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ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต
ลอยกระทง (Loi Krathong Day) เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ
งานลอยกระทงเริ่มทาตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้าหลาก น้าจะเต็มสอง
ฝั่งแม่น้า ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทาให้แม่น้าใสสะอาด
แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง
เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม
ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และ
พระพรหม ครั้นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ทาพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้านัมมทานที
ประเทศอินเดีย

การลอยกระทง ตามสายน้านี้ นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทากระทงรูป
ดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้าไหล ในหนังสือ ตารับท้าวศรี
จุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า "แต่นี่สืบไปเบื้องหน้า โดยลาดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาล
กาหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทาโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธ
บาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน"
ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการทากระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า
"ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่า 15 ค่า แรมค่าหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระ
บรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกาลังพาหนะมาทากระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อ
เป็นถังบ้าง ทาเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11
ศอก ทาประกวดประขันกันต่างๆ ทาอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และทาเป็นกระจาดชั้นๆ
บ้าง วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนทาก็นับร้อย คิดในการลงทุนทากระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง
เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง"
ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจาปีที่สาคัญ
โดยเฉพาะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง
และประกวดธิดางามประจากระทงด้วย
ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทากัน ชาวบ้านจะนากระดาษ
มาทาเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะทาให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็น
เวลากลางคืน ก็จะใช้คบจุด ที่ปากโคม ให้ควันพุ่งเข้าในโคม ทาให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว
เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคม บนท้องฟ้า พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว

เรื่องน่ารู้ใน วันลอยกระทง
คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทง
คติทมี่ าเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตานาน ดังนี้
1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา
2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติ
พราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ใน
มหาสมุทร
3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ใน
วันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจาพรรษาอยู่
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรด
พระพุทธมารดา
4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้านัมมทาน
ที เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ
5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของ
พระพุทธเจ้า
6. การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบาเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้อง
ทะเลลึกหรือสะดือทะเล ประวัติการลอยกระทงในเมืองไทย
การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีปหรือลอย
โคม เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์
สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม การลอย
กระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศ กระทาเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้า
นัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้าสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบัน
เรียกว่า แม่น้าเนรพุททา

การลอยกระทงในปัจจุบัน
การลอยกระทงในปัจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควร เมื่อถึงวันเพ็ญ
พระจันทร์เต็มดวงในเดือน 12 ชาวบ้านจะจัดเตรียมทากระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ
เช่น หยวกกล้วยและดอกบัว นามาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้เครื่อง
สักการบูชา ก่อนทาการลอยในแม่น้าก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวัง พร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา
ตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแห่ง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมี
มหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล ซึ่งในการเล่นต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ วัสดุที่นามาใช้กระทง ควรเป็นของที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตาม
ธรรมชาติ
เหตุผลของการลอยกระทง
สรุปเหตุผลของการลอยกระทงในประเทศไทยดังนี้
1. เพื่อขอขมาแม่คงคา เพราะได้อาศัยนาท่านกินและใช้ และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะ
ทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในนาด้วย
2. เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที ซึ่งประพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาท
ประดิาฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้านัมมทานที ในประเทศอินเดีย
3. เพื่อลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์
4. เพื่อบูชาพระอุปคุต ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพแกพระอุปคุตอย่างสูง ซึ่งตาม
ตานานเล่าว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได้ การลอย
กระทงไม่มีพิธีรีตอง เพียงแต่ขอให้มีกระทงจะทาด้วยอะไรก็ได้ เช่น ใบตอง การกล้วย กาบ
พลับพลึง เปลือกมะพร้าว กระดาษ จุดธูปเทียนปักที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนา
เสร็จแล้วจึงลอยไปที่แม่นาลาคลอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดเทศกาล "สีสันแห่งสายน้า มหกรรมลอย
กระทง" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน นอกจากจะมีกิจกรรมเด่น
ในหลายพื้นที่ เช่น งานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร, ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

จังหวัดสุโขทัย, ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่, ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงฯ
จังหวัดตาก และประเพณี ลอยกระทงตามประทีป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้แล้วยัง
เป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวในระดับ
นานาชาติ (World Events) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอดเดือนต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ประเพณี อันดีงามของไทย(โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่น) ไว้สืบทอดต่อไป
๒. เพื่อส่งเสริมให้งานประเพณีลอยกระทง เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยสามารถนาเสนอใน
รายการนาเที่ยวเป็นประจาทุกปี ในอนาคตอย่างยั่งยืน
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและรายได้ พร้อมทั้งขยายวันพักของนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ
๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาว
ต่างประเทศในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง และการท่องเที่ยวทางน้าตลอดเดือน
พฤศจิกายน

