
ประวัติความเปนมาของเทศกาลวนัลอยกระทง

          คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยูหลายตํานาน ดังนี้ 
1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแกพระแมคงคา 
2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผูเปนเจาตามคติพราหมณ คือบูชาพระนารายณซึ่งบรรทม            
 สินธุอยูในมหาสมุทร 
3. การลอยกระทง เพื่อตอนรับพระพุทธเจา ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไป
 จําพรรษาอยูบนสวรรคชั้นดาวดึงส เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา 
4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจา ที่หาดทรายริมแมน้ํานัมมทาน
 ท ีเมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ 
5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค ซึง่เปนที่บรรจุพระเกศาของ
 พระพุทธเจา 
6. การลอยกระทง เพื่อบูชาทาวพกาพรหม บนสวรรคชั้นพรหมโลก 
7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบําเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยูในทอง
 ทะเลลึกหรอืสะดือทะเล   

 

  

ประวัติการลอยกระทงในประเทศไทย

          การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแตครั้งสุโขทัย เรียกวา การลอยพระประทีป 
หรือ ลอยโคม เปนงานนักขัตฤกษรื่นเริงของประชาชนทั่วไป ตอมานางนพมาศหรือทาวศรี
จุฬาลักษณสนมเอกของพระรวง ไดคิดประดิษฐดัดแปลงเปนรูปกระทงดอกบัวแทนการ
ลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศ กระทําเพื่อเปนการสักการะรอย
พระพุทธบาทที่แมน้ํานัมมทานที ซึ่งเปนแมน้ําสายหนึ่งอยูในแควนทักขิณาบถของประเทศ
อินเดีย ปจจุบันเรียกวา แมน้ําเนรพุททา 
  



 

การลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท

          รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา ที่ไปปรากฏอยูริมฝงแมน้ํานัมมทานที มีความ
เปนมาเกี่ยวของกับพุทธประวัติ คือ ครั้งหนึ่งพญานาคทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ใหเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ เมื่อพระองคจะเสด็จกลับ พญานาคทูลขอ
อนุสาวรียไวกราบไหวบูชา พระพุทธองคจึงทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไวที่หาด
ทราย ริมฝงแมน้ํานัมมทานที เพื่อใหบรรดานาคทั้งหลายไดสักการะ บูชา 
การลอยกระทงที่มีความเปนมาเกี่ยวของกับพุทธประวัติ ยังมีอีก 2 เรื่อง คือ 
 1. การลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค และ 
 2. การลอยกระทงเพื่อตอนรับพระพุทธองคในวันที่เสด็จกลับจากเทวโลก 
   

ตํานานการลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณี

           เมื่อครั้งที่เจาชายสิทธัตถะ เสด็จออกจากพระนครกบิลพสัดุในเวลากลางคืนดวย
มากัณฐกะ พรอมนายฉันทะมหาดเล็กผูตามเสด็จ ครั้นรุงอรุณก็ถึงฝงแมน้ําอโนมานที 
เจาชายทรงขับมากัณฐกะกระโจนขามแมน้ําไปโดยสวัสดี 
เมื่อทรงทราบวาพนเขตกรุงกบิลพัสดุแลว เจาชายสิทธัตถะจึงเสด็จลงประทับเหนือหาด
ทรายขาวสะอาด ตรัสใหนายฉันทะนําเครื่องประดับและมากัณฐกะกลับพระนคร ทรงตั้ง
พระทัยปรารภจะบรรพชา โดยเปลงวาจา "สาธุ โข ปพฺพชฺชา" แลว จึงทรงจับพระเมาลี
ดวยพระหัตถซาย พระหัตถขวาทรงพระขรรคตัดพระเมาลี แลวโยนขึ้นไปบนอากาศ พระ
อินทรไดนําผอบทองมารองรับพระเมาลีไว และนําไปบรรจุยังพระจุฬามณีเจดียสถานในเท
วโลก 
พระจุฬามณีตามปกติมีเทวดาเหาะมาบูชาเปนประจําแมพระศรีอริยเมตไตรยเทวโพธิสัตว
ซึ่งในอนาคต จะมาจุติบนโลกและตรัสรูเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งก็ยังเสด็จมาไหว 
การลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณี จึงถือเปนการไหวบูชาพระศรีอริยไตรยดวย 
  

 

 



 

ตํานานการลอยกระทงเพื่อตอนรับพระพุทธเจาเสด็จกลบัจากเทวโลก

           เมื่อเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนไดบรรลุธรรมเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
แลว หลังจากเผยพระธรรมคําสั่งสอนแกสาธุชนโดยทั่วไปไดระยะหนึ่ง จึงเสด็จไปจํา
พรรษาอยูบนสวรรคชั้นดาวดึงส เพื่อทรงเทศนาธรรมโปรดพระพุทธมารดา ครั้งจําพรรษา
จนครบ 3 เดือน พระองคจึงเสด็จกลับลงสูโลกมนุษย เมื่อทาวสักกเทวราชทราบพุทธ
ประสงค จึงเนรมิตบันไดทิพยขึ้น อันมี บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแกว ทอดลงสู
ประตูเมืองสังกัสสนคร บนัไดแกวนั้นเปนที่ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลง บันไดทองเปน
ที่สําหรับเทพยดาทั้งหลายตามสงเสด็จ บันไดเงินสําหรับพรหมทั้งหลายสงเสด็จ 
ในการเสด็จลงสูโลกมนุษยครั้งนี้ เหลาทวยเทพและประชาชนทั้งหลาย ไดพรอมใจกันทํา 
การสักการบูชาดวยทิพยบุปผามาลัย การลอยกระทงตามคตินี้ จึงเปนการรับเสด็จพระ
สัมมาสัมพทุธเจาจากดาวดึงสพิภพ (เปนตํานานเดียวกับประเพณีการตักบาตรเทโวรับเสด็จ
พระพุทธองคลงจากดาวดึงส) 

การลอยกระทงเพื่อบูชาพระนารายณบรรทมสินธุ

          ยังมีพิธีการลอยกระทงตามคติพราหมณอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งกระทําเพื่อบูชาพระผูเปน
เจา คือ พระนารายณที่บรรทมสินธุอยูในมหาสมุทร นิยมทํากันในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 
หรือ วันขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 เปน 2 ระยะ จะทําในกําหนดใดก็ได 
  

 

 

 

 

 

 



 
ตํานานการลอยกระทงเพื่อบูชาทาวพกาพรหม

          นิทานตนเหตุเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งที่นาสนใจ เปนนิทานชาวบาน กลาวถึงเมื่อครั้ง
ดึกดําบรรพ มีกาเผือกสองตัวผัวเมียทํารังอยูบนตนไมในปาหิมพานตใกลฝงแมน้ํา วันหนึ่ง
กาตัวผูออกไปกากินแลวหลงทางกลับรังไมได ปลอยใหนางกาตัวเมียซึ่งกกไขอยู 5 ฟอง
รอดวยความกระวนกระวายใจ จนมีพายุใหญพัดรังกระจัดกระจาย ฟองไขตกลงน้ํา แมกา
ถูกลมพัดไปทางหนึ่ง  
          เมื่อแมกายอนกลับมามีรังไมพบฟองไข จึงรองไหจนขาดใจตาย ไปเกิดเปนทาว
พกาพรหมอยูในพรหมโลก ฟองไขทั้ง 5 นั้นลอยน้ําไปในสถานที่ตางๆ บรรดาแมไก แม
นาค แมเตา แมโคและแมราชสีห มาพบเขา จึงนําไปรักษาไวตัวละ 1 ฟอง ครั้งถึงกําหนด
ฟกกลับกลายเปนมนุษยทั้งหมดไมมีฟองไหนเกิดมาเปนลูกกาตามชาติกําเนิดเลย กุมารทั้ง 
5 ตางเห็นโทษภัยในการเปนฆราวาสและเห็นอานิสงสในการบรรพชา จึงลามารดาเลี้ยงไป
บวชเปนฤาษีทั้ง 5 ไดมีโอกาสพบปะกันและถามถึงนามวงศและมารดาของกันและกัน จึง
ทราบวาเปนพี่นองกัน ฤาษีทั้ง 5 มีนามดังนี้ 
          คนแรก ชื่อ กกุสันโธ (วงศไก) 
          คนที่สอง ชื่อ โกนาคมโน (วงศนาค) 
          คนที่สาม ชื่อ กัสสโป (วงศเตา) 
          คนที่สี่ ชื่อ โคตโม (วงศโค) 
          คนที่หา ชื่อ เมตเตยโย (วงศราชสีห) 
          ตางตั้งจิตอธิษฐาน วาถาตอไปจะไดไปเกิดเปนพระพุทธเจา ขอใหรอนไปถึง
มารดา ดวยแรงอธิษฐาน ทาวพกาพรหมจึงเสด็จมาจากเทวโลก จําแลงองคเปนกาเผือก 
แลวเลาเรื่องราวแตทนหลังใหฟง พรอมบอกวาถาคิดถึงมารดา เมื่อถึงเพ็ญเดือน 11 เดือน 
12 ใหเอาดายดิบผูกไมตีนกา ปกธูปเทียนบูชาลอยกระทงในแมน้ํา ทําอยางนี้เรียกวาคิดถึง
มารดา แลวทาวพกาพรหมก็ลากลบัไป 



          ต้ังแตนั้นมา จึงมีการลอยกระทงเพื่อบูชาทาวพกาพรหม แลวเพื่อบูชารอยพระ
บาท ซึ่งประดิษฐานอยูริมฝงแมน้ํานัมมทานที สวนฤาษีทั้ง 5 ตอมาไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจา ดังนี้ 
          ฤาษีองคแรก กกุสันโธ ไดแก พระพุทธเจาทรงพระนามวา พระกกุสันโธ 
          ฤาษีองคที่สอง โกนาคมโน ไดแก พระพุทธเจาทรงพระนามวา พระโกนาคมน 
          ฤาษีองคที่สาม กัสสโป ไดแก พระพุทธเจาทรงพระนามวา พระกัสสปะ 
          ฤาษีองคที่สี่ โคตโม ไดแก พระพุทธเจาทรงพระนามวา พระสมณโคดม 
          ฤาษีองคที่หา เมตเตยโย ไดแก พระพุทธเจาทรงพระนามวา พระศรีอาริยเมตไตรย 
พระพุทธเจา 3 พระองคแรก ไดมาบังเกิดบนโลกแลวในอดีตกาล พระพุทธเจาองคที่ 4 คอื 
พระสัมมาสัมพุทธเจาองคปจจุบัน พระพุทธเจาองคที่ 5 คือ พระพุทธเจาที่จะมาบังเกิดบน
โลกในอนาคต ไดแก พระศรีอาริยเมตไตรย 

ตํานานการลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตต  

          การลอยกระทงเพื่อบุชาพระอุปคุตตนี้ เปนประเพณีของชาวเหนือและชาวพมา 
พระอุปคุตตเปนพระอรหันตเถระหลังสมัยพทุธกาล โดยมีตํานานความเปนมาดังนี้ 
          เมื่อพระเจาอโศกมหาราช ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไดโปรดให
สรางพระสถูปเจดียและพุทธวิหารขึ้นทั่วชมพูทวีป มหาวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ 
"อโศการาม" ซึ่งตั้งอยูในเขตแควนมคธ หลังจากที่สรางพระสถูปเจดียถึง 84,000 องค
สําเร็จแลว พระเจาอโศกทรงมีพระราชประสงคจะนาํพระบรมสารีริกธาตุของสัมมาสัม
พุทธเจา ไปบรรจุในในพระสถูปตางๆ และบรรจุในพระมหาสถูปองคใหญที่สรางขึ้นใหม
มีความสูงประมาณครึ่งโยชน และประดับประดาดวยแกวตางๆ ประดิษฐานอยูริมฝงแมน้ํา
คงคาใหปาฎลีบุตร อีกทั้งตองการใหมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญเปนเวลา 7 ป 7 เดือน 7 วัน 
แตดวยเกรงวาพญามารจะมาทําลายพิธีฉลอง มีเพียงพระอุปคุตตที่ไปจําศีลอยูในสะดือ
ทะเลเพียงทานเดียวเทานั้น ที่จะสามารถปราบพญามารได เมื่อพระอุปคุตตปราบพญามาร
จนสํานึกตัวหันมายึดเอาพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งแลว พระอุปคุตตจึงลงไปจําศีลอยูในสะดือ
ทะเลตามเดิม 
พระอุปคุตตนี้ไทยเรียกวา พระบัวเข็ม ชาวไทยเหนือหรือชาวอีสานและชาวพมานับถือพระ
อุปคุตตมาก ชาวพมาไมวาจะมีงานอะไรเปนตองนิมนตมาเชาพิธีดวยเสมอ ไทยเราใชบูชา
ในพิธีขอฝนหรือพิธีมงคล ฯลฯ   



เทศกาลลอยกระทงของชาวเหนือ ( ย่ีเปง )  

          การลอยกระทงของชาวเหนือ นิยมทํากันในเดือนยี่เปง (คือเดือนยี่หรือเดือนสอง 
เพราะนับวันเร็วกวาของเรา 2 เดือน) เพื่อบูชาพระอุปคุตตซึ่งเชื่อกันวาทานบําเพ็ญ
บริกรรมคาถาอยูในทองทะเลลึก หรือสะดือทะเล ตรงกับคติของชาวพมา   

การลอยกระทงของชาวอีสาน ( ไหลเรือไฟ )  

          การลอยกระทงในภาคอีสาน เรียกวาเทศกาลไหลเรือไฟจดัเปนประเพณีย่ิงใหญ
ในจังหวัดนครพนม โดยการนําหยวกกลวยหรือวัสดุตางๆ มาตกแตงเปนรูปพญานาคและ
รูปอื่นๆ ตอนกลางคืนจุดไฟปลอยใหไหลไปตามลําน้ําโขงดูสวยงามตระการตา 
นอกจากนี้ยังมีประเพณีลอยกระทงในประเทศตางๆ เชนที่เขมร จีน อินเดีย โดยมีคติความ
เชื่อและประวัติความเปนมาตรงกันบางแตกตางกันไปบาง 

 
การลอยกระทงในปจจุบัน   

          การลอยกระทงในปจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไวไดตามสมควร เมื่อถึงวัน
เพ็ญพระจันทรเต็มดวงในเดือน 12 ชาวบานจะจัดเตรียมทํากระทงจากวัสดุที่หางายตาม
ธรรมชาติ เชน หยวกกลวยและดอกบัว นํามาประดิษฐเปนกระทงสวยงาม ปกธูปเทียนและ
ดอกไมเครื่องสักการบูชา กอนทําการลอยในแมน้ําก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุงหวงั พรอมขอ
ขมาตอพระแมคงคา 
ตามคุมวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแหง มกีารประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมี
มหรสพสมโภชในตอนกลางคนื นอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไมไฟ พล ุตะไล ซึ่งในการ
เลนตองระมัดระวังเปนพิเศษ 
   



เทศกาลเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย   

          งานลอยกระทงที่ย่ิงใหญจัดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยเปนงานระดับประเทศ เรียกวา 
เทศกาลเผาเทียนเลนไฟ มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศไปรวมสนุกสนานกัน
เปนประจํามากทุกป 
  พิธีจองเปรียงเทศกาลลอยกระทงของสุโขทัยในสมัยโบราณ   

          ในหนังสือตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ไดกลาวถึงพิธีจองเปรียงไวดังนี้ 
พอถึงการพระราชพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญเดือน 12 เปนนักขัตฤกษชักโคมลอยบรรดา
ประชาชนชายหญิงตางตกแตงโคมชักโคมแขวนโคมลอยทุกตระกูลทั่วทั้งพระนคร แลวก็
ชวนกันเลนมหรสพสิน้สามราตรีเปนเยี่ยงอยาง แตบรรดาขาเฝาฝายราชบุรุษนั้น ตางทํา
โคมประเทียบบริวารวิจิตรดวยลวดลายวาดเขียนเปนรูปสัณฐานตางๆ ประกวดกันมาชักมา
แขวนเปนระเบียบเรียบราบตามแนวโคมชัยเสาระหงตรงหนาพระที่นั่งชลพิมาน ถวาย
สมเด็จพระเจาอยูหัวใหทรงพระราชอุทิศสักการพระมหาเกศธาตุจุฬามณีในชั้นดาวดึงส 
ฝายพระสนมกํานัลก็ทําโคมลอยรอยดวยบุปผชาติเปนรูปตางๆ ประกวดกันถวายใหทรง
อุทิศบูชาพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานยังนัมมทานทีแลขานอย(นางนพมาศ) ก็กระทําโคม
ลอยคิดตกแตงใหงามประหลาดกวาโคมพระสนมกํานัลทั้งปวง 
          ครั้นเวลาพลบค่ํา สมเดจ็พระรวงเจาเสด็จลงพระที่นั่งชลพิมานพรอมดวยอัคร
ชายา พระบรมวงศและพระสนมกํานัลนางทาวชาวชะแมทั้งปวง พราหมณก็ถวายเสียงสังข
อันเปนมงคล ชาวพนักงานก็ชักสายโคมชัยโคมประเทียบบริวารขึ้นพรอมกัน เพื่อจะให
ทรงพระราชอุทิศสักการบุชาพระจุฬามณี ฝายนางทาวชาวชะแมก็ลอยโคมพระราชเทพี 
พระวงศานุวงศโคมพระสนมกํานัล ก็เปนลําดับกันลงมา ถวายใหทอดพระเนตรและทรง
พระราชอุทิศ  
          คร้ันถึงโคมรูปดอกกระมุทของขานอย สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทอดพระเนตร 
พลางทางตรัสชมวาโคมลอยอยางนี้วามประหลาด ยังหาเคยมีไม เปนโคมของผูใดคิด
กระทํา ทาวศรีราชศักดิโสภาก็กราบบังคมทลูวาโคมของนพมาศธิดาพระ
ศรีมโหสถ.....  ครั้นสมเด็จพระรวงเจาทรงสดับ ก็ดํารัสวาขานอยนี้มีปญญาฉลาดสมกบั
ที่เกิดในตระกูลนักปราชญ..... จึงมีพระราชบริหารบําหยัดสาปสรรวา แตนี้สืบไปเบื้อง
หนา โดยลําดับกษัตริยในสยามประเทศ ถึงการกําหนดนักขัตฤกษวันเพ็ญเดือน 12 พระ
ราชพิธีจองเปรียงแลวก็ใหกระทําโคมลอยเปนรูปดอกกระมุทอุทิศ สักการบูชาพระพุทธ



บาทนัมมทานทีตราบเทากัลปาวสาน อันวาโคมลอยรูปดอกกระมุท (ดอกบัว) ก็ปรากฏมา
จนเทาทุกวันนี้.......  
   

บทสงทาย   

          ประเพณีการลอยกระทง นาจะเปนคติของชนชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งตองมีน้ํา
เปนปจจัยสําคัญ เมื่อพืชพันธุธัญญาหารเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ จึงมีการลอยกระทงไป
ตามกระแสน้ํา เพื่อขอบคุณพระแมคงคาหรือเทพเจาแหงน้ํา อีกทั้งเปนการแสดงความ
คารวะขออภัยที่ไดลงอาบ หรือปลอยสิ่งปฏิกูลลงน้ํา ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม 
รวมทั้งเปนการบูชาเทพเจาตลอดจนรอยพระพุทธบาท พระเจดียจุฬามณีฯลฯ ตามคติความ
เชื่อ 
          หลังจากทาํพิธีลอยกระทงแลว ก็จัดใหมีการละเลนรื่นเริงสนุกสนาน เชน 
การละเลนพื้นเมือง การเลนเพลงเรือ รําวงฯลฯ อันเปนธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาตั้งแตครั้งโบราณ 
 
          ความมุงหมายของการลอยกระทงมีอยูหลายประการ เชน การขอขมาตอพระแม
คงคาการบชูารอบพระพุทธบาท การลอยเคราะหโรคภัยและทุกขโศกใหไหลไปกับสายน้ํา 
ฯลฯ กิจกรรมดังกลาวนี้จะจัดขึ้นในเดือน 12 โดยนับวันตามจันทรคติ หรือราวเดือน
พฤศจิกายน 
กิจกรรมตางๆ ที่ควรปฏิบัติในวันลอยกระทง 
1. นํากระทงไปลอยตามแมน้ําลําคลอง หรอืตามแหลงน้ําที่มีการจัดพิธี 
2. ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในวันลอยกระทง เชน การประกวดกระทง ประกวด
นางนพมาศ การละเลนพื้นเมือง เชน รําวง เพลงเรือ เพือ่สืบสานวัฒนธรรมไทย 
3. จัดนิทรรศการ หรือพิธีการลอยกระทง เพื่อเผยแพรและอนุรักษประเพณีไทย 
4. จัดรณรงคใหมีการใชวัสดุจากธรรมชาติมาทํากระทง เพื่อไมใหเกิดมลภาวะแกแมน้ําลํา
คลอง  
  

 



 
สรุปเหตุผลในการลอยกระทง   

1. เพื่อขอขมาแกพระแมคงคา เพื่อบชูารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจา ตามคติความ
เชื่อ 

2.  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว มิใหสูญหายไปตามกาลเวลา 
3.  เพื่อรูถึงคุณคาของน้ําหรือแมน้ําลําคลอง อันเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต  

 

              

   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




