
 

 

วันมหา สงกรานต์ สราญอุรา 
วันที่ 13 เมษา มหาสวัสดิ์ 

ผ่านปีเก่า เข้าปีใหม่ แห่งไทยทั้งชาต ิ
จุลศักราช จัดเริ่มใหม่ วิถีไทยโบราณ 

 

ก าหนดกาล ปีใหม่ไทย หลายครั้งเปลีย่น 
ปีหมุนเวียน จุลศักราช โหราศาสตร์ผสาน 

ขึ้น 1 ค่ า เดือนอ้าย ย้ายราศีพลัน 
ปีเดือนวัน ผันวนันี ้ปีใหม่ไทย 

 

คราว ร.5 โปรด1 เมษา คราเปลี่ยนปี 
ผันราศี จากปีเก่า เข้าปีใหม่ 

ครั้นรัฐบาล จอมพลป.ก็เปลี่ยนไป 
ก าหนดให้ ใช้ 1 มกรา เช่นสากล 

 

ค าสันสกฤต สงกรานต์ กาลขึ้น,ย้าย 
เป็นปีใหม่ ราศีใหม่ คล้ายจีนคิดคน้ 
ค าตรุษจีน กับสงกรานต์ พลันปะปน 

จนทุกคน เรียกตรษุสงกรานต์ สมานไมตรี 
 

กิจกรรม ยามสงกรานต์ เริ่มงานกุศล 
สาธุชน ล้นอาราม ท าบุญที่นี่ 

ภัตตาหาร หวานคาว กับข้าวรสดี 
ชาวพุทธพลี ที่วัดวา ศรัทธาธรรม 

 

 
 

สงกรานต์ปีนี้...ไม่มีอะไรให้ 
มีแต่ความจริงใจ มอบให้คนในรุน่ 

ผิดถูกบ้าง ที่ผ่านไป ให้อภัย อย่าคุกรุ่น 
ฉันภูมิใจที่เพื่อนเกื้อหนุน อบอุ่นใจ 

Raluk Leekpai 
 



 
 

เสร็จงานบุญ สนุทาน ท่านอวยชัย 
พอคล้อยบ่าย เหลา่หญิงชาย ใจชุ่มฉ่ า 
สรงน้ าพระ ประน้ าหอม น้อมพรล้ า 

เล่นสาดน้ า ตรุษสงกรานต์ ลือลั่นประเพณี 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์  
 

สงกรานต์แล้วเพื่อนแก้วฉันสรรแต่สุข 
ให้ไร้ทุกข์ปลุกปลอบขวัญกันสุขศร ี

เริ่มปีใหม่ไทยไทยให้โชคดี 
ให้สุขศรีมั่งมีทรัพย์นับอนันต ์

Tum 
 

วันสงกรานต์บานเบิกใจได้แช่มชื่น 
สราญรื่นชื่นใจหทยัสุขสันต์ 

เล่นสาดน้ าสงกรานต์กันให้มันส์ 
เพื่อความหฤหรรแห่งดวงจิตคิดผ่อนคลาย 

 
 

 
นางสงกรานต์ปนีี้นาม มณฑาเทวี 

มารศรีมีอาภรณ์แก้วไพฑูรย์ 
ทรงพาหุรัดทัดดอกจ าปาแจ่มจ ารูญ 

มาเกื้อกูลปวงชนดลสุขแซม 
 

นอนลืมตาบนหลังลาพาหนะ 
ที่หัตถะเบื้องขวามีเหล็กแหลม 

หัตถ์เบื้องซ้ายทรงไม้เท้าไว้ก้าวแกม 
นมเนยแนมภักษาหารส าราญรมย์ 

 

13เมษาเรียกว่าวันมหาสงกรานต์ 
14วันเนาพานพบครอบครวัได้สุขสม 
อยู่ใกล้ไกลไปขอพรผู้เฒ่าโชคอุดม 

ญาติพ่ีน้องชื่นชมสงัคมดี 
 

15เมษาวันเถลงิศกจุลศักราชใหม่ 
ปีใหม่ไทยร่วมรื่นเรงิบันเทิงศรี 
ได้เข้าวัดท าบุญทานเสริมบารมี 

ชื่นชีวีฤดีจรัสพิพัฒน์มงคล 
 

กลับจากวัดเตรียมน้ าอบพบผู้ใหญ ่
ท่านอวยชัยให้รุง่เรอืงทวีผล 

บ่ายใส่เสื้อดอกสาดน้ าในฝูงชน 
วิ่งวกวนสนุกสนานเบิกบานใจ 

ดวงพร เดชกุลทอง 
 
 
 
 



 
 

เช้าตักบาตรท าบุญสุนทานด้วย 
ซึ่งจะช่วยจิตโลภละโมบหาย 
สรงน้ าพระช าระจติช าระกาย 
ตั้งเป้าหมายในสิ่งดปีีใหม่ไทย 

 

รดน้ าผู้ใหญ่ได้พรเลิศ 
จะประเสริฐแก่ตนคนทั้งหลาย 
กราบขมาต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายาย 
ปีนี้จะสบายหายป่วยไข้ได้เจริญ 

อานนท ์
 
 
 

 
วันสงกรานต์ปใีหมไ่ทยทุกปี 
ตรงวันที่ ๑๓ เดือนเมษา 

ในวันนี้ที่บรรจบครบเวียนมา 
ไทยทั่วหล้ามีงานสืบสานประเพณี 

 
ไปท าบุญที่วัดตักใส่บาตร 

ที่ไม่ขาดท าทุกบ้านเทศกาลนี้ 
คือประพรมสรงน้ าพระจะต้องมี 

อีกประเพณีรดน้ าผูใ้หญ่ท่านให้พร 
 

พอตกบ่ายผ่อนคลายได้เวลา 
หาน้ าท่าประพรมข่มคายร้อน 

ชวนสาดน้ าเลน่สงกรานต์บ้านบังอร 
อ านวยพรให้สุขสนัต์วันเทศกาล 

 

ในวันนี้ที่คนไทยใจชุ่มฉ่ า 
ทุกคนท าตามประเพณีที่สืบสาน 

ได้อิ่มบุญอิ่มใจให้เบิกบาน 
วันสงกรานตว์ันปีใหม่ของไทยเรา 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 
 

 



 
 

ถิ่นอิสาน งานบุญเดือนห้า ฟ้าสงกรานต์ 
สนุกสนาน เบิกบาน สราญทั่ว 
สิบห้าค่ า ย่ ากลอง ฆ้องสัน่รัว 

ชนยิ้มหัว ลานวัดมัว กลั้วห้อมล้อม 
 

อัญเชิญ พระพุทธรูป ลงสรงน้ า 
คนคราคล่ า พรมพร า ร่ าน้ าหอม 

ประเพณี อาบน้ าสงฆ์ คงเพียบพร้อม 
แล้วน าน้อม จีวรใหม่ ให้ท่านครอง 

 

ประเพณีตบปะทาย ขนทราย จากแหล่งน้ า 
ล้วนชุ่มฉ่ า สาดน้ า ล้ าสุขผอง 

พอบ่ายคล้อย ขนดินทราย หมายวัดครอง 
ร่วมประลอง กองกอ่เจดีย์ พลีดินคืน 

 

เช้าตักบาตร ถวายภัตรหาร สานบุญญา 
รับศีลพรพา ชีวา อ่าแช่มชื่น 

ร่วมกินทาน บานเบิก เกริกครึกครื้น 
ประโคมขึ้น เพลงหวาน ซ่านสุขแล 

 

รวมญาติมิตร ชิดเชื้อ เครือลูกหลาน 
แล้วหมอบคลาน พานขอพร จากพ่อแม่ 

ทั้งผู้ใหญ่ คนรักใคร่ ใจการุณย์แผ่ 
สุขยิ่งแท้ แห่สงกรานต์ สราญรมย์ 

กุศล  ค าเพราะ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ปีใหม่ไทย ใจเบิกบาน ชื่นหรรษา 
วันสงกรานต์ ส าราญอุรา พาสุขสม 
เรื่องโศกเศร้า เหงาฤดี ที่ตรอมตรม 

เคยทับถม จมหายไป ในวารี 

Kowitt 
 

สงกรานต์วันนี้ หนกุหนานดี ไม่มีน้ า 
อยู่โรง3 หนังดูฟรี ที่เมเจอร์ 

แอร์ฉ่ าจัง หนงัสนกุยิ่ง จริงนะเธอ 
เชิญเพื่อนเกลอ ดูหนังฟรี มีแอร์เย็น  

Sriwat 
 

 

 
 

ขออวยพร สงกรานต์ ผ่านไลน์นี ้
ให้สุขขี มีทรัพย์ นับอนันต์ 

ขาดแคลนน้ า ที่จะรด แม้เพียงขัน 
แต่ใจนั้น ฉันมีให้ แก่ทุกคน 

Sayan Satangmongkol 
 

ฟ้าสดใสครื้นเครงแว่วเพลงหวาน 
วันสงกรานตส์านสขุเกษมศรี 
แต่โบราณนานนับประเพณี 
เป็นเรือ่งดีสืบทอดตลอดมา 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
สรงน้ าพระสร้างกศุลผลบุญยิ่ง 

นับเป็นมิ่งมงคลดลหรรษา 
ขอพรพระพุทธคุณหนุนน าพา 
คุ้มเกศาปกป้องผองภัยพาล 

 

ได้พบหน้าพวกพ้องเหล่าน้องพี่ 
ต่างยินดีพบพักตร์สมัครสมาน 

วันครอบครัวพร้อมหน้าพาเบิกบาน 
สุขส าราญแย้มยิ้มอิ่มดวงใจ 
วันปีใหม่ของไทยให้แช่มชื่น 

ระเริงรืน่เฮฮาหน้าสดใส 
ร่วมรดน้ าด าหัวขอพรชัย 
จากผู้ใหญ่ใกล้ชิดสนิทกัน 

 

พอยามบ่ายเริงเล่นเป็นความสุข 
แสนสนุกน้ าอบไทยเอาใส่ขัน 

รดน้ าให้เยน็ชื่นรืน่ทั้งวัน 
ประแป้งกันหอมเยน็เล่นส าราญ 

 

ยามค่ าลงไปวัดจัดมีเทศน์ 
บุญปกเกศชื่นฉ่ าร่ าไขขาน 

ร่วมก่อสร้างเจดียท์รายให้เบิกบาน 
วันสงกรานตว์ิถีไทยสุขใจจริง 

อัญชลี ณ เชียงใหม ่
 

 
 

 
 


