
ความเป็นมาประเพณีวันลอยกระทง 
 

ประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทง 
 

 ลอยกระทง  (Loy Krathong Day)  เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ  
งานลอยกระทงเร่ิมท าตั้งแต ่กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซ่ึงเป็นฤดูน้ าหลาก น้ าจะเต็มสองฝั่งแม่น้ า  
ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ท าให้แม่น้ าใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลา
กลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง 
 
    เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ 
เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ  พระอิศวร  พระนารายณ์  และพระพรหม  คร้ันคนไทยรับนับถือพระพุทธ 
ศาสนา ก็ท าพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส ์ลอยโคมบูชาพระ
พุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ านัมมทานท ีประเทศอินเดีย 
 
    การลอยกระทง ตามสายน้ าน้ีนางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดท ากระทง
รูปดอกบัว และรูปต่าง ๆถวาย   พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ าไหล  ในหนังสือ   ต ารับท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า "แต่น่ีสืบไปเบื้องหน้า โดยล าดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลก าหนดนักขัตฤกษ์
วันเพ็ญเดือน 12 ให้ท าโคมลอย   เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที   ตราบเท่ากัล- 
ปาวสาน"  
 
    คร้ันถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการท ากระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ ์กล่าวไว้ว่า 
 
    "คร้ันมาถึงเดือน 12 ข้ึน 14 ค่ า 15 ค่ า แรมค่ าหน่ึงพิธีจองเปรียงน้ัน เดิมได้โปรดให้ขอแรง 
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีก าลังพาหนะมาท ากระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็น
ถังบ้าง   ท าเป็นแพหยวกบ้าง  กว้าง 8  ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง  กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ท า
ประกวดประขันกันต่าง ๆ ท าอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และท าเป็นกระจาดชั้นๆบ้าง  วิจิตรไปด้วย
เคร่ืองสด คนท าก็นับร้อย  คิดในการลงทุนท ากระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง 
ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง" 
 
     ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง   มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด    ถือเป็นงานประจ าปีที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ ่กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวด
ธิดางามประจ ากระทงด้วย  
 
      ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมท ากัน ชาวบ้านจะน ากระดาษ 
มาท าเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะท าให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลากลางคืน 
ก็จะใช้คบจุด ที่ปากโคม ให้ควันพุ่งเข้าในโคม ท าให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็นแสง
ไฟโคม บนท้องฟ้า พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว 
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คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทง  
 
คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายต านาน ดังน้ี  
          1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา 
          2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์   คือบูชาพระนารายณ์ซ่ึงบรรทมสินธุ์อยู่
ในมหาสมุทร 
          3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อคร้ังเสด็จไปจ าพรรษา
อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส ์เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา 
          4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท  ของพระพุทธเจ้า  ที่หาดทรายริมแม่น้ านัมมทานท ี เมื่อ
คราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ 
          5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 
          6. การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก 
          7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซ่ึงบ าเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือ
สะดือทะเล  
 
ประวัติการลอยกระทงในเมืองไทย 
  
          การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแต่คร้ังสโุขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีป หรือลอยโคม 
เป็นงานนักขัตฤกษ์ร่ืนเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วง 
ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพ
มาศ   กระท าเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ านัมมทานท ี   ซ่ึงเป็นแม่น้ าสายหนึ่งอยู่ในแคว้น
ทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้้าเนรพุททา 
 
การลอยกระทงในปัจจุบัน  
 
          การลอยกระทงในปัจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควร เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็ม
ดวงในเดือน 12  ชาวบ้านจะจัดเตรียมท ากระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ  เช่น  หยวกกล้วย    และ
ดอกบัว   น ามาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม  ปักธูปเทียนและดอกไม้เคร่ืองสักการบูชา ก่อนท าการลอยใน
แม่น้ าก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวัง   พร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคาตามคุ้มวัด หรือสถานที่จัดงานหลายแห่ง 
มีการประกวดกระทง  ประกวดนางนพมาศ  และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน น อกจากน้ันยังมีการจุด
ดอกไม้ไฟ พล ุตะไล ซ่ึงในการเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ วัสดุที่น ามาใช้กระทง ควรเป็นของที่สามารถ
ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาต ิ 
 
เหตุผลของการลอยกระทง  
 
สรุปเหตุผลของการลอยกระทงในประเทศไทยดังน้ี  
          1. เพื่อขอขมาแม่คงคา  เพราะได้อาศัยน าท่านกินและใช ้ และอีกประการหน่ึงมนุษย์มักจะทิ้งและ
ถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในน าด้วย  
          2. เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานท ีซ่ึงประพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทประดิาฐานไว้
บนหาดทรายที่แม่น้ านัมมทานท ีในประเทศอินเดีย  
          3. เพื่อลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ด ีคล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์  
          4. เพื่อบูชาพระอุปคุต  ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพแกพระอุปคุตอย่างสูง ซ่ึงตามต านานเล่า
ว่าเป็นพระมหาเถระรูปหน่ึงที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได ้การลอยกระทงไม่มีพิธีรีตอง 
เพียงแต่ขอให้มีกระทงจะท าด้วยอะไรก็ได้ เช่น ใบตอง การกล้วย กาบพลับพลึง เปลือกมะพร้าว กระดาษ 
จุดธูปเทียนปักที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนา เสร็จแล้วจึงลอยไปที่แม่น าล าคลอง 
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           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดเทศกาล "สีสันแห่งสายน้้า มหกรรมลอย
กระทง" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ าตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน นอกจากจะมีกิจกรรมเด่น ในหลาย
พื้นที่  เช่น   งานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร,   ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ    จังหวัดสุโขทัย, 
ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม,่ ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงฯ จังหวัดตาก และประเพณี 
ลอยกระทงตามประทีป   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นอกจากน้ีแล้วยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์งาน
ประเพณีลอยกระทงให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวในระดับนานาชาต ิ(World Events)  เพื่อสร้างแรงจูง  
ใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอดเดือนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 ๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์   และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟ ู
ประเพณี อันดีงามของไทย(โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่น) ไว้สืบทอดต่อไป  
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้งานประเพณีลอยกระทง   เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว  โดยสามารถน า 
เสนอในรายการน าเที่ยวเป็นประจ าทุกปี ในอนาคตอย่างย่ังยืน  
 ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและรายได ้พร้อมทั้งขยายวันพักของนักท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศ 
 ๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย  และชาวต่าง 
ประเทศในชว่งเทศกาลประเพณีลอยกระทง และการท่องเที่ยวทางน้ าตลอดเดือนพฤศจิกายน  
 
 
ประวัติเพลงร้าวงลอยกระทง 
 
 ถูกแต่งข้ึนในงานลอยกระทงปี 2498 ที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยครูเอื้อ  
สุนทรสนามใช้เวลาแต่งเพลงร่วมกับครูแก้ว (แก้ว อัจฉริยะกุล) ประมาณ  
30 นาท ีและใช้เป็นเพลงประจ าเทศกาลลอยกระทงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 เน้ือเพลง ร้าวงลอยกระทง 

 
วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้้านองเต็มตล่ิง   

เราท้ังหลายชายหญิง  

สนุกกันจริง วันลอยกระทง  

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง  
ลอยกระทงกันแล้ว  

ขอเชิญน้องแก้วออกมาร้าวง 

ร้าวงวันลอยกระทง ร้าวงวันลอยกระทง   

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ 

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้้านองเต็มตล่ิง   

เราท้ังหลายชายหญิง  
สนุกกันจริง วันลอยกระทง  

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง  

ลอยกระทงกันแล้ว  

ขอเชิญน้องแก้วออกมาร้าวง 

ร้าวงวันลอยกระทง ร้าวงวันลอยกระทง   
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ 

 

Loykrathong lyrics 

November full moon shines, 
Loi Krathong, Loi Krathong, 

and the water's high  
in the river and local klong,  

 
Loi Loi Krathong,  

Loi Loi Krathong, 
Loi Krathong is here and everybody's full of 

cheer,  

 
We're together at the klong, 

We're together at the klong,  
 

Each one with this krathong, 

As we push away we pray, 
We can see a better day. 
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