
วันลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๕๗ 

ประวัติความเป็นมาเหตุผลและความเชื่อของวันลอยกระทง 

 

ก าหนดวนัลอยกระทง  

 

          วนัลอยกระทง ของทกุปีจะตรง

กับวนัขึน้ 15 ค า่ เดอืน 12 ตามปฏทินิ

จันทรคตไิทย หรอืถา้เป็นปฏทินิ

จันทรคตลิา้นนาจะตรงกับเดอืนยี ่และ

หากเป็นปฏทินิสรุยิคตจิะราวเดอืน

พฤศจกิายน ซึง่เดอืน 12 นีเ้ป็นชว่งตน้

ฤดหูนาว อากาศจงึเย็นสบาย และอยู่

ในชว่งฤดนู ้าหลาก มนี ้าขึน้เต็มฝ่ัง ท า

ใหเ้ห็นสายน ้าอยา่งชดัเจน อกีทัง้วนัขึน้ 

15 ค า่ เป็นวนัทีพ่ระจันทรเ์ต็มดวง ท าใหส้ามารถเห็นแมน่ ้าทีม่แีสงจันทรส์อ่งกระทบลงมา เป็น

ภาพทีด่งูดงามเหมาะแกก่ารชมเป็นอยา่งยิง่ และ วนัลอยกระทง 2557 ตรงกบัวนัพฤหสับด ี

ที ่6 พฤศจกิายน 

ประวตัวินัลอยกระทง  

          ประวตัวินัลอยกระทงนัน้ ไมม่หีลักฐานระบแุน่ชดัวา่เริม่ตัง้แตเ่มือ่ใด แตเ่ชือ่วา่ประเพณี

นีไ้ดส้บืตอ่กันมายาวนานตัง้แตส่มัยสโุขทัย โดยในรัชสมัยพอ่ขนุรามค าแหง เรยีกประเพณีลอย

กระทงนีว้า่ "พธิจีองเปรยีญ" หรอื "การลอยพระประทปี" และมหีลักฐานจากศลิาจารกึหลัก

ที ่1 กลา่วถงึงานเผาเทยีนเลน่ไฟวา่เป็นงานรืน่เรงิทีใ่หญท่ีส่ดุของกรงุสโุขทัย ท าใหเ้ชือ่กันวา่

งานดังกลา่วน่าจะเป็นงานลอยกระทงอยา่งแน่นอน  

 

          ในสมัยกอ่นนัน้พธิลีอยกระทงจะเป็นการลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้

เจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่5 ไดท้รงสนันษิฐานวา่ พธิลีอยกระทงเป็นพธิขีองพราหมณ์ จัดขึน้เพือ่บชูา

เทพเจา้ 3 องค ์คอื พระอศิวร พระนารายณ์ และพระพรหม ตอ่มาไดน้ าพระพทุธศาสนาเขา้ไป

เกีย่วขอ้ง จงึใหม้กีารชกัโคม เพือ่บชูาพระบรมสารรีกิธาต ุและลอยโคมเพือ่บชูารอยพระบาท

ของพระพทุธเจา้  

 

          กอ่นทีน่างนพมาศ หรอื ทา้วศรจีฬุาลักษณ์ สนมเอกของพระรว่งจะคดิคน้ประดษิฐ์

กระทงดอกบัวขึน้เป็นคนแรกแทนการลอยโคม ดังปรากฏในหนังสอืนางนพมาศทีว่า่  

 

          "ครัน้วนัเพ็ญเดอืน 12 ขา้นอ้ยไดก้ระท าโคมลอย คดิตกแตง่ใหง้ามประหลาดกวา่โคม

สนมก านัลทัง้ปวงจงึเลอืกผกาเกสรสตีา่ง ๆ มาประดับเป็นรปูกระมทุกลบีบานรับแสงจันทรใ์หญ่

ประมาณเทา่กงระแทะ ลว้นแตพ่รรณดอกไมซ้อ้นสสีลับใหเ้ป็นลวดลาย..."  

 

          เมือ่สมเด็จพระรว่งเจา้ไดเ้สด็จฯ ทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็

http://hilight.kapook.com/view/17597


ทรงพอพระราชหฤทัย จงึโปรดใหถ้อืเป็นเยีย่งอยา่ง และใหจั้ดประเพณีลอยกระทงขึน้เป็นประจ า

ทกุปี โดยใหใ้ชก้ระทงดอกบัวแทนโคมลอย ดังพระราชด ารัสทีว่า่ "ตัง้แตน่ีส้บืไปเบือ้งหนา้ โดย

ล าดับกษัตรยิใ์นสยามประเทศถงึกาลก าหนดนักขตัฤกษ์วนัเพ็ญเดอืน 12 ใหท้ าโคมลอยเป็นรปู

ดอกบัว อทุศิสกัการบชูาพระพทุธบาทนัมมทานทตีราบเทา่กัลปาวสาน" พธิลีอยกระทงจงึ

เปลีย่นรปูแบบตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา  

 

          ประเพณีลอยกระทงสบืตอ่กันเรือ่ยมา จนถงึกรงุรัตนโกสนิทรต์อนตน้ สมัยรัชกาลที ่1 

ถงึ รัชกาลที ่3 พระบรมวงศานุวงศต์ลอดจนขนุนางนยิมประดษิฐก์ระทงใหญเ่พือ่ประกวดประชนั

กัน ซึง่ตอ้งใชแ้รงคนและเงนิจ านวนมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่4 

ทรงเห็นวา่เป็นการสิน้เปลอืง จงึโปรดใหย้กเลกิการประดษิฐก์ระทงใหญแ่ขง่ขนั และโปรดให ้

พระบรมวงศานุวงศท์ าเรอืลอยประทปีถวายองคล์ะล าแทนกระทงใหญ ่และเรยีกชือ่วา่ "เรอืลอย

ประทปี" ตอ่มาในรัชกาลที ่5 และรัชกาลที ่6 ไดท้รงฟ้ืนฟพูระราชพธินีีข้ ึน้มาอกีครัง้ ปัจจบุันการ

ลอยพระประทปีของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงกระท าเป็นการสว่นพระองคต์ามพระราช

อัธยาศัย  

 

เหตผุลและความเชือ่ของการลอยกระทง  

 

          สาเหตทุีม่ปีระเพณีลอยกระทงขึน้นัน้ เกดิจากความเชือ่หลาย ๆ ประการของแตล่ะ

ทอ้งที ่ไดแ้ก ่  

 

          1. เพือ่แสดงความส านกึถงึบญุคณุของแมน่ ้าทีใ่หเ้ราไดอ้าศัยน ้ากนิ น ้าใช ้ตลอดจนเป็น

การขอขมาตอ่พระแมค่งคา ทีไ่ดท้ิง้ส ิง่ปฏกิลูตา่ง ๆ ลงไปในน ้า อันเป็นสาเหตใุหแ้หลง่น ้าไม่

สะอาด  

 

          2. เพือ่เป็นการสกัการะรอยพระพทุธบาทนัมมทานท ีเมือ่คราวทีพ่ระพทุธเจา้เสด็จไป

แสดงธรรมโปรดในนาคพภิพ และไดท้รงประทับรอยพระบาทไวบ้นหาดทรายแมน่ ้านัมมทานท ี

ซึง่เป็นแมน่ ้าสายหนึง่อยูใ่นแควน้ทักขณิาบถของประเทศอนิเดยี ปัจจบุันเรยีกวา่แมน่ ้าเนรพทุทา  

 

          3. เพือ่เป็นการสะเดาะเคราะห ์เพราะการลอยกระทงเปรยีบเหมอืนการลอยความทกุข ์

ความโศกเศรา้ โรคภัยไขเ้จ็บ และสิง่ไมด่ตีา่ง ๆ ใหล้อยตามแมน่ ้าไปกับกระทง คลา้ยกับพธิี

ลอยบาปของพราหมณ์  

 

          4. เพือ่เป็นการบชูาพระอปุคตุ ทีช่าวไทยภาคเหนอืใหค้วามเคารพ ซึง่บ าเพ็ญเพยีร

บรกิรรมคาถาอยูใ่นทอ้งทะเลลกึหรอืสะดอืทะเล โดยมตี านานเลา่วา่พระอปุคตุเป็นพระมหาเถระ

รปูหนึง่ทีม่อีทิธฤิทธิม์าก สามารถปราบพญามารได ้  

 

          5. เพือ่รักษาขนบธรรมเนยีมของไทยไวม้ใิหส้ญูหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการ

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิขึน้ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  

 

          6. เพือ่ความบันเทงิเรงิใจ เนือ่งจากการลอยกระทงเป็นการนัดพบปะสงัสรรคก์ันในหมูผู่ ้

ไปรว่มงาน  



 

          7. เพือ่สง่เสรมิงานฝีมอืและความคดิสรา้งสรรค ์เพราะเมือ่มเีทศกาลลอยกระทง มักจะมี

การประกวดกระทงแขง่กัน ท าใหผู้เ้ขา้รว่มไดเ้กดิความคดิแปลกใหม ่และยังรักษาภมูปัิญญา

พืน้บา้นไวอ้กีดว้ย  

กจิกรรมวนัลอยกระทง  

 

          ในปัจจบุันมกีารจัดงานลอยกระทงทุก ๆ จังหวดั ซึง่จะมกีจิกรรมแตกตา่งกันไปในแตล่ะ

สถานที ่แตก่จิกรรมทีม่เีหมอืน ๆ กันก็คอื การประดษิฐก์ระทง โดยน าวสัดตุา่ง ๆ ทัง้หยวกกลว้ย 

ใบตอง หรอืจะเป็นกาบพลับพลงึ เปลอืกมะพรา้ว ฯลฯ มาประดับตกแตง่ดว้ยดอกไม ้ธปู เทยีน 

เครือ่งสกัการบชูา ใหเ้ป็นกระทงทีส่วยงาม ภายหลังมกีารใชว้สัดโุฟมทีส่ามารถประดษิฐก์ระทง

ไดง้า่ย แตจ่ะท าใหเ้กดิขยะทีย่อ่ยสลายยากขึน้ จงึมกีารรณรงคใ์หเ้ลกิใชก้ระทงโฟมเพือ่พทัิกษ์

สิง่แวดลอ้ม กอ่นจะมกีารดัดแปลงวสัดทุ ากระทงใหห้ลากหลายขึน้ เชน่ กระทงขนมปัง กระทง

กระดาษ กระทงพลาสตกิชนดิพเิศษ เพือ่ใหย้อ่ยสลายงา่ยและไมเ่ป็นพษิเป็นภัยตอ่สิง่แวดลอ้ม  

          เมือ่ไปถงึสถานทีล่อยกระทง กอ่นท าการลอยก็จะอธษิฐานในสิง่ทีป่รารถนาขอให ้

ประสบความส าเร็จ หรอืเสีย่งทายในสิง่ตา่ง ๆ จากนัน้จงึปลอ่ยกระทงใหล้อยไปตามสายน ้า และ

ในกระทงมักนยิมใสเ่งนิลงไปดว้ย เพราะเชือ่กันวา่เป็นการบชูาพระแมค่งคา  

          นอกจากการลอยกระทงแลว้ มักมกีจิกรรมประกวดนางนพมาศอันเป็นสญัลักษณ์หนึง่

ของประเพณีลอยกระทง และตามสถานทีจั่ดงานจะมกีารประกวดกระทง ขบวนแห ่มหรสพ

สมโภชตา่ง ๆ บางแหง่อาจมกีารจดุพล ุดอกไมไ้ฟเฉลมิฉลองดว้ย  

          เอา้... ใครทีย่งัไมม่โีปรแกรมไปเทีย่วทีไ่หน ก็อยา่ลมืชวนครอบครวั หรอืเพือ่น ๆ 

มารว่มกนัสานตอ่ประเพณีทีด่งีามนีไ้วน้ะคะ ออ้... และอยา่ลมืใชก้ระทงทีท่ าจากวสัดุ

ธรรมชาตดิว้ยละ่ เพราะนอกจากจะไปลอยกระทงเพือ่อนุรกัษป์ระเพณีแลว้ ยงัจะเป็น

การชว่ยอนรุกัษธ์รรมชาตไิวอ้กีตอ่หนึง่ดว้ยคะ่  

 


