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พระสถิตคุณ  ธมฺมโฆสโก (สกลมารถ)*

 เดือนเจ็ดเหนือนั้น  ปันได้สะหรง  ด�าหัวอาบองค์  พระสงฆ์เณรเจ้า

ที่สิบสามปาน     สังขารล่วงเข้า  สิบสี่วันเนาว์  ฮีตนี้

วันตี่สิบห้า     พญาวันจี๊  ปี๋ใหม่เมืองนี้  เมินมา

ปะแป้งหดน�้า     เตื่อมก�๊าไหว้สา  ด�าหัวปู่จา  ปากัน๋ม่วนเหล้น

             ปากัน่ม่วนเหล้นฯ

ความเป็นมาและความส�าคัญ

 เพลงแอ่วปีใหม่เมือง และเพลงด�าหัวปีใหม่ดังแว่วมาแล้ว เป็นสัญญาณบอกถึงว่า ใกล้เทศกาล 

เถลิงศกวันสงกรานต์ หรือ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในนักษัตรปีมะแม (แพะ) ตามคติ

โบราณล้านนาไทยก�าหนดว่า พระบรมธาตุดอยสุเทพ แห่งวัดพระธาตุดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจ�าคนเกิดปีปี๋ตั๋วเปิ้งเม็ด ไส้ หรือปีมะแมของนักษัตรไทยภาคกลาง มีการ 

เล่นน�้าสงกรานต์มาเป็นระยะ ๆ พอดับบรรเทาความร้อนกันอย่างทั่วหน้า ต่างพากันรดน�้าด�าหัว 

ทั้งพระสงฆ์สามเณร ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ตลอดจนพ่อแม่พี่น้อง บุคคลที่เคารพรักกันอย่างสนุกสนาน  

ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ในแต่ละปี 

 ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะทางภาคเหนือ หรือล้านนาไทย มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม             

ไม่ซ�้าแบบภาคอื่น และอาจจะเป็นต้นก�าเนิดของทุก ๆ ภาคในประเทศไทยก็ว่าได้ คนรุ่นใหม่อาจจะนึก           

ไม่ถึงเลยว่าประเพณีสงกรานต์ เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยแต่โบราณ ตั้งแต่ขึ้น ๑ ค�่า เดือน ๕ 

ของทุกปี

 ความส�าคญัของป๋ีใหม่เมอืงท่ีมต่ีอคนเมอืง กล่าวไว้ในหนงัสอืองค์ความรูป้ระเพณป๋ีีใหม่เมอืง (๒๕๔๙) 

โดยโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ดังนี้

 ๑. เป็นการเปลี่ยนปี คนเมืองจะนับปีตามปี๋ใหม่เมือง พอถึงปีใหม่จะกลายเป็นอีกปีหนึ่งไม่ใช่ปีเดิม 

อายุของเราจะเพิ่มขึ้นอีกปี

 ๒. เป็นการเตือนตน และส�ารวจตรวจสอบตนเอง สืบเนื่องจากข้อหนึ่ง การเปลี่ยนปีท�าให้อาย ุ

เพิ่มขึ้น การท่ีอายุเพิ่มข้ึนจะเป็นการย�้าเตือนให้คนเมืองรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของวัน วัย และสังขาร  
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นั้นคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

 ๓. เป็นการช�าระสะสางสิง่ทีไ่ม่ด ีสบืเนือ่งจากข้อสอง ป๋ีใหม่เมอืงเป็นช่วงโอกาสทีค่นเมอืงได้ส�ารวจ

ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ที่ล่วงมา เมื่อพบข้อบกพร่องก็มักจะต้ังจิตต้ังใจสะสางส่ิงท่ีไม่ดีไม่งามออกไป อันใด 

ที่ร้ายก็ขอให้ดับไปกับไฟ ไหลไปกับน�้า ล่องไปกับสังขาร

 ๔. เป็นการเริม่ต้นชวีติใหม่อกีครัง้ ปีใหม่เมอืงมส่ิีงท่ีเกดิข้ึนมากมายหลายประการ ท้ังท่ีเป็นวตัถุและ

ความเคลือ่นไหว เช่น เสือ้ผ้า ข้าวของ มคีวามคกึคกัเคล่ือนไหวในการต้อนรับปีใหม่ จะเกดิการต้ังใจใหม่  

ความหวังใหม่ และพยายามใหม่ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง 

 วันปี๋ใหม่เมือง หรือ วันสงกรานต์ ซึ่งได้ระบุไว้ใน “จารึกวัดโพธิ์” (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม     

ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร) โดยรับศิลปวัฒนธรรมสงกรานต์มาจากภาคเหนือ คราวเจริญรุ่งเรือง

ในสมยัอาณาจกัรล้านนาไทย ซึง่ได้รบัอทิธพิลมาจากคติความเชือ่ทางพระพุทธศาสนา และพราหมณ์-ฮนิดู

ผสมผสานกนั เรยีกว่า “สงกรานต์” ซึง่หมายถงึ เดอืน ๔ ไทย หรอืราศมีนี ย่างเข้าสูเ่ดอืน ๕ ไทย หรือราศีเมษ 

เป็นช่วงฤดรู้อนทีโ่ลกโคจรใกล้ดวงอาทติย์ในระบบสรุยิะจกัรวาลมากทีส่ดุของแต่ละปี จงึมกีารดบับรรเทา

ความร้อน หลากหลายวธิตีามแต่ท้องถิน่นัน้ ๆ  โดยเฉพาะการรดน�า้ด�าหวั ซึง่เป็นเวลาทีร่ะยะเวลาหนุม่สาว

ในหมู่บ้าน มีโอกาสพบปะกัน และและน�าภาชนะโลหะใส่น�้าโรยด้วยดอกมะลิ หรือที่เรียกว่า “สลุง” โดย

จะมี “ก๊อก” หรือ ขันเล็กตักรดน�้า ขอขมา และอวยพรซึ่งกันและกัน ซึ่งต่างจากสมัยปัจจุบัน คนไทยรับ

อิทธิพลทางตะวันตก ประกอบกับการเข้าใจในการเล่นน�้าสงกรานต์แบบผิด ๆ  อาทิเช่น สาดน�้าเปิดศึก จน

ได้รับอุบัติเหตุจนถึงแก่ร่างกายและชีวิต และใช้น�้าสกปรกมาเล่นสาดน�้า เป็นต้น จึงควรปลูกจิตส�านึกให้

เข้าใจขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมให้ถูกต้อง อย่าให้เลือนหายตามกาลเวลา มิฉะนั้นหากน�าประเพณีอื่นที่

ผิด ๆ มาท�าลายวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว ทางล้านนาไทยแต่โบราณเรียกว่า “ขึด” หมายถึง “สิ่งไม่ดีงาม

หรอืเป็นเสนยีดจญัไร ไม่เป็นทีน่ยิมกนั ลางสิง่ทีเ่กดิขึน้ภายในเรือน ทีแ่ปลกประหลาดกว่าปกติ กอ็าจเป็นลาง

บอกเหตรุ้าย เป็นนมิติอบุาทว์ ตามทีโ่บราณาจารย์ได้แต่งเป็นต�าราไว้” เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาติ

ไทยต่อไป

 ในคติทางพระพุทธศาสนา ปรากฏในเรื่องต�านาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” หรือประเพณีสงกรานต์

ไทย ในเรือ่งของธรรมบาลกมุารชาดก กล่าวถงึ “ท้าวกบลิพรหม คดิริษยา ธรรมบาลกมุาร ซ่ึงเป็นพระชาติ

ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอุบัติเสวยพระชาติอยู่ เพราะเห็นว่ามีปัญญา จบทั้งศาสตร์ไตรเพท  

และเป็นที่เคารพและบูชาของชาวโลกทั้งหลาย โดยได้พนันถามปัญหา มีเงื่อนที่ว่า “หากใครแพ้ ต้องตัด

ศีรษะเพื่อบูชาธรรมของกันและกัน” ปัญหาที่ทรงถามธรรมบาลกุมารนั่นก็คือ ในเวลาเช้า กลางวัน  

และ กลางคืน ราศีของมนุษย์หรือสรรพสัตว์อยู่ที่ไหน โดยให้ธรรมบาลหาค�าตอบในระยะเวลา ๗ วัน  

หลังจากนั้นพระองค์จึงทรงเสด็จเหาะกลับสวรรค์ หลังจากวันที่รับพนัน ธรรมบาลกุมารก็ยังหาค�าตอบ 

ไม่ได้ จนระยะเวลาผ่านไป ๖ วัน ขณะที่พักครุ่นคิดในต้นไม้ใหญ่ มีนกหัสดีลิงค์ผัวเมียคู่หนึ่ง นกผู้เป็นเมีย
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ได้สนทนากนัว่า “วนัพรุง่นี ้ จะได้กนิอาหารมนษุย์แล้ว เพราะเหตุว่าธรรมบาลกมุารได้แพ้พนนั ตอบปัญหาว่า 

ราศีของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ในเวลาเช้า กลางวัน และกลางคืน อยู่ที่ไหน ราศีของมนุษย์และสัตว ์

ทั้งหลาย 

 ๑. ในเวลาเช้า ราศีอยู่ที่หน้า เพราะมนุษย์ทุก ๆ คนเกิดมา ต้องช�าระล้างหน้าให้สะอาด สดชื่นใน

เวลาเช้า

 ๒. ในเวลากลางวนั ราศอียูท่ีห่น้าอก เพราะในเวลากลางวนัอากาศร้อนจัด ต้องใช้น�า้ลูบอกบรรเทา

ให้เย็นลง

 ๓. ในเวลากลางคืน ราศีของมนุษย์อยู่ที่เท้า เพราะในแต่ละวัน มนุษย์ทุก ๆ คนท�างาน และสะสม

สิ่งสกปรก รวมถึงเดินทางบ่อยครั้ง จึงต้องช�าระร่างกาย และเท้าก่อนเข้านอน หากไม่ช�าระ ล้างเท้าก่อน

เข้าห้องนอนแล้ว ที่นอนจะสกปรก มีแต่เชื้อโรค”

 เมือ่ถงึก�าหนด ปรากฏว่าธรรมบาลกมุาร ตอบปัญหาได้ถกูต้อง ท้าวกบลิพรหมจึงยอมแพ้ พร้อมกบั

ยอมตัดพระเศียรของพระองค์เพื่อบูชาธรรม โดยได้ทรงตรัสสั่งเสียให้พระธิดาทั้ง ๗ พระองค์ หมุนเวียน

เปลี่ยนกันรับพระเศียรของพระองค์ ในแต่ละปี โดยให้เหตุผลว่า “หากพระเศียรของพระองค์ โยนขึ้นบน

ท้องฟ้า ฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล หากโยนลงบนพื้นโลกมนุษย์ จะเกิดไฟไหม้โลก” จึงให้น�าพระเศียร

มารองไว้ในพาน ซึ่งในแต่ครั้ง พระธิดาทั้ง ๗ พระองค์ได้รับหมุนเวียนเปลี่ยนกัน โดยที่พระธิดาแต่ละ

พระองค์ จะทรงประทับในอิริยาบถ ทั้งประทับนั่งและประทับยืน โดยในพระหัตถ์ถืออาวุธ แตกต่างกัน  

ต่อมาเรียกว่า “นางสงกรานต์ทั้ง ๗” ในแต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะภาคเหนือ หรือ

ล้านนาไทยในอดีต ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดปีใหม่สงกรานต์ของภาคอื่น ๆ ดังนี้

	 ส�าหรับปีใหม่ของล้านนานั้น	มีนางสงกรานต์	ดังนี้

   ๑. วันอาทิตย์ นางธัมมสิริ

   ๒. วันจันทร์ นางมโหสถา

   ๓. วันอังคาร นางสุนันทา

   ๔. วันพุธ นางคิรินันทา

   ๕. วันพฤหัสบดี นางกัญญา

   ๖. วันศุกร์ นางลิตา

   ๗. วันเสาร์ นางตโปตา

	 ส�าหรับปีใหม่ของภาคกลางไทยเรานั้น	มีนางสงกรานต์	ดังนี้

   ๑. วันอาทิตย์ นางทุงษะ

   ๒. วันจันทร์ นางโคราค
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   ๓. วันอังคาร นางรากษส

   ๔. วันพุธ นางมณฑา

   ๕. วันพฤหัสบดี นางกิริณี

   ๖. วันศุกร์ นางกิมิทา

   ๗. วันเสาร์ นางมโหทร

 จากเหตกุารณ์ทีเ่ล่ามาเบือ้งต้นจงึเป็นทีม่าของประเพณปีีใหม่ทัง้ล้านนาไทย และภาคอืน่ต่อเนือ่งกนั 

ตราบจนทุกวันนี้

เทศกาล	“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”	หรือ	สงกรานต์ภาคกลางไทยในปัจจุบัน	มีการนับ
คล้ายกัน	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	วันที่	๑๓	เมษายน	ของทุกปี เป็นวัน	“สังขารล่อง”	หรือ	“จั๋งขารล่อง”

 ในภาษาล้านนาไทย หรือก�าเมือง ตรงกับวันมหาสงกรานต์ของภาคกลาง ช่วงก่อนวันนี้จะมีการ           

ตัดไม้ไผ่เพื่อท�าอุปกรณ์ในการยิงสลุต เรียกในภาษาล้านนาไทยว่า “จิ๊สะโป๊ก” เพื่อยังต้องรับปู่สังขารที่จะ 

ล่วงพ้นปีเก่า เสียงดังสนั่นกึกก้อง ทั้งคืนเป็นที่สนุกสนาน ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “กายกรรม”  

จะมีการท�าความสะอาด จุดไฟเผาขยะเพื่อต้อนรับปู่สังขาร หรือนางสงกรานต์ทั้ง ๗ ที่กล่าวมาแล้ว มิให้

เกิดอนัตรายต่อตนเองและครอบครวั ตลอดจนถงึประเทศชาติบ้านเมอืง จะดูปฏทินิทางจันทรคติล้านนาไทย 

(ปั๊กกะตืน หรือปักขิตืน) หากเทียบทางสุริยคติตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เช่นในจังหวัดล�าปาง 

ล�าพนู และจงัหวดัภาคเหนอืตอนบนใกล้เคยีง หรือบางแห่งจะมกีารนับวนัท่ี ๑๔ เมษายน เป็นวนัสังขารล่อง 

ตามแต่ละท้องถิ่นภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และบางจังหวัดโดยถือ “ก�าบ่าเก่า” 

หรือสุภาษิตคติล้านนาไทยโบราณ ท่ีว่า “ศิษย์ต่างครู อาจ๋ารย์ต่างวัด” โดยที่ไม่มีข้อชี้ขาดว่าที่ใดนับถือ 

ผิด ๆ ถูก ๆ ตามหลักกาลามสูตรที่ว่า “อย่าเชื่อตามหลักสูตรหรือคัมภีร์สอนสืบ ๆ กันมา” เพราะเหตุว่า

หากยึดมั่นถือมันจะเป็นการงมงาย สีลัพพัตตุปาทาน คือการยึดรูปจนเกินความเป็นจริง และอัตวาทุ

ปาทาน คือการเชื่อในวาทะค�าพูดตนเองว่าตนเองถูกเสมอ ย่อมเป็นทางขัดขวางต่อพระนิพพาน และใน

วนันีแ้ทบทกุท่ีจะมกีารแห่นางงาม “ไม้ก�า๊สะหรี”๋ (ไม้ค�า้ต้นศรมีหาโพธิ ์, ไม้ค�า้ศร)ี ก่อนหน้าวนังานประเพณี

นี้ จะคัดเลือกสาวงามที่สุดในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมกับน�าไม้ขนาดใหญ่มาตัดเป็นสามง่าม ส่วนใหญ่จะเป็น

ไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่นที่ป่าช้า หรือไม้มงคล เช่น ไม้สัก ไม้ขนุน น�ามาเป็นวัตถุไทยทานถวายเพ่ือค�้ายันกิ่ง                

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อมิให้กิ่งต้นไม้นั้นหักโค่นเอนลงมาได้ อีกนัยยะหนึ่ง เพื่อค�้าชูพระพุทธศาสนาและ

ชีวิตตนเองและครอบครวั จากค�าบอกเล่าของแม่หลวงสม ค�าปน โยมมารดาของอรรณพ อนุสรณ์ (อดุมศกัด์ิ           

ค�าปน) เจ้าของบทเพลงอาลัยล�าปาง บ้านแม่ไฮ ต�าบลนาแส่ง อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง ในคราวที่ผู้

เขียน เป็นสามเณรสังกัดในวัดแม่ไฮ ต�าบลนาแส่ง อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง โดยได้ประสบการณ์จาก
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ท่านพระอุปัชฌาย์เจ้าอาวาส คือพระครูพิสณฑ์อรรถกิจ (วิเชียร ตุฏฺฐจิตฺโต) ซึ่งได้กล่าวถึงข้อแตกต่างการ

นับประเพณีสงกรานต์ว่า “หากนับแบบจารีตเมืองล�าปาง จะถือวันที่ ๑๓ เป็นวันสังขารล่อง ๑๔ วันเน่า  

๑๕ วันพญาวัน ต่างจากทางเชียงใหม่ที่ได้พิมพ์เผยแผ่ตามระบบหนไตยทางสิบสองปันนา ว่าวันที่ ๑๔  

วันสังขารล่อง วันที่ ๑๕ วันเน่า วันที่ ๑๖ วันพญาวัน” ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีการประกวดนางงามไม้ค�้าศรี

ในแต่ละท้องถิน่ ช่วงวนันีห้รอืเทศกาลนี ้โดยในปี ๒๕๕๔ ทีว่ดัแม่ไฮ ต�าบลนาแส่ง อ�าเภอเกาะคา จงัหวดัล�าปาง 

จะมแีต่ละหมูบ้่านน�ามาประกวดในวดัแม่ไฮนี ้ เช่น บ้านหาดปูด้่าย บ้านนาแส่ง บ้านเกาะยะ และบ้านนากิม๋ใต้ 

เป็นต้น มีมหรสพต่าง มีการตีกลองปู่จา ชกมวยตามวัด ฯลฯ เป็นที่ครึกครื้น และหากวันใดในหนึ่งสัปดาห์ 

ตรงกับวันนี้หรือวันสังขารล่องมักจะมีค�าพยากรณ์ในแต่ละปีดังนี้

 ด�าหัววันสังขารล่อง เป็นกิจกรรมที่เป็นจารีตประเพณีท�ากันมาแต่อดีต การด�าหัว ในความหมาย

โดยทัว่ไปของชาวล้านนา หมายถงึการสระผม แต่การด�าหวัวนัสังขารล่อง หมายถงึการช�าระล้างส่ิงอปัมงคล

ในชีวิตด้วยน�้าขมิ้นส้มป่อย การด�าหัววันสังขารล่อง จะต้องหันหน้าไปตามทิศที่ก�าหนดไว้ในปักทืน  

หรือหนังสือปี๋ใหม่เมือง ซึ่งในแต่ละปีจะไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น ปักขะทืนล้านนา

 “ในเอกสารใบลานเรื่องหนังสือปีใหม่ ฉบับวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวถึงนางสงกรานต์ 

ทั้ง ๗ และค�าท�านาย ซึ่งแปลเป็นไทยได้ดังนี้

 วันอาทิตย์ ขุนสงกรานต์ขี่นาค มือหนึ่งถือปืน มือหนึ่งถือค้อน มาจากทิศตะวันออกไปตะวันตก  

นางผู้ชื่อธัมมสิรินั่งรับเอา ลุกยืนไป ปีนี้ศึกสงครามและแมลงบ้งจักมีมากนักแล ฝนหัวปี กลางปี ปลายปีดี 

วัวควายจักตายมากนัก พยาธิโรคาจักมีมากนัก คนผู้มีข้าวของจักฉิบหาย ไม้ยางขาวหลวงเป็นเจ้าแก่ 

ไม้ทั้งหลาย ขวัญข้าวอยู่ไม้ไผ่แล คนเกิดวันอังคารจักมีเคราะห์ คนเกิดวันเสาร์จักมีลาภ

 วันจันทร์ ขุนสงกรานต์ขี่ครุฑ มาจากทิศอีสานไปทางตะวันตกเฉียงใต้ มือหนึ่งถือหอก มือหนึ่ง 

ถอืขอช้าง นางผูช้ือ่มโหสถา นัง่รบัเอา ในปีนีง้จูกัออก ฝนหวัปี กลางปีด ีพยาธโิรคาของคนมมีากนกั ไม้ผกักุม่ 

เป็นเจ้าแก่ไม้ทั้งหลาย ขวัญข้าวอยู่ไม้เดื่อ คนเกิดวันพฤหัสบดีจักมีเคราะห์ ให้สะเดาะเคราะห์เสีย คนเกิด

วันพุธมีลาภ

 วันอังคาร ขุนสงกรานต์ขี่ผียักษ์ มาจากทิศเหนือไปทิศใต้ นางผู้ชื่อสุนันทานอนรับเอา ปีนี้สัตว์มีปีก

จักแพง ฝนหัวปี ปลายปี มีมาก กลางปีไม่มี ข้าวในนาจักลีบ ไม้พิมานเป็นเจ้าแก่ไม้ ขวัญข้าวอยู่ไม้อ้อช้าง 

คนเกิดวันอาทิตย์จักมีเคราะห์ใหญ่ ให้บูชาธาตุเจดีย์เสีย คนเกิดวันศุกร์จะมีลาภ

 วันพุธ ขุนสงกรานต์ขี่ควายไป มือหนึ่งถือดอกไม้ มือหนึ่งถือดาบ มาจากทิศตะวันออกไปตะวันตก 

นางผู้ชื่อคิรินันทานั่งคู้เข่ารับเอา ปีนี้สัตว์สี่ตีนจักแพง ฝนหัวปี กลางปีไม่มี ปลายปีจักมีมากนักแล ปีนี้ภิกษุ

สังฆะกับชีปะขาว รวมทั้งขุนนางจะตกต�่า ไม้ซะเลียม เป็นเจ้าแก่ไม้ ขวัญข้าวอยู่ไม้ข่อย คนเกิดวันศุกร ์

จักมีเคราะห์ คนเกิดวันจันทร์ และวันเสาร์จักมีลาภ

 วันพฤหัสบดี ขุนสงกรานต์ขี่ม้า มือหนึ่งถือหม้อน�้า มือหนึ่งถือพัด มาจากทิศตะวันตกไปตะวันออก 

นางผู้ชื่อกัญญานั่งคู้เข่ารับเอา ในปีนี้ช้างม้าจักตาย ฝนหัวปี กลางปี ปลายปีมีเสมอกัน ปีนี้ขุนนางผู้ใหญ่
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และปโุรหติรวมทัง้ภกิษสุงฆ์จะมทีกุข์ คนเดนิทาง จกัมเีคราะห์ใหญ่ ไม้ตะเคยีนหลวงเป็นเจ้าแก่ไม้ทัง้หลาย 

ขวัญข้าวอยู่ต้นมะพร้าว คนเกิดวันอาทิตย์จักมีลาภ คนเกิดวันจันทร์จักมีเคราะห์ ให้บูชาธาตุเจดีย์เสีย” 

	 วันศุกร์	 ขุนสงกรานต์ขี่วัว มือหนึ่งถือขวาน มือหนึ่งถือค้อน มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือ นางผู้ชื่อ ลิตา นั่งรับเอา ในปีนี้พระพุทธรูปจะมีฤทธิ์ ฝนหัวปีไม่มี ผู้หญิงทั้งหลายจัก

ถูกเคราะห์ ขวัญข้าอยู่ไม้พุทรา คนเกิดวันอังคารจักมีลาภ อยู่สุขสบายดี คนเกิดวันศุกร์จักมีเคราะห์ ให้

บูชาพระธาตุเจดีย์แล้วล้างศีรษะเสีย

 วันเสาร์	ขุนสงกรานต์ขี่ปราสาทลงมา มือหนึ่งถือขวาน มือหนึ่งถือค้อนเหล็ก มาจากทิศอีสานไป

ทางตะวันกเฉียงใต้ นางผู้ชื่อ ตโปตานั่งเหยียดเท้ารับเอา ปีนี้ไฟจักไหม้บ้านเมือง ให้ระวัง ฝนบางทีก็ตก 

บางทีก็ไม่ตก แมลงบังจักมีมากนัก คนเกิดวันอาทิตย์จะมีลาภ อยู่สุขสบายดี คนเกิดวันศุกร์จะมีเคราะห์ 

 ในแต่ท้องถิ่นอาจจะถือค�าพยากรณ์แตกต่างกัน เช่น ต�านานปี๋ใหม่เมือง ฉบับวัดนาคตหลวง  

ต�าบลนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง และ ฉบับคัมภีร์เทศน์ของร้านล�าปางสังฆภัณฑ์ ทวีสังฆภัณฑ์ 

และร้านภิญโญ จังหวัดล�าพูน เป็นต้น

 ๒.	วันที่	 ๑๔	 เรียกกันว่า	 วันเน่า	 หรือวันเนาว์ทางภาคกลาง	 คติธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ	

“วจีกรรม”

 ไม่มีการดุด่าว่าร้ายต่อกัน มีการท�าความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม พร้อมกับขนทรายเข้าวัด

ภายในวนัน้ัน โดยถอืคตโิบราณท่ีว่า บางครัง้เดนิเหยยีบฝุน่ และน�าสตัว์เลีย้งโดยอาจจะเหยยีบฝุน่ตดิตวัไป  

อาจกลายเป็นวบิากกรรมอนัหนกั เลยได้น�าทรายมาก่อพระเจดีย์เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูาตามหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา โดยขนใส่ขดไม้ที่น�ามาสานส�าหรับบรรจุทรายที่ศรัทธาสาธุชนทยอยขนมาใส่ เพื่อน�ามา

มาเจรญิพระพทุธมนต์รอบพระเจดย์ีทราย ๗ วนั เพือ่อญัเชญิพระรตันตรยัมาสถติไว้ จากนัน้จงึได้ขออนญุาต

น�ามาใช้ในกิจการของวัด เช่น สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุในวัดและเทลานวัดให้เปรียบประดุจ

ดงัทะเลสทีนัดร หรอืเชือ่ว่าเป็นธดิาท้ัง ๗ ทีห่มนุเวยีนรบัพระเศยีรของท้าวกบลิพรหม น�าพระเศยีรมาสรง 

ช�าระตามประเพณี 

 ๓.	วันที่	๑๕	เรียกว่าว่า	วันพญาวัน	หรือทางภาคกลางเรียกว่าวัน	“วันเถลิงศกขึ้นปีใหม่”	ใน

ทางธรรมเรียกว่า	“มโนกรรม”

 วนัน้ีช่วงเช้าชาวบ้านจะพากนัมาท�าบุญตกับาตรพร้อมกบัถวายตงุ (ธง) น�าไปปักบนเจดย์ีทราย พร้อม

กบัท�าบญุตกับาตร ทางภาคเหนอืเรยีกว่า “ตานขนัข้าว” และในเวลาก่อนเทีย่ง สิง่ทีข่าดไม่ได้คอื การรดน�า้

ด�าหัวพระภิกษุสามเณรในวัด ซึ่งชาวบ้านจะน�าน�้าขมิ้นส้มป่อย มาผสมกับน�้าเพื่อสรงด้วย “ก๊อก” หรือ 

ขันน�้าใบเล็ก เพื่อน�าใส่ในสลุงหลวง ซึ่งเป็นขันน�้าภาชนะใบใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ โดยที่พระภิกษุสามเณรจะ

เอามือจุ่มในน�้าในภาชนะนั้น แล้วลูบศีรษะ ถือว่าเป็นเสร็จพิธีด�าหัวพร้อมทั้งสรงน�้าไปในตัว ในวันนี้เป็น
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วันที่หนุ่มสาวต่างมีโอกาสพบปะกัน ต่างพากับหดน�้าปี๋ใหม่เมือง หรือสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน มักจะ

มีการรดน�้าพร้อมกับค�าอวยพรภาษาล้านนาไทย โดยมิได้ล่วงเกินต่อกันและกัน โดยก่อนที่จะรดน�้า หรือ

หดน�้ากันนั้นฝ่ายชายก็จะขอขมาอนุญาตรดก่อนพร้อมกับอวยพรให้ซ่ึงกันละกัน ความชุ่มของน�้าท่ีน�ามา

รดน�้านี้ สามารถบรรเทาอุณหภูมิความร้อนของอากาศในช่วงนี้ทีเดียว โดยมีคติความเชื่อว่า “ช่วงเทศกาล

นี้มีพญานาคเล่นสนานน�้าที่สระอโนดาตอย่างสนุกสนาน” พร้อมกันน้ันได้มีการ “ข้ึนขันข้ึนครู”  

หรือยกครูในช่วงก่อนเวลาเที่ยว เพราะถือว่าวันพญาวันนี้เป็นวันแรง ๑ ปีมีหนเดียวพร้อมกับสรงน�้า

พระพุทธรูป บางแห่งก็เสาเสมาโบราณ และอัฏฐิบรรพบุรุษอีกด้วย

บทสรุป

 วันปี๋ใหม่เมือง หรือวันสงกรานต์ซึ่งได้ระบุไว้ที่ “จารึกวัดโพธิ์” (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวหิาร กรงุเทพมหานคร) โดยรบัศลิปวฒันธรรมสงกรานต์มาจากภาคเหนอืมาก่อนคราวเจริญรุ่งเรือง

ในสมยัอาณาจกัรล้านนาไทย ซึง่ได้รบัอทิธพิลมาจากคตคิวามเชือ่ทางพระพทุธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-

ฮินดูผสมผสานกัน เรียกว่า “สงกรานต์” ซึ่งหมายถึงเดือน ๔ ไทยหรือราศีมีน ย่างเข้าสู่เดือน ๕ ไทยหรือ

ราศีเมษ เป็นช่วงฤดูร้อนท่ีโลกโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลมากที่สุดของแต่ละปี จึงมีการ

ดับบรรเทาความร้อน หลากหลายวิธีตามแต่ท้องถิ่นนั้น ๆ โดยเฉพาะการรดน�้าด�าหัว ซึ่งเป็นเวลาทีร่ะยะ

เวลาหนุม่สาวในหมูบ้่าน มโีอกาสพบปะกนั และน�าภาชนะโลหะใส่น�า้โรยด้วยดอกมะล ิหรอืทีเ่รยีกว่า “สลุง” 

โดยจะมี “ก๊อก”หรือ ขันเล็กตักรดน�้า ขอขมา และอวยพรซึ่งกันและกัน ซึ่งต่างจากสมัยปัจจุบัน คนไทย

เรารับอิทธิพลทางตะวันตก ประกอบด้วยการเข้าใจในการเล่นน�้าสงกรานต์ที่ถูกต้องแบบผิด ๆ อาทิ เช่น 

สาดน�้าเปิดศึก จนได้รับอุบัติเหตุถึงแก่ร่างกายและชีวิต และน�าน�้าสกปรกมาเล่นสาดน�้า เป็นต้น จึงควร

ปลูกจิตส�านึกให้เข้าใจขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมให้ถูกต้อง อย่าได้เลือนหายตามกาลเวลา มิฉะนั้นหากน�า

ประเพณีอ่ืน ทีผ่ดิมาท�าลายวฒันธรรมอนัดงีามแล้ว ทางล้านนาไทยแต่โบราณเรยีกว่า “ขดึ” หมายถงึ “สิง่

ไม่ดีงามหรือเป็นเสนียดจัญไร ไม่เป็นที่นิยมกัน ลางสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือน ที่แปลกประหลาดกว่าปกติ ก็

อาจเป็นลางบอกเหตรุ้าย เป็นนมิติอบุาทว์ ตามทีโ่บราณาจารย์ได้แต่งเป็นต�าราไว้” เพ่ือรักษาประเพณอีนั

ดีงามของชาติไทยต่อไป
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