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ประเพณีรดน้ำดำหัว

     “รดน้ำดำหัว” มาจากคำว่า “ดำหัว” ที่เป็นภาษาเหนือแปลว่าการรดน้ำใช้เรียกเฉพาะการรดน้ำผู้ใหญ่

ที่เคารพนับถือเพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปและขอพรปีใหม่ ซึ่งจะมีการอาบน้ำทั้งตัวและดำหัว 

คือสระผมด้วย

     สำหรับชาวล้านนาไทย “ดำหัว” หมายถึงการสระผม แต่ในพิธีกรรมเทศกาลสงกรานต์จะหมายถึง 

การสะสางสิ่งอันเป็นอัปมงคลให้หมดไป จึงใช้คำว่า “ดำหัว” มาต่อท้ายคำว่า “รดน้ำ” กลายเป็นคำซ้อน

ว่า “รดน้ำดำหัว”

     การดำหัวแบบล้านนาจึงเป็นการดำหัวจริง ๆ คือราดน้ำลงไปบนหัวจนเปียกไปทั้งตัว ก่อนที่ต่อมา 

รูปแบบการดำหัวเช่นนี้น่าจะวิวัฒน์ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและกาลสมัย

     สำหรับการดำหัวในปัจจุบันมักจะเริ่มกันตั้งแต่วันพญาวัน หรือวันเถลิงศก ในตอนเช้าชาวบ้านจะจัด

อาหารคาว-หวาน ใส่สำรับไปถวายพระสงฆ์ที่วัดเรียกว่า “ตานขันข้าว” ในตอนสายมีการฟังเทศน์อานิสงส์

ปีใหม่หรือเรื่องอื่น ๆ และมีการสรงน้ำพระพุทธรูป พระเจดีย์ และพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง รวมทั้งมีการ

ปล่อยนกปล่อยปลา สะเดาะเคราะห์ ในตอนบ่ายก็จะไปดำหัวพระสงฆ์ คนเฒ่าคนแก่ บิดามารดา หรือ

ญาติมิตรที่เคารพนับถือ เพราะถือกันว่าวันนี้เป็นวันดีที่สุดในรอบปี คือเป็น “วันพญาวัน” วันยิ่งใหญ่กว่า

วันทั้งหลายนั่นเอง



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

     ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย 

คือระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี แต่ใหญ่จะกระทำกันในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ 

เพียงวันเดียวหรือวันเถลิงศก การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบน้อมต่อบิดา

มารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่

ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป ประเพณี

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกัน

มายาวนาน โดยบุตรหลานของผู้สูงอายุไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับมาบ้านเกิดเพื่อรวมตัวกัน ซึ่งถือเป็นวัน

ครอบครัวเป็นวันรวมญาติ และจะพากันไปขอขมาลาโทษ รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ

บิดามารดาก่อนที่จะไปขอขมาและรดน้ำดำหัว และขอพรจากผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นการแสดงความ

เคารพ การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ หลังจากนั้นจะมีการกินเลี้ยงสังสรรค์คุยกันสนุกสนาน 

ตามประสาญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกัน ทำให้เกิดความรักสามัคคีระหว่างญาติพี่น้องมากขึ้น สิ่งของที่จะ

นำไปทำการขอสูมาลาโทษ รดน้ำดำหัว และขอพรจากผู้สูงอายุ ประกอบด้วย น้ำอบน้ำหอม น้ำส้มปล่อย

เทียน ดอกไม้ ของขวัญ เงิน หรือของขวัญเล็กๆน้อยๆไปมอบให้แก่ท่านด้วย ผู้ไปดำหัวจะกล่าวคำขอ

ขมาลาโทษ ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ และอวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

จากนั้นจะเอาขันเล็กๆตักน้ำหอม น้ำปรุงที่นำมารดลงบนฝ่ามือผู้ใหญ่ ท่านจะนำน้ำหอม น้ำส้มป่อย 

ขึ้นลูบศรีษะเป็นการยอมรับการขอขมาและอโหสิกรรม แล้วกล่าวให้ศีลให้พร ประเพณีดังกล่าวนี้ถือว่า

ควรแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และบุตรหลานก็จะได้รู้ได้

เห็นและปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะกระทำกันในวันสุดท้ายของเทศกาล

สงกรานต์ เพียงวันเดียวหรือวันเถลิงศกนั่นเอง แต่การรดน้ำดำหัวพระสงฆ์นั้นจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน 

แต่พิธีการรดน้ำดำหัวพระสงฆ์จะมีพิธีการมากกว่า คือก่อนที่จะรดน้ำพระสงค์จะต้องรดน้ำพระพุทธรูปก่อน

แล้วจึงค่อยรดน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์ จากนั้นก็รับพรจากพระภิกษุสงค์ พอเสร็จพิธีก็จะมีการเล่นน้ำกัน

อย่างสนุกสนาน และการรดน้ำดำหัวพระภิกษุนั้นจะทำทุกวันตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์ 

จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

มุมบริการ
     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความ

พึงพอใจของท่านต่อการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการ

พัฒนา ปรับปรุง การบริการสาธารณะของประชาชนต่อไป เพียงท่านสแกน QR Code แบบสำรวจฯ และ

ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

     โดยบทบาทและอำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้ตระหนัก และดำเนินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและอำนาจ

หน้าที่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินกการจัด

กิจกรรมหลายๆอย่าง จึงขอประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ พอสังเขปดังนี้

จกรรม อบต.กิ

     วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก นายก อบต.แม่พริก พร้อม

ด้วยคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ได้ร่วมประชุม

รับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่พริก ที่ติดเชื้อ โควิด-19

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นความช่วยเหลือแนวทางผู้ติดเชื้อโควิด-19



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

    ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และ

ท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ จึงได้มีการกำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

ทำบุญทอดผ้าป่า เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ประจำปี 2565
    ทอดถวาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ตำบลแม่พริก



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

    องค์บริหารส่วนตำบลแม่พริกได้จัดทำโครงการจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าตำบลแม่พริก ตาม

มาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่พริก

โครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี 2565

โครงการวันต้นไม้ประจำปีชาติ
    เมื่อวันที 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

(อถล.) ได้จัดทำโครงการวันต้นไม้ประจำปีชาติ ประจำปี 2565 เพื่อปลูกต้นไม้ ณ บริเวณภายในองค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่พริก



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

     เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะแกนนำ ประชาชนในหมู่บ้านมีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

โควิด 19 ภายในหมู่บ้าน

อบรมโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด - 19

กิจกรรมการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
    การจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่นในตำบลแม่พริก และช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อชาวตำบลแม่พริก ของเราได้

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท่านใดต้องการทราบรายละเอียดในการประชุมเพิ่มเติม สามารถขอดูได้ที่ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หรือติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

หรือโทร 053-786368



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันวิสาขบูชา
    วันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันวิสาขบูชา ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจะได้ร่วมกันปลูก

ป่าไว้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 

ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตำบลแม่พริก



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้จัดทำโครงการป้องกัน ความคุม ยับยั้งโรคไข้เลือดออก 

ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงลาย และลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรค

ไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบทภายในตำบลแม่พริก ทั้ง 13 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 

โครงการป้องกัน ความคุม ยับยั้งโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ปลอดลูกน้ำยุงลาย ตำบลแม่พริก
    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้จัดทำโครงการรณรงค์ บ้าน โรงเรียน 

ชุมชน ปลอดลูกน้ำยุงลาย ตำบลแม่พริก พร้อมด้วยชมรม อสม. ตำบลแม่พริก ร่วมกับกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และโรงเรียนบ้านแม่พริก เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายรวมถึงการกำจัด

ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

ไข้เลือดออก โรคอันตรายหน้าฝน

สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

     เชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 สายพันธุ์ คือ DENV-1, DENV-2, DENV-3 DENV-4 นั้นมียุงลาย

ตัวเมียเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงลายดูดเลือดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี เชื้อจะเข้าไปฝังตัวภายในกระเพาะ

และต่อมน้ำลายของยุงโดยมีระยะฟักตัวประมาณ 8-12 วัน เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสไปกัดคนอื่นๆ ต่อ เชื้อ

ไวรัสก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ที่โดนกัด ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาความรู้ทั่วไป

รู้ทั่วไป

ที่มา : https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/june-2019/dengue-rainy-season

ทั้งนี้ ในแต่ละปีพบว่ามีการกระจายของเชื้อ

ทั้ง 4 สายพันธุ์หมุนเวียนกัน และมีเชื้อที่เด่น

แตกต่างกันไปในแต่ละปี ทำให้มีการระบาด

ของโรคมาโดยตลอด เนื่องจากประชาชนไม่มี

ภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์นั้นๆ

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เคยได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์

ใดจะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสายพันธุ์นั้น หากได้รับเชื้อ

ไวรัสสายพันธุ์ที่ต่างออกไปจากครั้งแรกก็สามารถ

เป็นไข้เลือดออกได้อีก และโดยทั่วไปอาการของโรค

ครั้งที่สองมักรุนแรงกว่าครั้งแรก



ศรัทธาธรรมศรัทธาธรรม

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=633686124796172&set=pb.

100044643690054.-2207520000..&type=3



https://www.facebook.com/maeprikorg

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

สำนักปลัด
โทร : 053-786368,081-9610778
www.maeprik.go.th
Facebook : 

จดหมายข่าว อบต.แม่พริก
พิมพ์ที่ : อบต.แม่พริก
กองบรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรี ชลิต ศรีจันทร์แก้ว
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : พีรันธร ท้าวคำ
พิสูจน์อักษร : จักรี ปิงเมือง
ศิปกรรม : พีรันธร ท้าวคำ
ถ่ายภาพ : นัฐวุฒิ ฤทธิเดช
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