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กรานตปใหม เมืองเหนือ 
ือ เมษายน 

หมเมืองเฮา ตั้งแตวันที่ 11-12 เมษายน ขึ้นไปคนเมืองเหนือของเราบวาจะอยูแหงหน
็จะพากัน (ปกบาน) กลับบานกนัเพื่อไปเลนปใหมที่บานเกิดเมืองนอนของแตละคนตาม
นเราเมืองเหนือ 
วันที่ 13 เมษายนของทกุป ถือเปนวันสงกรานตปใหมของลานนา คือวันนี้สังขารลอง 
ที่ 14 เมษายน เปนวันเนาว ทางลานนาเรียกวาวันเนา 
ที่ 15 เปนวนัพระยาวัน วนัดีสุดยอดของวันดี บานเราเรียกวาวนัพระยาวัน 
ามหมายของวันสงกรานต (ปใหมเมืองเฮา) หมายถึง พระสุริยะอาทิตยเคลื่อนจากราศี
ษ ระหวางปตอป เรียกวาหัวเล้ียวหัวตอของปใหมและปเกามาพบกัน มกัจะมฟีาฝนและ
เราเรียกวา หมดหนาวเขารอนเดือน 6 เปง บานเมืองเหนือฮองวาฮอนเขาหนาวออก ใน
นนั้น ตกอยูกลางฤดูรอน ความรอนจัดแผดเผาทุกสิ่งทุกอยางที่อยูใตดวงอาทิตย อากาศ
ตแมน้ํากจ็ะแหง อาหารของกนิทิ้งไวขามคนืก็จะมีการบดูเนาเหม็น กนิไมไดจะทําให
ระชาชนจะตองระวังใหมากประชาชนมักจะเจ็บหัวปวดทองเพราะความแหงแลง น้ําแหง
ฟปาลุกลามไปตามภูเขา ปาไม ไฟปาก็คือไฟของคนเรา จุดเผานั้นหละหาวาไฟปา 
นั้นคนโบราณมีการสงเคราะหใหญในวันที่ 16 เมษายน คือ วนัปากป ชาวบานจะ
ะตวงใหญหรือสานแตะกวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร เอากาบกลวยมาทําเปนสี่เหล่ียมวาง
ี่สานนั้นแลวชาวบานจะชวยกนัจัดดาเครื่องบูชาสังเวยใสในสะตวง มีรูปสัตวตางๆ เชน 
ม ู หมา ชาง มา ววั ควาย และเครื่องปรุงแตงมี แกงสมแกงหวาน พริกเกลือ ขาวสกุ 



ขาวสาร จิ้นปลา ผลไมตางๆ เชนมะพราว ตาล กลวยออย หมาก เหมี่ยง บุหร่ี เทียน ธูป  ชอธง
สลับกันปกตามขอบสะตวงใหครบทั้ง 4 ตลอดเทวบุตร เทวดาอารักษ มาชวยกันปกปกรักษาให
ชาวบานหมูบานทุกหลังคาเรือนใหพนจากโรคาพระยาธิภัยพิบัติอุปทวะอันตราย ขอใหตกไปดวยป
เดือน วนัและยามดังนี ้
 วันที่ 14 เมษายน เรียกกันวาวนัเนาวแตเมืองเหนือลานนาเรียกกันวาวันเนา คือวันวางการ
งานเพราะเราทํางานมาปหนึ่งแลวถึงวนันี้หยดุพัก วันนี้โบราณหามดาหามตีกนั จะชวยกันหอ
ขาวตมขนมกนัที่บาน พอไดเวลา 4 โมงเย็น ก็จะแตงตวักันสวยสดงดงามตั้งแตหนุมจนสาวถึงผูเฒา
ผูแก แมหมาย แมฮาง จะแตงตัวกันสวยงามมาก มีดอกไมคือดอกเอื้องผ้ึงเปนชอมาปกมวยผม บาง
คนก็แตงตวัแบบลานนามีสะไบสีสันตางๆ มีลวดลายตางสี มีฆองมีกลอง แหฉิง่ หมองๆ ฟอน 
โจโละดอกขา ประแปงอยางแมวโพง แลวก็ไปพบกนัที่ทาน้ําชวยกันขนทรายมาทําเปนแบบกอง
เจดียทรายไวตามวัดตางๆ พรอมกับสาดน้าํกันเปนการสนุกสนาน 
 วันที่ 15 เมษายน จะเปนวันพระยาวันของเมืองเหนือเราเปนประเพณีทาํบุญ คือ เอาขันขาว
ไปทาน คนโบราณวาตานกวัะขาว มีอาหาร ขาวตมขาวหนม ผลไม น้ําไปทานอุทศิไปหาผูตายไป
แลว  มีมารดา บิดา พออุย แมเฒา ลูกหลาน จัดเปนกวัะไปทานตอนเชาแลวเลยทําบญุตักบาตรและมี
ตุงไจย ตัดตุงแขวนกับกิ่งไม คนโบราณตัดเองไมตองไปซื้อ      นําไปปกที่เจดียทรายและหาไมก้ํา
ไมศรี (ค้ําตนโพธ์ิ) นํามาถวายเปนตานพรอมกันแลวนาํไปก้ําตนไมศรี   ไมใชวาเอามาถึงวัดแลว 
เอาค้ําเลยตองนําไปถวายตานกอนแลวคอยเอามาค้ําตามประเพณีขนบธรรมเนียมที่ดงีามของสาธุชน
ทั้งหลาย เพราะการขอขมาลาโทษและใหอโหสิแกกนัไปในตัว แตปจจุบันมีมุงแตสนุกสนานเปน
สวนใหญ จะมีในวงศตระกลูของใครของมันเทานั้น พวกเกเร อันธพาลก็เมาสุรา ลวนลามแลวกม็ี
เร่ืองตอกัน ทบุ ตีกันอยางนี้เรียกวาเกินขนบประเพณไีป 
 วันที่ 16 เมษายน เขามาเปนวันปใหมเราเรยีกวา วนัปากป  ปากเดือน ปากวัน ติดตอกันสาม
วันตอจากนั้นก็เปนวันธรรมดา แตมีประเพณีของพระสงฆสามเณร จะตองไปขอขมา ลาโทษดําหัว
พระสงฆผูอวโุสแกพรรษาตามวัดตางๆ นาํคณธพระเณรและศรัทธาไปคาราวะเปนวดัๆไป แมวัน
สงกรานตปใหมจะผานไปหลายวนัแลวกต็าม แตประเพณีควรจะยังทํากันไปอยูตลอด บางแหงจน
หมดเกือนเมษายนเลยก็ม ี
 ในบางแหงวนัปากปจะมกีารทําบุญสืบชะตา สะเดาะเคราะหกนัถือวาทําตนปจะได
คุมครองไปตลอดป นิยมกนัมากนยิมฟงธรรมสาริกริวิชาสูตร คือ ฟงธรรมสืบชะตา บางหมูบาน
พระไมวางเลยทั้งวัน 
 

 
 
 



วันเนาวหรือวันเนา 
 “วันเนาว” เมืองเหนือเรียกวา “วันเนา” เปนวันที่มีประเพณีทางศาสนาคลายกับการขนทราย
เขาวัดและเลนรดน้ํากันทัว่ๆไป อยางสนุกสนานเปนวันที่หนุมๆสาวๆไปชุมนุม กนัที่หาดทรายทีใ่ต
สะพาน นวรัตนหรือที่แมน้าํปง และในตอนบานวนัเดยีวกัน จะมีการจัดขบวนแหพระพุทธรูป
สําคัญประจําเมืองเชียงใหม คือ มีการ อัญเชิญ พระพุทธสิหิงค และ พระเสตังคมณี เขาสูที่
ประดิษฐานในประลําพิธีที่จัดไว ณ วัด พระสิงหวรมหาวิหารเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขา
นมัสการสรงน้ําพระพุทธสหิิงคและพระเสตังคมณีตลอดวัน และ จะมีการเลนรดน้ํากันตามถนน
ของหนุมสาวอยางสุภาพชนกันจนกระทั่งเย็น 
 ในวนันี้จะถือวาเปนวันสําคญั เราจะไมทําอะไรที่ไมเปนมงคลจะไมมีการดาทอ โกรธ
กันทะเลาวิวาท โบราณถือวาบุคคลใดดาทอกันแลว ปากของบุคคลนั้นจะเนา เพราะเปนวันเนา     
จะถือเครงที่สุด ไมทําอะไรผิดศีลหา  ทั้งผูใหญตลอดจนเดก็ๆ การขนทรายเขาวดัในวันนี้จะ
สนุกสนานกนัมาก หนุมสาวชาวเหนือจะแตงกายสวยงามแบบพื้นเมืองเพื่อเปนการรักษา
ขนบธรรมเนียมของเมืองเหนือเพื่อเปนแบบอยางใหเยาวชนทั้งหญิงและชายของเราไดยึดถือเปน 
“เอกลักษณ” ของเมืองเหนอืสืบตอไป 
 วันเนาว หรือ วันเนา นอกจากจะเปนวันขนทรายแลวยงัเปน “วันดา” หมายถึง จัดเตรียม
ขาวของเครื่องใชที่จะตองจัดไปทําบุญใน วันพญาวัน หรือวันเริ่มเปลี่ยนศักราชใหม จะมีการจดัหา
อาหารขนมสวนมากจะเปนขนมของชาวเหนือเรา จะมี ขนมจอก ขาวเหนียวแดง ขาวแตน ขาวแคบ 
เปนตน วัน “พญาวัน” วันนี้ตอนเชาจะมกีาร ทานขันขาว เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ ญาติ
มิตร บิดามารดา ที่ไดลวงลับไปแลว 
 วันปากป หรือ พิธีดําหวั สําหรับวันปากปนี้เรียกไดวาเปนวันสําคัญ เชนเดียวกนั เพราะตาม
หัววัดตางๆ ทีม่ีเจาอาวาสอายุยังนอยอยู   รวมกับคณะศรัทธาแตละวดัจัดเตรยีมของเพื่อที่จะไดไป
ดําหัวพระผูใหญที่มีอวุโสมาก ตามวัดตางๆที่มีอยูในเชยีงใหม ของที่จัดทําเพื่อจะนาํไปดําหวัพระ
ผูใหญนั้น จะมีน้ําขมิ้นสมบอย ตนดอก หมากสุมและมีเครื่องอัฐะบริขารอยูบางพอสมควร 
 
กรรมวิธีการขนทรายเขาวัดเพื่อกอเจดียทราย 
 จะมีอุบาสก ผูมีอายุ หรือ ปูจานของวัด หรือพรภิกษุสามเณรภายในวัดชวยกันทําโครงราง
เจดียโดยจดัหาไมไผมาสานเปนขั้นวงกลม ลักษณะเปนพระเจดยี 3 ช้ันบาง 5 ช้ันบาง 7 ช้ันบาง จะ
ทํากันในวนัเนาหรือวันดา 
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