
 

                        โดยนักกลอน KU 27 

วันเพ็ญ เดือน 12 น ้ำนองตลิ่ง      เหล่ำชำยหญิง สนุกจริง ยิ่งประสงค์ 

ประเพณี ที่ดีงำม ย ้ำยืนยง      ประเพณี ลอยกระทง คงคู่ไทย 
 

สมัยไทย มีสุโขทัย เป็นรำชธำนี      ประมำณปี 1800 เห็นจะได้ 

นำงนพมำศ เบื องบำทพระร่วง ผู้ไฉไล      ท้ำกระทง ธูปเทียนไฟ ดอกไม้งำม 
 

ลอยกระทง ลงคงคำ มหำนที       เปล่งประกำย ฉำยรัศมี สีวำบหวำม 

พระร่วงทรง พอพระทัย ในควำมงำม      โปรดให้ท้ำ เป็นประเพณี สืบต่อมำ 
 

ประเพณีนี  มีทั่วไป ในเอเชีย      ลำวอินเดีย กัมพูชำ จีนพม่ำ 

นิยมปล่อย ลอยกระทง ลงคงคำ      ต่ำงศรัทธำ ต่ำงฤดี มีแผกไป 
 

บ้ำงเห็นว่ำ เพื่อขอขมำ มหำนที      ที่ปลดปล่อย ของไม่ดี ลงน ้ำใส 

บ้ำงบูชำ พุทธบำทำ ทรงตรำไว้      บนหำดทรำย ริมแม่น ้ำนัมมทำนที 



 

เหล่ำชำวเหนือ เชื่อลอยกระทง ตรงยี่เป็ง      คืนวันเพ็ง จันทร์ฉำย ในเดือนยี่ 

ชำวอิสำน ไหลเรือไฟ ยิ่งใหญ่ทุกปี      จัดพิธี ที่นครพนม ชมโขงงำม 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

ดวงเดือนแจ่ม แอร่มฟ้ำ นภำชื่น      ประชำตื่น รื่นเริงสนุก สุดสุขสันต์ 

วันครึกครื น คืนคึกคัก จักต้องมันส์      จิตเบิกบำน ดุจจันทรำ ครำเต็มดวง 
 

วันเพ็ญเคลื่อน เดือนสิบสอง น ้ำนองทั่ว      เสียงกลองรัว ดังยั่วใจ ฮึกใหญ่หลวง 

สำวอกตูม หนุ่มอกตัน ซำบซ่ำนทรวง      สบโอกำส นัดเดินควง บ่วงอำรมณ์ 
 

ระยิบระยับ สวยจับจิต ยำมพิศจ้อง      แสงเทียนส่อง มองพร่ำงพรำว เรำขื่นขม 

หญิงตีจำก อกหักเล่ำ เศร้ำตรอมตรม      เดินเหงำหงอย จิตลอยลม ข่มฤดี 
 

หนุ่มสำวเพลิน เดินมำนั น ช่ำงลั ลลำ      ชื่นหรรษำ มำเป็นคู่ ดูสุขศรี 

อุ้มกระทง ตรงแน่วมำ ฝ่ังวำรี      สุขล้นปรี่ มีมำกล ้ำ ครำน ้ำซัด 
 

จ้ำได้มั่น วันโชคดี มีสำวสวย      อีกร่้ำรวย ด้วยกิริยำ มำรยำท 

ยำมได้เห็น ใจเต้นแรง แฝงอุธัจ      จิตประหวัด รัดรึงฤทัย ใคร่พิชิต 
 



ลอยกระทง ส่งสองเรำ เข้ำมำสู่      ยอดพธู รับรู้รัก สลักจิต 

ก่อสัมพันธ์ ประสำนใจ ได้ใกล้ชิด      หวังไว้เช่น เป็นคู่ชีวติ ลิขิตตระกำร 

 
 

กุศลกรรม ท้ำร่วมแน่ แต่ปำงก่อน      กลับมำย้อน พรค ้ำคูณ เกื อกูลนั น 

ได้ร่วมเรียง เคียงหนอ คลอเคลียกัน      ร่วมสร้ำงสรรค์ วิมำนน้อย คอยชื่นชม 
 

ลอยกระทง ไม่หลงทำง จำงจำกน้อง      จะตระกอง ครองรักร่ืน ชื่นสุขสม 

อดีตหวำน ปัจจุบันซึ ง ตรึงอำรมณ์      ตรำบสิ นลม ล้มหำยจำก รักนิรันดร์ 

โกวิท ธีรวิโรจน์ 
 

ทวิชำกร ร่อนถลำ พำลูกกลับ      ดูแวมวับ จับนภำ ครำเพ็งแจ่ม 

สิบห้ำค่้ำ ย่้ำแล้ว เพริศแพร้วแอร่ม      จันทร์นวลแย้ม โผล่ขอบฟ้ำ สุดค่ำล ้ำ 
 

เทศกำล ชื่นบำน พำนเริงรมย์      หนุ่มสำวนิยม สมรอคอย ลอยกระทงฉ่้ำ 

เดินเคียงเรียงหน้ำ ยิ มร่ำ ครำเดือนต่้ำ      มุ่งท่ำน ้ำ คลำคล่้ำ ล ้ำประทีปงำม 
 



บรรจงวำง กระทงคู่ สู่นทีใส      ล่องลอยไป ชูให้ ไฉไลสยำม 

พิษฐำน อยู่เย็น ยั งสุขคำม      น้อมมโนตำม ขมำโทษ โปรดอภัย 
 

แข่งนวลเพ็ญ เด่นงำม พลุวำมจรัส      หลำกประทัด ระบัดแสง แจรงฉำย 

หลำกแสงสี ดุจมณี ที่พร่ำงพรำย      ที่หลำกหลำย ก่อสุข ปลุกไทยเลอ 

 
 

ประเพณีล ้ำ วัฒนธรรม สุดด่้ำดื่ม      มิคลำยลืม สืบทอด ตลอดเสมอ 

เยำวชน ค้นประดิษฐ์ คิดใฝ่เจอ      กระทงเธอ ไม่ท้ำลำย หมำยธรรมชำติคง 
 

งำมหญิงไทย ในชุด ผ้ำซิ่นไหม      เด็กน้อยไซร้ ใส่รัดเกล้ำ ปิ่นปักผจง 

ใบหน้ำเปื้อนยิ ม พริ มเพรำ เหล่ำอนงค์      ดุจเดินหลง สู่ยุค ไทยโบรำณ 

กุศล  ค้ำเพรำะ 
 

วันเพ็ญเดือนสิบสองน ้ำนองเจิ่ง      ทอดตำเบิ่งกระทงลอยตำมน ้ำไหล 

จุดธูปเทียนทั งดอกไม้อธิษฐำนไว้      หวังเพียงให้ได้ร่ืนรมย์สุขสมปอง 
 



ขอขมำลำโทษพระคงคำ              ลูกเกิดมำไดัอำบกินทั่วทั งผอง 

ช้ำระล้ำงสิ่งโสมมจมล้ำคลอง              เชิญพี่น้องร้ำลึกคุณแม่คงคำ 
 

ลอยโศกเครำะห์สิ่งจัญไรหำยไปสิ น      เหลือเพียงจินต์สดใสสดใหม่หนำ 

ชีวิตต่อแต่นี จะดีขึ นชื่นอุรำ      มีศรัทธำมั่นควำมดีชั่วชีวิน 

 
 

ประเพณีลอยกระทงสืบส่งมำ              สุโขทัยอยุธยำสู่รัตนโกสินทร์ 

ชำวเมืองสุขสมครำน ้ำหลำกริน              ลอยกระทงกันทั่วถิ่นแผ่นดินไทย 

ดวงพร  เดชกุลทอง 
 

สิบห้ำค่้ำเดือนสิบสองเหล่ำน้องพี่      สนุกสนำนตำมประเพณีที่สืบสำน 

ลอยกระทงกันทุกปีมีมำนำน      แต่โบรำณประมำณกำรเจ็ดร้อยปี 
 

ลอยกระทงเป็นประเพณีที่ประชำ      ขอขมำแม่คงคำด้วยเหตุที่ 

ได้ถ่ำยทิ งสิ่งปฏิกูลตลอดทั งปี      ได้อธิษฐำนสิ่งไม่ดีลอยหนีไป 
 



 

 

ในคืนนี ที่วันเพ็ญเดือนสิบสอง      ที่ฝั่งคลองน ้ำนองท้องฟ้ำใส 

ที่ประชำชนทุกแห่งหนเหล่ำคนไทย      ท้ำกระทงแล้วน้ำไปลอยริมคลอง 
 

ยี่สิบห้ำพฤศจิกำหนำปีนี       ประเพณีลอยกระทงเดือนสิบสอง 

ทุกล้ำคลองหนองบึงน ้ำเจิ่งนอง      ชวนพวกพ้องออกจำกบ้ำนไปเที่ยวงำนลอยกระทง 

จตุพร สุวรรณปำกแพรก 

 
 

วันเพ็ญเดือนสิบสองน ้ำนองเจิ่ง      ทุกคนเบิ่งมองสำยน ้ำตำมควำมหวัง 

ว่ำจะเต็มตล่ิงกันหรือยัง      ทุกคนตั งตำรอขอลอยกระทง 
 

สำวนัดหนุ่มหนุ่มนัดสำวในครำวนี       เป็นวันที่มีคู่ควงสมประสงค์ 

ลอยกระทงร่วมกันมั่นด้ำรง      รักมั่นคงฝำกกระทงเป็นพยำน 
 

 

 



 

ประเพณีลอยกระทงสู่ไทยสมัย      สุโขทัยเป็นรำชธำนีศรีสถำน 

เจ็ดร้อยปีมีมำแล้วแสนยำวนำน      และสืบสำนนำนต่อไปจนนิรันดร์ 
 

ลอยวันนี มีเพื่อขมำคงคำแม่      เรำใช้แต่น ้ำท่ำอย่ำงมหันต์ 

ทั งดื่มกินและใช้ไปทุกวัน      ขมำท่ำนเพรำะเรำทิ งสิ่งปฏิกูล 
 

อีกทั งสักกำระรอยพระพุทธบำท      ที่ประทับบนหำดทรำยไม่สำบสูญ 

ของแม่น ้ำนัมมทำนทีอินเดียนู่น      เพื่อเพิ่มพูนในกุศลผลบุญกัน 
 

บ้ำงก็ลอยทุกข์โศกและโรคภัย      ฝำกแม่คงคำไปได้สุขสนัต์ 

เพรำะต้องกำรหมดทุกข์โศกโรคภัยกัน      ทุกคนนั นจึงตั งมั่นลอยกระทงไป 

 
 

ชำวไทยเหนือเพื่อบูชำพระอุปคุตเจ้ำ      ซึ่งบอกเล่ำว่ำปรำบพญำมำรไซร้ 

เพรำะท่ำนมำกอิทธิฤทธิ์ไง      ทุกคนจึงได้เคำรพนบบูชำ 
 

กระทงนั นท้ำจำกอะไรก็ได้      ทั งใบตอง ก้ำนกล้วย กำบพลับพลึงหนำ 

เปลือกมะพร้ำวกระดำษก็น้ำมำ      ปักธูปเทียนตำมประสำอธิษฐำนแล้ว......ลอยกระทงไป 

อำนนท์ สรวิสูตร 
 

 



 

ถึงวันเพ็ญ เดือนสิบสอง จันทร์ส่องฉำย       ดูเลื่อมพรำย ส่องผิวน ้ำ ระยับแสน 

สว่ำงนวล เลิศพิภพ จบทั่วแดน       ไม่มีใด งำมแม้น เดือนดวงงำม 
 

ประเพณี มีมำแต่ สุโขทัย       เดือนสิบสอง เมื่อใด ทั่วเขตคำม 

จักมีงำน ลอยกระทง ส่งใจตำม       ส้ำนึกควำม ระลึกคุณ แม่คงคำ 
 

อีกบำงที่ ก็มี กำรลอยโคม      พยับโพยม วับแวม แอร่มหล้ำ 

กลิ่นธูปและ แสงเทียน ช่ำงงำมตำ       เสียงเพลงพำ ให้สนุก แสนสุขใจ 
 

ลอยกระทง ลอยกระทง ส่งควำมรัก       กระทงสอง เรำก็จัก เคียงรักใคร่ 

แม่คงคำ เป็นพยำน เรำสองไซร้       อธิษฐำนให้ รักเรำนั น นิรันดร 

ศกุนตลำ ณ หนองคำย 

 

 
 

แม่คงคำน ้ำใสไหลระเรื่อย      ลมพลิ วเอื่อยออดอ้อนอ่อนใจหำ 

เดือนสิบสองน ้ำนองท้องธำรำ      สุขอุรำลอยล่องท่องนที 
 

 



 

แสงจันทร์เพ็ญเด่นฟ้ำพำใจชื่น      ยำมค่้ำคืนนภำแจ่มแอร่มศรี 

สุขเหลือล้นอิงแอบแนบฤดี      ยำมรำตรีวันเพ็ญเดือนเต็มดวง 
 

กระทงน้องลอยคู่ดูแสนปลื ม      ไม่เลือนลืมถึงเจ้ำเฝ้ำแหนหวง 

อธิษฐำนมั่นจิตไม่คิดลวง      ด้วยใจห่วงแสนชื่นร่ืนกมล 
 

ขอขมำด้วยใจให้แม่น ้ำ      เคยกลำยกล ้ำล ้ำรุกทุกแห่งหน 

พระคุณแม่คงคำพำใจจน      มำกเหลือล้นอโหสิกรรมน้ำทำงดี 
 

จันทร์เจ้ำเอ๋ยเพ็ญนภำดำรำฉำย      ดูมำกหลำยที่ปลำยฟ้ำพำสุขศรี 

สุขสดชื่นงดงำมยำมรำตรี      รื่นฤดีสุขใจไหนจะปำน 
 

ยำมตกดึกหนำวเย็นให้เป็นสุข      ระเริงรุกปลุกใจได้กล่ำวขำน 

โลกสวยงำมมั่นไว้ใจเบิกบำน      แจ่มตระกำรดวงเด่นเพ็ญพระจันทร์ 

อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

 

 
 

 

 

 

 

 


