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เรื่อง วันลอยกระทง

รายละเอียด

          วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถาเป็นปฏิทิน

จันทรคติลานนาจะตรงกับเดือนยี่ และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 น้ีเป็นชวงตน

ฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยูในชวงฤดูน้ําหลาก มีน้ําขึ้นเต็มฝ่ัง ทําใหเห็นสายน้ําอยางชัดเจน อีกทัง้วัน

ขึ้น 15 คํ่า เป็นวันที่พระจันทรเต็มดวง ทําใหสามารถเห็นแมน้ําที่มีแสงจันทรสองกระทบลงมา เป็นภาพที่ดู

งดงามเหมาะแกการชมเป็นอยางยิ่ง

          ประเพณีลอยกระทงนัน้ ไมมีหลกัฐานระบุแนชดัวาเริม่ตัง้แตเมื่อใด แตเชื่อวาประเพณีน้ีไดสบืตอกนัมายา

วนานตัง้แตสมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพอขุนรามคําแหง เรียกประเพณีลอยกระทงน้ีวา "พิธีจองเปรียญ" หรือ

"การลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กลาวถึงงานเผาเทียนเลนไฟวาเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ

ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทําใหเชื่อกันวางานดังกลาวนาจะเป็นงานลอยกระทงอยางแนนอน

          ในสมยักอนนัน้พธิีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม โดยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลที่

5 ไดทรงสันนิษฐานวา พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจา 3 องค คือ พระอิศวร พระนา
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รายณ และพระพรหม ตอมาไดนําพระพุทธศาสนาเขาไปเกี่ยวของ จึงใหมีการชักโคม เพื่อบูชาพระบรมสารีริก

ธาตุ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจา กอนที่นางนพมาศ หรือ ทาวศรีจุฬาลักษณ สนมเอกของ

พระรวงจะคิดคนประดิษฐกระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคม ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศที่วา

"ครัน้วันเพ็ญเดือน 12 ขาน อยไดกระทําโคมลอย คิดตกแตงใหงามประหลาดกวาโคมสนมกํานัลทัง้ปวงจึงเลือก

ผกาเกษรสีตาง ๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทรใหญประมาณเทากงระแทะ ลวนแตพรรณ

ดอกไมซอนสีสลับใหเป็นลวดลาย..."

          เมื่อสมเด็จพระรวงเจาไดเสด็จฯ ทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราช

หฤทัย จึงโปรดใหถือเป็นเยี่ยงอยาง และใหจัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยใหใชกระทงดอกบัว

แทนโคมลอย ดังพระราชดํารัสที่วา "ตัง้แตน้ีสืบไปเบื้องหน า โดยลําดับกษตัริยในสยามประเทศถึงกาลกําหนด

นักขัตฤกษวันเพ็ญเดือน 12 ใหทําโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานทีตราบเทา

กัลปาวสาน" พิธีลอยกระทงจึงเปลี่ยนรูปแบบตัง้แตนัน้เป็นตนมา

          ประเพณีลอยกระทงสืบตอกันเรื่อยมา จนถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3

พระบรมวงศานุวงศตลอดจนขุนนางนิยมประดิษฐกระทงใหญเพื่อประกวดประชันกัน ซึ่งตองใชแรงคนและเงิน

จํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นวาเป็นการสิน้เปลือง จึงโปรดใหยกเลิก

การประดิษฐกระทงใหญแขงขัน และโปรดใหพระบรมวงศานุวงศทําเรือลอยประทีปถวายองคละลําแทนกระทง

ใหญ และเรียกชื่อวา "เรือลอยประทีป" ตอมาในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ไดทรงฟ้ืนฟูพระราชพิธีน้ีขึ้นมาอีก

ครัง้ ปัจจุบันการลอยพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกระทําเป็นการสวนพระองคตามพระราช

อัธยาศัย

          สาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนัน้ เกิดจากความเชื่อหลาย ๆ ประการของแตละทองที่ ไดแก

1.เพื่อแสดงความสํานึกถึงบุญคุณของแมน้ําที่ใหเราไดอาศัยน้ํากิน น้ําใช ตลอดจนเป็นการขอขมาตอพระแมคงคา

ที่ไดทิง้สิ่งปฏิกูลตาง ๆ ลงไปในน้ํา อันเป็นสาเหตุใหแหลงน้ําไมสะอาด

2.เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที เมื่อคราวที่พระพุทธเจาเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ

และไดทรงประทับรอยพระบาทไวบนหาดทรายแมน้ํานัมมทานที ซึ่งเป็นแมน้ําสายหน่ึงอยูในแควนทักขิณ

าบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกวาแมน้ําเนรพุทท

3.เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข ความโศกเศรา โรคภัยไข

เจ็บ และสิ่งไมดีตาง ๆ ใหลอยตามแมน้ําไปกับกระทง คลายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ

4.เพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุต ที่ชาวไทยภาคเหนือใหความเคารพ ซึ่งบําเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยูในทองทะเล
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ลึกหรือสะดือทะเล โดยมีตํานานเลาวาพระอุปคุตเป็นพระมหาเถระรูปหน่ึงที่มีอิทธิฤทธิ ์มาก สามารถปราบพญา

มารได

5.เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไวมิใหสูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิด

ขึ้นทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ

6.เพื่อความบันเทิงเริงใจ เน่ืองจากการลอยกระทงเป็นการนัดพบปะสังสรรคกันในหมูผูไปรวมงาน

7.เพื่อสงเสริมงานฝีมือและความคิดสรางสรรค เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการประกวดกระทงแขง

กัน ทําใหผูเขารวมไดเกิดความคิดแปลกใหม และยังรักษาภูมิปัญญาพื้นบานไวอีกดวย

          ประเพณีในแตละทองถิ่น

ภาคเหนือ นิยมทําโคมลอย เรียกวา "ลอยโคม" หรือ "วาวลม" หรือ "วาวไฟ" ทําจากผาบาง ๆ แลวสุมควันขาง

ใตใหลอยขึ้นไปในอากาศอยางบัลลูนประเพณีของชาวเหนือน้ีเรียกวา ยี่เป็ง หมายถึงการทําบุญในวันเพ็ญเดือนยี่

(ซึ่งนับวันตามแบบลานนา ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองในแบบไทย) หรือโคมลอยบนน้ํารูปทรงตาง ๆ

          - จงัหวดัเชยีงใหม มีประเพณี"ยี่เป็ง"เชยีงใหม ในทกุ ๆ ปีจะมีการจดังานขึ้นอยางยิง่ใหญตระการตา และมี

การปลอยโคมลอยขึ้นเต็มทองฟ า

          - จังหวัดลําปาง มีประเพณ"ลองสะเปา"(สะเปาหมายถึงกระทง) ซึ่งจะมีการประกวดอยูสองวันดวยกัน

ไดแกวันแรก"สะเปาน้ํา"จัดขึ้นในแมน้ําวังและวันที่สองจะมี"สะเปาบก" ซึ่งการประกวดในที่น้ี จะมีตัง้แตระดับ

กลุมหมูบาน ตําบล อําเภอ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาตางๆ รวมไปถึงหนวยการของภาครัฐ แตละ

ขบวนจะมีการแสดงตางๆไมวาจะเป็นฟ อนรํา ดนตรีพื้นเมือง ความสวยงามของขบวน รวมไปถึงประกวดนางนพ

มาส ทัง้น้ี ชาวบานคนเมืองลําปาง คอนขางใหความสําคัญแกประเพณีลองสะเปา เน่ืองจากเป็นวันที่ทุกคนจะรวม

สนุกสนานครื้นเครง พบปะเพื่อนฝูงที่กลับมาจากการทํางานในตางจังหวัด และที่สําคัญเป็นเทศกาลกลางแจงที่จัด

ขึ้นทามกลางอากาศที่เย็นสบายในทุกๆปี

          - จังหวัดตาก จะลอยกระทงขนาดเล็กทยอยเรียงรายไปเป็นสาย เรียกวา "กระทงสาย"

          - จังหวัดสุโขทัย ขบวนแหโคมชักโคมแขวน การเลนพลุตะไล ไฟพะเนียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตมีการเรียกประเพณีลอยกระทงในภาคอีสานวา สิบสองเพ็ง หมายถึงวันเพ็ญ

เดือนสิบสองซึ่งจะมีเอกลักษณแตกตางกันออกไป เชน

          - จงัหวดัรอยเอด็ ถอืเป็นตวัแทนจดังานลอยกระทงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมชีื่องานประเพณีวา

" สมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป " ตามภาษาถิ่นมีความหมายถึงการขอขมาพระแมคงคาในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง

ความพิเศษของงานมีการแสดง แสงสีเสียง ตํานานเมืองรอยเอ็ด จัดใหมีการตกแตงบริเวณเกาะบึงพลาญชัย
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(สถานที่จัดงาน) ใหเป็นเกาะสวรรค ตกแตงสวยงาม ยิ่งใหญ มีขบวนกระทงอาเซียน มีการประกวดกระทง

ประทีปใหญ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดกระทงอนุรักษ

ธรรมชาติ การประกวดขบวนแหกระทงประทีป 12 หัวเมือง ตามตํานานเมืองรอยเอ็ด การประกวดรําวงสมมา

น้ําคืนเพ็งเส็งประทีป การประกวดธิดาสาเกตนคร และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

          - จังหวัดสกลนคร ในอดีตจะมีการลอยกระทงจากกาบกลวย ลักษณะคลายกับการทําปราสาทผึ้งโบราณ

เรียกงานน้ีวาเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล

ภาคกลาง มีการจัดประเพณีลอยกระทงขึ้นทัว่ทุกจังหวัด

          - กรุงเทพมหานคร จะมีงานภูเขาทอง เป็นรูปแบบงานวัด เฉลิมฉลองราว 7-10 วัน กอนงานลอยกระทง

และจบลงในชวงหลังวันลอยกระทง

          - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงกรุงเกาขึ้นอยางยิ่งใหญบริเวณอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีการจัดแสดงแสง สี เสียง อยางงดงามตระการตา

ภาคใต อยางที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ก็มีการจัดงานอยางยิ่งใหญ นอกจากนัน้ ในจังหวัดอื่น ๆ ก็จะจัด

งานวันลอยกระทงดวยเชนกัน นอกจากน้ีในแตละทองถิ่นยังอาจมีประเพณีลอยกระทงที่แตกตางกันไป และ

สืบทอดตอกันเรื่อยมา

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2022-11-08

https://arit.kpru.ac.th/page_id/613/TH
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