วันลอยกระทง 2562
วันลอยกระทง 2562 ตรงกับจันทรที่ 11 พฤศจิกายน มายอนดู ประวัติวันลอยกระทง เนื้อเพลงลอย
กระทง รวมถึงกิจกรรมวันนี้

กําหนดวันลอยกระทง
วัน ลอยกระทง ของทุกปจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ตามปฏิทิน จั น ทรคติไ ทย หรื อถาเป น
ปฏิทินจันทรคติลานนาจะตรงกับเดือนยี่ และหากเปนปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 เปน
ชวงตนฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยูในชวงฤดูน้ําหลาก มีน้ําขึ้นเต็มฝง ทําใหเห็นสายน้ําอยางชัดเจน
อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ํา เปนวันที่พระจันทรเต็มดวง ทําใหสามารถเห็นแมน้ําที่มีแสงจันทรสองกระทบลงมา เปน
ภาพที่ดูงดงามเหมาะแกการชมเปนอยางยิ่ง และ วันลอยกระทง 2562 ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน
ประวัติวันลอยกระทง
ประวัติวันลอยกระทงนั้น ไมมีหลักฐานระบุแนชัดวาเริ่มตั้งแตเมื่อใด แตเชื่อวาประเพณีนี้ไดสืบตอกัน
มายาวนานตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพอขุนรามคําแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้วา "พิธีจองเปรียญ"
หรือ "การลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กลาวถึงงานเผาเทียนเลนไฟวาเปนงานรื่น
เริงที่ใหญท่สี ุดของกรุงสุโขทัย ทําใหเชื่อกันวางานดังกลาวนาจะเปนงานลอยกระทงอยางแนนอน
ในสมัยกอนนั้นพิธีลอยกระทงจะเปนการลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 ไดทรงสันนิษฐานวา พิธีลอยกระทงเปนพิธีของพราหมณ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจา 3 องค คือ พระ
อิศวร พระนารายณ และพระพรหม ตอมาไดนําพระพุทธศาสนาเขาไปเกี่ยวของ จึงใหมีการชักโคม เพื่อบูชา
พระบรมสารีริกธาตุ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจา

กอนที่นางนพมาศ หรือ ทาวศรีจุฬาลักษณ สนมเอกของพระรวง จะคิดคนประดิษฐกระทงดอกบัวขึ้น
เปนคนแรกแทนการลอยโคม ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศที่วา
"ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ขานอยไดกระทําโคมลอย คิดตกแตงใหงามประหลาดกวาโคมสนมกํานัลทั้ง
ปวงจึงเลือกผกาเกสรสีตาง ๆ มาประดับเปนรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทรใหญประมาณเทากงระแทะ ลวน
แตพรรณดอกไมซอนสีสลับใหเปนลวดลาย..."
เมื่อสมเด็จพระรวงเจาไดเสด็จฯ ทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราช
หฤทัย จึงโปรดใหถือเปนเยี่ยงอยาง และใหจัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเปนประจําทุกป โดยใหใชกระทงดอกบัว
แทนโคมลอย ดังพระราชดํารัสที่วา "ตั้งแตนี้สืบไปเบื้องหนา โดยลําดับกษัตริยในสยามประเทศถึงกาลกําหนด
นักขัตฤกษวันเพ็ญเดือน 12 ใหทําโคมลอยเปนรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานทีตราบเทา
กัลปาวสาน" พิธีลอยกระทงจึงเปลี่ยนรูปแบบตั้งแตนั้นเปนตนมา
ประเพณีลอยกระทงสืบตอกันเรื่อยมา จนถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3
พระบรมวงศานุวงศตลอดจนขุนนางนิยมประดิษฐกระทงใหญเพื่อประกวดประชันกัน ซึ่งตองใชแรงคนและเงิน
จํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นวาเปนการสิ้นเปลือง จึงโปรดให
ยกเลิกการประดิษฐกระทงใหญแขงขัน และโปรดใหพระบรมวงศานุวงศทําเรือลอยประทีปถวายองคละลําแทน
กระทงใหญ และเรียกชื่อวา "เรือลอยประทีป" ตอมาในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ไดทรงฟนฟูพระราชพิธีนี้
ขึ้นมาอีกครั้ง จนมาถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงกระทําเปนการสวนพระองคตามพระราชอัธยาศัย

ภาพลอยกระทง

เหตุผลและความเชื่อของการลอยกระทง
สาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนั้น เกิดจากความเชื่อหลาย ๆ ประการของแตละทองที่ ไดแก
1. เพื่อแสดงความสํานึกถึงบุญคุณของแมน้ําที่ใหเราไดอาศัยน้ํากิน น้ําใช ตลอดจนเปนการขอขมาตอ
พระแมคงคา ที่ไดทิ้งสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ลงไปในน้ํา อันเปนสาเหตุใหแหลงน้ําไมสะอาด
2. เพื่อเปนการสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที เมื่อคราวที่พระพุทธเจาเสด็จไปแสดงธรรมโปรด
ในนาคพิภพ และไดทรงประทับรอยพระบาทไวบนหาดทรายแมน้ํานัมมทานที ซึ่งเปนแมน้ําสายหนึ่งอยูใน
แควนทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปจจุบันเรียกวาแมน้ําเนรพุททา
3. เพื่อเปนการสะเดาะเคราะห เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข ความ
โศกเศรา โรคภัยไขเจ็บ และสิ่งไมดีตาง ๆ ใหลอยตามแมน้ําไปกับกระทง คลายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ
4. เพื่อเปนการบูชาพระอุปคุต ที่ชาวไทยภาคเหนือใหความเคารพ ซึ่งบําเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยูใน
ทองทะเลลึกหรือสะดือทะเล โดยมีตํานานเลาวาพระอุปคุตเปนพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถ
ปราบพญามารได
5. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไวมิใหสูญหายไปตามกาลเวลา และยังเปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหเกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
6. เพื่อความบันเทิงเริงใจ เนื่องจากการลอยกระทงเปนการนัดพบปะสังสรรคกันในหมูผูไปรวมงาน
7. เพื่อสงเสริมงานฝมือและความคิดสรางสรรค เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการประกวด
กระทงแขงกัน ทําใหผูเขารวมไดเกิดความคิดแปลกใหม และยังรักษาภูมิปญญาพื้นบานไวอีกดวย
ประเพณีลอยกระทงในแตละภาค
ลักษณะการจัดงานลอยกระทงของแตละจังหวัด และแตละภาคจะมีเอกลักษณที่แตกตางกันคือ
- วันลอยกระทง ภาคเหนือ (ตอนบน) จะเรียกประเพณีลอยกระทงวา "ยี่เปง" อันหมายถึงการ
ทําบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนยี่ถานับตามลานนาจะตรงกับเดือนสิบสองในแบบไทย) โดยชาวเหนือจะนิยม
ประดิษฐโคมลอย หรือที่เรียกวา "วาวฮม" หรือ "วาวควัน" โดยการใชผาบาง ๆ แลวสุมควันขางใต ใหโคมลอย
ขึ้นไปในอากาศ เพื่อเปนการบูชาพระอุปคุต ซึ่งเชื่อกันวาทานบําเพ็ญบริกรรมคาถาอยูในทองทะเลลึก หรือ
สะดือทะเล ตรงกับคติของชาวพมา
- วันลอยกระทง จังหวัดตาก จะประดิษฐกระทงขนาดเล็ก แลวปลอยลอยไปพรอม ๆ กัน เพื่อให
เรียงรายเปนสาย เรียกวา "กระทงสาย"
- วันลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย เปนอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องประเพณีลอยกระทง ดวย
ความเปนจังหวัดตนกําเนิดของประเพณีนี้ โดยการจัดงาน ลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ ที่จังหวัดสุโขทัยถูก
ฟนฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2520 ซึ่งจําลองบรรยากาศงานมาจากงานลอยกระทงสมัยกรุงสุโขทัย และ
หลังจากนั้นก็มีการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยทุก ๆ ป มีทั้งการจัดขบวนแหโคมชัก
โคมแขวน การเลนพลุ ตะไล และไฟพะเนียง
- วันลอยกระทง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานลอยกระทงจะเรียกวา เทศกาลไหลเรือไฟ โดย
จัดเปนประเพณียิ่งใหญทุกปในจังหวัดนครพนม มีการนําหยวกกลวย หรือวัสดุตาง ๆ มาตกแตงเรือ และ
ประดับไฟอยางสวยงาม และตอนกลางคืนจะมีการจุดไฟปลอยกระทงใหไหลไปตามลําน้ําโขง

- วันลอยกระทง กรุงเทพมหานคร มีการจัดงานลอยกระทงหลายแหง แตที่เปนไฮไลทอยูที่ "งาน
ภูเขาทอง" ที่จะเนรมิตงานวัดเพื่อเฉลิมฉลองประเพณีลอยกระทง สวนใหญจัดอยูราว 7-10 วัน ตั้งแตกอนวัน
ลอยกระทง จนถึงหลังวันลอยกระทง
- วันลอยกระทง ภาคใต มีการจัดงานลอยกระทงในหลาย ๆ จังหวัด เชน อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ที่มีงานยิ่งใหญทุกป
กิจกรรมวันลอยกระทง
ในปจจุบันมีการจัดงานลอยกระทงทุก ๆ จังหวัด ซึ่งจะมีกิจกรรมแตกตางกันไปในแตละสถานที่ แต
กิจกรรมที่มีเหมือน ๆ กันก็คือ การประดิษฐกระทง โดยนําวัสดุตาง ๆ ทั้งหยวกกลวย ใบตอง หรือจะเปนกาบ
พลับพลึง เปลือกมะพราว ฯลฯ มาประดับตกแตงดวยดอกไม ธูป เทียน เครื่องสักการบูชา ใหเปนกระทงที่
สวยงาม ภายหลังมีการใชวัสดุโฟมที่สามารถประดิษฐกระทงไดงาย แตจะทําใหเกิดขยะที่ยอยสลายยากขึ้น จึง
มีการรณรงคใหเลิกใชกระทงโฟมเพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม กอนจะมีการดัดแปลงวัสดุทํากระทงใหหลากหลายขึ้น
เชน กระทงขนมปง กระทงกระดาษ กระทงพลาสติกชนิดพิเศษ เพื่อใหยอยสลายงายและไมเปนพิษเปนภัยตอ
สิ่งแวดลอม
เมื่อไปถึงสถานที่ลอยกระทง กอนทําการลอยก็จะอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาขอใหประสบความสําเร็จ
หรือเสี่ยงทายในสิ่งตาง ๆ จากนั้นจึงปลอยกระทงใหลอยไปตามสายน้ํา และในกระทงมักนิยมใสเงินลงไปดวย
เพราะเชื่อกันวาเปนการบูชาพระแมคงคา
นอกจากการลอยกระทงแลว มักมีกิจกรรมประกวดนางนพมาศอันเปนสัญลักษณหนึ่งของประเพณี
ลอยกระทง และตามสถานที่จัดงานจะมีการประกวดกระทง ขบวนแห มหรสพสมโภชตาง ๆ บางแหงอาจมี
การจุดพลุ ดอกไมไฟเฉลิมฉลองดวย
เพลงวันลอยกระทง
เมื่อเราไดยินเพลง "รําวงลอยกระทง" ที่ขึ้นตนวา "วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ํานองเต็มตลิ่ง..." นั่นเปน
สัญญาณวาใกลจะถึงวันลอยกระทงแลว ซึ่งเพลงนี้เปนที่คุนหูของทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ เพราะใน
ตางประเทศมักเปดเพลงนี้ตอ นรับนักทองเที่ยว เพื่อแสดงถึงความเปนประเทศไทย
เพลงรําวงวันลอยกระทงแตงโดยครูแกว อัจฉริยะกุล ผูใหทํานองคือ ครูเอื้อ สุนทรสนาน แหงสุนทรา
ภรณ ซึ่งครูเอื้อไดแตงเพลงนี้ตั้งแต ป พ.ศ. 2498 ขณะที่ไดไปบรรเลงเพลงที่บริเวณคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมีผูขอเพลงจากครูเอื้อ ครูเอื้อจึงนั่งแตงเพลงนี้ที่รมิ แมน้ําเจาพระยา ใน
ระยะเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงจึงเกิดเปน เพลงรําวงลอยกระทง ที่ติดหูกันมาทุกวันนี้ มีเนื้อรองวา
วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ํานองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแลว
ขอเชิญนองแกวออกมารําวง
รําวงวันลอยกระทง รําวงวันลอยกระทง บุญจะสงใหเราสุขใจ บุญจะสงใหเราสุขใจ
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