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“เร่ือง  ลอยกระทงแมพระคงคา ขอขมาธรรมชาติ” 
 

 ปจจุบันแมประเพณีตางๆ  จะยังคงดํารงอยูในหลายทองถิ่น  
แตคนจํานวนไมนอย โดยเฉพาะคนรุนใหม ๆ มักจะไมคอยรูวามูลเหตุใด
จึงมีประเพณีนั้น  ๆเกิดขึ้น เชนเดียวกับ “ลอยกระทง” อันเปนอีกประเพณีหนึ่ง
คลายสงกรานตซึ่งเปนนักขัตฤกษ (งานรื่นเริงตามฤดูกาล) ท่ีผูคนทั่วประเทศ
ทุกจังหวัดจัดกันเปนประจําทุกปเมื่อถึงวันเพ็ญ เดือน 12  ดวยรูปแบบ 
ท่ีเกือบคลายคลึงกัน  จะตางกันบางก็คงเปนเพียงวัสดุและรูปแบบกระทง
ท่ีนําไปลอยเทานั้น 
 ลอยกระทง  เปนพิธีกรรมรวมกันของผูคนในชุมชนทั้งสุวรรณภูมิ หรือ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีมาแตยุคดึกดําบรรพ เพื่อขอขมาตอธรรมชาติ 
อันมีดินและน้ําที่หลอเล้ียง  ตลอดจนพืชและสัตวที่เกื้อกูลใหพืชพันธุธัญญาหาร
อุดมสมบูรณ   มนุษยจึงมีชีวิตเจริญเติบโตขึ้นได  แตไมมีหลักฐานยืนยันแนนอนวา
ลอยกระทงเริ่มมีมาแตเมื่อไร แตพิธีกรรมเกี่ยวกับ “ผี”  ผูมีอํานาจเหนือธรรมชาติ 
มีอยูกับผูคนในชุมชนสุวรรณภูมิไมนอยกวา 3,000 ปมาแลว ตั้งแตกอนรับศาสนา
พุทธ - พราหมณจากอินเดีย 
 ผีสําคัญยุคแรกๆ  คือ  ผีน้ําและผีดิน  ซ่ึงตอมาเรียกชื่อดวยคํายกยองวา  
“แมพระคงคา”  กับ “แมพระธรณี”  มีคําพื้นเมืองนําหนาวา “แม” หมายถึงผูเปนใหญ  
 คนในสุวรรณภูมิรูวาที่มีชีวิตอยูไดก็เพราะ น้ํา และ ดิน เปนสําคัญ  
และ น้ํา เปนสิ่งสําคัญที่สุด  เพราะเปนบอเกิดของสิ่งมีชีวิต  ดังนั้น เมื่อคนเรา 
มีชีวิตอยูรอดไดปหนึ่ง  จึงทําพิธีขอขมาที่ไดลวงลํ้าก้ําเกิน โดยรูเทาไมถึงการณ 
เชน เหยียบย่ํา ถายของเสียลงในแมน้ํา หรือทําสิ่งอื่นใดที่ไมเหมาะสมเสียคร้ังหนึ่ง
ขณะเดียวกันก็ทําพิธีบูชาพระคุณไปพรอมกัน  ดวยการใชวัสดุที่ลอยน้ําได 
ใสเครื่องเซนไหวใหลอยไปกับน้ํา อาทิ ตนกลวย กระบอกไมไผ กะลามะพราว 
เปนตน 
 
 
 
 
  
  

 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 ชวงเวลาเหมาะสมที่คนเรารูจากประสบการณธรรมชาติ 
คือ ส้ินปนักษัตรเกา   ขึ้นปนักษัตรใหม   ตามจันทรคติที่มีดวงจันทร
เปนศูนยกลาง  เพราะเปนสิ่งมีอํานาจทําใหเกิดน้ําขึ้น - น้ําลง   ซ่ึง 
“วันสิ้นปนักษัตรเกา”   คือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา กลางเดือนสิบสอง  
เพราะเปนชวงที่น้ํ าขึ้นสูงสุด   และเมื่อพนไปจากนี้ก็ เ ร่ิมขึ้น  
“ปนักษัตรใหม”  เรียก เดือนอาย  แปลวา เดือนที่หนึ่ง  ตามคํา
โบราณ นับ หนึ่ง สอง สาม ฯลฯ วา  อาย  ยี่  สาม  เปนตน  เมื่อเทียบ
ชวงเวลากับปฏิทินตามสุริยคติที่มีดวงอาทิตยเปนศูนยกลางจะอยู
ระหวางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกป  

 ชวงเวลาตอเนื่องกันนี้เองที่ทําใหชุมชนโบราณมีพิธีกรรมเกี่ยวกับน้ําหลายอยาง  เพื่อวิงวอนขอ “แม” ของน้ํา อยาให
นองหลากมากลน  จนทวมขาวที่กําลังออกรวงเต็มที่  มิฉะนั้นขาวจะจมน้ําตายหมด อดกินไปทั้งป  ดังมีกลอนเพลงเกาๆ วา 
“เดือนสิบเอ็ดน้ํานอง  เดือนสิบสองน้ําทรง  เดือนอายเดือนยี่  น้ําก็รี่ไหลลง”  ทําใหมีประเพณีแขงเรือเสี่ยงทายและ 
ขับรองขับไลใหน้ําลงเร็ว ๆ อยาใหทวมขาว 

 หลังจากรับศาสนาพุทธ - พราหมณจากอินเดียเมื่อราว 2,000 ปมาแลว ราชสํานักโบราณในสุวรรณภูมิก็ไดปรับ
พิธีกรรม “ผี” เพื่อขอขมาน้ําและดินใหเขากับศาสนาที่รับเขามาใหม  ทําใหความหมายเดิมเปลี่ยนไป  กลายเปนการลอยกระทง
เพื่อบูชาพระพุทธเจาและเทวดา   ซ่ึงในสวนนี้มีพยานหลักฐานเกาสุด  คือ รูปสลักพิธีกรรมทางน้ําคลายลอยกระทงที่ปราสาทหิน
บายนในนครธม   ทําขึ้นราวหลัง พ.ศ. 1700  แตสําหรับชุมชนชาวบานทั่วไปก็ยังเขาใจเหมือนเดิม คือ ขอขมาแมพระคงคาและ
แมพระธรณี    ดังมีหลักฐานปรากฏอยูในเอกสารของลาลูแบรชาวฝร่ังเศส   ที่บันทึกพิธีชาวบานในกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จ 
พระนารายณมหาราชเอาไวหลายตอน  เชน  “ประชาชนพลเมืองจะแสดงความขอบคุณแมคงคาดวยการตามประทีปโคมไฟ 
ขนาดใหญ (ในแมน้ํา) อยูหลายคืน...เราจะไดเห็นท้ังลําแมน้ําเต็มไปดวยดวงประทีปลอยน้ํา......” เปนตน 

 สําหรับราชสํานักกรุงศรีอยุธยา ที่อยูบริเวณที่ราบลุมน้ํา และมีน้ําทวมนานหลายเดือนก็เปนศูนยกลางสําคัญที่จะ
สรางสรรคประเพณีเกี่ยวกับน้ําขึ้นมาใหเปน  “ประเพณีหลวง” ของราชอาณาจักร  ดังมีหลักฐานการตราเปนกฎมนเทียรบาลวา
พระเจาแผนดินตองเสด็จฯ ไปประกอบพิธีกรรมทางน้ํา  เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งทางกสิกรรมของราษฎร และยังมีกระบวนเรือ
พยุหยาตราชลมารคเพื่อประกอบพระราชพิธีโดยเฉพาะ   นอกจากนี้ยังมีเอกสารบันทึกอยางเปนทางการอยูในตําราพระราชพิธี 
กับวรรณคดีโบราณ  เชน โคลงทวาทศมาสที่มีการกลาวถึงประเพณี  “ไลชล”  หรือ  “ไลน้ํา”  เพื่อวิงวอนใหน้ําลดเร็ว ๆ เปนตน  
ซ่ึงประเพณีหลวงอยางนี้  ไมมีหลักฐานใด ๆ ปรากฏวามีอยูในเมืองที่อยูเหนือกรุงศรีอยุธยาขึ้นไป  เชน สุโขทัย  ที่ตั้งอยูบนที่ดอน
น้ําทวมไมถึง   จึงไมมีหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค    สวนตระพังหรือสระน้ําในสุโขทัยก็มีไวเพื่อกักเก็บน้ํา
เพื่อใชในการบริโภคอุปโภคของวัดและวังที่อยูในเมือง  และมิไดมีไวเพื่อกิจกรรมสาธารณะอยางเชน  ลอยกระทง ฯลฯ 
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 ในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร   เปนชวงที่บานเมืองมั่นคง  การศึกสงครามลดลงเกือบหมด  การคา 
ก็มั่งคั่งขึ้น โดยเฉพาะกับจีน  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  จึงโปรดใหฟนฟูประเพณีพิธีกรรมสําคัญเพื่อความอุดมสมบูรณ
ของราชอาณาจักร  และดวยความจําเปนในดานอื่นๆ  อีก   จึงไดทรงพระราชนิพนธหนังสือ  ตําราทาวศรีจุฬาลักษณ  หรือ  
นางนพมาศ  ขึ้นมา  โดยสมมุติใหฉากของเรื่องเกิดขึ้นในยุคพระรวงเจากรุงสุโขทัย  ซ่ึงตําราดังกลาวไดพูดถึงนางนพมาศวา 
เปนพระสนมเอกของพระรวง   ที่ไดคิดประดิษฐกระทงใบตองเปนรูปดอกบัวกมุทขึ้น   ดวยเห็นวาเปนดอกบัวพิเศษที่บาน 
ในเวลากลางคืนเพียงปละคร้ัง  สมควรทําเปนกระทงแตงประทีป  ลอยไปถวายสักการะรอยพระพุทธบาท  ซ่ึงเมื่อพระรวงเจา 
ไดทอดพระเนตรเห็นก็รับสั่งถามถึงความหมาย   นางก็ไดทูลอธิบายจนเปนที่พอพระราชหฤทัย  พระองคจึงมีพระราชดํารัสวา 
“แตนี้สืบไปเบื้องหนาโดยลําดับ กษัตริยในสยามประเทศถึงกาลกําหนดนักขัตฤกษ วันเพ็ญเดือน 12 ใหทําโคมลอย
เปนรูปดอกบัว อุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนัมมทานที ตราบเทากัลปาวสาน”   

 

 ดวยเหตุนี้จึงเกิดกระทง  ทําดวยใบตองแทนวัสดุ อ่ืนๆ แลวนิยมใชลอยกระทงมาแตคราวนั้นตราบจนทุกวันนี้  ซ่ึงตํารา
ทาวศรีจุฬาลักษณ  หรือนางนพมาศนี้  กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเชื่อวาเปนพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
เนื่องจากสํานวนโวหารมีลักษณะรวมกับวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร   เพราะมีขอความหลายตอนที่แสดงใหเห็นวา 
แตงสมัยกรุงสุโขทัยไมได เชน การอางถึงอเมริกันปนใหญ เปนตน ดังนั้น นางนพมาศ จึงเปนเพียง  “นางในวรรณคดี”  มิได 
มีตัวตนอยูจริง 

 นอกจากนี้  ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและเอกสารรวมสมัย  ก็ไมมีปรากฏชื่อ “ลอยกระทง” แมแตในศิลาจารึกของ 
พอขุนรามคําแหงก็มีแตช่ือ  “เผาเทียน เลนไฟ”  ที่มีความหมายอยางกวางๆ วา  การทําบุญไหวพระ โดยไมมคีาํวา  “ลอยกระทง” 
อยูในศิลาจารึกนี้เลย  สวนเอกสารและวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยแรกๆ  ก็มีแตช่ือ ชักโคม  ลอยโคม  แขวนโคม  และลดชุด
ลอยโคมลงน้ํา  ในพิธีพราหมณของราชสํานักเทานั้น  และแมแตในสมัยกรุงธนบุรีก็ไมมีช่ือนี้  จนถึงยุคตนกรุงรัตนโกสินทร 
จึงมีปรากฏชัดเจนในพระราชพงศาวดารแผนดินรัชกาลที่ 3  ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ  และเรื่องนางนพมาศพระราชนิพนธ
รัชกาลที่ 3  ซ่ึงก็หมายความวา  คําวา  “ลอยกระทง”  เพิ่งปรากฏในตนกรุงรัตนโกสินทรนี้เอง 

 อยางไรก็ดี  ไมวาประเพณีลอยกระทงจะเกิดขึ้นและมีพัฒนาการมาอยางไรก็ตาม   แตความหมายที่มีคุณคามหาศาล 
ตอสังคมปจจุบันอันควรเผยแพรใหเปนที่ทราบกันอยางกวางขวางก็คือ  “ลอยกระทงแมพระคงคา  ขอขมาธรรมชาติ  
อันมีดินและน้ําที่หลอเลี้ยงเกื้อกูลความมีชีวิตใหมวลมนุษยตลอดจนพืชและสัตว”  ซ่ึงก็คือ  การสํานึก 
และรูคุณตอแมพระคงคานั่นเอง   การระลึกถึงพระคุณของธรรมชาตินี้เองจะชวยใหเราเคารพและไมทํารายธรรมชาติ  จนสงผลให
ธรรมชาติยอนกลับมาลงโทษมนุษย  ดังเชนที่เห็นในปจจุบัน. 
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  คติท่ีมาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยูหลายตํานาน ดังนี้ 
  1.  การลอยกระทง  เพื่อขอขมาแกพระแมคงคา 
  2.  การลอยกระทง  เพื่อบูชาพระผูเปนเจาตามคติพราหมณ  คือ บูชาพระนารายณซ่ึงบรรทมสินธุอยูในมหาสมุทร 
  3.   การลอยกระทง  เพื่อตอนรับพระพุทธเจาในวันเสด็จกลับจากเทวโลก  เม่ือคร้ังเสด็จไปจําพรรษาอยูบนสวรรค  
   ชั้นดาวดึงส  เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา 
  4.  การลอยกระทง  เพื่อบูชาพระพุทธบาทของพระพุทธเจาท่ีหาดทรายริมแมน้ํานัมมทานที  เม่ือคราวเสด็จไป - 
   แสดงธรรมโปรดนาคในพิภพ 
  5.  การลอยกระทง  เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค  ซ่ึงเปนท่ีบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา 
  6.  การลอยกระทง  เพื่อบูชาทาวพกาพรหมบนสวรรคชั้นพรหมโลก 
  7.  การลอยกระทง  เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ  ซ่ึงบําเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยูในทองทะเลลึกหรือสะดือทะเล 

  คุณคาและความสําคัญ   
  ประเพณีลอยกระทงของไทยนั้น  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 12 ของทุกป   เปนประเพณีที่สําคัญอยางหนึ่งของไทย
ซ่ึงมีการปฏิบัติตามความเชื่อของแตละทองถ่ิน  เชน  เพื่อใหความเคารพบูชาและขอบคุณน้ําที่อํานวยประโยชนตางๆ ตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย  รวมท้ังเปนการขอขมาน้ําที่มนุษยไดใชประโยชนหรือทําความเสียหายแกน้ํา  เชน ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ําหรือ
ลอยเพื่อสะเดาะเคราะห   ซ่ึงประเพณีลอยกระทงกอใหเกิดคุณคาและความสําคัญ  ดังนี้ 
  1.  คุณคาตอครอบครัว  ทําใหสมาชิกในครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกัน  เชน  การประดิษฐกระทงไปลอย 
   เพื่อแสดงความสํานึกในบุญคุณของน้ําที่ใหคุณประโยชนแกเรา  
  2.  คุณคาตอชุมชน   ทําใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 
  3.  คุณคาตอสังคม  ทําใหมีความเอื้ออาทรตอกันและกัน  และเอื้ออาทรตอส่ิงแวดลอมดวยการชวยกันรักษา 
   ความสะอาดแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําตาง ๆ  
  4.  คุณคาตอศาสนา  เปนการชวยกันรักษาและทํานุบํารุงศาสนา  และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแตโบราณ 

  กิจกรรมที่ควรอนุรักษฟนฟูและสงเสริม  
  ประเพณีลอยกระทงมีกิจกรรมที่ควรอนุรักษฟนฟู  และสงเสริมใหมีการถือปฏิบัติ  และสืบทอดตอไป  ไดแก  
  1.  การทําความสะอาดแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําตาง ๆ  ท้ังกอนและหลังงานลอยกระทง  เชน ขุดลอกคูคลอง 
   เก็บขยะ  หรือส่ิงปฏิกูลในแหลงน้ํา   จากนั้นก็นํากระทงไปลอยในแมน้ําลําคลอง  และทําพิธีระลึกบูชาคุณคาของน้ํา 
   โดยการตั้งคําปฏิญาณที่จะรักษาแหลงน้ําตลอดไป  
  2.  การทําบุญใหทาน  ฟงเทศน  และถือศีลปฏิบัติธรรมตามประเพณีของแตละทองถ่ิน  
  3.  การรณรงคประดิษฐกระทงโดยใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายไดงายหรือเปนวัสดุที่ใชเปนอาหารสําหรับสัตวน้ํา 
  4.  การจัดขบวนแหกระทง  
  5.  การจัดกิจกรรมประกวดกระทง  โคมลอย  สําหรับการประกวดนางนพมาศ  ไมควรใหความสําคัญมากเกินไปนัก 
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เรียบเรียงขอมูลจาก 
http://lib.vit.src.ku.ac.th/sara/tip45.asp 

http://kmc.phrae1.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=339 
http://www.banfun.com/culture/loykrathong.html 

http://www.banfun.com/culture/loykrathong2.html 
http://www.somdiary.com/mcontents/marticle.php?headtitle=mcontents&id=33468&Ntype=2By:: 

 http://www.ngs-design.com/prapayneethai/ 
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...รวมสรางสรรคความรูบนเวบ็โดย... 
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  6.  การปลอยโคมลอย  ตามประเพณีของแตละทองถ่ิน  
  7. การจุดดอกไมไฟ   ควรจุดอยางระมัดระวังในเวลาและบริเวณที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการเทานั้น  
  8. การละเลนรื่นเริง  ตามความเหมาะสมตามประเพณีทองถ่ินนั้น ๆ  
  9. การรณรงคไมปลอยน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ลงในแหลงน้ํา  
  10. ระลึก  ปฏิญาณตนในการรักษน้ํา  

    บทสงทาย 
  ประเพณีการลอยกระทง  นาจะเปนคติของชนชาติท่ีประกอบกสิกรรม   ซ่ึงตองมีน้ําเปนปจจัยสําคัญ  เม่ือพืชพันธุ
ธัญญาหารเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ   จึงมีการลอยกระทงไปตามกระแสน้ํา   เพื่อขอบคุณพระแมคงคาหรือเทพเจาแหงน้ํา  
อีกท้ังเปนการแสดงความคารวะ  ขออภัยท่ีไดลงอาบ  หรือปลอยสิ่งปฏิกูลลงน้ํา   ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม  รวมท้ังเปนการ
บูชาเทพเจาตลอดจนรอยพระพุทธบาท  พระเจดียจุฬามณี ฯลฯ  ตามคติความเชื่อ 
  หลังจากทําพิธีลอยกระทงแลว ก็จัดใหมีการละเลนรื่นเริงสนุกสนาน  เชน  การละเลนพื้นเมือง  การเลนเพลงเรือ 
รําวง ฯลฯ   อันเปนธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตคร้ังโบราณ 

 


