
 

 

 

 

ปีท่ี 3  ฉบับที่ 4  ประจ ำเดือน เมษำยน 2556 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบรัว้บณัฑติฯ 
2    ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสมใจ พรหมแก้ว นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวลั       

หนึ่งแสนครูดี 
2 กกต.สงขลา จัดประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง 
3 บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สงขลา เป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9     

ณ มรภ.พระนคร 
4 หลักสูตร MBA จัดโครงการเสวนาการเสริมสร้างจริยธรรมในการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
5 ข่าวการประชุม ข่าวการไปราชการ 
 

มมุนี.้..มเีรือ่งดดีมีาฝาก 
6     วันส าคัญของไทยประจ าเดือน เมษายน : วันสงกรานต์ 

เรือ่งเล่า...ในฉบบั 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิ ใจกับ  

นางสมใจ พรหมแก้ว  

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ต าแหน่งครู  

จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในงานวันครู ประจ าปี 2556  

นางสมใจ  พรหมแก้ว 
ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

สถำนท่ีท ำงำน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง  ต าบลคูหาสวรรค์  อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ปี 2544          

 วุฒิบัตร “ บุคลำกรต้นแบบปฏริูปกระบวนกำรเรียนรู้ ” 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ 

ปี 2555 

 รับเกียรติบัตรพร้อมเขม็เชิดชูเกียรติ  หนึ่งแสนครูดี  ของคุรสุภำ 

ประวัติผลงาน 

  รอบรัว้บณัฑติ ฯ 
-2- 

กกต.สงขลา จดัประกวดสุนทรพจนร์ณรงคก์ารเลอืกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2545 

 เกียรติบตัร “ คุณครผูู้จัดกำรเรยีนกำรสอน
ดีเด่น ”  

 เกียรติบตัรเป็น “ข้ำรำชกำรครูดีเด่น” ของ
ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวดัพัทลุง 

เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2556 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสงขลำ 
ได้จัดโครงกำรส่งเสริมภำครัฐ เอกชน และประชำสังคมพัฒนำประชำธิปไตย กำรเลือกตั้งและกำร
ออกเสียงประชำมติ กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์รณรงค์กำรเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยำลัย 
(9-202) อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 5 ได้ศึกษำ ค้นคว้ำ และก่อให้เกิดกำรเรียนรู้เรื่องกำรเลือกตั้งและกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้ำงจิตส ำนึกใส่ใจให้เยำวชน
มีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรซ้ือสิทธิ์ขำยเสียง และเป็นแบบอย่ำงในกำรเผยแพร่วิชำควำมรู้ไปสู่
ประชำชนทั่วไปที่มีสิทธิในกำรเลือกตั้ง เพื่อกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง เนื่องจำกปี 2556 เป็นปี
แห่งกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จึงจัดให้มีกำรประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ส่งเสริมประชาธิปไตย คือใส่
ใจเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน ซ่ึงมีผลกำรประกวดสุนทรพจน์ดังต่อไปนี้ 
ชนะเลิศ   ได้แก ่ โรงเรียนโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกัลยำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ 
 จำกกิจกรรมดังกล่ำวบัณฑิตวิทยำลัยได้ให้ควำมอนุเครำะห์สถำนที่ และโสตทัศนูปกรณ์
ต่ำง ๆ พร้อมทั้งเข้ำร่วมกิจกรรม น ำโดย ดร.สธน  เสนำสวัสดิ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย และ
บุคลำกรประจ ำส ำนักงำนคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย บรรยำกำศในงำนท ำให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ 
และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเลือกตั้งและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของเยำวชนไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รอบรัว้บณัฑติ ฯ 

-3- 

ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการจัด
ประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยในความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยอันน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ
รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย ดังนี้ 
 

 1.  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  1.1  ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
  1.2  ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์ 
  1.3  ผศ.ดร.ณรงค์  กาญจนะ 
 2.  สาขาวิชาปฐมวัย 
  2.1  ผศ.ดร.พวงเล็ก  วรกุล 
  2.2  ผศ.นัยนา  ยีหมะ 
 

 พร้อมกันนี้ ในวันที่ 23 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานวิชาการและประกัน
คุณภาพ ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม
กิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จากกิจกรรมดังกล่าวท าให้บัณฑิตวิทยาลัยมีเครือข่าย
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เปน็เจา้ภาพรว่ม การประชมุวชิาการ
เพือ่น าเสนอผลงานวจิัยระดบับณัฑติศกึษา ครั้งที ่9 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2556 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสวนาการเสริมสร้าง
จริยธรรมในการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมชบา 2  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างมีจริยธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานกล่าว

เปิดโครงการ และร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของอาจารย์และนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ และ ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท” นอกจากน้ียังมผีู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้ 

 การเสวนา เรื่อง “การค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการท าวิทยานิพนธ์”  โดย  
ดร.ชูตา ประโมจนีย์, ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์, ดร.แสนศักดิ์ ศิริพาณิช, ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม และอาจารย์สายฝน อยู่บ ารุง 

 การเสวนา เรื่อง “หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการท าวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม” โดย 
ดร.ชูตา ประโมจนีย์, รศ.เกษม ขนาบแก้ว, ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ และอาจารย์สายฝน อยู่บ ารุง 

  การเสวนา เรื่อง “หลักการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทให้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณธรรม” โดย 
ดร.ชูตา ประโมจนีย์, ดร.ประภาพร แสงทอง, ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข, ดร.วาสนา บุญญาพิทักษ์ และ ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม 
โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 55 คน 

หลกัสตูร MBA จดัโครงการเสวนาการเสริมสรา้งจรยิธรรมในการท าวิจยัระดบับณัฑิตศกึษา 
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ประมวลภาพ
กจิกรรม 
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ข่าวการประชุม 

ข่าวการไปราชการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556 ณ 
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (9-202) อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือแจ้งผลการด าเนินงาน
ในเรื่องต่าง ๆ โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1.  แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556 สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2/2556 
2.  พิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
3.  พิจารณา (ร่าง) โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2559) 
4.  พิจารณา (ร่าง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
5.  พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรือ่ง การจ่ายค่าพาหนะเดินทางส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง ได้เข้าร่วมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในโครงการ ธ เสด็จยาตรา 54 ปี 
ที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ได้เข้าร่วมวิทยากรวิพากษ์
บทความวิจัย ในการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 เมื่ อวันที่ 23 มีนาคม 2556 
ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเขาน้ าค้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง ได้เข้าร่วมและเป็นวิทยากรกลุ่มเพ่ือประมวลความคิดเห็นระดับอ าเภอ ใน
โครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า 
จังหวัดสงขลา และเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว , ดร.ประภาพร  แสงทอง , นางสาวศศิธร  ธรรมรัต และ                 
นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ร อบ สี่  เ มื่ อ วั น ที่  1 4  มี น า ค ม  2 5 5 6  ณ  ศู น ย์ ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ ฉ ล อ ง สิ ริ ร า ช ส ม บั ติ ค ร บ  ๖ ๐  ป ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์ , นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง , นางสาวศศิธร  ธรรมรัต และ นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง ได้เข้า
ร่วมโครงการสัมมนาเกณฑ์ Ed-Pex และความเชื่อมโยง IQA&EQA เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2556                             
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง และ นางสาวอรวรรณ  พงศาวดาร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมร้อยเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา : คณบด ีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบด ีและหัวหน้าส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
ผู้จัดท า  : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ส านักงานคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วนัส ำคัญของไทย ประจ ำเดือน  เมษำยน : วนัสงกรำนต ์

 
๑ . ท า บุ ญ ตั ก บ า ต ร  ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด สิ ริ ม ง ค ล แ ก่ ชี วิ ต 
๒. ปล่อยนกปล่อยปลา คนไทยมีความเชื่อว่าการปล่อยนกปล่อย
ปลา ถือว่าเป็นการอโหสิกรรมและช าระบาปส่วนที่ตนก่อ 
๓. ให้ทานแก่ผู้ที่ขัดสน เช่น คนชรา เด็กพิการ เด็กก าพร้า  
๔ .  ส ร งน้ า พ ระพุ ท ธ รู ป  แ ละสร งน้ า พ ร ะภิ กษุ ส าม เณร 
๕. การรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ได้แก่ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ และ
บุคคลที่มีพระคุณ เป็นการขอขมาสิ่งที่อาจจะล่วงเกินผู้ใหญ่ ใน
บางครั้ง รวมถึงเป็นการขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 
๖. การละเล่นสาดน้ า ประเพณีนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัน
สงกรานต์เลยทีเดียว ด้วยงานฉลองวันสงกรานต์นั้นเป็นช่วง  
ฤดูร้อน ประเพณีเริ่มจากการที่มีการสรงน้ าพระ และรดน้ าญาติ
ผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ านั้นนิยมกันในหมู่ของหนุ่มสาว น้ าที่ใช้สาด
กันนั้นจะใส่น้ าอบ น้ าหอม  

กิจกรรมวันสงกรานต ์

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.vcharkarn.com/varticle/36247 

มีเร่ืองเล่าว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จไปยังเมืองสา
วัตถีพร้อมบริวาร ได้เห็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์ก็เกิดจิตศรัทธาก่อ
ทรายเป็นเจดีย์ ๘ หมื่น ๔ พันองค์ แล้วอุทิศเป็นพุทธบูชา ธรรม
บูชา และสังฆบูชา เมื่อพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถามถึง
อานิสงส์การก่อเจดีย์ทรายดังกล่าว พระพุทธเจ้าตรัสว่า การที่มี
จิตเลื่อมใสศรัทธาก่อเจดีย์ทรายถึง ๘ หมื่น ๔ พันองค์หรือเพียง
องค์เดียวก็ได้อานิสงส์มาก คือ จะไม่ตกนรกหลายร้อยชาติ ถ้าเกิด
เป็นมนุษย์ก็จะเพียบพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ มีบริวารและ
เกียรติยศชื่อเสียง หากตายก็จะได้ขึ้นสวรรค์ พรั่งพร้อมด้วยสมบัติ
และมีนางฟ้าเป็นบริวาร ด้วยอานิสงส์ดังกล่าวจึงท าให้คนโบราณ
นิยมก่อเจดีย์ทรายเป็นประเพณีมาจนทุกวันนี้... 

 
๑. ก่อนที่เราจะถือวันสงกรานต์เป็นปีใหม่แบบไทยนั้น สมัยโบราณ เราถือเอาวันขึ้น ๑ ค่ า เดือนอ้าย 
เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพราะถือว่าฤดูหนาว เป็นการเริ่มต้นปี ซ่ึงจะตกราวเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ ซ่ึงมีรากเหง้ามาจากการสังเกตธรรมชาติและฤดูการผลิต 
เป็น วันขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๕ หรือประมาณเดือนเมษายน ครั้นในปีพ.ศ. ๒๔๓๒ สมัยรชักาลที่ ๕ ได้เปลี่ยน
วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ ๑ เมษายน และต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๘๓ จอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้ประกาศให้
วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่จนปัจจุบัน อันเป็นการนับแบบสากล อย่างไรก็ดี คนไทยในหลาย
ภูมิภาคก็ยังยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ จึงได้ก าหนดเป็นวันที่ ๑๓ เมษายน  
๒. นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีมอญ พม่า ลาว และชนชาติไทยเชื้อสายต่างๆอันเป็นชนส่วนน้อยใน
จีน อินเดีย ก็ถือว่าสงกรานต์เป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของเขาด้วยเช่นกัน 
๓. ภาคกลางเรียกวันที่ ๑๓ เมษายน ว่า วันมหาสงกรานต์ ซ่ึงวันนี้ทางการได้ประกาศให้เป็น วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ วันที่ ๑๔ เมษายน เรียก วันเนา และรัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณได้ประกาศให้เป็น 
วันครอบครัว ส่วนวันที่ ๑๕ เมษายน เรียก วันเถลิงศก คือวันเร่ิมจุลศักราชใหม่ 
๔. ทางล้านนาเรียกวันที่ ๑๓ เมษายนว่า วันสังขารล่อง ซ่ึงบางท่านให้ความหมายว่า หมายถึงอายุสิ้นไป
อีกปี วันที่ ๑๔ เมษายน เรียก วันเน่า เป็นวันห้ามพูดจาหยาบคาย เพราะเชื่อว่าจะท าให้ปากเน่าและ    
ไม่เจริญ ส่วนวันที่ ๑๕ เมษายนเรียก วันพญาวัน คือวันเปลี่ยนศกใหม่ 
๕. ภาคใต้ เรียกวันที่๑๓ เมษายนว่า วันเจ้าเมืองเก่าหรือ วันส่งเจ้าเมืองเก่า เพราะเชื่อว่าเทวดารักษา
บ้านเมืองกลับไปชุมนุมกันบนสวรรค์ ส่วนวันที่ ๑๔ เมษายน เรียกว่า วันว่าง คือวันที่ปราศจากเทวดาที่
รักษาเมือง ดังนั้น ชาวบ้านก็จะงดงานอาชีพต่างๆ แล้วไปท าบุญที่วัด ส่วนวันที่ ๑๕ เมษายน เรียกว่า 
วันรับเจ้าเมืองใหม่ คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมืองแทนองค์เดิมที่ย้ายไป
ประจ าเมืองอื่นแล้ว 
๖. ต านานสงกรานต์ ซ่ึงเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสงกรานต์และนางสงกรานต์ที่เรารู้จักกันดีเป็นต านานที่ 
รัชกาลที่ ๓ โปรดให้จารึกไว้ในแผ่นศิลา ๗ แผ่น ติดไว้ที่ศาลารอบพระมณฑปทิศเหนือ ในวัดพระเชตุ
พนฯหรือวัดโพธิ์ 
๗. นางสงกรานต์เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซ่ึงเป็นสวรรค์ชั้นต่ าสุด มีด้วยกัน ๗ องค์เป็นพี่
น้องกัน และต่างก็เป็นบาทบริจาริกา แปลว่า นางบ าเรอแทบเท้า หรือเรียกง่ายๆว่า เป็น เมียน้อยของ
พระอินทร์ จอมเทวราช และเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหมในต านาน 
๘. นางสงกรานต์ มีชื่อตามแต่ละวันในสัปดาห์คือ วันอาทิตย์ ชื่อ นางทุงษะ วันจันทร์ ชื่อ นางโคราคะ 
วันอังคาร ชื่อ นางรากษส วันพุธ ชื่อ นางมณฑา วันพฤหัสบดี ชื่อ นางกิริณี วันศุกร์ ชื่อ นางกิมิทา          
วันเสาร์ชื่อ นางมโหทร  
  ๙. นางสงกรานต์แต่ละองค์จะมีพาหนะทรงต่างกัน ตามล าดับแต่ละวัน คือ นางทุงษะขี่ครุฑ นางโค
ราคะขี่เสือ นางรากษสขี่หมู นางมณฑาขี่ลา นางกิริณีขี่ช้าง นางกิมิทาขี่ควาย และนางมโหทรขี่นกยูง ซ่ึง
สัตว์ที่เป็นพาหนะทรงจะมิใช่ปีนักษัตรของปีนั้นๆ ตามที่หลายคนเข้าใจผิด              
๑๐. ค าว่า ด าหัวปกติแปลว่า สระผม แต่ในประเพณีสงกรานต์ล้านนา จะหมายถึง การไปแสดงความ
เคารพ ขออโหสิกรรมที่อาจได้ล่วงเกินในเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งการไปขอพรจากผู้ใหญ่ ซ่ึงหมายถึงญาติ
ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ในเมืองหรือครูบาอาจารย์ ผู้บังคับบัญชา  
๑๑. ในสมัยก่อนเมื่อใกล้สงกรานต์หรือวันสงกรานต์ จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่คนแต่ก่อนเรียกว่า ตัวสงกรานต์ 
เป็นสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายไส้เดือน แต่เล็กขนาดเส้นด้าย ยาวประมาณ ๒ นิ้ว มีสีเลื่อมพราย เป็นสีเขียว 
เหลือง แดง ม่วง เปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆ จะอยู่กันเป็นฝูงในแม่น้ าล าคลอง เมื่อกระดิกตัวว่ายน้ าจะท าให้
เกิดประกายสีต่างๆสวยงามแปลกตา ถ้าจับพ้นน้ า สีจะจางหายไป  
ตัวจะขาดเป็นท่อนเล็กๆและเหลวละลาย  
ปัจจุบันเข้าใจว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้ว 

เร่ืองน่ารู้ของวันสงกรานต ์

“ สงกรานตเ์ปน็ค าสนัสกฤต หมายถงึ การผา่น หรอื การเคลือ่นยา้ย  
ซึง่เปน็การอปุมาถงึการเคลือ่นยา้ยของการประทบัในจกัรราศ ี” 

วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 
เมษายน เวลา 1 นาฬิกา 58 นาที 48 
วินาที ตรงกับเวลา 2 นาฬิกา 16 นาที 48 
วินาที  ( เวลามาตรฐานประเทศไทย
ปัจจุบัน) จันทรคติตรงกับ วันเสาร์ขึ้น 3  

ค่ า เดือนห้า(5) ปีมะเส็ง นางสงกรานต์ปี 2556 คือนางมโหทร
เทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา) อาภรณ์แก้ว
นิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรี
ศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) มาเหนือหลังมยุรา
(นกยูง) เป็นพาหนะ 

ท านายนางสงกรานต์ ประจ าปี 2556 

มูลเหตุของการก่อเจดียท์ราย 


