจำาก 

ความเชื้ื�อที่่�ว่าการสาดนำ�าจำะชื้่วยให้�ฝ่นฟั้าตกบริบ้รณ์ประการห้น้�ง 

นำ�าเป็นเครื�องห้มายแห้่งความอ่ดมสมบ้รณ์ เมื�อม่นำ�า การเพาะปล้ก 

ที่ำาไร่ไถนา ก็ได�ผู้ล ประการห้น้�ง และถือกันว่านำ�าเป็นเครื�องชื้ำาระ 
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