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ของชุมชน	ตลอดจนเผยแพร่และสร้างความนิยมสู่ประทศสมาชิกในอาเซียน
และสังคมโลกต่อไป
	 กระผมจึงหวังว่า	หนังสือ	“ลอยกระทง	รักษ์น้ำา	รักวัฒนธรรม”	เล่มนี้	 
จะทำาให้ผู้อ่านเข้าใจ	 ในประเพณีลอยกระทงของไทย	 และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการอนุรักษ์มรดกไทยอันงดงาม	สู่มรดกโลกสืบไป
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ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	

	 ปัจจุบันประเพณีลอยกระทงของไทย	 ถือเป็นอีกเทศกาลหนึ่ง	 ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ
ของนักท่องเที่ยว	 ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 หลายพ้ืนที่ได้จัดงานลอยกระทง 
อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่	ทำาให้ประเพณีนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
	 อย่างไรก็ดี	 ประเพณีที่จะสืบทอดต่อเนื่องไปยังอนุชนรุ่นหลังได้นั้น	 ผู้ปฏิบัติต้อง
เห็นคุณค่า	ความหมายและสาระสำาคัญที่มีอยู่ในประเพณีนั้น	ๆ 	ด้วย	ประเพณีลอยกระทง
ก็เช่นเดียวกัน	 การที่	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้จัดพิมพ์หนังสือ	 
“ลอยกระทง	 รักษ์น้ำา	 รักวัฒนธรรม”	 เพื่อเผยแพร่สาระความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับประเพณี
ลอยกระทง	 และส่ือถึงการช่วยกันรักษาน้ำา	 ซึ่งมีคุณต่อมนุษยชาติขณะเดียวกันก็ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของเราไปด้วยนั้น	 จึงเป็นสิ่งที่ผมหวังว่า	 จะทำาให้ผู้อ่านได้รับ 
ความรู้	ความเข้าใจ	และช่วยกันสืบสานประเพณีลอยกระทงของเราให้ดำารงอยู่ต่อไป

คำ�นิยมของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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	 ประเพณีลอยกระทง	ตรงกับวันเพ็ญขึ้น	๑๕	ค่ำา	เดือน	๑๒	เป็นประเพณีที่สำาคัญ 
เก่าแก่ของไทย	 ซึ่งอยู่ในช่วงน้ำาหลาก	 มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ	 “น้ำา”	 ซึ่งเป็นปัจจัย
สำาคญัในชวีติและวฒันธรรมของคนไทย	ถึงแมจ้ดุมุง่หมายหรือความเช่ือในการลอยกระทง	
จะมีความแตกต่างกัน	 แต่ความหมายที่เหมือนกันของประเพณีนี้คือ	 การแสดงออกถึง	
“ความกตัญญ”ู	รู้จกัสำานึกถงึคณุของน้ำา	ซึง่นับเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมทีด่งีาม 
อย่างหนึ่งของไทย
	 ปัจจุบันประเพณีลอยกระทงถูกดัดแปลงไปบ้างจากที่เคยปฏิบัติมาในอดีต	 
การใหค้วามสำาคัญของความหมาย	คณุค่า	สาระ	แนวปฏบิตั	ิของประเพณลีอยกระทงลดลง	
ดังนั้น	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ	“ลอยกระทง	รักษ์น้ำา	รักวัฒนธรรม”	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความหมาย	 คุณค่า	 สาระสำาคัญ	 แนวทางปฏิบัติและ 
องคค์วามรู้ประเพณีลอยกระทงของทอ้งถิน่ทัง้	๔	ภาค	ของประเทศไทย	นอกจากนัน้หนงัสอื	
“ลอยกระทง	 รักษ์น้ำา	 รักวัฒนธรรม”	 ยังแนะนำาขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้องงดงาม	
ของประเพณีลอยกระทงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อเผยแพร่คุณค่า	 สาระ	และ
ความสำาคัญของประเพณีลอยกระทง	 รวมไปถึงการประพฤติปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงาม
ของไทยและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยหวังเป็น
อยา่งยิง่ว่าหนงัสือเลม่นีจ้ะไดร้วบรวมแนวทางปฏบิตัแิละสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบั 
ประเพณีลอยกระทงสืบต่อไป
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ประเพณลีอยกระทง
 ประเพณีลอยกระทง นับเป็นอีกประเพณีหน่ึงของไทยท่ี 
เป็นทีรู่จ้กักนัดี	ทัง้ในหมูช่าวไทยและชาวตา่งประเทศ	ถอืเปน็เทศกาล
แห่งความรื่นเริงสนุกสนานที่มีคุณค่า	 สาระ	 และมีจุดมุ่งหมาย 
ที่หลากหลาย	 ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีประเพณีนี้ 
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 อินเดีย	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ก็มีการลอยกระทง
คล้าย	 ๆ	 กับของไทยจะต่างกันเฉพาะเร่ืองรายละเอียด	 พิธีกรรม 
และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น	 แม้แต่ของไทย	 การลอยกระทงก็มา
จากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน	
 ก�รลอยกระทง	 ที่ปฏิบัติกันอยู่	 มักจะทำากันในคืนวันเพ็ญ	
เดือน	๑๒	หรือวันขึ้น	๑๕	ค่ำา	เดือน	๑๒	ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง	 
และเป็นช่วงที่น้ำาหลากเต็มตลิ่ง	 โดยจะมีการนำาดอกไม้	 ธูป	 เทียน 
หรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่าง	ๆ	
ท่ีไม่จมน้ำา	เช่น	กระทง	เรือ	แพ	ดอกบัว	ฯลฯ	
แล้วนำาไปลอยตามลำาน้ำา	โดยมี
วัตถุประสงค์	และความเชื่อ
ที่แตกต่างกันไป	
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	 จากเอกสารเผยแพร่ชื่อ	“ลอยกระทง ขอขม�ธรรมช�ต”ิ	
ของ	น�ยสุจิตต์ วงษ์เทศ ได้กล่าวไว้ว่า	ลอยกระทง	เป็นพิธีกรรม 
ร่วมกันของผู้คนในชุมชนท้ังสุวรรณภูมิ	หรอืภมูภิาคเอเชยีตะวันออก 
เฉียงใต้ท่ีมีมาแต่ยุคดึกดำาบรรพ์	 เพื่อขอขมาต่อธรรมชาติ	 อันมีดิน 
และน้ำาท่ีหล่อเล้ียง	ตลอดจนพืชและสัตว์ท่ีเก้ือกูลให้พืชพันธ์ุธัญญาหาร 
อุดมสมบูรณ์	 มนุษย์จึงมีชีวิตเจริญเติบโตขึ้นได้แต่ไม่มีหลักฐาน 
ยืนยันแน่นอนว่าลอยกระทงเริ่มมีมาแต่เมื่อไร	 แต่พิธีกรรมเกี่ยวกับ 
“ผี”	 ผู้มีอำานาจเหนือธรรมชาติ	 มีอยู่กับผู้คนในชุมชนสุวรรณภูมิ
ไม่น้อยกว่า	๓,๐๐๐	ปีมาแล้ว	ตั้งแต่ก่อนรับศาสนาพุทธ-พราหมณ์
จากอินเดีย
	 ผีสำาคัญยุคแรก	 ๆ	 คือ	ผีน้ำ�	 และ	ผีดิน	 ซึ่งต่อมาเรียกช่ือ 
ด้วยคำายกย่องว่า	 “แม่พระคงค�”	 กับ	 “แม่พระธรณี”	 มีคำา 
พื้นเมืองนำาหน้าว่า	“แม”่	ที่หมายถึง	ผู้เป็นใหญ่
	 ผู้คนในสุวรรณภูมิรู้ว่าที่มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะ	น้ำ�	และ	ดิน 
เป็นสำาคัญ	 และ	น้ำ�	 เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด	 เพราะเป็นบ่อเกิดของ 
สิ่งมีชีวิต	ดังนั้น	 เมื่อคนเรามีชีวิตอยู่รอดได้ปีหนึ่ง	 จึงทำาพิธีขอขมา 
ที่ได้ล่วงล้ำาก้ำาเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	เช่น	เหยียบย่ำา	ถ่ายของเสีย	

ลอยกระทง
มีมาแต่เมื่อไร ทำาเพื่ออะไร
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หรือทำาสิ่งอื่นใดที่ไม่เหมาะสมเสียครั้งหนึ่ง	 ขณะเดียวกันก็ทำาพิธ ี
บูชาพระคุณไปพร้อมกัน	ด้วยการใช้วัสดุท่ีลอยน้ำาได้ใส่เคร่ืองเซ่นไหว้ 
ให้ลอยไปกับน้ำา	อาทิ	ต้นกล้วย	กระบอกไม้ไผ่	กะลามะพร้าว	ฯลฯ

และช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คนเราเรียนรู้จากประสบการณ์ธรรมชาติ	
คือ	 ส้ินปีนักษัตรเก่า	 ขึ้นปีนักษัตรใหม่	 ตามจันทรคติที่มีดวงจันทร์
เป็นศูนย์กลาง	 เพราะเป็นสิ่งที่มีอำานาจทำาให้เกิดน้ำาขึ้น	น้ำาลง	 
ซึ่งวันสิ้นปีนักษัตรเก่�	ก็คือ	วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ� กล�งเดือน ๑๒ 
เพราะเป็นช่วงที่น้ำาขึ้นสูงสุด	
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	 	และเมื่อพ้นไปจากนี้ก็เริ่มขึ้นปีนักษัตรใหม่	เรียกเดือนอ้าย 
แปลว่าเดือนหนึ่ง	 ตามคำาโบราณนับหนึ่ง	 สอง	 สาม	 ฯลฯ	 ว่า	 อ้าย	
ย่ี	 สาม	 เป็นต้น	 และเมื่อเทียบช่วงเวลากับปฏิทินตามสุริยคติที่มี 
ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางก็จะตกราวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
ของทกุป	ีและหลังจากรับศาสนาพทุธ-พราหมณจ์ากอินเดียเมื่อราว	
๒,๐๐๐	 ปีมาแล้ว	 ราชสำานักโบราณในสุวรรณภูมิก็ได้ปรับพิธีกรรม	
“ผี”	 เพื่อขอขมาน้ำาและดินให้เข้ากับศาสนาที่รับเข้ามาใหม่	ทำ�ให้
คว�มหม�ยเดิมเปลี่ยนไป กล�ยเป็นก�รลอยกระทง เพื่อบูช� 
พระพุทธเจ้�และเทวด�	 ซึ่งในส่วนน้ีมีพยานหลักฐานเก่าสุด	 คือ	
รูปสลักพิธีกรรมทางน้ำา	 คล้ายลอยกระทงที่ปราสาทหินบายนใน 
นครธม	ทำาขึ้นราวหลัง	พ.ศ.	๑๗๐๐	แต่สำาหรับชุมชนชาวบ้านทั่วไป
ก็ยังเข้าใจเหมือนเดิม	 คือ	 ขอขมาแม่พระคงคาและแม่พระธรณี	 
ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในเอกสารของลาลูแบร์ชาวฝร่ังเศสที่บันทึก
พิธีชาวบ้านในกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
เอาไว้หลายตอน	 เช่น	 “ประชาชนพลเมืองจะแสดงความขอบคุณ 
แม่คงคาด้วยการตามประทีปโคมไฟขนาดใหญ่	(ในแม่น้ำา)	อยู่หลายคืน... 
เราจะได้เหน็ทัง้ลำาแม่น้ำาเตม็ไปดว้ยดวงประทปีลอยน้ำา......”	เปน็ตน้
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วัตถุประสงคข์องการลอยกระทง

	 วัตถุประสงค์ของการลอยกระทงค่อนข้างมีความหลากหลาย	 
ขึ้นกับประเพณี	และความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น	ซึ่งพอสรุปได้	ดังนี้	
	 ๑.	เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลก	
เมื่อครั้งเสด็จไป	จำาพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	
เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพุทธมารดา
	 ๒.	เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	ซึ่งเป็นที่บรรจุ	
พระเกศาของพระพุทธเจ้า
	 ๓.	เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท	
ที่ประทับรอยพระบาท	ประดิษฐาน
ไว้บนหาดทรายริมฝั่ง
แม่น้ำานัมมทานที	
ในอินเดีย
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	 ๔.	 เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระ	ที่บำาเพ็ญบริกรรมคาถาใน 
ท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลซ่ึงตำานานเล่าว่าเป็นพระเถระที่มี
อิทธิฤทธิ์มาก	สามารถปราบพญามารได้
	 ๕.	เพื่อบูชาท้าวพกาพรหมบนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
	 ๖.	เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคาซึ่งเป็นแหล่งน้ำา 
ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ
	 ๗.	เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป
	 ๘.	เพื่อระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
	 ๙.	เพื่อสะเดาะเคราะห์หรือลอยทุกข์โศกโรคภัยต่าง	ๆ 	คล้าย
พิธีลอยบาปของพราหมณ์
	 ๑๐.	เพื่ออธิษฐานขอสิ่งที่ปรารถนา
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	 มีนิทานและตำานานที่เก่ียวข้องกับประเพณีลอยกระทง 
หลายเรื่องดังจะขอยกตัวอย่าง	ดังนี้

ตำานานและนิทาน 
เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง

 เรื่องแรก	 ว่ากันว่าการลอยกระทง	 มีต้นกำาเนิดมาจาก
ศาสนาพุทธนั่นเอง	กล่าวคือก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์	 ใกล้แม่น้ำาเนรัญชรา 
กาลวันหนึ่ง	 นางสุชาดาอุบาสิกาได้ให้สาวใช้นำาข้าวมธุปายาส	 
(ข้าวกวน/หุงด้วยน้ำาผึ้งหรือน้ำาอ้อย)	ใส่ถาดทองไปถวาย
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	 เมื่อพระองค์เสวยหมดแล้ว	ก็ทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า	ถ้าหาก
วันใดจะสำาเร็จเป็นพระพุทธเจ้า	ก็ขอให้ถาดลอยทวนน้ำา	ด้วยแรง
สัตยาธิษฐานและบุญญาภินิหาร	 ถาดก็ลอยทวนน้ำาไปจนถึงสะดือ
ทะเล	 แล้วก็จมไปถูกขนดหางพญานาคผู้รักษาบาดาล	 พญานาค 
ตื่นขึ้น	พอเห็นว่าเป็นอะไร	ก็ประกาศก้องว่า

บัดนี้ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น 
ในโลกอีกองค์แล้ว	ครั้นแล้วเทพยดาทั้งหลาย 
และพญานาคก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
และพญานาคก็ได้ขอให้พระพุทธองค ์
ประทับรอยพระบาทไว้บนฝั่งแม่น้ำา 
เนรัญชรา	เพื่อพวกเขาจะได้ขึ้นมา 
ถวายสักการะได้	พระองค์ก็ทรง 
ทำาตาม	ส่วนสาวใช้ก็นำาความ 
ไปบอกนางสุชาดา	ครั้นถึงวันนั้น 
ของทุกปี	นางสุชาดาก็จะนำา 
เครื่องหอมและดอกไม้ใส่ถาด 
ไปลอยน้ำาเพื่อไปนมัสการรอย 
พระพุทธบาทเป็นประจำาเสมอมา	 
และต่อ	ๆ	มาก็ได้กลายเป็น 
ประเพณีลอยกระทง 
ตามที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
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 เรื่องที่สอง	ตามตำาราพราหมณ์	คณาจารย์กล่าวว่า	พิธีลอย
ประทีป	 หรือตามประทีปนี้	 แต่เดิมเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์	
ทำาขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าทั้งสามคือ	 พระอิศวร	 พระนารายณ์	 และ 
พระพรหม	คูก่บัลอยกระทง	กอ่นจะลอยกต็อ้งมกีารตามประทปีกอ่น 
ซึ่งตามคัมภีร์โบราณอินเดียเรียกว่า	 “ทีป�วลี”	 โดยกำาหนด 
ทางโหราศาสตร์ว่าเมื่อพระอาทิตย์ถึงราศีพิจิก	 และพระจันทร์อยู่ 
ราศีพฤษภเมื่อใด	 เมื่อนั้นเป็นเวลาตามประทีป	 และเมื่อบูชาไว้ 
ครบกำาหนดวันแล้ว	 ก็เอาโคมไฟนั้นไปลอยน้ำา	 ต่อมาชาวพุทธ 
เห็นเป็นเรื่องดี	 จึงแปลงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทและการรับ 
เสด็จพระพุทธเจ้า	 โดยมักถือเอาเดือน	 ๑๒	 หรือเดือนยี่เป็ง 
เป็นเกณฑ์	(ยี่เป็ง	คือเดือนสอง	ตามการนับทางล้านนา	ที่นับเดือน
ทางจันทรคติ	เร็วกว่าภาคกลาง	๒	เดือน)
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 เร่ืองทีส่�ม	เป็นเรือ่งของพมา่	เลา่วา่	คร้ังหนึง่ในสมยัพระเจ้า 
อโศกมหาราช	ทรงมีพระประสงค์จะสร้างเจดีย์ให้ครบ	๘๔,๐๐๐	องค ์
แต่ถูกพระยามารคอยขัดขวาง	 พระองค์จึงไปขอให้พระอรหันต์ 
องค์หนึ่ง	คือ	พระอุปคุตช่วยเหลือ	พระอุปคุตจึงไปขอร้องพญานาค 
เมืองบาดาลให้ช่วย	พญานาครับปากและปราบพระยามารจนสำาเร็จ	 
พระเจ้าอโศกมหาราชจึงสร้างเจดีย์ได้สำาเร็จสมพระประสงค์	 ตั้งแต่
นั้นมา	เมื่อถึงวันเพ็ญ	เดือน	๑๒	คนทั้งหลายก็จะทำาพิธีลอยกระทง
เพื่อบูชาคุณพญานาค	 เรื่องนี้	 บางแห่งก็ว่า	 พญานาคก็คือ 
พระอุปคุตที่อยู่ที่สะดือทะเล	และมีอิทธิฤทธิ์มาก	จึงปราบมารได้	
และพระอุปคุตน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวพม่าและชาวพายัพของไทยมาก
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  เรื่องที่สี่ เกิดจากความเชื่อแต่ครั้งโบราณในล้านนา 
ว่าเกิดอหิวาต์ระบาดที่อาณาจักรหริภุญชัย	 ทำาให้คนล้มตายเป็น 
จำานวนมาก	 พวกที่ไม่ตายจึงอพยพไปอยู่เมืองสะเทิมและหงสาวดี
เป็นเวลา	๖	ปี	บางคนก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่น	ครั้นเมื่ออหิวาต์ได้สงบ
ลงแลว้	บางสว่นจงึอพยพกลบั	และเมือ่ถงึวนัครบรอบทีไ่ดอ้พยพไป 
ก็ได้จัดธูปเทียนสักการะพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวใส่	 
สะเพา	(อ่านว่า	“สะ-เปา	หมายถึง	สำาเภาหรือกระทง)	ล่องตามลำาน้ำา
เพื่อระลึกถึงญาติที่มีอยู่ในเมืองหงสาวดี	ซึ่งการลอยกระทงดังกล่าว 
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จะทำาในวันยี่เป็ง	 คือ	 เพ็ญเดือน	 ๑๒	 เรียกกันว่า	 การลอยโขมด	 
แต่มิได้ทำาทั่วไปในล้านนา	 ส่วนใหญ่เทศกาลยี่เป็งน้ี	 ชาวล้านนา
จะมีพิธีตั้งธัมม์หลวง	 หรือการเทศน์คัมภีร์ขนาดยาวอย่างเทศน์
มหาชาติและมีการจุดประทีปโคมไฟอย่างกว้างขวางมากกว่า	 
(การลอยกระทง	ที่ทางโบราณล้านนาเรียกว่า	 ลอยโขมด	นี้	 คำาว่า	
“โขมด”	อ่านว่า	ขะ-โหฺมด	เป็นชื่อผีป่า	ชอบออกหากินกลางคืน
และมีไฟพะเหนียงเห็นเป็นระยะ	ๆ	คล้ายผีกระสือ	ดังนั้น	จึงเรียก 
เอาตามลักษณะกระทงท่ีจุดเทียนลอยในน้ำา	เห็นเงาสะท้อนวับ	ๆ 	แวม	ๆ 	 
คล้ายผีโขมดว่า	ลอยโขมด	ดังกล่าว)
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นางนพมาศ 
คือใคร ม�จ�กไหน มีตัวตนจริงหรือไม ่

และทำ�ไมกระทงจึงเป็นรูปดอกบัว
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	 ในสมยัรชักาลที	่๓	แหง่กรงุรตันโกสนิทร	์เปน็ชว่งทีบ่า้นเมอืง 
มัน่คง	การศกึสงครามลดลงเกอืบหมด	การคา้กม็ัง่คัง่ขึน้	โดยเฉพาะ
กับจีน	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงโปรดให้ฟื้นฟู
ประเพณีพิธีกรรมสำาคัญเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของราชอาณาจักร	
และด้วยความจำาเป็นในด้านอื่น	ๆ	อีก	 จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์
หนังสือ	ตำ�ร�ท้�วศรีจุฬ�ลักษณ์ หรือ	น�งนพม�ศ	ขึ้นมา	 โดย
สมมุติให้ฉากของเรื่องเกิดขึ้นในยุคพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย	 ซึ่งตำารา
ดังกล่าวได้พูดถึงนางนพมาศว่าเป็นพระสนมเอกของพระร่วง	 ที่ได้
คิดประดิษฐ์กระทงใบตองเป็นรูปดอกบัวกมุทขึ้น	 ด้วยเห็นว่าเป็น
ดอกบัวพิเศษที่บานในเวลากลางคืนเพียงปีละครั้ง	 สมควรทำาเป็น
กระทงแต่งประทีป	 ลอยไปถวายสักการะรอยพระพุทธบาท	 ซึ่งเมื่อ
พระรว่งเจา้ไดท้อดพระเนตรเห็นกรั็บสัง่ถามถงึความหมาย	นางกไ็ด้ 
ทูลอธิบายจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย	พระองค์จึงมีพระราชดำารัสว่า	 
“แต่นี้สืบไปเบื้องหน้�โดยลำ�ดับ กษัตริย์ในสย�มประเทศ 
ถงึก�ลกำ�หนดนักขัตฤกษ ์วนัเพญ็เดอืน ๑๒ ใหท้ำ�โคมลอยเปน็
รูปดอกบวั อทุศิสกัก�รบชู�พระพุทธบ�ทนมัมท�นท ีตร�บเท�่ 
กัลป�วส�น”	 ด้วยเหตุนี้	 จึงเกิด	 กระทง ทำาด้วยใบตองแทน 
วัสดุอื่น	ๆ	แล้วนิยมใช้ลอยกระทงมาแต่คราวนั้นตราบจนทุกวันนี ้
รวมถึงการทำากระทงเป็นรูปดอกบัว	 ซึ่งตำาราท้าวศรีจุฬาลักษณ์	 
หรือนางนพมาศนี้	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงเชื่อว่าเป็น 
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว



24 ลอยกระทง

	 เนื่องจากสำานวนโวหารมี ลักษณะร่วมกับวรรณกรรม 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 อีกทั้งยังมีข้อความหลายตอนที่แสดง 
ใหเ้หน็วา่แตง่สมยักรงุสโุขทยัไมไ่ด้	เช่น	การอา้งถงึอเมริกนั	ปนืใหญ ่
เป็นต้น	 ดังนั้น	 นางนพมาศจึงเป็นเพียง	 “น�งในวรรณคดี”	 มิได้ 
มีตัวตนอยู่จริง
 นอกจากนี้	 ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและเอกสารร่วมสมัย 
ก็ไม่มีปรากฏชื่อ	 “ลอยกระทง”	 แม้แต่ในศิลาจารึกของพ่อขุนราม 
คำาแหงก็มีแต่ชื่อ	“เผ�เทียน เล่นไฟ”	ที่มีความหมายอย่างกว้าง	ๆ	 
วา่การทำาบุญไหว้พระ	โดยไม่มีคำาว่า	“ลอยกระทง”	อยู่ในศิลาจารึก 
นี้เลย	ส่วนเอกสารและวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยแรก	ๆ	ก็ม ี
แต่ชื่อ	 ชักโคม ลอยโคม แขวนโคม และลดชุดลอยโคมลงน้ำ�  
ในพิธีพราหมณ์ของราชสำานักเท่านั้น	และแม้แต่
ในสมัยกรุงธนบุรีก็ไม่มีชื่อนี้	จนถึงยุคต้น
กรุงรัตนโกสินทร์จึงมีปรากฏชัดเจน
ในพระราชพงศาวดารแผ่นดิน	
รัชกาลท่ี	๓	ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์	
และเรื่องนางนพมาศ	พระราชนิพนธ์
รัชกาลที่	๓	ซึ่งก็หมายความว่า	
คำาว่า	“ลอยกระทง”	เพิ่งปรากฏ
ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง
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	 การที่ประเพณีลอยกระทงยังคงมี
ความสำาคัญและดำารงต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้	
และได้กลายเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง
ของไทยไปแล้วนั้น	เชื่อว่าคงเป็นเพราะ
ประเพณีลอยกระทงยังมีคุณค่า
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัวชุมชน	
สังคมและศาสนา	
กล่าวคือ

คุณค่าของประเพณีลอยกระทง
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 คุณค่�ต่อครอบครัว ทำาให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาส
ทำากิจกรรมด้วยกัน	 เช่น	 ร่วมกันประดิษฐ์กระทงไปลอย	 อีกทั้ง 
ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อน้ำาที่ ให้ คุณประโยชน์แก่ เรา 
ในด้านตา่ง	ๆ 	หรอืบางทอ้งถิน่กเ็ปน็การแสดงความระลกึถงึบรรพบรุุษ 
ผู้ล่วงลับ
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 คุณค่�ต่อชุมชน	 ทำาให้เกิดความรัก	 ความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน	 เช่น	 ช่วยกันประดิษฐ์กระทงไปประกวด	 อันเป็น 
การช่วยส่งเสริมการช่างผีมือท้องถิ่นทางอ้อม	หรือทำาให้ได้มีโอกาส
พบปะสังสรรค์	และสนุกสนานร่วมกัน
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 คุณค่�ต่อศ�สน� ได้ช่วยกันทำานุบำารุงศาสนา	 เช่น	 ทาง
ภาคเหนอื	ทีม่กีารทำาบญุใหท้าน	การถือศลีทีว่ดั	หรอืการลอยกระทง 
เพ่ือบูชารอยพระพุทธบาทก็นำามาซึ่งการน้อมรำาลึกถึงพระธรรม 
คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
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 คุณค่�ต่อสังคม	 ทำาให้มีความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของแม่น้ำาลำาคลองที่ได้ใช้สอย	 และ
อำานวยประโยชน์ต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อม	 โดยอาจจะช่วยกัน
ขุดลอกคูคลองให้สะอาด	ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป
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สาระของประเพณีลอยกระทง

กตัญญูรู้คุณ : คว�มหม�ยที่ดีง�มของประเพณีลอยกระทง
	 ความกตัญญูเป็นค่านิยมสำาคัญที่คนไทยทุกกลุ่มยึดถือ	 
คนไทยโบราณ	เชือ่วา่การลอยกระทงเปน็การขอขมาน้ำาหรอืแมค่งคา	
ซึง่หลอ่เลีย้งชวีติและอำานวยประโยชนต์า่ง	ๆ 	ไม่ว่าจะเปน็น้ำา	สำาหรับ
อุปโภค	 บริโภค	 หรือน้ำาที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหาร	 ด้วยความ
สำานึกในบุญคุณของน้ำาจึงได้กำาหนดวันเพื่อแสดงความกตัญญูขึ้น 
ปีละครั้ง
	 นอกจากนีค้นไทยบางกลุม่ยงัมคีวามเชือ่ทีต่า่งกนัออกไป	เช่น	
เชื่อว่าการลอยกระทง	 เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้า	 
บางกลุม่เชือ่วา่เปน็การลอยเพือ่บชูาบรรพบุรษุ	แตไ่มว่า่แต่ละกลุม่จะ
มีความเชื่อเช่นไร	ความหมายรวมของประเพณีนี้ก็คือ	ความกตัญญู	
ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของคนไทยโดยแท้
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กิจกรรมที่พึงปฏิบัติ

๑.	ร่วมกันทำาความสะอาดแม่น้ำา	ลำาคลอง	
ทั้งก่อนและหลังงานลอยกระทงเพ่ืออนุรักษ์แม่น้ำา

ให้ใสสะอาดเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

๒.	สร้างกุศล
ด้วยการทำาบุญ	
ทำาทาน	หรือ
ปฏิบัติธรรม
ตามสมควร
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๓.	ประดิษฐ์กระทง
ด้วยวัสดุในท้องถิ่น	
หรือวัสดุที่ไม่ทำาลาย

สิ่งแวดล้อม

๔.	จัดกิจกรรม	การละเล่น	หรือการแสดง
ตามประเพณีท้องถิ่น	เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้	

และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
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๕.	ไม่ควรเล่นพลุ	ดอกไม้เพลิง
หรือวัสดุที่จะก่อให้เกิดอันตราย

ในที่สาธารณะหรือชุมชน

๖.	ไม่เมาสุราอาละวาด
หรือทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น	
โดยเฉพาะเมาไม่ขับ
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	 ไม่ว่าประเพณีลอยกระทงจะมีประวัติท่ีมายาวนานอย่างไร	มีการแตกแขนง
ทางความคิดออกไปอย่างไร	แต่ส่ิงสำาคัญท่ีสุดของประเพณีน้ีก็คือ	“น้ำา”	เรายังคงจะ 
ต้องใช้น้ำาไนการประกอบพิธีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นน้ำาในแม่น้ำา	 คู	 คลอง	 หรือ 
สระน้ำาในโรงแรม	ในสวนสาธารณะต่างมีความสำาคัญท้ังส้ิน	เพราะมนุษย์และสัตว์
ล้วนต้องใช้น้ำาในชีวิตประจำาวันไม่สามารถขาดได้	 น้ำาจึงคือชีวิต	 ดังท่ีพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้พระราชทานพระราชดำารัสไว้เม่ือ 
วันท่ี	๑๗	มีนาคม	๒๕๒๙	ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	ว่า	“...หลักสำ�คัญว่�
ต้องมีน้ำ�บริโภค น้ำ�ใช้ น้ำ�เพ่ือก�รเพ�ะปลูก เพร�ะว่�ชีวิตอยู่ท่ีน้ัน ถ้�มีน้ำ�
คนอยู่ได้ ถ้�ไม่มีน้ำ�คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้�คนอยู่ได้ แต่ถ้�ไม่มีไฟฟ้� ไม่มีน้ำ�  
คนอยู่ไม่ได้...” 
	 เราจึงควรร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์รักษาความสะอาดของแม่น้ำา	 ลำาคลอง
แหล่งน้ำาในชุมชน	 ตลอดจนแหล่งน้ำาตามธรรมชาติท่ัวๆ	 ไป	 เป็นการแต่งตัวให้
แม่น้ำา	 และแต่งตัวให้ชุมชนด้วยความรักและความกตัญญู	 เพ่ือต้อนรับเทศกาล	
“ลอยกระทง”	เทศกาลแห่งความร่ืนเริงในคืนวันจันทร์งามท่ีสุดในรอบปี	ซ่ึงจะทำาให้
ประเพณีลอยกระทงยังคงไว้ซ่ึงสาระคุณค่าและงดงามควรแก่การสืบสานต่อไป

น้ำาคือชีวิต : อีกหนึ่งคุณค่าของ 
ประเพณีลอยกระทงที่ควรสืบสาน
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	 ด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีลอยกระทงย่อม
เป็นส่ิงแสดงให้เห็นว่าประเพณีน้ีมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมาต้ังแต่
อดีตจวบจนกระท่ังถึงปัจจุบัน	ทุกวันเพ็ญ	ข้ึน	๑๕	ค่ำา	เดือน	๑๒	อันเป็นช่วงเวลา
ท่ีพระจันทร์เต็มดวงทอแสงนวลอยู่เหนือลำาน้ำา	และขณะเดียวกัน	ณ	ริมฝ่ังน้ำาเรา 
จะได้เห็นภาพของประชาชนต่างพากันต้ังจิตอธิษฐานเพ่ือขอส่ิงท่ีมุ่งหวัง	 และ 
ขอขมาแม่น้ำาท่ีหล่อเล้ียงชีวิตมาตลอดท้ังปีไปกับกระทงท่ีประดิษฐ์ข้ึนด้วย 
ความงดงาม	 เม่ือแสงเทียนจากกระทงนับร้อยนับพันใบลอยกระทบผิวน้ำา	 
เหมือนจะแข่งความสว่างไสวกับแสงจันทร์วันเพ็ญ	 ได้ทำาให้ความสวยงามของ
ค่ำาคืนแห่งประเพณีลอยกระทงเป็นท่ีโจษจันไปท่ัวโลก	 และดึงดูดให้นักท่องเท่ียว 
มาร่วมช่ืนชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย	เราคนไทยจึงมิได้
เป็นเพียงผู้ต้อนรับนักท่องเท่ียวแต่หากคือผู้ท่ีจะธำารงรักษาสาระคุณค่าท่ีแท้จริง
ของประเพณีลอยกระทง	ประเพณีท่ีแสดงถึงความกตัญญูต่อสายน้ำาให้คงอยู่สืบไป

บทสรุป
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TRADITION
LOY KRATHONG 



 Thai people observe Loy Krathong festival during the time when there 
is	a	high	water	level	over	the	country,	on	the	full	moon	night	of	the	12th	lunar	
month.	As	 the	most	 fascinating	water-based	 cultural	 event	 reflecting	 local	 
wisdom,	way	of	living	and	refined	culture,	it	represents	a	good	image	of	Thailand.	 
Loy	Krathong	 festival	 is	 a	 time	 to	 show	 the	 true	 artistic	 value	 of	 rituals,	 
costume,	arranging	flowers,	fine	arts,	folk	dance,	folk	theatre	and	other	festive	
entertainments	including	light	decoration.	As	a	matter	of	fact,	Loy	Krathong	 
celebrations	are	laden	with	value.	It	promotes	solidarity	and	cooperation	among	
community	members	as	seen	in	the	merry	making	activities.	These	include	
contest	of	various	kinds:	Krathong	designs,	Nang	Noppamas,	and	the	cooperative	 
effort	to	organize	such	a	good	old	local	tradition	into	a	broader	concept	of	
nationwide	annual	celebration	of	Loy	Krathong	festival.
 The Ministry of Culture has developed cultural policy directed at the 
promotion of Loy Krathong festival as a local cultural asset to gain increased 
revenue,	fame	and	cultural	identity	at	the	national	level,	the	ASEAN	level	and	
the	global	level.
	 On	behalf	of	the	Ministry	of	Culture,	I	am	pleased	that	the	Department	
of	Cultural	Promotion	has	published	the	book	of	Loy	Krathong	festival	as	a	
means	of	developing	a	deeper	understanding	of	the	intrinsic	value,	the	meaning	
and	the	legendary	account	of	Loy	Krathong	festival.	This	is	the	real	achievement	 
for public awareness of preserving Thai cultural heritage and promoting it to 
be	enlisted	as	the	world	cultural	heritage.

(Vira	Rojpojchanarat)
Minister of Culture

Message



Message

 Loy Krathong is currently one of the most favoured festivels of Thailand 
among	the	Thais	and	foreign	visitors.	It	is	celebrated	all	over	the	country	both	
in the cities and in the most remote rural hamlets in its true spirit of merriment 
which	has	made	it	more	popular	than	ever.
 Loy Krathong plays the role of transmitting Thai custom and tradition to 
the	young	generation.	All	the	children	and	youth	should	appreciate	traditional	 
Thai values and choose what they consider the best way to uphold and maintain 
Loy	Krathong	festival	as	the	Thai	cultural	heritage.	
	 The	Department	of	Cultural	Promotion	deems	it	necessary	to	publish	
a	booklet	on	Loy	Krathong	tradition:	“Preserve	Water	and	Conserve	Culture”	 
It	points	out	the	true	value	as	shown	in	the	spirit	of	Thai	cultural	and	environmental	 
awareness.	It	reflects	the	gratitude	the	Thais	pay	to	water	as	a	precious	resource	
of	life	in	an	agricultural	society.	It	is	hoped	that	this	book	in	both	the	English	
language and in the Thai language will promote good understanding of Loy 
Krathong	tradition,	which	should	be	continually	preserved	and	promoted.

(Kitsayapong	Siri)
Permanent	Secretary	for	Culture

Ministry of Culture



Preface

	 Loy	Krathong	is	a	significant	ancient	tradition	of	Thailand	which	takes	
place	on	the	full	moon	evening	of	the	12th lunar month when the rivers reach the 
highest	level.	The	origin	of	this	tradition	derives	from	ceremony	in	connection	 
with	“water”	which	 is	an	essential	 factor	of	Thai	people.	Even	 though	 the	
objectives	or	the	beliefs	of	Loy	Krathong	may	differ	but	a	common	meaning	
of	this	tradition	is	the	expression	of	“gratitude”	to	the	value	of	water	which	
reflects	elegant	Thai	culture.	
	 At	present,	Loy	Krathong	tradition	has	been	modified	in	some	manners	 
from	 past	 practices	while	 Thai	 people	 give	 decreasingly	 significance	 this	 
tradition’s	meaning,	value,	substance	and	desirable	practice.
	 The	Department	 of	 Culture	 Promotion	 has	 therefore	 published	 the	
booklet	on	Loy	Krathong	Tradition	:	“Preserve	Water	and	Conserve	Culture”	 
in	order	to	disseminate	the	meaning,	value,	substance,	practice	and	knowledge	
on	the	local	Loy	Krathong	Tradition	in	the	four	regions	of	Thailand.	In	addition,	 
this publication also provides the guidance for the correct practices of the  
tradition	in	both	Thai	and	English	version.	Moreoevr,	government,	public	and	
local sectors can apply this proper practices in order to inherit Loy Krathong 
festival	as	joyful	tradition	on	full	moon	of	the	12th	lunar	month.	Hopefully,	this	
booklet	gather	proper	guidance	and	correct	understanding	of	Loy	Krathong	
Tradition.

	(Pimravee	Watthanavarangkul)
Director-General

Department	of	Cultural	Promotion



 Loy Krathong Tradition is a ceremony to honor the 
Goddess	of	 the	river.	 In	Thailand,	 it	 is	annually	held	on	
full	moon	day	in	November.	Krathongs	are	small	vessels	
or	cups	often	made	of	cut	banana	stems,	leaf	and	contain 
flowers,	candles	and	joss	sticks.	They	are	released	in	the	
rivers	 and	 left	 to	 float	 downstream.	 Upon	 releasing	 the	
Krathongs,	people	ask	for	 forgiveness	 to	 the	Goddess	of	
the	river	for	polluting	her.	It	is	one	of	the	religious	customs 
in	Thailand.	During	this	period,	at	the	end	of	the	rain	season, 
most	areas	around	rivers	and	canals	are	flooded.	This	occurrence 
sparked	an	old	Thai	saying;	in	the	11th	lunar	month	there	
is	flooding	and	in	the	12th	lunar	month	the	(stagnant)	flood	
waters	 are	 retreating.	This	 period	 is	 a	 time	 for	 rejoicing	 
as	the	weather	is	changing	for	the	better.	The	rain	
season is more or less over and the winter or cool 
season	is	beginning.	The moon is also at
its	brightest	this	time	of	the	year.	
At	present,	Loy	Krathong	Tradition	
is	a	major	celebration	in	Thailand.

Loy Krathong Tradition
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	 The	 objectives	 are	 various	 depending	 on	 different	
customs	and	beliefs.
	 1.	To	pay	homage	to	the	Lord	Buddha’s	descent	from	
the	second	heaven	(where	Indra	dwells)	after	staying	in	a	
Buddhist	monastery	during	 the	Buddhist	 lent	 in	order	 to	
preach	a	sermon	to	his	royal	mother.
	 2.	To	pay	homage	to	the	heavenly	Pagoda	containing	
the	Lord	Buddha’s	top	knot	cut	off	at	his	self-ordination.	
	 3.	To	pay	homage	to	the	Lord	Buddha’s	foot	print	on	
the	bank	of	the	Nammatha	River	in	India.	
	 4.	To	pay	tribute	to	the	senior	disciple	Upakut,	who	
found	 his	 recluse	 in	 the	 ocean	 (a	 belief	 inherited	 from	 
Myanmar;	the	priest	had	supernatural	powers	in	conquering 
the	God	of	Evil).	
	 5.	To	pay	homage	to	God	Phaka	Prom	living	in	the	
third	heaven.
	 6.	To	thank	the	Goddess	Mae	Khongkha,	the	Mother	
of	Water,	which	a	source	of	water	for	human	use.
	 7.	To	worship	the	Goddess	Mae	Khongkha,	the	Mother	
of	Water,	asking	for	forgiveness	for	polluting	her.

Objectives

6 Loy Krathong



	 8.	To	remind	the	benevolence	of	ancestors
	 9.	 To	 float	 one’s	 sufferings	 away,	 this	 practice	 is	
similar	to	the	Sin	Floating	Rite	of	Brahmin.
	 10.	To	ask	for	blessing.

Upakut
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	 Thai	people	express	their	gratitude	to	the	Goddess	of	
Water	for	nourishing	their	lives	by	celebrating	Loy	Krathong.	 
However,	 depending	 on	 beliefs,	 Loy	 Krathong	 is	 also	 
cerebrated	to	express	gratitude	to	the	Lord	Buddha	or	paying	
homage	to	ancestors.	To	make	a	long	story	short	one	can	
say	Loy	Krathong	Tradition	is	about	expressing	gratitude.

Loy Krathong Tradition:  
Expression of Gratitude 
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Values of 
Loy Krathong Tradition 

	 1.	Family	Value	 :	 relationships	between	 family	 
members are tightened as family members are celebrating 
together.	
 2.	Community	Value	 :	communities	are	more	 
harmonious	by	joining	in	the	Loy	Krathong	activities.	
	 3.	Religious	Value	:	Buddhist	practices	such	as	 
merit	making,	practicing	dharma	and	sermons	are	essential 
parts	 of	 Loy	 Krathong	 celebration;	 therefore,	 they	 
contribute	to	strengthen	religious	beliefs.	
	 4.	 Social	Value	 :	 raising	 awareness	 in	water	 
resources	conservation.
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Activities that should be promoted

		1.	Clean	up	the	rivers,	both	before	and	after	
	Loy	Krathong	celebration.

  2.	Perform	good	deeds,	listen	
to	sermons,	and	practice	the	dharma. 

 3.	 Utilize	 local	 bio-degradable	 
	materials	in	making	Krathongs.
4.	Promote	alternative	activities	 

	such	as	a	Krathong	Contest,	Hot-air	
Balloon	Contest	and	others.	Presently,	the	Noppamas 

	Queen	contest	(The	daughter	of	a	Brahman	priest	and	a	lady	
at	the	Court	of	King	Phra	Ruang	of	Sukhothai,	who	developed	
a new style	of	lotus	flower	which	were	to	be	floated	on	the	 
streaming	waters	at	night	to	please	the	King)	is	a	new,	but	
indispensable	feature.
	 5.	Save	use	of	fireworks	 in	order	 to	avoid	hurting	
people	or	damaging	properties.
 6.	 Don’t	 drink	 alcohol	 or	 quarrel	 with	 others,	 
especially,	don’t	drive	drunk.
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Conclusion 

  The Loy Krathong Tradition has been part of the  
Thai	culture	and	way	of	living	for	a	long	time.	At	full	moon	 
night	of	the	Thai	12th	month	(November)	whole	Thai	people	
gather	at	the	river	banks	and	ask	for	blessings	and	forgiveness	 
from	 the	Goddess	 of	 the	 River	 by	 releasing	Krathongs.	
Thousands of candle lights released at the same time  
illuminate the river brilliantly and is an eerie but beautiful  
spectacle.	 The	 traditional	 custom	 has	 become	 a	 major	 
attraction for foreign tourist participating
in	the	activities	and	enjoying	the
Thai	hospitality.	But	we	should
not forget the real message 
of	Loy	Krathong:	
Gratitude	to	the	
River
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