
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

ประเพณีลอยกระทง 

          วันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค ่ำ เดือน ๑๒ ตำมปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้ำเป็น

ปฏิทินจันทรคติล้ำนนำจะตรงกับเดือนยี  และหำกเป็นปฏิทินสุริยคติจะรำวเดือนพฤศจิกำยน ซึ งเดือน ๑๒ 

เป็นช่วงต้นฤดูหนำว อำกำศจึงเย็นสบำย และอยู่ในช่วงฤดูน้่ำหลำก มีน้่ำขึ้นเต็มฝั่ง ท่ำให้เห็นสำยน้่ำอย่ำง

ชัดเจน อีกท้ังวันขึ้น ๑๕ ค ่ำ เป็นวันที พระจันทร์เต็มดวง ท่ำให้สำมำรถเห็นแม่น้่ำที มีแสงจันทร์ส่องกระทบ

ลงมำ เป็นภำพที ดูงดงำมเหมำะแก่กำรชมเป็นอย่ำงยิ ง  

ประวัติวันลอยกระทง 

          ประวัติวันลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐำนระบุแน่ชัดว่ำเริ มตั้งแต่เมื อใด แต่เชื อว่ำประเพณีนี้ได้สืบ                        

ต่อกันมำยำวนำนตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรำมค่ำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้                           

ว่ำ "พิธีจองเปรียญ" หรือ "กำรลอยพระประทีป" และมีหลักฐำนจำกศิลำจำรึกหลักที  ๑ กล่ำวถึง                           

งำนเผำเทียนเล่นไฟว่ำเป็นงำนรื นเริงที ใหญ่ที สุดของกรุงสุโขทัย ท่ำให้เชื อกันว่ำงำนดังกล่ำวน่ำจ ะเป็น                  

งำนลอยกระทงอย่ำงแน่นอน  

          ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นกำรลอยโคม โดยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

รัชกำลที  ๕ ได้ทรงสันนิษฐำนว่ำ พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพรำหมณ์ จัดขึ้นเพื อบูชำเทพเจ้ำ ๓ องค์                    

คือ พระอิศวร พระนำรำยณ์ และพระพรหม ต่อมำได้น่ำพระพุทธศำสนำเข้ำไปเกี ยวข้อง จึงให้มีกำร                    

ชักโคมเพื อบูชำพระบรมสำรีริกธำตุ และลอยโคมเพื อบูชำรอยพระบำทของพระพุทธเจ้ำ ก่อนที                         

นำงนพมำศ หรือ ท้ำวศรีจุฬำลักษณ์ สนมเอกของพระร่วง จะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรก

แทนกำรลอยโคม ดังปรำกฏในหนังสือนำงนพมำศที ว่ำ  
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          "ครั้นวันเพ็ญเดือน ๑๒ ข้ำน้อยได้กระท่ำโคมลอย คิดตกแต่งให้งำมประหลำดกว่ำโคมสนมก่ำนัล

ท้ังปวงจึงเลือกผกำเกสรสีต่ำง ๆ มำประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบำนรับแสงจันทร์ใหญ่ประมำณเท่ำ                     

กงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลำย..."  

          เมื อสมเด็จพระร่วงเจ้ำได้ เสด็จฯ ทำงชลมำรค ทอดพระเนตรกระทงของนำงนพมำศ 

ก็ทรงพอพระรำชหฤทัย จึงโปรดให้ถือเป็นเยี ยงอย่ำง และให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจ่ำทุกปี 

โดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอย ดังพระรำชด่ำรัสที ว่ำ "ตั้งแต่นี้สืบไปเบื้องหน้ำ โดยล่ำดับกษัตริย์  

ในสยำมประเทศถึงกำลก่ำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน ๑๒ ให้ท่ำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักกำรบูชำ                      

พระพุทธบำทนัมมทำนทีตรำบเท่ำกัลปำวสำน" พิธีลอยกระทงจึงเปลี ยนรูปแบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ  

          ประเพณีลอยกระทงสืบต่อกันเรื อยมำ จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกำลที  ๑                          

ถึงรัชกำลที  ๓ พระบรมวงศำนุวงศ์ตลอดจนขุนนำงนิยมประดิษฐ์กระทงใหญ่เพื อประกวดประชันกัน  

ซึ งต้องใช้แรงคนและเงินจ่ำนวนมำก พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที  ๔ ทรงเห็นว่ำ 

เป็นกำรสิ้นเปลือง จึงโปรดให้ยกเลิกกำรประดิษฐ์กระทงใหญ่แข่งขัน และโปรดให้พระบรมวงศำนุวงศ์ 

ท่ำเรือลอยประทีปถวำยองค์ละล่ำแทนกระทงใหญ่ และเรียกชื อว่ำ "เรือลอยประทีป" ต่อมำในรัชกำลที  ๕ 

และรัชกำลที  ๖ ได้ทรงฟื้นฟูพระรำชพิธีนี้ขึ้นมำอีกครั้ง จนมำถึงพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร                           

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลที  ๙ ที ทรงกระท่ำเป็นกำรส่วนพระองค์                          

ตำมพระรำชอัธยำศัย  

เหตุผลและความเชื่อของการลอยกระทง 

          สำเหตุที มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนั้น เกิดจำกควำมเชื อหลำย ๆ ประกำรของแต่ละท้องที  ได้แก่   

          ๑. เพื อแสดงควำมส่ำนึกถึงบุญคุณของแม่น้่ำที ให้เรำได้อำศัยน้่ำกิน น้่ำใช้ ตลอดจนเป็นกำร 

ขอขมำต่อพระแม่คงคำ ที ได้ท้ิงสิ งปฏิกูลต่ำง ๆ ลงไปในน้่ำ อันเป็นสำเหตุให้แหล่งน้่ำไม่สะอำด  

          ๒. เพื อเป็นกำรสักกำระรอยพระพุทธบำทนัมมทำนที เมื อครำวที พระพุทธเจ้ำเสด็จไปแสดงธรรม

โปรดในนำคพิภพ และได้ทรงประทับรอยพระบำทไว้บนหำดทรำยแม่น้่ำนัมมทำนที ซึ งเป็นแม่น้่ำสำยหนึ ง

อยู่ในแคว้นทักขิณำบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่ำแม่น้่ำเนรพุททำ  
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          ๓ . เพื อเป็นกำรสะเดำะเครำะห์ เพรำะกำรลอยกระทงเปรียบเหมือนกำรลอยควำมทุกข์                    

ควำมโศกเศร้ำ โรคภัยไข้เจ็บ และสิ งไม่ดีต่ำง ๆ ให้ลอยตำมแม่น้่ำไปกับกระทง คล้ำยกับพิธีลอยบำป                    

ของพรำหมณ์  

          ๔. เพื อเป็นกำรบูชำพระอุปคุต ที ชำวไทยภำคเหนือให้ควำมเคำรพ ซึ งบ่ำเพ็ญเพียรบริกรรมคำถำ

อยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล โดยมีต่ำนำนเล่ำว่ำ พระอุปคุตเป็นพระมหำเถระรูปหนึ งที มีอิทธิฤทธิ์

มำก สำมำรถปรำบพญำมำรได้   

          ๕. เพื อรักษำขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหำยไปตำมกำลเวลำ และยังเป็นกำรส่งเสริม                   

กำรท่องเที ยวให้เกิดขึ้นท้ังชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ  

          ๖ . เพื อควำมบันเทิงเริงใจ เนื องจำกกำรลอยกระทงเป็นกำรนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่                            

ผู้ไปร่วมงำน  

          ๗. เพื อส่งเสริมงำนฝีมือและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพรำะเมื อมีเทศกำลลอยกระทง มักจะมี                      

กำรประกวดกระทงแข่งกัน ท่ำให้ผู้เข้ำร่วมได้เกิดควำมคิดแปลกใหม่ และยังรักษำภูมิปัญญำพื้นบ้ำนไว้                  

อีกด้วย 

ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาค 

          ลักษณะกำรจัดงำนลอยกระทงของแต่ละจังหวัด และแต่ละภำคจะมีเอกลักษณ์ที แตกต่ำงกัน 

          -  วันลอยกระทง ภำคเหนือ (ตอนบน) จะเรียกประเพณีลอยกระทงว่ำ "ยี เป็ง" อันหมำยถึง                     

กำรท่ำบุญในวันเพ็ญเดือนยี   (เดือนยี ถ้ำนับตำมล้ำนนำจะตรงกับเดือนสิบสองในแบบไทย) โดยชำวเหนือ

จะนิยมประดิษฐ์โคมลอย หรือที เรียกว่ำ "ว่ำวฮม" หรือ "ว่ำวควัน" โดยกำรใช้ผ้ำบำง ๆ แล้วสุมควันข้ำงใต้ 

ให้โคมลอยขึ้นไปในอำกำศ เพื อเป็นกำรบูชำพระอุปคุต ซึ งเชื อกันว่ำท่ำนบ่ำเพ็ญบริกรรมคำถำ  

อยู่ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล ตรงกับคติของชำวพม่ำ  

          -  วันลอยกระทง จังหวัดตำก จะประดิษฐ์กระทงขนำดเล็ก แล้วปล่อยลอยไปพร้อม ๆ กัน เพื อให้

เรียงรำยเป็นสำย เรียกว่ำ "กระทงสำย"  

          -  วันลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกหนึ งจังหวัดที มีชื อเสียงในเรื องประเพณีลอยกระทง                   

ด้ วยควำมเป็นจั งหวัดต้นก่ ำเนิดของประเพณีนี้  โดยกำรจัดงำน ลอยกระทงเผำเทียนเล่นไฟ                                 

ที จังหวัดสุโขทัยถูกฟื้นฟูกลับมำอีกครั้งหนึ งในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ซึ งจ่ำลองบรรยำกำศงำนมำจำกงำนลอย 
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กระทงสมัยกรุงสุโขทัย และหลังจำกนั้นก็มีกำรจัดงำนลอยกระทงเผำเทียนเล่นไฟขึ้นที จังหวัดสุโขทัย                        

ทุก ๆ ปี มีท้ังกำรจัดขบวนแห่โคมชักโคมแขวน กำรเล่นพลุ ตะไล และไฟพะเนียง  

          -  วันลอยกระทง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ งำนลอยกระทงจะเรียกว่ำ เทศกำลไหลเรือไฟ                     

โดยจัดเป็นประเพณียิ งใหญ่ทุกปีในจังหวัดนครพนม มีกำรน่ำหยวกกล้วย หรือวัสดุต่ำง ๆ มำตกแต่งเรือ 

และประดับไฟอย่ำงสวยงำม และตอนกลำงคืนจะมีกำรจุดไฟปล่อยกระทงให้ไหลไปตำมล่ำน้่ำโขง  

          - วันลอยกระทง กรุงเทพมหำนคร มีกำรจัดงำนลอยกระทงหลำยแห่ง แต่ที เป็นไฮไลท์อยู่ที                       

"งำนภูเขำทอง" ที จะเนรมิตงำนวัดเพื อเฉลิมฉลองประเพณีลอยกระทง ส่วนใหญ่จัดอยู่รำว ๗ – ๑๐ วัน 

ตั้งแต่ก่อนวันลอยกระทง จนถึงหลังวันลอยกระทง  

          - วันลอยกระทง ภำคใต้ มีกำรจัดงำนลอยกระทงในหลำย ๆ จังหวัด เช่น อ่ำเภอหำดใหญ่                    

จังหวัดสงขลำ ที มีงำนยิ งใหญ่ทุกปี  

ค าอธิษฐานส าหรับลอยกระทง 

            มะยัง อิมินำ ปะทีเปนะ อะสุกำยะ นัมมะทำยะ นะทิยำ ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปำทะวะลัญชัง                     

อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปำทะวะลัญชัสสะ ปูชำ อัมหำกัง ทีฆะรัตตัง หิตำยะ สุขำยะ                        

สังวัตตะตุ ฯ 

            (ค่ำแปล) ข้ำพเจ้ำท้ังหลำย ขอบูชำ ซึ งรอยพระพุทธบำท ที ตั้งอยู่เหนือหำดทรำยในแม่น้่ำ 

ชื อนัมมทำนทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยำที บูชำรอยพระพุทธบำทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื อประโยชน์ 

และควำมสุข แก่ข้ำพเจ้ำท้ังหลำยสิ้นกำลนำนเทอญ ฯ 
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