ประวัตวิ นั ลอยกระทง 2557

บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ.... เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ส้าหรับเดือนนี้ก็มีข่าวสารมาอัพเดทกันมากมาย ขอกล่าวถึง
ประวัติวันลอยกระทง 2557
และในเดือนพฤศจิกายน ก็ยังมีสิ่งดีๆ เล็กๆ น้อยๆ
เกี่ยวกับส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น งาน
สืบสานประเพณีโบราณตระการงานลอยกระทง มทร.รัตนโกสินทร์,
สัปดาห์หนังสือ BOOK FAIR ครั้งที่ 6, ความคืบหน้าในการ
ทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมอบรม/
สัมมนา/ประชุม

เรียบเรียงข้อมูลโดย http://variety.horoworld.com/

ประวัติวันลอยกระทง (loy krathong day) เป็นประเพณีของ
ไทยที่ ป ฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มาแต่ โบราณ งานลอยกระทงเริ่ ม ตั้ ง แต่
กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้าหลาก น้้าจะเต็ม
สองฝั่งแม่น้า ทีน่ ิยมมาก คือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์
เต็มดวง ท้าให้แม่น้าใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็น
บรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง
เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม
ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม
คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ครั้นคนไทยรับนับ
ถือพระพุทธศาสนา ก็ท้าพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท
ณ หาดทรายแม่น้านัมมทานที ประเทศอินเดีย
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การลอยกระทง ตามสายน้้านี้ นางนพมาศ สนมเอกของ
พระร่วงเจ้ ากรุ งสุ โขทัย คิดท้า กระทงรู ปดอกบั ว และรูปต่างๆ
ถวายพระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้้า ไหล ในหนังสือต้ารับ
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า “แต่นี่สืบไปเบื้องหน้า โดยล้าดับ
กษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลก้าหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12
ให้ท้าโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานที
ตราบเท่ากัลปาวสาน”
ครั้ น ถึง สมัย รั ตนโกสิ น ทร์ มีการท้ากระทงขนาดใหญ่และ
สวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยา
ทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า
“ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่้า 15 ค่้า แรมค่้าหนึ่งพิธีจองเปรียง
เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และ
ข้าราชการที่มีก้าลังพาหนะมาท้ากระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ ต่อเป็น
ถังบ้าง ท้าเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูง
ตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ท้าประกวดประขันกันต่างๆ ท้าอย่าง
เขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และท้าเป็นกระจาดชั้นๆบ้าง วิจิตร
ไปด้วยเครื่องสด คนท้าก็นับร้อย คิดในการลงทุนท้ากระทงทั้งค่า
เลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง”
ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด
ถือเป็นงานประจ้าปีที่ส้าคัญ โดยเฉพาะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการ
จัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทงและ
ประกวดธิดางามประจ้ากระทงด้วย
ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยัง
นิยมท้ากัน ชาวบ้านจะน้ากระดาษ มาท้าเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ
ถ้าลอยตอนกลางวัน จะท้าให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลา
กลางคืน ก็จะใช้คบจุด ที่ปากโคม ให้ควันพุ่งเข้าในโคม ท้าให้ลอย
ไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคม บนท้องฟ้า
พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว

2. เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที เมื่อคราวที่
พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ และได้ทรงประทับรอย
พระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้านัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้าสายหนึ่งอยู่ใน
แคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้าเนรพุททา
3. เพื่อเป็ นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรีย บ
เหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ
ให้ลอยตามแม่น้าไปกับกระทง คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์
4. เพื่ อ เป็ น การบู ชาพระอุ ป คุ ต ที่ ช าวไทยภาคเหนื อ ให้ ค วาม
เคารพ ซึ่งบ้าเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล
โดยมีต้านานเล่า ว่าพระอุปคุตเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิมมาก
สามารถปราบพญามารได้
5. เพื่ อ รั ก ษาขนบธรรมเนี ย มของไทยไว้ มิ ใ ห้ สู ญ หายไปตาม
กาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
6. เพื่อความบันเทิงเริ งใจ เนื่องจากการลอยกระทงเป็นการนัด
พบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงาน
7. เพื่ อส่ งเสริ มงานฝี มือ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพราะเมื่ อ มี
เทศกาลลอยกระทง มักจะมีการประกวดกระทงแข่งกัน ท้าให้ผู้เข้าร่วมได้
เกิดความคิดแปลกใหม่ และยังรักษาภูมิปัญหาพื้นบ้านไว้อีกด้วย

เหตุผลและความเชื่อของการลอยกระทง
1. เพื่อแสดงความส้านึกถึงบุญคุณของแม่น้าที่ให้เราได้อาศัย
น้้ากิน น้้าใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล
ต่าง ๆ ลงไปในน้้า อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้้าไม่สะอาด
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งานสืบสานประเพณีโบราณ
ตระการงานลอยกระทง
มทร.รัตนโกสินทร์

โดยกิจกรรมดั งกล่าวได้จัดเสร็จสิ้นลง ทางส้านักวิทยบริการฯ
ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากไว้ในจดหมายข่าวฉบับนี้
ด้วยค่ะ

ขอบคุณภาพจาก pr.rmutr.ac.th

วันที่ 6 พฤศจิกายน 57
กองพัฒนานักศึกษา จัดงานสืบสานประเพณีโบราณตระการ
งานลอยกระทง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของชาติ
ไทย เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
และเพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทง
ตามอย่างธรรมเนียมไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

“สัปดาห์หนังสือ BOOK FAIR

ความคืบหน้าในการทดสอบระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด้าเนินการ
จัดซื้อระบบควบคุมและบริหารประสิทธิภาพภายในองค์ กรด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อใน
ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้ง 4 พื้นที่
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดงาน "สัปดาห์หนังสือ BOOK FAIR
เนื่องด้วยขณะนี้ ระบบดังกล่าวได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ส้านัก
ครั้งที่ 6" ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ณ ส้านัก
วิทยบริการฯ จึงได้เชิญผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานหรือ
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์
เลขานุการ เข้าร่วมทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม
ผู้ใช้งานหลัก (UAT) ในวันที่ 18, 20 - 21 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุม Academy ชัน้ 2 ส้านักวิยบริการฯ
ความคืบหน้าพร้อมรูปภาพของการทดสอบระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ใช้งานหลัก (UAT) ในวันที่ 18
พฤศจิกายน 2557 ที่ได้ท้าการทดสอบ มีดังนี้

ครัง้ ที่ 6″
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1. การลงรับหนังสือภายนอก
 ลงเลขรับ
 น้าเสนอเกษียนให้ผู้อ้านวยการกองกลาง
 ส่งต่อ/น้าเสนอให้อธิการ ผ่าน เลขานุการ
อธิการบดี
 อธิการบดีสั่งการ/มอบ
 ส่งผ่านสารบรรณกลาง
 แจกจ่ายงานให้กับ กอง/คณะ
2. การลงเลขรับหนังสือภายใน
 หนังสือเข้ามา inbox
 ลงเลขรับในหนังสือ
 น้าเสนอเกษียนให้ ผอ./คณบดี
 หรือส่งต่อให้บุคคล กรณีที่ทราบภาระงาน

กิจกรรมอบรม/สัมมนา/ประชุม
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557
น้าโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้รับเกียรติจาก
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพใน
การจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจ้าปี 2557
ซึง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย,นายวัชรินทร์
วรินทักษะ, นายจิระศักดิม เรืองรังษี และว่าที่ ร.ต.ปิติพล ไผทวุฒิกานต์
ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประชุ ม ดั ง กล่ า ว ตลอดจนช่ ว ยดู แ ลเรื่ อ ง
อินเตอร์เน็ตและ user account ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจ้าปี 2557

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ส้านักงานประกันคุณภาพ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ
ส่วนความคืบหน้าพร้อมรูปภาพของการทดสอบระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ใช้งานหลัก(UAT) ในวันที่ ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การจัดท้าแผนยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมี
20-21พฤศจิกายน 2557 จะขอสรุปให้ในฉบับหน้านะค่ะ
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญในการน้าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการด้าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน และน้าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท้าแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
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โดยส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้าโดยผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย,นางณัจฉรียา อัศวรัตน์,
และนางสาววรรณี ชนประชา ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้อง
คเชนทร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่ศาลายา
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้มอบเกียรติ
บัต รการประกัน คุ ณภาพ โครงการจั ด ท้า แผนพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ โดยหนึ่งในนั้นมีส้านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

เจ้าของ : ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุ นธราภิ วัฒก์ อธิ การบดีมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย , นายวัชรินทร์ วรินทักษะ,
นายกิตติพงษ์ พุ่มโภชนา และนางณัจฉรียา อัศวรัตน์
บทบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย chaiwatt.j@rmutr.ac.th
กองบรรณาธิการ : นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ
ออกแบบ : นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ
พิสูจน์อักษร : นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ
จดหมายข่าวพฤศจิกายน 2557 ฉบับ 76
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