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ลอย  ชุนพงษ์ทอง*

วันส�ำคัญ ในเทศกำลสงกรำนต์
	 	 วันสงกรานต์ในที่นี้	 หมายถึงวันมหาสงกรานต์	 คือวันที่เชื่อกันตามประเพณีว่า	 เป็นวันที่ดวง
อาทิตย์เริ่มเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ	 คนไทยแต่โบราณนิยมรดน�้าด�าหัวพระและผู้อาวุโส	 ต่อมาจึงจัดให้เป็น	
วันผู้อาวุโส	วันถัดมามีชื่อว่า	วันเนา	หรือวันขนทรายเข้าวัด	วันที่ครอบครัวร่วมมือกันท�าความสะอาดบ้าน
เรอืน	ต่อมาจงึจดัให้วนัที่	๒	นี	้เป็นวนัครอบครวั	วนัที	่๓	คอืวนัเถลงิศก	หรอื	วนัปีใหม่	วนัเริม่จลุศกัราชใหม่	
เป็นวันท�าบุญตักบาตรปีใหม่ครั้งใหญ่	ในทางปฏิทิน	เวลาเถลิงศก	มีความส�าคัญกว่า	เวลามหาสงกรานต์	
เนือ่งจากเป็นเวลาก�าหนดปีใหม่	ศกใหม่	ปัจจบุนัคณะรฐัมนตรไีด้จดัวนัหยดุราชการให้ตรงกบัวนัที่	๑๓-๑๕	
เมษายน

ควำมหมำยของวันสงกรำนต์ทำงดำรำศำสตร์
	 	 เมื่อค�านวณเวลาประกาศมหาสงกรานต์ย้อนไปจนถึงรอบปีที่ก่อตั้งจุลศักราช	ท�าให้เชื่อว่า	ตรง
กบัวนัวสนัตวษิวุตั	หรอืวนัเริม่ฤดใูบไม้ผลขิองซกีโลกเหนอื		(vernal equinox)	ดวงอาทติย์ขึน้ทางทศิตะวนั
ออก	และตกทางทศิตะวนัตกพอดี	วนัสงกรานต์โดยก�าเนดิแล้ว	จงึเป็นวนัเปลีย่นผ่าน	เป็นทัง้วนัสิน้ปี	และ
วันเริ่มปีใหม่	
	 	 ส่วนเวลาประกาศมหาสงกรานต์	ก็คือวินาทีที่จุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์	ตัดกับเส้นศูนย์สูตร
ฟ้า		ในขณะที่เคลื่อนจากซีกฟ้าใต้	มาสู่ซีกฟ้าเหนือ	คืออยู่ที่รอยต่อของราศีมีนกับราศีเมษ	ดังรูป

* ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ;	ที่ปรึกษาการค�านวณปฏิทินหลวง	ส�านักพระราชวัง
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ควำมคลำดเคลื่อนของ วันสงกรำนต์
	 	 การค�านวณวนัสงกรานต์ตามประเพณขีองไทยนัน้	ก�าหนดให้	๑	ปีม	ี๓6๕.๒๕๘๗๕	วนั	เนือ่งจาก
อ้างอิงการกลับมาของดวงอาทิตย์สู่ที่ต�าแหน่งราศีเดิม	ในทางดาราศาสตร์เรียกว่า Sidereal year	ในขณะ
ที่วันหยุดราชการอ้างอิงจากปฏิทินสากลเกรกอร ี(Gregoriy)	ที่มีจ�านวนวันใน	๑	ปีเท่ากับ	๓6๕.๒๔๒๕	
วัน	เมื่อเป็นเช่นนี้	ทุกปีวันสงกรานต์จะเลื่อนไป	๐.๐๑6๒๕	วัน	หรือ	เลื่อนไป	๑	วันทุก	ๆ	6๑.๕๔	ปี	โดย
เฉลี่ย

ท�ำไมบำงปี จึงมีวันเนำได้ ๒ วัน
	 	 เวลาเถลิงศก	อยู่ห่างจากเวลามหาสงกรานต์	๒	วัน	๔	ชั่วโมง	มิใช่	๒	วันพอดี		ดังนั้นหากเวลา
สงกรานต์	เกิดขึ้นที่เวลา	๒๓	น.ของคืนวันจันทร์	เวลาเถลิงศกก็จะเกิดที่เวลา	๕	น.ของวันพฤหัสบดี	เมื่อ
เป็นเช่นนี้	วันอังคารและพุธจึงเป็นวันเนา	ที่อยู่ตรงกลาง	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์เช่นนี้	๔/๒๔	หรือ	๑	ใน	
6

ควำมขัดแย้งในกำรก�ำหนดวันหยุดสงกรำนต์และเถลิงศก
	 	 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น	เช่น	ใน	พ.ศ.	๒๕๕6	เวลาขึ้นปีใหม่ไทย	หรือเวลา
เถลงิศก	คอื	๕:๕6:๒๔	น.	ของวนัที	่๑6	เมษายน	แบบนีโ้หรทางอนิเดยี	ไทยลือ้	ไทยล้านนา	และตามต�ารา
โหรส่วนมาก	ถือว่าเป็นวันที่	๑๕	เมษายน	เพราะเลยเวลาเที่ยงคืนของท้องถิ่นมาแล้ว	ขณะที่กลุ่มโหรอีก
ส่วนหนึ่งและโหรหลวง	ยังไม่ถือว่าเป็นรุ่งเช้าของวันใหม่	ยังคงถือว่าเป็นคืนของวันที่	๑๕	เมษายน	เพราะ
ใช้เวลาเฉลี่ยที่ดวงอาทิตย์ขึ้น	หรือ	6	โมงเช้าของเวลาท้องถิ่นของเมืองหลวง	เป็นเวลาเปลี่ยนวันใหม่	
	 	 ในข้อทีว่่า	6	โมงเช้าของเวลาท้องถิน่ของเมอืงหลวง	ส�าหรบัประเทศไทย	รชักาลที	่๔	ทรงก�าหนด
ไว้ที่	 เวลา	6:๐๐	น.	ของเส้นลองจิจูด	๑๐๐	องศาตะวันออก	แต่หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนไปใช้เส้น	
๑๐๕	องศาที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเกณฑ์ก�าหนดเวลา	 เวลาราชการจึงเร็วขึ้นกว่าเดิม	๒๐	นาที	 เวลา
เปลี่ยนวันใหม่ของปฏิทินไทยจึงเป็นเวลา	6:๒๐	น.

ผลกำรค�ำนวณวันสงกรำนต์ และวันเถลิงศก
	 	 ผู้เขียนแสดงผลการค�านวณ	มีเกณฑ์แบ่งวัน	ทั้ง	๒	แบบ	เพื่อเปรียบเทียบกัน	ตัวเลขที่ปรากฏ	
ในช่องวันเนา	คือ	จ�านวนวันเนา	ที่แทรกอยู่ตรงกลาง	ระหว่างวันสงกรานต์กับวันเถลิงศก
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แบบที่	๑	ใช้เวลา	๐:๐๐	น.	เป็นเกณฑ์เป็นแบ่งวัน

แบบนี้	วันสงกรานต์ร้อยละ	๙๑	ตกอยู่วันที่	๑๔	เมษายน	ส่วนวันเถลิงศกหรือปีใหม่ทั้งหมด	ตกอยู่วันที่	๑6	หรือ	

๑๗	เมษายน
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แบบที่	๒	ใช้เวลา	6:๒๐	น.	เป็นเกณฑ์เป็นแบ่งวัน

แบบนี้	วันสงกรานต์ร้อยละ	6๒	ตกอยู่วันที่	๑๔	เมษายน	ส่วนวันเถลิงศกหรือปีใหม่ร้อยละ	๘๒	ตกอยู่วันที่	๑6	
เมษายน
ผู้เขียนให้ข้อสังเกตว่า	ไม่ว่าจะยึดแบบที่	๒	เป็นเกณฑ์	วันหยุดสงกรานต์ในปัจจุบันที่ก�าหนดไว้	๑๓-๑๕	เมษายน	
ก็ต้องมีอันคลาดเคลื่อนไปจากวันส�าคัญทางประเพณี	ที่นับวันจะเลื่อนเป็น	๑๔-๑6	เมษายน	ในอนาคตอันใกล้
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วันสงกรำนต์ในช่วงปีกึ่งศตวรรษหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๖๐๐)
วันสงกรานต์ตกอยู่ประมาณวันที่	๑๔	เมษายน
วันเนาตกอยู่ประมาณวันที่	๑๕	เมษายน	อย่างไรก็ตาม	มีโอกาส	๑	ใน	6	ที่มีจะวันเนา	๒	วัน
วันเถลิงศกตกอยู่ประมาณวันที่	๑6	เมษายน	หรือ	๑๗	เมษายน	หากมีวันเนา	๒	วัน
เมือ่เป็นเช่นนี้	ค�าถามคอื	เรำยงัควรก�ำหนดหยดุรำชกำรในวนัที ่๑๓-๑๕ เมษำยน อกีต่อไปหรอืไม่? และ
หำกต้องกำรเปลี่ยน ควรก�ำหนดกฎเกณฑ์วันหยุดสงกรำนต์อย่ำงไร?

ประเด็นเรื่องกำรหยุดเทศกำลสงกรำนต์ และเถลิงศก
	 	 ตามทีม่ข้ีอถกเถยีงเรือ่งการการเปลีย่นวนัหยดุเทศกาลสงกรานต์	ในสภาวฒันธรรมแห่งชาติ	ใน	
พ.ศ.	๒๕๕๑	ผู้เขียนขอให้ความเห็น	เป็นทางเลือกในแบบต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

แบบที่ ๑ ใช้วันสงกรำนต์เป็นเกณฑ์
	 	 เปลี่ยนวันหยุดตามการค�านวณวันสงกรานต์	เช่น	ค�านวณได้วันที่	๑๔	ก็น�าวันที่	๑๔	มาใช้	ใน
ปฏทินิราชการ	และนบัต่อไป	๒	วนั	เพือ่ให้เป็นวนัหยดุ	หากถอืตามนี้	ถอืว่าใช้ความส�าคญักบัวนัสงกรานต์
ตามประเพณีมากกว่าวันเถลิงศก	แบบนี้อาจสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวไทยภาคเหนือ	ที่ให้ความส�าคัญ
แก่วันท�าบุญมากกว่าวันรดน�้าด�าหัว	และสรงน�้าพระ

แบบที่ ๒ ใช้วันเถลิงศกเป็นเกณฑ์
	 	 เปลี่ยนวันหยุดตามการค�านวณวันเถลิงศก	 เช่น	 ค�านวณได้วันที่	 ๑6	 ก็น�าวันที่	 ๑6	 มาใช้	 ใน
ปฏิทินราชการ	ท�าบุญกันวันที่	๑6	และนับย้อนลงไป	๒	วันเพื่อให้เป็นวันหยุด	หากเป็นเช่นนี้	จึงควรเรียก
ชื่อเทศกาลนี้เสียใหม่ว่า	 เทศกาลเถลิงศก	มิใช่	 เทศกาลสงกรานต์	มิฉะนั้นจะเกิดความสับสนว่า	 ในปีที่มี
วันเนา	๒	 วัน	 จึงไม่หยุดในวันสงกรานต์	 และอาจสร้างความไม่พอใจให้กับชาวไทยภาคกลางและภาคใต้	
ทีย่งัคงยดึถอืประเพณแีห่งนางสงกรานต์	และสรงน�า้พระ	ในวนัสงกรานต์ตามการค�านวณทางโหราศาสตร์	

แบบที่ ๓ ใช้กึ่งกลำงของวันเนำเป็นเกณฑ์
	 	 โดยการค�านวณเวลากึ่งกลางของเทศกาล	ระหว่างเวลาสงกรานต์กับเวลาเถลิงศก	และให้หยุด
ในวันก่อนหน้า	วันดังกล่าว	และวันที่ตามมา	แบบนี้เป็นทางสายกลางของแบบที่	๑	และ	๒	โดยหยุดเพียง	
๓	วันเท่าเดิม
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แบบที่ ๔ ใช้ทั้ง ๓ วันเป็นเกณฑ์
	 	 เพื่อให้ฝ่ายประเพณีทุกฝ่ายพอใจ	เปลี่ยนวันหยุดตามการค�านวณวันสงกรานต์	วันเนา	และวัน
เถลิงศก	อาจหยุดเพิ่ม	๔	วันก็ได้	หากบังเอิญปีดังกล่าวมีวันเนา	๒	วัน	ก็จะมีวันหยุดเพิ่มได้อีก	๑	วันใน
ทุก	ๆ	6	ปี	อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ	มีโอกาสที่จะได้หยุดมากกว่าเดิมน้อยมาก	เนื่องจากติดด้วยมติคณะ
รัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	ให้ถือเป็นหลักการว่า	“วันหยุดชดเชยที่	๒	จะต้องไม่ท�าให้
หยุดเกิน	๔	วันต่อเนื่องกัน”	ดังนั้นช่วงเทศกาลสงกรานต์-เถลิงศก	จะไม่มีการหยุดชดเชยวันที่	๒	หากได้
หยุดติดต่อกันมาแล้ว	๔	วัน	ผู้เขียนได้ค�านวณพบว่า	มีโอกาสที่จะหยุดเพิ่มจากเดิม	ไม่เกิน	๕	ครั้ง	ในรอบ	
๑๐๐	ปี	ทางด้านประเพณี	จึงน่าเหมาะสมกว่า	แบบที่	๑	และ	๒

แบบที่ ๕ ใช้ปฏิทินสำกลเป็นเกณฑ์
	 	 ทัง้	๔	แบบข้างต้น	ประชาชนยงัต้องทราบผลการค�านวณในแต่ละปี	ผูเ้ขยีนเสนอให้อกีทางเลอืก
หนึ่ง	โดยถือตามค่าเฉลี่ย	ให้สอดคล้องกับปฏิทินสากล	(ปัจจุบันใช้ระบบเกรกอรี)	เช่น	ครึ่งพุทธศตวรรษ
หลงัทีเ่หลอืนี้	ก�าหนดวนัสงกรานต์ตรงกบัวนัที่	๑๔	เมษายน	วนัเนาตรงกบัวนัที่	๑๕	เมษายน	และวนัเถลงิ
ศกตรงกับวันที่	๑6	เมษายน	และปรับเลื่อนไป	๑	วัน	ทุก	6๒	ปี	โดยเฉลี่ย	แบบนี้ประชาชนและชาวต่าง
ชาติจะเข้าใจง่าย	ก�าหนดวันหยุดล่วงหน้าได้	และเคยมีปรากฏมาแล้ว	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๓	คณะรัฐมนตรีใน
รฐับาลของ	พลเอกเปรม	ตณิสลูานนท์	ได้ลงมตเิปลีย่นวนัหยดุเทศกาลสงกรานต์	จากวนัที	่๑๒	ถงึ๑๔	เป็น
วันที่	๑๓	ถึง	๑๕	ปรากฏในปฏิทินตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	เป็นต้นมา

แบบที่ ๖ เปลี่ยนไปใช้ปฏิทินไทย แบบอ้ำงอิงดำวฤกษ์
	 	 เป็นการเปลี่ยนการค�านวณราศีให้เที่ยงตรงต่อท้องฟ้าจริง	 คือการใช้ค่าทางดาราศาสตร์	 ๑	 ปี
ดาวฤกษ์	(Sidereal year)	ซึ่งปัจจุบันพบว่า	ประมาณ	๓6๕.๒๕6๓6๓	วัน	ดังนั้นค่า	๑	ปี	ตามคัมภีร์สุริย
ยาตร	จงึคลาดเคลือ่นปีละ		๓6๕.๒๕๘๗๕	-	๓6๕.๒๕6๓6๓	=	๐.๐๐๒๓๘๗	วนั	และนบัตัง้แต่การท�ารงัวดั
ท้องฟ้า	6๐	ปีก่อนการตัง้ปีจลุศกัราชจงึคลาดเคลือ่นจากท้องฟ้าจรงิมาแล้ว	(๑๓๗๕	+6๐)	x	๐.๐๐๒๓๘๗	
=	๓.๔๒๕	วัน	
	 	 ในปัจจุบันวันสงกรานต์	จึงควรอยู่ประมาณวันที่	๑๐	เมษายน	ส่วนวันเถลิงศก	ควรอยู่ประมาณ
วันที่	๑๒	หรือ	๑๓	เมษายน		อนึ่ง	ผู้เขียนได้ค�านวณวันปีใหม่ลักษณะนี้ไว้	โดยให้ชื่อว่า	วันเถลิงฤกษ์	ใน
ตารางถัดไปนี้

 



๒6๑ลอย  ชุนพงษ์ทอง

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

แบบที่ ๗ เปลี่ยนไปใช้ปฏิทินไทย แบบอ้ำงอิงฤดูกำล
	 	 แบบที่	๕	ยังคงอ้างอิงคัมภีร์สุริยยาตรทางอ้อม	มีการปรับเปลี่ยนทุก	ๆ	6๒	ปี	 โดยเฉลี่ย	 เช่น
เดยีวแบบที	่6	ทีเ่ปลีย่นตามการเปลีย่นต�าแหน่งของดาวฤกษ์	ต้องมกีารปรบัเปลีย่นทกุ	ๆ 	๗๒	ปี	โดยเฉลีย่	
ดังนั้นในระยะยาววันสงกรานต์	 จะเลื่อนออกไปเรื่อย	 ๆ	 หากต้องการยึดกับปฏิทินสากล	 ซึ่งมีการปรับ 

การเปลี่ยนไปในลักษณะนี้	ยังคงรักษาความหมายดั้งเดิมของวันสงกรานต์ทางดาราศาสตร์	ไว้อย่างครบถ้วน



ความคลาดเคลื่อนของวนัสงกรานต์ ผลวจิยัเชงิคณติศาสตร์๒6๒
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๑	ปี	ให้มค่ีาเท่ากบัปีฤดกูาล (Tropical year)	ซึง่เป็นแนวคดิของปฏทินิแบบสวุรรณภมูแิล้ว	(มค่ีาประมาณ	
๓6๕.๒๔๒๑๙	วัน)	เราจะรักษาให้วันสงกรานต์ตรงกับวันที่	๑๔	เมษายน	ตามปฏิทินสากลได้ตลอดไป
	 	 อย่างไรกต็าม	การเปลีย่นในลกัษณะนี	้วนัสงกรานต์ที	่๑๔	เมษายน	จะเป็นเพยีงสญัลกัษณ์เท่านัน้	
เพราะวันขึ้นปีใหม่ทาง	Tropical year	ได้ย้ายกลับไปวันเดิม	ที่เริ่มการท�ารังวัด	6๐	ปี	ก่อนปีจุลศักราช	ซึ่ง
ตรงกับวันวสันตวิษุวัต	(vernal equinox)	หรือประมาณวันที่	๒๑	มีนาคมของทุกปี	

กำรเคลื่อนไปของวันส�ำคัญวันอื่น ๆ
	 	 การเคลื่อนไปของวันสงกรานต์ที่กล่าวมานี้	 เป็นการยกตัวอย่างเพียงเทศกาลเดียวเท่านั้น	
เนื่องจากสังเกตได้ชัดเจน	ในความเป็นจริง	วันส�าคัญทางพุทธศาสนาก็ได้เคลื่อนไปด้วย	เพียงแต่วันเหล่า
นั้นไม่เป็นที่จดจ�า	ในทางสุริยคติ	เช่น	วันวิสาขบูชา	ตรงกับวันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	6	(เดือน	๗	ในปีอธิกมาส)	
มิได้จดจ�าว่า	ประมาณวันที่	๑๐	พฤษภาคม	แต่หากเทียบกับเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปี	จึงเห็นความแตก
ต่างทีช่ดัเจน	เช่น	สมยัพทุธกาล	ทีว่นัวสิาขบชูามกัตกอยูใ่นเดอืนเมษายน	ขณะทีปั่จจบุนัมกัตกอยูใ่นเดอืน
พฤษภาคม

เอกสำรอ้ำงอิง
Chunpongtong, Loy (2008), ปฏิทินไทย เชิงดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฉบับพิมพ์ที่	๒	กรุงเทพฯ	:	 
	 	 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISBN 978-9747444- 

  24-7,	๒๙6	หน้า
Yod-intara, Samai and associates (2012), งานวิจัยจากข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง เรื่อง 
  การเป็นหรอืไม่เป็นปีอธกิมาสของปฏทินิจนัทรคตไิทย พ.ศ. ๒๕๕๕	เชยีงใหม่	:	คณะวทิยาศาสตร์	 
	 	 มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่,	๒๓๘	หน้า


