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ส ำหรับประกำศสงกรำนต์ปี 2558 ระบุ ปีมะแม เทวดำผู้หญิง ธำตุทอง สัปตศก 

จุลศักรำช 1377 ทำงจันทรคติ เป็นอธิกมำส ทำงสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน ตรงกับวันที่ 
14 เมษำยน เป็นวันมหำสงกรำนต์ ตรงกับวันอังคำร แรม 11 ค่ ำ เดือน 5 เวลำ 14 
นำฬิกำ 14 นำที 14 วินำที นำงสงกรำนต์ ทรงนำมว่ำ รำกษสเทวี ทรงพำหุรัดทัด
ดอกบัวหลวง อำภรณ์แก้วโมรำ ภักษำหำรโลหิต พระหัตถ์ขวำทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ำย
ทรงธนู เสด็จนั่งมำเหนือหลังวรำหะ (หมู) เป็นพำหนะ 
          โดยวันที่ 16 เมษำยน เวลำ 18 นำฬิกำ 21 นำที 36 วินำที เปลี่ยนจุลศักรำช
ใหม่เป็น 1377 ปีนี้ วันพุธ เป็นธงชัย วันอังคำรเป็นอธิบดี วันอังคำรเป็นอุบำทว์ วัน
พฤหัสบดีเป็นโลกำวินำศ วันอำทิตย์เป็นอธิบดี ฝน บันดำลให้ฝนตก 400 ห่ำ ตกในโลก
มนุษย์ 40 ห่ำ ตกในมหำสมุทร 80 ห่ำ ตกในป่ำหิมพำนต์ 120 ห่ำ ตกในเขำจักรวำล 
160 ห่ำ นำคให้น้ ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญำหำร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้ำวกล้ำในภูมินำจะเกิด
กิมิชำติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผล กึ่ง เสีย กึ่ง เกณฑ์ธำรำธิคุณ ตกรำศีปถวี (ดิน) น้ ำงำม
พอด ี
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติความเป็นมา 
“สงกรานต์” เป็นค าภาษาสันสกฤต แปลว่า “ผ่าน” หรือ “เคลื่อนย้ายเข้าไป” ในที่นี้หมำยถึงเป็น

วันที่พระอำทิตย์ ผ่ำนหรือเคลื่อนย้ำย จำกรำศีมีน เข้ำสู่ รำศีเมษ ในเดือนเมษำยน ถือเป็นช่วงสงกรำนต์หำก
พระอำทิตย์เคลื่อนย้ำย ในช่วงเดือนอื่น ๆ ถือเป็นกำรเคลื่อนย้ำยธรรมดำ ตำมปกตินั้น พระอำทิตย์จะย้ำยจำก
รำศีหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มดำวหนึ่งเป็นประจ ำทุกเดือน หรือจะเรียกว่ำเป็นกำรย้ำยจำกกลุ่มดำวหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มดำว
หนึ่ง ตำมหลักโหรำศำสตร์หรือภำษำโหร เรียกว่ำ“ยกขึ้นสู่” ตัวอย่ำงเช่น พระอำทิตย์ขึ้นสู่รำศีเมษ ก็คือกำรที่
พระอำทิตย์ย้ำยจำกกลุ่มดำวรำศีมีนไปสู่กลุ่มดำวรำศีเมษ ซึ่งเป็นรำศีถัดไปนั่นเอง โหรโบรำณ ได้แบ่งท้องฟ้ำ
ออกเป็น 12 ส่วน ส่วนหนึ่ง ๆ เรียกว่ำราศี ซึ่งมีรำศีละ 30 องศำ รวม 12 รำศี ก็เท่ำกับ 360 องศำ
ครบรอบวงกลมพอดี ตำมตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้ 
 ราศีเมษ 

เกิดระหว่ำงวันที่ 13 เมษำยน-13 พฤษภำคม 
 ราศีพฤษภ 

เกิดระหว่ำงวันที่ 14 พฤษภำคม – 13 มิถุนำยน 
 ราศีเมถุน 

เกิดระหว่ำงวันที่ 14 มิถุนำยน -14 กรกฎำคม 
 ราศีกรกฎ 

เกิดระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม – 16 สิงหำคม 
 ราศีสิงห์ 

เกิดระหว่ำงวันที่ 17สิงหำคม -16 กันยำยน 
 ราศีกันย์ 

เกิดระหว่ำงวันที่ 17 กันยำยน – 16 ตุลำคม 
 ราศีตุล 

เกิดระหว่ำงวันที่ 17 ตุลำคม – 16 พฤศจิกำยน 
 ราศีพิจิก 

เกิดระหว่ำงวันที่ 17 พฤศจิกำยน – 15 ธันวำคม 
 ราศีธน ู

เกิดระหว่ำงวันที่ 16 ธันวำคม – 15 มกรำคม 
 ราศีมังกร 

เกิดระหว่ำงวันที่ 16 มกรำคม – 12 กุมภำพันธ์ 
 ราศีกุมภ์ 

เกิดระหว่ำงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ – 13 มีนำคม 
 ราศีมีน 

เกิดระหว่ำงวันที่ 14 มีนำคม – 12 เมษำยน 
ด้วยเหตุนี้ เมื่อสงกรำนต์ แปลว่ำ ผ่ำน หรือ เคลื่อนย้ำยเข้ำไป วันสงกรำนต์จึงต้องมีอยู่ประจ ำทุกเดือน 

เพรำะดวงอำทิตย์จะย้ำยจำกรำศีหนึ่ง ไปสู่อีกรำศีหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไปเดือนละ 1 ครั้ง เสมอแต่ในวันและเวลำที่
พระอำทิตย์ยกข้ึนสู่ (ตำมภำษำโหร) หรือเคลื่อนย้ำยจำกรำศีมีนเข้ำไปสู่รำศีเมษ ในเดือน เมษำยน (ซึ่งตรงกับ
วันขึ้น 1 ค่ ำ เดือน 5) เรำถือเป็นกรณีพิเศษ เรียกว่ำวันมหำสงกรำนต์ด้วยถือกันว่ำเป็นวันและแวลำที่ตั้งต้นสู่ปี
ใหม่ เป็นวันเปลี่ยนจุลศักรำชใหม่ ตำมกำรค ำนวณของโหรผู้รู้ทำงโหรำศำสตร์ เพรำะในสมัยโบรำณเรำนับถือ
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เดือนเมษำยนเป็นเดือนแรกของปี สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ.
2432 ได้ก าหนดให้ใช้ วันขึ้น 1 ค่ าเดือน 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ และได้ใช้เรื่อยมำ 
สำเหตุก็เพรำะสอดคล้องกับธรรมเนียมโบรำณ เนื่องจำกหำกนับทำงจันทรคติ จะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ ำเดือน 5 
ซึ่งก็คือวันสงกรำนต์ หรือวันที่ดวงอำทิตย์ย้ำยจำกรำศีมีนไปสู่รำศีเมษนั่นเองและได้มีกำรใช้วันที่ 1 เมษายน 
เป็นวันปีใหม่ของไทยแต่นั้นเรื่อยมำแม้ว่ำในปีต่อไปจะไม่ตรงกับวันสงกรำนต์ (หมำยถึงวันที่ดวงอำทิตย์ย้ำย
จำกรำศีมีน ไปสู่รำศีเมษ) ทั้งนี้เพ่ือให้มีกำรก ำหนดวันทำงสุริยคติที่แน่นอนตำยตัวลงไปต่อมำในวันที่ 24 
ธันวำคม พ.ศ.2483 คณะรัฐบำลของจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ได้ประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับประเทศอ่ืน ๆ เป็นสำกลทั่วโลกและใช้เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน 
นอกจำกนั้นเรำยังถือเอำวันที่ 14 เมษำยนเป็นวันครอบครัว อีกด้วยวันมหำสงกรำนต์ เมื่อถึงเดือน5 ตรงกับ
วันที่13 เมษายนของทุก ๆ ปีเรำเรียกวันนี้ว่ำ ” วันสงกรานต์ “ ประเพณีไทยเดิมถือว่ำวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่
ธรรมเนียมไทยเรำก็จะมีกำรเล่นรื่นเริง มีกำรรดน้ ำด ำหัวโดยเฉพำะหนุ่มๆ สำวๆ จะสนุกกันเต็มที่เล่นสำดน้ ำ
กันโดยไม่ถือเนื้อถือตัวเลย ในชนบทหลำยแห่ง มีกำรเล่นพ้ืนเมืองต่ำง ๆ กัน อนึ่งวันนี้บำงแห่งจะเริ่มจำกวันที่ 
๑๓ เมษำยน และมีกำรเล่นสนุกสนำนไปรำว ๆ๑ สัปดำห์ หรือกว่ำนั้น แต่ไม่เกิน2 สัปดำห์ ระยะนี้จะมีกำรน ำ
น้ ำหอมเสื้อผ้ำอำภรณ์ไปรดน้ ำผู้ใหญ่ ญำติพ่ีน้องที่เคำรพนับถือและทำงศำสนำก็จัดให้มีกำรบำยศรีพระสงฆ์
สมภำรเจ้ำวัด สรงน้ ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เท่ำท่ีมีตำมวัดต่ำง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง 
  

ประวัติวันสงกรานต์ 
ก ำเนิดวันสงกรำนต์ มีเรื่องเล่ำสืบ ๆ กันมำ น่ำจดจ ำไว้ดังข้อควำมจำรึกวัดเชตุพน ฯ ได้กล่ำวไว้ประดับควำมรู้
ของสำธุชนทั้งหลำยดังต่อไปนี้ 

 
เมื่อต้นภัทรกัลป์ มีเศรษฐีคนหนึ่ง มั่งมีทรัพย์มำก แต่ไม่มีบุตร บ้ำนอยู่ใกล้นักเลงสุรำ นักเลงสุรำนั้นมีบุตร ๒ 
คน ผิวเนื้อดุจทอง วันหนึ่งนักเลงสุรำเข้ำไปในบ้ำนของเศรษฐี แล้วด่ำเศรษฐี ด้วยถ้อยค ำหยำบคำยต่ำง ๆ 
เศรษฐีได้ฟังจึงถำมว่ำ พวกเจ้ำมำพูดหยำบคำยดูหมิ่นเรำผู้เป็นเศรษฐีเพรำะ เหตุใด พวกนักเลงสุรำจึงตอบว่ำ 
ท่ำนมีสมบัติมำกมำยแต่หำมีบุตรไม่ เมื่อท่ำนตำยไปสมบัติก็จะ อันตรธำนไปหมด หำประโยชน์อันใดมิได้ 
เพรำะขำดทำยำทผู้ปกครอง ข้ำพเจ้ำมีบุตรถึง ๒ คน และ รูปร่ำงงดงำมเสียด้วย ข้ำพเจ้ำจึงดีกว่ำท่ำน เศรษฐี
ครั้นได้ฟังก็เห็นจริงด้วย จึงมีควำมละอำยต่อนักเลง สุรำยิ่งนัก จึงนึกใคร่อยำกได้บุตรบ้ำง จึงท ำกำรบวงสรวง

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4457.html


พระอำทิตย์และพระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐำน เพื่อขอให้มีบุตร อยู่ถึง ๓ ปี ก็มิได้มีบุตรสมดังปรำรถนำ เมื่อขอบุตร
จำกพระอำทิตย์และพระจันทรืมิได้ดังปรำรถนำแล้วอยู่มำวันหนึ่งถึงฤดูคิมหันต์ จิตรมำส ( เดือน ๕ ) โลก
สมมุติว่ำเป็นวันมหำสงกรำนต์ คือ พระอำทิตย์ยกจำกรำศีมีนประเวสสู่รำศีเมษ คนทั้งหลำยพำกันเล่นนักขัต
ฤกษ์เป็นกำรรื่นเริงขึ้นปีใหม่ทั่วชมพูทวีป ขณะนั้นเศรษฐีจึงพำข้ำทำสบริวำร ไปยังต้นไทรริมฝั่งแม่น้ ำ อันเป็นที่
อยู่แห่งปักษีชำติทั้งหลำย เอำข้ำวสำรซำวน้ ำ ๗ ครั้ง แล้วหุงบูชำ รุกขพระไทรพร้อมด้วยสูปพยัญชนะอัน
ประณีต และประโคมด้วยดุริยำงค์ดนตรีต่ำง ๆ ตั้งจิตอธิษฐำน ขอบุตรจำกรุกขพระไทร รุกขพระไทรมีควำม
กรุณำ เหำะไปขอบุตรกับพระอินทร์ให้กับเศรษฐี   พระอินทร์จึงให้ธรรมบำลเทวบุตร ลงไปปฏิสนธิในครรภ์ 
บิดำมำรดำขนำนนำมว่ำ ธรรมบำลกุมำร แล้วจึงปลูกปรำสำทขึ้น ให้กุมำรอยู่ใต้ต้นไทรริมสระฝั่งแม่น้ ำนั้น ครั้น
กุมำรเจริญขึ้น ก็รู้ภำษำนกแล้วเรียนจบไตรเพทเมื่ออำยุได้ ๘ ขวบ และได้เป็นอำจำรย์บอกมงคลกำรต่ำง ๆ 
แก่มนุษย์ ชำวชมพูทวีปทั้งปวงซึ่งขณะนั้นโลกทั้งหลำยนับถือท้ำวมหำพรหม และกบิลพรหมองค์หนึ่งได้แสดง 
มงคลกำรแก่มนุษย์ทั้งปวง 

 
เมื่อกบิลพรหมแจ้งเหตุที่ธรรมกุมารเป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นที่นับถือของมนุษย์ชาวโลกทั้งหลาย จึงลงมาถาม
ปัญหาแก่ธรรมกุมาร ๓ ข้อ ความว่า 

1. เวลำเช้ำ สิริคือรำศีอยู่ที่ไหน 
2. เวลำเที่ยง สิริคือรำศีอยู่ที่ไหน 
3. เวลำเย็น สิริรำศีอยู่ที่ไหน 

และสัญญำว่ำ ถ้ำท่ำนแก้ปัญหำ ๓ ข้อนี้ได้เรำจะตัดศีรษะเรำบูชำท่ำน ถ้ำท่ำนแก้ไม่ได้ เรำจะตัดศีรษะของท่ำน
เสีย ธรรมกุมำรรับสัญญำ แต่ผลัดแก้ปัญหำไป ๗ วัน กบิลพรหมก็กลับไปยัง พรหมโลก ฝ่ำยธรรมบำลกุมำร
พิจำรณำปัญหำนั้นล่วงไปได้ ๖ วันแล้วยังไม่เห็นอุบำยที่จะตอบปัญหำได้ จึงคิดว่ำพรุ่งนี้แล้วสิหนอ เรำจะต้อง
ตำยด้วยอำญำของท้ำวกบิลพรหม เรำหำต้องกำรไม่ จ ำจะหนีไป ซุกซ่อนตนเสียดีกว่ำ คิดแล้วลงจำกปรำสำท
เที่ยวไปนอนที่ต้นตำล ๒ ต้น ซึ่งมีนกอินทรี ๒ ตนผัวเมีย ท ำรังอยู่บนต้นตำลนั้น 



 
ขณะที่ธรรมบำลกุมำรนอนอยู่ใต้ต้นตำลนั้น ได้ยินเสียงนำงนกอินทรีถำมผัวว่ำ พรุ่งนี้เรำ จะไปหำอำหำรที่ไหน 
นกอินทรีผู้ผัวตอบว่ำ พรุ่งนี้ครบ ๗ วันที่ท้ำวกบิลพรหม ถำมปัญหำแก่ธรรมบำล กุมำร แต่ธรรมบำลกุมำรแก้
ไม่ได้ ท้ำวกบิลพรหมจะตัดศีรษะเสียตำมสัญญำ เรำทั้ง ๒ จะได้กินเนื้อมนุษย์ คือ ธรรมบำลกุมำรเป็นอำหำร 
นำงนกอินทรีจึงถำมว่ำท่ำนรู้ปัญหำหรือ ผู้ผัวตอบว่ำรู้แล้วก็เล่ำให้นำง นกอินทรีฟังตั้งแต่ต้นจนปลำยว่ำ 

1. เวลำเช้ำรำศีอยู่ที่ หน้ำ คนทั้งหลำยจึงเอำน้ ำล้ำงหน้ำ 
2. เวลำเที่ยงรำศีอยู่ที่ อก คนทัง้หลำยจึงเอำน้ ำและแป้งกระแจะจันทร์ลูบไล้ที่อก 
3. เวลำเย็นรำศีอยู่ที่ เท้ำ คนทั้งหลำยจึงเอำน้ ำล้ำงเท้ำ 

ธรรมบำลกุมำรนอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินกำรสนทนำของทั้งสองก็จ ำได้ จึงมีควำมโสมนัส ปีติยินดีเป็นอันมำก แล้ว
จึงกลับมำสู่ปรำสำทของตน 

 
ครั้นถึงวำระเป็นค ำรบ ๗ ตำมสัญญำ ท้ำวกบิลพรหมก็ลงมำถำมปัญหำทั้ง ๓ข้อตำมที่นัด หมำยกันไว้ ธรรม
บำลกุมำรก็วิสัชนำแก้ปัญหำทั้ง ๓ ข้อตำมที่ได้ฟังมำจำกนกอินทรีนั้น ท้ำวกบิลพรหม ยอมรับว่ำถูกต้องและ



ยอมแพ้แก่ธรรมบำลกุมำร และจ ำต้องตัดศีรษะของตนบูชำตำมท่ีสัญญำไว้ แต่ก่อนที่ จะตัดศีรษะ ได้ตัดเรียก
ธิดำทั้ง ๗ อันเป็นบำทบริจำริกำของพระอินทร์ คือ 

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

อันโลกสมมุติว่ำเป็นองค์มหำสงกรำนต์ กับท้ังเทพบรรษัทมำพร้อมกัน แล้วจึงบอกเรื่องรำว ให้ทรำบและตรัส
ว่ำพระเศียรของเรำนี้ ถ้ำตั้งไว้บนแผ่นดินก็จะเกิดไฟไหม้ไปทั่วโลกธำตุ ถ้ำจะโยนขึ้น ไปบนอำกำศฝนก็จะแล้ง 
เจ้ำทั้ง ๗ จงเอำพำนมำรองรับเศียรของบิดำไว้เถิด ครั้นแล้วท้ำวกบิลพรหม ก็ตัดพระเศียรแค่พระศอส่งให้นำง
ทุงษะเทวีธิดำองค์ใหญ่ในขณะนั้น โลกธำตุก็เกิดโกลำหลอลเวงยิ่งนัก 

 
เมื่อนำงทุงษะมหำสงกรำนต์เอำพำนรองรับพระเศียรของท้ำวกบิลพรหมแล้วก็ให้เทพบรรษัท แห่ประทักษิณ 
เวียนรอบเขำพระสุเมรุรำช ๖๐ นำทีแล้วจึงเชิญเข้ำประดิษฐำนไว้ในมณฑป ณ ถ้ ำคันธธุลี เขำไกรลำศ กระท ำ
บูชำด้วยเครื่องทิพย์ต่ำงๆ พระวิษณุกรรมเทพบุตรก็เนรมิตโลงแก้ว อันแล้วไปด้วย แก้ว ๗ ประกำร ชื่อภัควดี
ให้เทพธิดำและนำงฟ้ำแล้ว เทพยดำทั้งหลำยก็น ำมำซึ่งเถำฉมุนำตลงล้ำงน้ ำ ในสระอโนดำต ๗ ครั้ง แล้วแจก
กันสังเวยทั่วทุกๆ พระองค์ ครั้นได้วำระก ำหนดครบ ๓๖๕ วัน โลกสมมุติว่ำปีหนึ่งเป็นวันสงกบิลพรหมออกแห่
พร้อมด้วยเทพบรรษัทแสนโกฏิ ประทักษิณเวียนรอบเขำพระสุเมรุ รำชบรรษัท ทุกๆ ปีแล้วกลับไปยังเทวโลก  
ชื่อนำงสงกรำนต์ 

http://www.tlcthai.com/songkran/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-2556-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2/


 
ดังได้กล่ำวมำแล้วว่ำ ธิดำท้ำวกบิลพรหมมีอยู่ด้วยกัน ๗ นำง ถ้ำปีใดนำงสงกรำนต์ตรงกับ อะไรใน ๗ วัน นำง
ทั้ง ๗ ก็ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมำรับเศียรของบิดำตนเพ่ือมิให้ตกลงสู่แผ่นดิน เพรำะจะเกิดฝนแล้งไฟไหม้โลก 
นำงทั้ง ๗ มีชื่อต่ำงๆ กันและแต่งกำยก็แตกต่ำงกันออกไป ประกอบกับอำวุธ ที่ถือก็แตกต่ำงกันด้วย ดังนี้ 

 วันอาทิตย์ นำงสงกรำนต์ชื่อ ทุงษะ ทัดดอกทับทิม เครื่องประดับปัทมรำช ( แก้วทับทิม ) ภักษำหำร 
อุทุมพร ( ผลมะเดื่อ ) อำวุธขวำจักร ซ้ำยสังข์ พำหนะครุฑ 

 วันจันทร์ นำงสงกรำนต์ชื่อ โครำคะ ทัดดอกปีบ เครื่องประดับมุกดำ ภักษำหำรเตละ (น้ ำมัน) อำวุธขวำ
พระขรรค์ ซ้ำยไม้เท้ำ พำหนะพยัคฆ์ ( เสือ ) 

 วันอังคาร นำงสงกรำนต์ชื่อ รำกษก ทัดดอกบัวหลวง เครื่องประดับแก้วโมรำ ภักษำหำร โลหิต ( เลือด ) 
อำวุธขวำตรีศูล ( หลำว ๓ ง่ำม ) ซ้ำยธนู พำหนะวรำหะ ( หมู ) 

 วันพุธ นำงสงกรำนต์ชื่อ มณฑำ ทัดดอกจ ำปำ เครื่องประดับไพฑูรย์ ภักษำหำรนมเนย อำวุธขวำเข็ม 
ซ้ำยไม้เท้ำ พำหนะคัทรภำ ( ลำ ) 

 วันพฤหัสบดี นำงสงกรำนต์ชื่อ กิริณี ทัดดอกมณฑำ เครื่องประดับมรกต ภักษำหำรถั่วงำ อำวุธขวำขอ 
ซ้ำยปืน พำหนะคช (ช้ำง) 

 วันศุกร์ นำงสงกรำนต์ชื่อ กิทิมำ ทัดดอกจงกลณี เครื่องประดับบุษรำคัม ภักษำหำรกล้วยน้ ำ อำวุธขวำ
พระขรรค์ ซ้ำยพิณ พำหนะมหิงส์ ( ควำย ) 

 วันเสาร์ นำงสงกรำนต์ชื่อ มโหธร ทัดดอกสำมหำว เครื่องประดับนิลรัตน์ ภักษำหำรเนื้อทรำย อำวุธขวำ
จักร ซ้ำยตรี พำหนะมยุรำ ( นกยูง ) 



 
ประเพณีการท าบุญในวันสงกรานต์ 
แม้เรำจะถือเอำวันที่ 1 มกรำคม เป็นวันขึ้นปีมใหม่ตำมหลักสำกล แต่ธรรมเนียมไทยยังให้ควำมส ำคัญกับวัน
สงกรำนต์อยู่ โดยถือเอำเป็นวันขึ้นปีใหม่ตำมแบบไทย ดังนั้นเมื่อใกล้ถึงวันสงกรำนต์กำรตระเตรียมท ำควำม
สะอำดอำคำรบ้ำนเรือน และเตรียมข้ำวของที่จะท ำบุญตักบำตร 

 
การท าบุญตักบาตรและการสร้างกุศลด้วยการปล่อยนกปล่อยปลา 
สมัยโบรำณ เมื่อถึงวันสงกรำนต์ประชำชนจะพำกันตื่นแต่เช้ำมืด เตรียมหุงข้ำวต้มแกง เพ่ือน ำไปท ำบุญที่วัด 
ทุกคนจะแต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำชุดใหม่สีสันสดใส โดยเฉพำะหนุ่มสำวเพรำะจะได้มีโอกำสพบปะพูดคุยกันได้อย่ำง
สะดวก แต่กต็้องอยู่ในสำยตำของผู้ใหญ่ เมื่อท ำบุญตักบำตรหรือเลี้ยงพระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีกำรบังสุกุล
อัฐิของบรรพบุรุ ผู้ล่วงลับเพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปให้ นอกจำกนั้นยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ก่อพระเจดีย์ทรำย ซึ่ง
เป็นกำรขนทรำยเข้ำวัดส ำหรับไว้ใช้ในงำนก่อสร้ำงโบสถ์วิหำร มีกำรปล่อยนกปล่อยปลำซึ่งเท่ำกับเป็นกำรแพร่
ขยำยพันธ์สัตว์ให้คงอยู่ไปชั่ว ลูกชั่วหลำน และที่จะขำดเสียไม่ได้ก็คือกำรสรงน้ ำพระกำรรดน้ ำด ำหัวขอพรจำก



ผู้ใหญ่ รวมไปจนถึงกำรเล่นสำดน้ ำกันเองในหมู่หนุ่มสำว กำรสรงน้ ำพระพุทธรูป,กำรสรงน้ ำพระสงฆ์ชำวบ้ำน
จะน ำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชำ แล้วเอำน้ ำอบไปประพรมที่องค์พระ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล บำงแห่งมีกำร
อัญเชิญพระพุทธรูปแห่แหนไปรอบๆหมู่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนมีโอกำสได้สรงน้ ำกันอย่ำงทั่วถึงหรือจะอัญเชิญ
พระพุทธรูปจำก หิ้งบูชำในบ้ำนมำท ำพิธีสรงน้ ำกันในหมู่ญำติพ่ีน้องก็ได้ ชำวบ้ำนจะได้ไปชุมนุมกันที่วัด นิมนต์
พระในวัดมำยังสถำนที่ประกอบพิธี กำรรดน้ ำควรรดที่มือของท่ำน ไม่ควรตักรำดเหมือนกับเป็นกำรอำบน้ ำ 
เพรำะพระสงฆ์ถือเป็นเพชที่สูงกว่ำคนธรรมดำทั่วไป น้ ำที่ใช้ต้องเป็นน้ ำฝนหรือน้ ำสะอำดผสมน้ ำอบไทย เมื่อ
สรงน้ ำแล้วพระท่ำนก็จะให้ศีลให้พรเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล 

 
การรดน้ าด าหัวขอพรญาติผู้ใหญ่และผู้ท่ีเคารพนับถือ 
กำรรดน้ ำผู้ใหญ่ หำกระท ำกันเองในบ้ำน ลูกหลำนจะเชิญพ่อแม่ ปู่ย่ำตำยำย ญำติผู้ใหญ่ มำนั่งในท่ีจัดไว้ แล้ว
น ำน้ ำอบน้ ำหอมผสมน้ ำมำรดให้ท่ำน อำจรดที่มือหรือรดทั้งตัวไปเลยก็มีในระหว่ำงที่รดน้ ำท่ำนก็ให้พรแก่
ลูกหลำน เสร็จพิธีแล้วจึงผลัดนุ่งผ้ำใหม่ที่ลูกหลำนจัดเตรียมไว้ให้ เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีภำยใน
ครอบครัว กำรรดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคำรพนับถือ ส่วนใหญ่จะมีผ้ำใหว้เช่นเสื้อผ้ำและผ้ำขำวม้ำไปมอบให้
ด้วย กำรรดน้ ำส่วนใหญ่จะรดที่มือ ขอศีลขอพร เป็นกำรแสดงควำมเคำรพผู้มีอำวุโสและผู้มีพระคุณตำมธรรม
เนียมอันดีของไทย บำงหมู่บ้ำนอำจเชิญคนแก่คนเฒ่ำมำรวมกัน แล้วให้ลูก ๆ หลำน ๆ ท ำพิธีรดน้ ำขอพร ซึ่ง
เป็นประเพณีอันดีงำมที่ควรช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ 



 
การเล่นสาดน้ าส าหรับหนุ่มสาว 
หลังจำกท ำพิธีสรงน้ ำพระพุทธรูป สรงน้ ำพระสงฆ์ และรดน้ ำขอพรจำกญำติผู้ใหญ่แล้ว พวกหนุ่ม ๆสำวๆ ก็จะ
เล่นสำดน้ ำกันอย่ำงสนุกสนำน ซึ่งน้ ำที่ใช้น ำมำสำดกันนั้นต้องเป็นน้ ำสะอำดผสมน้ ำอบมีกลิ่นหอม เด็กบำงคน
ไม่เข้ำใจถึงวัฒนธรรมถึงจุดประสงค์ของกำรเล่นสำดน้ ำในวันสงกรำนต์ เอำน้ ำผสมสีหรือผสมเมล็ดแมงลัก แล้ว
น ำไปสำดผู้อ่ืน ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง สถำนที่เล่นสำดน้ ำสวนใหญ่เป็นลำนวัด หรือลำนกว้ำงของ
หมู่บ้ำน พอเหนื่อยก็จะมีขนมและอำหำรเลี้ยง ซึ่งชำวบ้ำนจะช่วยกันเรี่ยไรออกเงินและช่วยกันท ำไว้ จนถึงตอน
เย็นจึงแยกย้ำยกันกลับไปบ้ำนเพ่ืออำบน้ ำเปลี่ยนเสื้อผ้ำชุดใหม่ แล้วมำชุมนุมกันที่ลำดวัดอีกครั้ง เพ่ือร่วม  
การละเล่นพื้นบ้านในวันสงกรานต์ 

กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนหรือจะเรียกว่ำกีฬำพ้ืนเมืองก็ได้ เป็นเกมที่สร้ำงควำมสนุกสนำนสำมัคคี และควำมใกล้ชิด
ผูกพันพวกหนุ่ม ๆสำว ๆ จะแบ่งกันเป็นสองฝ่ำย จัดทีมเพ่ือเล่นแข่งขันกับฝ่ำยตรงข้ำม มีผู้ใหญ่เป็นกรรมกำร
หรือผู้ควบคุม ส่วนคนเฒ่ำคนแก่ก็คอยส่งเสียงเชียร์ให้ก ำลังใจอยู่วงนอก กำรละเล่นที่นิยมน ำมำเล่นกันในงำน
สงกรำนต์ มีหลำยอย่ำง เช่น ชักเย่อ ไม้หึ่ง งูกินหำง ช่วงชัย วิ่งเปี้ยว เขย่งแตะ หลับตำตีหม้อ มอญซ่อนผ้ำ 
สะบ้ำ ขี่ม้ำส่งเมือง ลิงชิงหลัก ฯลฯ นอกจำกนั้นมีกำรเล่นเพลงยำว ล ำตัด ร ำวง ฯลฯ กำรประกวดนำง
สงกรำนต์ซึ่งแต่ละกิจกรรมร่วมสร้ำงควำมสนุกสนำนเป็นกันเอง หนุ่มสำวได้มีโอกำสใกล้ชิดกัน ได้ศึกษำดูนิสัย
ใจคอ ได้มีโอกำสพูดจำโอภำปรำศรัยกัน  ประเพณีกำรท ำบุญและกำรละเล่นในวันสงกรำนต์แต่ละท้องถิ่นอำจ 
มีผิดแตกต่ำงกันไปบ้ำงตำมควำมและยุคสมัยในชนบทอำจก ำหนดวันท ำบุญและวันสรงน้ ำ พระไม่ตรงกันในแต่
ละหมู่บ้ำน ด้วยเหตุนี้ พวกหนุ่ม ๆจึงมีโอกำสไปเล่นสงกรำนต์ได้หลำยแห่งในแต่ละปี วันสงกรำนต์จึงถือเป็น
ประเพณีหนึ่งในหลำย ๆ ประเพณีของไทยแต่โบรำณ ที่เปิดโอกำสให้หนุ่มสำวได้เลือกคู่หรือดูอุปนิสัยใจคอกัน
โดยเปิดเผยโดยไม่ ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ต่อสำยตำผู้ใหญ่ 



 

กิจกรรมวันสงกรานต์ 
การท าบุญตักบาตร 

ถือว่ำเป็นกำรสร้ำงบุญสร้ำงกุศลให้ตัวเอง และ อุทิศส่วนกุศลนั้นแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว กำรท ำบุญแบบนี้มักจะ
เตรียมไว้ล่วงหน้ำ น ำอำหำรไปตักบำตรถวำยพระภิกษุท่ีศำลำวัด ซึ่งจัดเป็นที่รวมส ำหรับท ำบุญ ในวันนี้
หลังจำกท่ีได้ท ำบุญเสร็จแล้ว ก็จะมีกำรก่อพระทรำยอันเป็นประเพณีด้วย 

การรดน้ า 
เป็นกำรอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน น้ ำที่รดมักใช้น้ ำหอมเจือด้วยน้ ำธรรมดำ 

การสรงน้ าพระ 
จะรดน้ ำพระพุทธรูปที่บ้ำนและที่วัด และบำงที่จัด สรงน้ ำพระสงฆ์  

การรดน้ าผู้ใหญ่ 
คือกำรไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคำรพนับถือ ครูบำอำจำรย์ ท่ำนผู้ใหญ่มักจะนั่งลงแล้วผู้ที่รดก็จะเอำน้ ำหอมเจือ
กับน้ ำรดที่มือท่ำน ท่ำนจะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรด ถ้ำเป็นพระก็จะน ำผ้ำสบงไปถวำยให้ท่ำนผลัดเปลี่ยนด้วย หำก
เป็นฆรำวำสก็จะหำผ้ำถุง ผ้ำขำวม้ำไปให้ 

การด าหัว 
ก็คือกำรรดน้ ำนั่นเอง แต่เป็นค ำเมืองทำงภำคเหนือ กำรด ำหัวเรียกกันเฉพำะกำรรดน้ ำผู้ใหญ่ที่เรำเคำรพนับถือ 
ผู้สูงอำยุ คือกำรขอขมำในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว หรือ กำรขอพรปีใหม่จำกผู้ใหญ่ ของที่ใช้ในกำรด ำหัวส่วนมำก
มีผ้ำขนหนู มะพร้ำว กล้วย และส้มป่อย 

การปล่อยนกปล่อยปลา 
ถือเป็นกำรล้ำงบำปที่ท ำไว้ เป็นกำรสะเดำะเครำะห์ร้ำยให้มีแต่ควำมสุขควำมสบำยในวันขึ้นปีใหม่ 

การน าทรายเข้าวัด 
ทำงภำคเหนือนิยมขนทรำยเข้ำวัดเพ่ือเป็นนิมิตโชคลำภ ให้มีควำมสุขควำมเจริญ เงินทองไหลมำเทมำดุจทรำย
ที่ขนเข้ำวัด 



 

ความส าคัญของวันสงกรานต์ 
1. เป็นวันหยุดพักผ่อนประจ ำปีตำมประเพณีไทย และถือเป็นวันหยุดประกอบกำรงำนหรือธุรกิจทั่วไป 
2. เป็นวันท ำบุญตักบำตรจัดจตุปัจจัยไทยธรรมถวำยพระบังสกุลกระดูกพรรพบุรุษ กรวดน้ ำอุทิศส่วน

กุศลให้แก่ญำติผู้ล่วงลับ 
3. เป็น วันแสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ในวันนี้จะมีกำรไปรดน้ ำด ำหัวขอพรจำก พ่อแม่ ผู้

เฒ่ำผู้แก่ที่เคำรพนับถือ วันสงกรำนต์ถือเป็น วันสูงอำยุแห่งชำติ 
4. เป็นวันรวมญำติมิตรที่จำกไปอยู่แดนไกลเพ่ือประกอบภำระ หน้ำที่งำนอำชีพของตน เมื่อถึงวัน

สงกรำนต์ทุกคนจะกลับมำร่วมท ำบุญสร้ำงกุศล จึงถือเอำวันที่ 15 เมษำยน ซึ่งอยู่ในช่วงสงกรำนต์
เป็นวันรวมญำติหรือวันครอบครัว 

5. เป็นวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมกำรละเล่นตำมประเพณีไทย เช่น มีกำรท ำบุญตักบำตร 
เล่นสำดน้ ำ ชักเย่อ มอญซ่อนผ้ำ เล่นสะบ้ำ ฯลฯ 

6. เป็นวันประกอบพิธีทำงศำสนำ เช่น มีกำรท ำบุญตักบำตรจัดจตุปัจจัยไทยธรรมถวำยพระ บังสุกุล
กระดูกบรรพบุรุษ กรวดน้ ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญำติผู้ล่วงลับ กำรสรงน้ ำพระพุทธรูป สรงน้ ำ
พระสงฆ์ ขนทรำยเข้ำวัด (ก่อพระเจดีย์ทรำย ) รับศีล ปฏิบัติธรรมฯลฯ 

  



 
สรุปความส าคัญของวันสงกรานต์ 
1. เป็นวันหยุดพักผ่อนประจ ำปี 
2. เป็นวันท ำบุญสร้ำงกุศล และประกอบพิธีทำงศำสนำ 
3. เป็นวันอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมไทย 
4. เป็นวันแสดงควำมกตัญญูกตเวที และร ำลึกถึงผู้ล่วงลับ 
5. เป็นวันครอบครัว วันรวมญำติและวันผู้สูงอำยุ 
6. เป็นวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 
7. เป็นวันเลือกคู่ของหนุ่มสำว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
แม้จะเป็นวัยที่หลำยคนนิยำมว่ำเป็น "ไม้ใกล้ฝั่ง" แต ่"ผู้สูงอายุ" ทั้งหลำยคือผู้สร้ำงประโยชน์ให้แก่

ชำติบ้ำนเมืองมำแล้วนับไม่ถ้วน หรืออย่ำงน้อยๆ ก็เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของครอบครัวที่เรำจะละเลยเสียไม่ได้ 
อีกท้ังผู้สูงอำยุ ยังนับเป็นประชำกรที่มีสัดส่วนมำกถึง 3 ใน 5 ของประชำกรโลก ด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงพำกัน
รณรงค์ให้เห็นควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุ ด้วยกำรก ำหนด "วันผู้สูงอายุ" ขึ้น ประหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้
บรรดำลูกหลำนทั้งหลำยหันมอง และเอำใจใส่บุคคลส ำคัญเหล่ำนี้ที่เป็นคนใกล้ตัว 
        ส ำหรับประเทศไทย วันผู้สูงอำยุ ถูกผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรำนต์ ตรงกับวันที่ 13 
เมษำยนของทุกปี ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ำนอกจำกจะท ำบุญตักบำตรในช่วงเช้ำตำมวิถีชำวพุทธแล้ว กิจกรรมส ำคัญ
อันดับต้นๆ ของวัน ก็คือกำรรดน้ ำด ำหัวขอพรจำกผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือนั่นเอง 
 
ความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ 
        ในประเทศไทยเริ่มจุดประกำยเรื่องนี้ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครำม เป็นนำยกรัฐมนตรี โดยมีกำร
ก ำหนดนโยบำยที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภำพ และด ำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่ำงปกติสุข และได้มอบให้กรมประชำสงเครำะห์จัดตั้งสถำนสงเครำะห์คนชรำ บ้ำนบำงแค เป็นแห่งแรกใน
ปี พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

 

 



         1. เพ่ือให้กำรสงเครำะห์คนชรำที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ หรือประสบปัญหำควำมทุกข์ยำก 
เดือดร้อน ยำกจน ไม่มีที่อยู่อำศัย หรือไม่สำมำรถอยู่กับครอบครัวได้  
         2. เพ่ือให้บริกำรแก่คนชรำที่อยู่กับครอบครัวของตน แต่มีควำมต้องกำรบริกำรสงเครำะห์คนชรำ
บำงอย่ำง เช่น กำรรักษำพยำบำล กำยภำพบ ำบัด นันทนำกำร  
         3. เพ่ือแบ่งเบำภำระของครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย หรือยำกจน ที่ไม่สำมำรถจะอุปกำระเลี้ยงดู
คนชรำไว้ในครอบครัวได้  
         4. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำสังคมอันเกี่ยวกับคนชรำ ไม่ให้เร่ร่อน ท ำควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่
สังคมและให้สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงผำสุกตำมสมควรแก่อัตภำพ  
         5. เพ่ือเป็นกำรตอบแทนคุณควำมดีที่คนชรำได้ท ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติ  
         6. เพ่ือผู้สูงอำยุจะได้คลำยวิตกกังวล เมื่อชรำภำพ ไม่สำมำรถประกอบอำชีพต่อไปได้แล้วทำง
รัฐบำลมีหน้ำที่จะเป็นผู้อุปกำระเลี้ยงดูต่อไป 
 

 
 
        ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีกำรจัดประชุมสมัชชำโลกว่ำด้วยผู้สูงอำยุ ณ กรุงเวียนนำ ประเทศ
ออสเตรีย ซึ่งได้พิจำรณำประเด็นส ำคัญเก่ียวกับผู้สูงอำยุไว้ 3 ประกำร คือ ด้ำนมนุษยธรรม ด้ำนกำรพัฒนำ 
และด้ำนกำรศึกษำ นอกจำกนี้ องค์กำรอนำมัยโลก ยังได้ก ำหนดให้ปี 2525 เป็นปีรณรงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุโดยก ำหนดค ำขวัญว่ำ "Add life to Years" เพ่ือให้ประเทศต่ำงๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ 
ซึ่งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรวันอนำมัยโลกของกระทรวงสำธำรณสุข ได้มีมติให้ใช้ค ำขวัญเป็นภำษำไทยว่ำ "ให้
ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน" 
        ในส่วนของรัฐบำลไทยสมัยนั้น ซึ่งตรงกับรัฐบำลของ พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ ก็ได้เห็นควำมส ำคัญต่อ
นโยบำยดังกล่ำว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 14 ธันวำคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษำยนของทุกปี
เป็นวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ และได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ มีปลัดกระทรวง
มหำดไทยเป็นประธำนและจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ส ำหรับผู้สูงอำยุของทุกปี  
 
วันผู้สูงอายุสากล 
        องค์กำรสหประชำชำติก ำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลำคมของทุกปี เป็น "วันผู้สูงอายุสากล" เริ่มมำตั้งแต่ปี 
1999 หรือ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2525 องค์กำรสหประชำชำติได้จัดประชุมสมัชชำโลกเกี่ยวกับ
ผู้สูงอำยุ ณ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย และได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ ... 



 
        "ผู้สูงอายุ" หมำยถึง บุคคลทั้งเพศชำยและเพศหญิงที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
ผู้สูงอำยุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอำยุ 60-69 ปี ทั้งชำยและหญิง และผู้สูงอำยุตอนปลำย คือ บุคคลที่มีอำยุ 70 
ปี ขึ้นไปทั้งชำยและหญิง 

 

 
 
ดอกไม้สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ  
        รัฐบำลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลำนนท์ นอกจำกจะอนุมัติให้วันที่ 13 เมษำยน ของทุกปี เป็นวัน
ผู้สูงอำยุ แล้วก ำหนดให้ "ดอกล าดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอำยุด้วย  
        ส ำหรับสำเหตุที่เลือก "ดอกล าดวน" เนื่องจำกต้นล ำดวนหรือหอมหวล (Melodorum fruticosum 
Lour) ตำมชื่อไทยพ้ืนเมือง มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Sphaerocoryne clavipes.จัดอยู่ในวงศ์ Annonaceae. 
เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มำก ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ให้ควำมร่มเย็น ล ำต้นมีอำยุยืน มีใบ
เขียวตลอดปี ดอกสีเหลืองนวล กลิ่นหอมเย็น กลีบแข็งแรงไม่ร่วงง่ำย เปรียบเหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณ
ธรรมคุณงำมควำมดีให้กับลูกหลำนไว้เป็นแบบอย่ำงสืบต่อไป  
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ            
        โดยทั่วไปจะมีกำรจัดกิจกรรมรดน้ ำด ำหัว มอบของขวัญ และขอพรจำกผู้สูงอำยุตำมหมู่บ้ำน และชุมชน
ต่ำงๆ ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงำนต่ำงๆ จะมีกำรให้สิทธิพิเศษในกำรใช้บริกำร ซึ่งในปีนี้ทำงองค์กำรขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ หรือขสมก. จะให้บริกำรผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (เกิดก่อนปี พ.ศ.2492) ฟรี
ตลอดวัน ทั้งของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริกำร ทุกเส้นทำง โดยแสดงบัตรประชำชน รวมถึงรถไฟฟ้ำ BTS 
ให้บริกำรฟรีผู้สูงอำยุช่วงสงกรำนต์ 13-15 เมษำยน เพียงแสดงบัตรประชำชนแก่พนักงำน เพื่อขอรับคูปอง
เดินทำงฟรีได้ทั้ง 23 สถำนี  
         

 

 



 

14 เมษายน วันครอบครัว 
วันที่ 14 เมษำยนของทุกปี ถูกก ำหนดให้เป็น "วันครอบครัว" เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดควำมรักควำมอบอุ่น 
และควำมสุขในครอบครัวมำกที่สุด เพรำะสถำบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภำพชีวิตของผู้คน ครอบครัว
อยู่เย็นเป็นสุข ก็ถือว่ำเป็นควำมเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้ำน สังคมด้วยเช่นกัน 

ความหมายของสถาบันครอบครัว  
1. ความหมายทั่วไป 
          พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ "สถาบัน" และ"
ครอบครัว" ไว้ดังนี้             
          - สถาบัน หมายถึง สิ่งซ่ึงคนในส่วนรวม คือ สังคมจัดตั้งให้มีขึ้นเพรำะเห็นประโยชน์ว่ำมีควำม
ต้องกำรและจ ำเป็นแก่วิถีชีวิตของตน เช่น สถำบันครอบครัว ฯลฯ 
          - ครอบครัว หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร 
2. ความหมายตามแนวพุทธศาสตร์ 
          ครอบครัวตำมแนวพุทธศำสตร์ ไม่มีกำรก ำหนดตำยตัว แต่กล่ำวถึงลักษณะอันเป็นคุณสมบัติเฉพำะตัว
ของสมำชิกในครอบครัวเท่ำนั้น ในทำงพุทธศำสนำจะกล่ำวถึงครอบครัวในรูปของสำมีภรรยำ บิดำ มำรดำ 
เท่ำนั้น ซึ่งถือว่ำ มำรดำ บิดำก็ดี สำมี ภรรยำก็ดี เป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญของครอบครัว 
3. ความหมายในแง่สถาบัน 
          ครอบครัว หมำยถึง กำรอยู่ร่วมกันของชำยหญิง ในรูปของสำมี ภรรยำ มีหน้ำที่ให้ก ำเนิดบุตรและ
เลี้ยงดูบุตร เพ่ือให้สำมำรถด ำรงชีพอยู่ในสังคมได้ สมำชิกในครอบครัวมีกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมต่อกัน
และกัน ในรูปของกำรปฏิบัติตำมสถำนภำพและบทบำทอันเป็นหน้ำที่ของสมำชิก 

ความส าคัญของวันครอบครัว  
          ครอบครัว คือ สถำบันมูลฐำนของมนุษย์ชำติ เป็นหน่วยขนำดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้ำงและ
ก ำหนดสถำนภำพ สิทธิ หน้ำที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถำบันแห่งแรกในกำรถ่ำยทอด
วัฒนธรรมและพัฒนำ ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สำมี ภรรยำ และบุตร กำรที่ทำงรำชกำรก ำหนดวันครอบครัวขึ้นมำ
นั้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะการที่วิถีชีวิต
ของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมท าให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจ



ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้ 
ประวัติวันครอบครัว    

 
          สืบเนื่องจำกคนไทยสมัยก่อนจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ลักษณะเป็นครอบครัวขยำย ประกอบด้วย 
พ่อ แม่ พี่ น้อง ญำติ รวมกันอยู่ในบริเวณบ้ำนเดียวกันควำมใหญ่เล็กของบ้ำนขึ้นอยู่กับจ ำนวนคนและต่อเติม
ขนำดของบ้ำนเรื่อยไปตำมจ ำนวนคนที่เพ่ิมขึ้นถึงเทศกำลก็ท ำข้ำวของอำหำรไปท ำบุญที่วัดใกล้บ้ำนญำติพ่ีน้อง
จะเข้ำมำร่วมมือช่วยเหลือกันข้ำวของอำหำรที่เหลือก็จะแบ่งปันแจกจ่ำยให้เพ่ือนบ้ำนใกล้เคียง แต่ด้วยวิถีชีวิต
ของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมมำก สมำชิกในครอบครัวต่ำงต้องดิ้นรนท ำมำหำเลี้ยงชีพ 
หนุ่มสำวที่อยู่ต่ำงจังหวัดก็เข้ำมำในเมืองเพ่ือหำงำนท ำ ท ำให้ต้องท้ิงพ่อแม่ที่ชรำภำพไว้ตำมล ำพัง พ่อแม่ที่ต้อง
ท ำงำนหนักเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับลูก และครอบครัว ไม่มีเวลำสั่งสอนอบรมลูก ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วน แต่จะสร้ำง
ปัญหำให้กับสังคม 
          ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชำติชำย ชุณหะวัณ เป็น
นำยกรัฐมนตรีได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตรำ มำศดิตถ์ รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้
เสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติ ให้วันที่ 14 เมษำยน ของทุกปี เป็น "วันครอบครัว" ซึ่งตรงกับ
วันสงกรำนต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้
โดยสะดวก จึงให้ถือโอกาสเดียวกันนี้เป็นวันแห่งการรวมญาติ รวมครอบครัวท ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ
บุพกำรี รดน้ ำด ำหัว ตลอดจนกำรขอพรผู้ใหญ่ตำมประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมำ 
 

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่พึงปฏิบัติต่อกัน  
          1. ให้ควำมรัก ควำมอบอุ่นและควำมเอ้ืออำทรต่อกัน 
          2. หันหน้ำเข้ำหำกันและยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
          3. ช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน 
          4. ดูแลเอำใจใส่และให้เวลำกับครอบครัวมำกขึ้น 
          5. รู้จักวำงแผนกำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด/ไม่ฟุ่มเฟือย 
          6. รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน 
          7. ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ในครอบครัวรวมกันเช่น กำรเข้ำวัดอบรมปฏิบัติธรรมน ำ
ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวสนุกกับห้องสมุด ศิลปะสุดสัปดำห์ 

 

   
 



 
 

กิจกรรมวันครอบครัว  

 ในส่วนของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานอ่ืน ๆ 
         1. จัดนิทรรศกำรเพ่ือให้ประชำชนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ ของสมำชิกในครอบครัว 
         2.จัดมอบรำงวัลให้ส ำหรับครอบครัวดีเด่น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวที่ท ำคุณประโยชน์แก่
สังคม และประเทศชำติ 

 ในส่วนของครอบครัว 
          กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันในวันครอบครัว คือ กำรให้เวลำกับครอบครัวมำกยิ่งขึ้น อำทิ กำรท ำอำหำร
ไปทำนกันตำมสถำนที่ต่ำง ๆ กำรไปทำนอำหำรนอกบ้ำน กำรไปเท่ียวตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ซึ่งกำรไปเที่ยวตำม
สถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ นอกจำกจะเป็นกำรพักผ่อนหย่อนใจแล้วยังเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอีกทำงหนึ่ง
ด้วย 

ข้อมูลจำก : wikipedia 

ภำพที่มำ : 
- กระทรวงกำรคลัง 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- บริษัทสยำมแกลเลอรี่ จ ำกัด และส ำนักพิมพ์ผ่ำนฟ้ำพำณิชย์ 
 
 

 

 


