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คำ�นำ� : Introduction
	 ลอยกระทง	เป็นประเพณีที่สำาคัญเก่าแก่ของไทย	ตรงกับวันเพ็ญขึ้น	๑๕	ค่ำา	เดือน	๑๒	ซึ่งอยู่

ในช่วงนำ้าหลาก	 มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ	 “นํ้า”	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย	

ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง	 จะมีความแตกต่างกัน	 แต่ความหมายที่เหมือนกัน

ของประเพณีนี้คือ	การแสดงออกถึง	“ความกตัญญู”	รู้จักสำานึกถึงคุณของนำ้า	นับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้

เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่งของไทย

	 ปัจจุบันประเพณีลอยกระทงถูกดัดแปลงไปบ้างจากที่เคยปฏิบัติมาในอดีต	 การให้ความสำาคัญ

ของความหมาย	คุณค่า	สาระและแนวทางที่พึงปฏิบัติลดน้อยลง

	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรม	 จึงได้จัดทำาหนังสือลอยกระทง	 ขึ้นเพื่อเผยแพร่	

ความหมาย	คุณค่า	สาระ	แนวปฏิบัติ	และองค์ความรู้ประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นทั้ง	๔	ภาคของ

ประเทศไทย	ตลอดจนขนบธรรมเนยีมปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งงดงามของประเพณี	ลอยกระทงทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ	โดยที่หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และชุมชน	สามารถนำาไปใช้เป็นแบบ

อย่างที่ถูกต้องเหมาะสมได้	 เพื่อให้การ	 “ลอยกระทง” เป็นประเพณีแห่ง	 ความรื่นเริงในคืนวันเพ็ญ	

โดยหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะเปน็แนวทางปฏบิตัแิละการสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งในประเพณลีอยกระทง

สืบต่อไป

	 Loy	 Krathong	 is	 a	 significant	 ancient	 Thai	 and	 Southeast	 Asia	 tradition	

since	the	ancient	time	in	agriculture	society	which	takes	place	on	the	full	moon	evening	

of	the	12
th
	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	in	the	life	

and	culture	of	local	people.	Even	though	the	objectives	or	the	beliefs	of	Loy	krathong	may	

differ	but	a	common	meaning	of	this	tradition	is	the	demonstration	of	“gratitude”	to	the	

benefit	of	water	which	reflects	another	beauty	of	Thai	culture.	

	 At	present,	 Loy	Krathong	 tradition	has	been	modified	 in	 some	ways	 from	past	

practice	while	the	observation	of	meaning,	value,	substance	and	desirable	practice	has	

been	reduced.	

	 The	 Department	 of	 Cultural	 Promotion	 has	 therefore	 published	 the	 booklet		

on	 Loy	 Krathong	 so	 as	 to	 disseminate	 the	 meaning,	 value,	 substance,	 practice	 and		

knowledge	on	the	local	Loy	Krathong	tradition	in	the	four	parts	of	Thailand	together	with		

guidance	for	the	correct	and	beautiful	practice	of	Loy	Krathong	tradition.	Agencies	in	the	public	

and	private	sectors	and	the	community	could	make	use	of	this	as	the	correct	practice	to	make	

Loy	krathong	tradition	with	fun	on	full	moon	evening	of	the	12
th
	lunar	month.	It	is	greatly	hope	

that	this	booklet	will	serve	as	a	continued	guidance	and	a	creation	of	correct	understanding		

of	the	Loy	Krathong	tradition

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture
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ความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง 
	 ลอยกระทง	 เป็นพิธีกรรมร่วมกันของ

ผู้คนในชุมชนทั้งสุวรรณภูมิ	 หรือภูมิภาค	

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 	 ที่มีมาแต่ยุค

ดึกดำาบรรพ์	เพื่อขอขมาต่อธรรมชาติ	แต่ไม่มี	

หลักฐานยืนยันแน่นอนว่าลอยกระทงเริ่มมี

มาแต่เมื่อไร	 แต่พิธีกรรมเกี่ยวกับ	 “ผี”	 ผู้มี

อำานาจเหนือธรรมชาติ	 มีอยู่กับผู้คนในชุมชน

สุวรรณภูมิไม่น้อยกว่า	๓,๐๐๐	ปีมาแล้ว	ตั้งแต่ก่อนรับศาสนาพุทธ-พราหมณ์จากอินเดีย	

	 ผีสำาคัญยุคแรกๆ	 คือ	 ผีนํ้า และ	 ผีดิน	 ซึ่งต่อมาเรียกชื่อด้วยคำายกย่องว่า	

“แมพ่ระคงคา”	กบั	“แมพ่ระธรณ”ี	มคีำาพืน้เมอืงนำาหนา้วา่	“แม”่	ทีห่มายถงึ	ผูเ้ปน็ใหญ	่

	 ผู้คนในสุวรรณภูมิรู้ว่าที่มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะ	นํ้า	และ	ดิน	เป็นสำาคัญ	และ	นํ้าเป็น	

สิง่สำาคญัทีส่ดุ	ดงันัน้	เมื่อคนเรามชีวีติอยูร่อดไดป้หีนึง่	จงึทำาพธิขีอขมาที่ไดล้ว่งล้ำาก่ำาเกนิ		

โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 เช่น	 เหยียบย่ำาถ่ายของเสีย	 หรือทำาสิ่งอื่นใดที่ไม่เหมาะสม	

เสยีครัง้หนึง่	ขณะเดยีวกนักท็ำาพธิบีชูาพระคณุไปพรอ้มกนั	ดว้ยการใชว้สัดทุีล่อยนำา้ได้ ใส่

เครื่องเซน่ไหว้ใหล้อยไปกบันำา้อาท	ิตน้กลว้ย	กระบอกไมไ้ผ	่กะลามะพรา้ว	ฯลฯ	และชว่งเวลา

ทีเ่หมาะสมทีค่นเราเรยีนรูจ้ากประสบการณธ์รรมชาต	ิคอื	สิน้ปนีกัษตัรเกา่	ขึน้ปนีกัษตัรใหม	่

ตามจันทรคติที่มีดวงจันทร์เป็นศูนย์กลาง	เพราะเป็นสิ่งที่มีอำานาจทำาให้เกิดนำ้าขึ้น	นำ้าลง		

ซึ่งวันสิ้นปีนักษัตรเก่า	ก็คือ	วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํากลางเดือน ๑๒ เพราะเป็นช่วงที่นำ้าขึ้น

สูงสุด	และเมื่อพ้นไปจากนี้ก็เริ่ม	ขึ้นปีนักษัตรใหม่ เรียก	 เดือนอ้าย	แปลว่าเดือนหนึ่ง	

ตามคำาโบราณ	นบัหนึง่	สอง	สาม	ฯลฯ	วา่	อา้ย	ยี	่สาม	เปน็ตน้	และเมื่อเทยีบ	ชว่งเวลากบั

ปฏทินิตามสรุยิคตทิี	่มดีวงอาทติยเ์ปน็ศนูยก์ลางกจ็ะตกราวเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน	ของ

ทกุป	ีและหลงัจากรบัศาสนา พทุธ-พราหมณจ์ากอนิเดยีเมื่อราว	๒,๐๐๐	ปมีาแลว้	ราชสำานกั

โบราณในสวุรรณภมูกิ็ไดป้รบัพธิกีรรม “ผ”ี	เพื่อขอขมานำา้และดนิใหเ้ขา้กบัศาสนาทีร่บัเขา้

มาใหม	่ทาํใหค้วามหมายเดมิเปลีย่นไปกลายเปน็การลอยกระทงเพื่อบชูาพระพทุธเจา้

และเทวดา	 ซึ่งในส่วนนี้มีพยานหลักฐานเก่าสุด	 คือ	 รูปสลักพิธีกรรมทางนำ้าคล้าย	

ลอยกระทงที่ปราสาทหินบายนในนครธม	ทำาขึ้นราวหลัง	พ.ศ.	๑๗๐๐	แต่สำาหรับชุมชน

ลอยกระทง
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ชาวบ้านทั่วไปก็ยังเข้าใจเหมือนเดิม	 คือ		

ขอขมาแม่พระคงคา	 และแม่พระธรณี	

ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในเอกสารของ

ลาลูแบร์ ชาวฝรั่งเศส	ที่บันทึกพิธีกรรม

ชาวบ้านในกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จ	

พระนารายณ์มหาราชเอาไว้หลายตอน

	 สำาหรับราชสำานักกรุงศรีอยุธยา	 ที่อยู่

บริเวณที่ราบลุ่มแม่นำ้าและมีนำ้าท่วมนาน

หลายเดือน	 ก็เป็นศูนย์กลางสำาคัญที่จะ

สร้างสรรค์ประเพณีเกี่ยวกับนำ้า	 ขึ้นมาให้

เป็น	“ประเพณีหลวง”	ของราชอาณาจักร	ดังมีหลักฐานการตราเป็นกฎมณเฑียรบาลว่า		

พระเจ้าแผ่นดินต้องเสด็จไปประกอบพิธีกรรมทางนำ้าเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งทาง

กสกิรรมของราษฎร	และยงัมขีบวนเรอืพยหุยาตราทางชลมารคเพื่อประกอบพระราชพธิ	ี

โดยเฉพาะ	 นอกจากนี้	 ยังมีเอกสารบันทึกอย่างเป็นทางการอยู่ในตำาราพระราชพิธีกับ

วรรณคดีโบราณ	เช่น	โคลงทวาทศมาสที่มีการกล่าวถึงประเพณี	“ไล่ชล”	หรือไล่นำ้าเพื่อ

วิงวอนให้นำ้าลดเร็วๆ	 เป็นต้น	ซึ่งประเพณีหลวงเช่นนี้	 ไม่มีหลักฐานใดๆที่ปรากฏว่ามีอยู่

ในเมอืงทีอ่ยูเ่หนอืกรงุศรอียธุยาขึน้ไป	เชน่	สโุขทยั	ทีต่ัง้อยูบ่นทีด่อนนำา้ทว่มไมถ่งึ	จงึไมม่	ี

หลักฐานเกี่ยวกับขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค	 ส่วนตระพังหรือสระนำ้าในสุโขทัย	

ก็มีไว้เพื่อกักเก็บนำ้าเพื่อใช้ ในการบริโภคอุปโภคของวัดและวังที่อยู่ในเมือง	และมิได้มีไว้

เพื่อกิจกรรม	สาธารณะ	อย่างเช่น	ลอยกระทง	ฯลฯ

	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 แห่ง	 กรุงรัตนโกสินทร์	 เป็นช่วงที่บ้านเมืองมั่นคง	 การศึก

สงครามลดลง	การคา้กม็ัง่คัง่ขึน้	โดยเฉพาะกบัจนี	พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั		

จึงโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีพิธีกรรม	สำาคัญเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของราชอาณาจักร	และ

ดว้ยความจำาเปน็ในดา้นอื่นๆอกี	จงึไดท้รงพระราชนพินธห์นงัสอืตาํราทา้วศรจีฬุาลกัษณ ์

หรือ	นางนพมาศ	ขึ้นมา	โดยสมมติให้ฉากของเรื่องเกิดขึ้นในยุคพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย	

ซึ่งตำาราดังกล่าวได้พูดถึงนางนพมาศว่าเป็นพระสนมเอกของพระร่วง	 ที่ได้คิดประดิษฐ์

กระทงใบตอง	 เป็นรูปดอกบัวกมุทขึ้น	 ด้วยเห็นว่าเป็นดอกบัวพิเศษที่บานในเวลา

กลางคืนเพียง	 ปีละครั้ง	 สมควรทำาเป็นกระทงแต่งประทีปลอยไปถวายสักการะรอย

พระพุทธบาท	 ซึ่งเมื่อพระร่วงเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นก็รับสั่งถามถึงความหมาย		

นางก็ได้ทูลอธิบายจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย	 พระองค์จึงมีพระราชดำารัสว่า	 “แต่นี้
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สืบไปเบื้องหน้าโดยลําดับ กษัตริย์ ในสยาม

ประเทศถึงกาลกําหนดนักขัตฤกษ์ วันเพ็ญ

เดือน ๑๒ ให้ทําโคมลอยเป็น รูปดอกบัว  

อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานที  

ตราบเท่ากัลปาวสาน” ด้วยเหตุนี้	 จึงเกิด	

กระทง	ทำาดว้ยใบตองแทนวตัถอุื่นๆ	แลว้นยิม

ใชล้อยกระทงมาแตค่ราวนัน้	ตราบจนทกุวนันี	้

ซึ่งตำาราท้าวศรีจุฬาลักษณ์	 หรือนางนพมาศนี้	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ	 ทรงเชื่อว่า

เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	เนื่องจากสำานวน	โวหารมี

ลักษณะร่วมกับวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 นอกจากนี้	 ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและเอกสารร่วมสมัย	 ก็ ไม่มีปรากฏชื่อ		

“ลอยกระทง”	แม้แต่ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำาแหงก็มีแต่ชื่อ	“เผาเทียน เล่นไฟ” 

ที่มีความหมายอย่างกว้างๆ	 ว่า	 การทำาบุญไหว้พระ	 ส่วนเอกสารและวรรณคดีสมัยกรุง

ศรีอยุธยาสมัยแรกๆ	ก็มีแต่ชื่อ	ชักโคม ลอยโคม แขวนโคม และลดชุดลอยโคมลงนํ้า	

ในพิธีพราหมณ์ของราชสำานักเท่านั้น	และแม้แต่ในสมัยกรุงธนบุรีก็ไม่มี	ชื่อนี้	 จนถึงยุค

ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีปรากฏชัดเจนในพระราชพงศาวดารแผ่นดิน	รัชกาลที่	๓	ฉบับ

เจา้พระยาทพิากรวงศแ์ละเรื่องนางนพมาศ	พระราชนพินธร์ชักาลที	่๓	ซึง่กห็มายความวา่		

คำาว่า	“ลอยกระทง”	เพิ่งปรากฏในต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง	

	 อนึ่ง	 ประเพณีลอยกระทงที่ทำาด้วยใบตองในระยะแรก	 จำากัดอยู่แต่ในราชสำานัก	

กรุงเทพฯ	เท่านั้น	ซึ่งมีรายละเอียดพรรณนาอยู่ในหนังสือพระราชพงศาวดาร	รัชกาลที่	

๓	ว่า	กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ	ราชธิดาในพระองค์โปรดได้แต่งกระทงเล่นทุกปี	เมื่อนาน

เข้าก็เริ่ม	 แพร่หลายสู่ราษฎรในกรุงเทพฯ	 แล้วขยายไปยังหัวเมืองใกล้เคียงในบริเวณ

ที่ราบลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยา	และกว่าจะเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วประเทศก็ประมาณปี	พ.ศ.

๒๕๐๐	 หรือก่อน	 หน้านั้นไม่นานนัก	 ส่งผลให้เกิด	 “เพลงลอยกระทง” ในจังหวะของ	

สุนทราภรณ์ ที่เผยแพร่	 ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง	 จนในที่สุดลอยกระทงก็ถือเป็น

ประเพณีที่สำาคัญของคนไทย	ทั่วประเทศ	

(ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ชื่อ “ลอยกระทง ขอขมาธรรมชาติ” 

ของสุจิตต์ วงษ์เทศ เรียบเรียงโดย ทัศชล เทพกำาปนาท)
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วัตถุประสงค์ของการลอยกระทง 
	 ประเพณีลอยกระทง	 เป็นประเพณีที่สำาคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของไทย		

ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา	 นิยมทำากันในคืนวันเพ็ญเดือน	 ๑๒	 โดยมีวัตถุประสงค์	

หลากหลาย	ขึ้นอยู่กับประเพณี	ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น	

	 ๑.		 เพื่อบชูาพระพทุธเจา้ในวนัเสดจ็กลบัจากเทวโลกเมื่อครัง้เสดจ็ไปจำาพรรษาอยู	่

บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพุทธมารดา	

	 ๒.	 เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า	 ที่ประทับรอยพระบาท	

ประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่ริมฝั่งแม่นำ้านัมมทานที	ในประเทศอินเดีย	

	 ๓.		 เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศา

ของพระพุทธเจ้า	

	 ๔.		 เพื่อบชูาพระอปุคตุตเถระทีบ่ำาเพญ็เพยีรบรกิรรมคาถาอยู่ในทอ้งทะเลลกึหรอื	

สะดอืทะเล	ซึง่ตามตำานานเลา่วา่	เปน็พระมหาเถระรปูหนึง่ทีม่อีทิธฤิทธิม์าก	สามารถปราบ

พญามารได้	

	 ๕.	 เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า	คือ	พระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร	

	 ๖.		 เพื่อบูชาท้าวพกาพรหมบนสวรรค์ชั้นพรหมโลก	

	 ๗.		เพื่อแสดงความสำานึกบุญคุณของนำ้าที่ได้นำามากินมาใช้ประโยชน์ในชีวิต	

ประจำาวัน	รวมทั้ง	ขอขมาลาโทษในการทำาให้แหล่งนำ้านั้นๆ	ไม่สะอาด	

	 ๘.		 เพื่อลอยเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์	คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์	

	 ๙.		เพื่ออธิษฐานขอในสิ่งที่ตนปรารถนา	

	 ๑๐.		เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
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สาระของประเพณีลอยกระทง 
	 กตัญญูรู้คุณ : ความหมายที่ดีงามของประเพณีลอยกระทง 

	 ความกตัญญูเป็นค่านิยมสำาคัญที่คนไทยทุกกลุ่มยึดถือ	 คนไทยโบราณเชื่อว่าการ	

ลอยกระทงเป็นการขอขมานำ้าหรือแม่คงคา	ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตและอำานวยประโยชน์ต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็นนำ้าดื่มนำ้าอาบนำ้าใช้	หรือนำ้าที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารด้วยความสำานึกใน

บุญคุณของนำ้าจึงได้กำาหนดวัดเพื่อแสดงความกตัญญูขึ้นปีละครั้ง	

	 นอกจากนีค้นไทยบางกลุม่ยงัมคีวามเชื่อทีต่า่งกนัออกไป	เชน่เชื่อวา่การ	ลอยกระทง		

เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้า	 บางกลุ่มก็เชื่อว่าเป็นการลอยเพื่อบูชา

บรรพบุรุษ	 แต่ไม่ว่าแต่ละกลุ่ม	 จะมีความเชื่อเช่นไร	 ความหมายรวมของประเพณีนี้ 

ก็คือความกตัญญู ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของคนไทยโดยแท้

คุณค่าของประเพณีลอยกระทง 
 ๑.  คุณค่าต่อครอบครัว	 ทำาให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำากิจกรรมร่วมกัน	 เช่น	

การ	 ประดิษฐ์กระทง	 แล้วนำาไปลอยนำ้าเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อนำ้าที่ ให้	

คุณประโยชน์	บางท้องถิ่นจะลอยเพื่อแสดงการรำาลึกถึงบรรพบุรุษ	

 ๒.  คุณค่าต่อชุมชน ทำาให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน	 เช่น	 ร่วมกัน	

คิดประดิษฐ์กระทง	เป็นการส่งเสริมและสืบทอดศิลปกรรมด้านช่างฝีมือ	และยังเป็นการ	

พบปะสังสรรค์สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจร่วมกัน	

 ๓.  คุณค่าต่อสังคม	 ทำาให้มีความ

เอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการช่วยกัน

รักษาความสะอาดแม่นำ้าลำาคลอง	

	 ๔.  คุณค่าต่อศาสนา ถือเป็นการ

ทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา	 เช่นทาง	

ภาคเหนือ	เชื่อว่าการ	ลอยกระทงเพื่อเป็น	

การบชูารอยพระพทุธบาทของพระพทุธเจา้	

และยงัจดัใหม้กีารทำาบญุทำาทาน	การปฏบิตัิ

ธรรมและฟังเทศน์ด้วย
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กิจกรรมที่เบี่ยงเบนไป 
	 ๑. การจดุดอกไม้ไฟ	ประทดั	หรอืพล	ุโดยเฉพาะเดก็และวยัรุน่ทีจ่ดุเลน่กนั	อยา่ง

คึกคะนองไม่เป็นที่เป็นทาง	ไม่ระมัดระวัง	ไม่คำานึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดแก่ผู้คน	และ

ยวดยานพาหนะที่สัญจรไปมา	และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนได้	

 ๒. การประกวดนางนพมาศ	 ไม่ควรให้ความสำาคัญมากเกินไปจนกลายเป็น	

กจิกรรมหลกัของประเพณ	ีซึง่แทท้ีจ่รงิแลว้ไม่ใชแ่กน่แทข้องประเพณี	เปน็เพยีงกจิกรรม

ที่เสริมขึ้นมาภายหลัง	เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน	และเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว	

 ๓. การประดษิฐก์ระทง สมยักอ่นใชว้สัดพุืน้บา้นทีม่อียูต่ามธรรมชาต	ิเชน่	ใบตอง	

หยวกกล้วย	ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่าย	แต่ปัจจุบันกลับนิยมใช้วัสดุโฟม	ซึ่งย่อยสลาย	

ยาก	ทำาให้แม่นำ้าลำาคลอง	สกปรกเน่าเหม็น	และเกิดมลภาวะเป็นพิษ

กิจกรรมที่พึงปฏิบัติ 
	 ๑.		 การทำาความสะอาดแมน่ำา้ลำาคลอง	ทัง้กอ่นและหลงัเสรจ็งานลอยกระทง	เชน่	

การขุดลอก	เก็บขยะในแม่นำ้าลำาคลอง	เป็นต้น	

	 ๒.		การทำาบุญทำาทาน	การฟังเทศน์	การปฏิบัติธรรม	ตามประเพณีของแต่ละท้องถ่ิน	

	 ๓.		 การประดิษฐ์กระทงใหญ่	กระทงเล็กด้วยวัสดุในท้องถิ่น	

	 ๔.		 การจัดขบวนแห่กระทงจากหมู่บ้าน	โรงเรียน	หรือชุมชนต่างๆ	

	 ๕.		 การจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ	เช่น	การประกวดกระทง	ประกวดโคมลอย	

สำาหรับประกวดนางนพมาศตามความนิยมในสังคมปัจจุบันนั้น	 ก็สามารถปฏิบัติได้	

แต่ไม่ควรให้ความสำาคัญมากเกินไป	

	 ๖.		 การนำากระทงไปลอยในแมน่ำา้ลำาคลอง		จะมคีำาถวายกระทงสำาหรบัลอยประทปี	

(ลอยกระทง)	ดังคำากล่าวดังต่อไปนี้	

	 	 นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	อะระหะโต	สัมมาสัมพุทธัสสะ	(๓	จบ)	

	 	 มะยัง	อิมินา,	ปะทีเปนะ	อะสุกายะ,	นัมมะทายะ,	นะทิยา,	ปุลิเน,	ฐิตัง,	มุนิโน,		

ปาทะวะลัญชัง	อะภิปูเชมะ	อะยัง	ปะทีเปนะ,	มุนิโม,	ปาทะวะลัญชัสสะ,	บูชา,	อัมหากัง,	

ทีฆะรัตตัง,	หิตายะ,	สุขายะ,	สังวัตตะตุ	

	 	 แปลว่า	 “ข้าพเจ้าทั้งหลาย,	 ขอบูชา,	 ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือ	

หาดทราย,	ในแม่นำ้าชื่อนัมมทานทีโน้นด้วยประทีปนี้,	การบูชารอยพระพุทธบาทนี้,	ขอจง

เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข,	แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย	สิ้นกาลนานเทอญ”
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	 ๗.	 การปล่อยโคมลอย	 ตามประเพณี

ของแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะทางภาคเหนือ	

	 ๘.		 การจุดดอกไม้ไฟ	 หรือพลุ	 เพื่อ

เปน็การเฉลมิฉลองนัน้	ควรจดุอยา่งระมดัระวงั		

ในสถานที่ที่เหมาะสมหรือที่ที่จัดไว้เฉพาะ	ซึ่ง

ได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว	 ไม่ควร

จุดในที่ชุมนุมชน	 หรือตามถนนหนทางที่มี

ประชาชนและยวดยานสญัจรไปมา	เพราะจะทำาใหเ้กดิอนัตรายตอ่รา่งกายและทรพัยส์นิได	้

	 ๙.		การละเล่นรื่นเริงตามท้องถิ่นนั้นๆ	 ตลอดจนจะมีเพลงที่ร้องกันในยามค่ำาคืน	

อาทิ	เพลงประจำาเทศกาลลอยกระทง	(เนื้อร้อง :	วันเพ็ญเดือนสิบสอง	นำ้านองเต็มตลิ่ง	

เราทั้งหลายชายหญิง	สนุกกันจริง	 วันลอยกระทง	ลอย	ลอยกระทง	ลอย	ลอยกระทง	

ลอยกระทงกนัแล้ว	ขอเชญิน้องแก้วออกมารำาวง	รำาวงวนัลอยกระทง	รำาวงวนัลอยกระทง	

บุญจะส่งให	้เราสุขใจ	บุญจะส่งให	้เราสุขใจ)

ประเพณีลอยกระทงในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
	 ประเพณีชองชุมชนย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง	 แต่

การเปลีย่นแปลงนัน้ควรจะเปน็การเปลีย่นแปลงวธิปีฏบิตั	ิมใิชเ่ปลีย่นหวัใจของประเพณ	ี

ปัจจุบันสังคมไทยกำาลังเปลี่ยนสภาพจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม	 คน

ไทยกำาลังได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ประเพณีที่เคยมีความหมาย

ตอ่ชมุชนในอดตีกเ็ชน่กนั	อยา่งประเพณลีอยกระทงไดก้ลายเปน็เทศกาลรื่นเรงิเพื่อดงึดดู

นกัทอ่งเทีย่ว	เนน้การประกวดนางนพมาศซึง่ไมถ่กูตอ้งในเชงิวชิาการ	รวมทัง้เกดิมลภาวะ

ทางเสยีงจากการเลน่ประทดั	พลแุละดอกไม้ไฟจนอาจเกดิอนัตรายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิ	

โดยมิได้คำานึงถึงความหมายและสาระที่แท้จริงของประเพณีลอยกระทง

นํ้าคือชีวิต : อีกหนึ่งคุณค่าของประเพณีลอยกระทงที่ควรสืบสาน 
	 ไม่ว่าประเพณีลอยกระทงจะมีประวัติที่มายาวนานอย่างไร	 มีการแตกแขนงทาง

ความคิดออกไปอย่างไร	แต่สิ่งสำาคัญที่สุดของประเพณีนี้ก็คือ	“นำ้า”	เรายังคงจะต้องใช้		

นำ้าในการประกอบพิธีดังกล่าว	 ไม่ว่าจะเป็นนำ้าในแม่นำ้า	คู	คลอง	หรือสระนำ้าในโรงแรม		

ในสวนสาธารณะต่างมีความสำาคัญทั้งสิ้นเพราะมนุษย์และสัตว์ล้วนต้องใช้นำ้าใน	

ชีวิตประจำาวัน	 ไม่สามารถขาดได้	 นำ้าจึงคือชีวิต	 ดังที่พระบาทสมเด็จ	 พระเจ้าอยู่หัวได้
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พระราชทานพระราชดำารสัไวเ้มื่อวนัที	่๑๗	มนีาคม	๒๕๒๙	ณ	พระตำาหนกัจติรลดารโหฐาน	วา่		

“…หลักสำาคัญว่า ต้องมีนำ้าบริโภค นำ้าใช้ นำ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น  

ถ้ามีนำ้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีนำ้าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีนำ้า 

คนอยู่ไม่ได้…” 

	 เราจึงควรร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์รักษา

ความสะอาดของแม่นำ้ าลำาคลองแหล่งนำ้ า	

ในชุมชน	 ตลอดจนแหล่งนำ้าตามธรรมชาติ	

ทั่วๆ	 ไป	 เป็นการแต่งตัวให้แม่นำ้าและแต่งตัว	

ให้ชุมชมด้วยความรักและความกตัญญู	 เพื่อ

ต้อนรับเทศกาล	 “ลอยกระทง”	 เทศกาลแห่ง

ความรื่นเริงในคืนวันพระจันทร์งามที่สุดในรอบ

ปี	ซึ่งจะทำาให้ประเพณีลอยกระทงยังคงไว้	ซึ่งสาระคุณค่าและงดงามควรแก่การสืบสาน

ต่อไป

ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภูมิภาค 
	 ลอยกระทง	เปน็ประเพณขีองคนในสงัคมลุม่นำา้ซึง่ประกอบอาชพีทางเกษตรกรรมมี

ปรากฏท้ังในอินเดีย	พม่า	ลาว	เขมร	และไทย	ซ่ึงปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน	เช่น

ภาคเหนือ 
	 การลอยกระทงของชาวเหนือ	นิยมทำากันในเดือนยี่เป็ง	(คือเดือนยี่หรือเดือนสอง	

เพราะนับวันเร็วกว่าภาคอื่น	 ๒	 เดือน)	 เพื่อบูชาพระอุปคุตต์ซึ่งเชื่อกันว่าท่านบำาเพ็ญ

บริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก	หรือสะดือทะเล	ตรงกับคติของชาวพม่า	แต่ในปัจจุบัน	

ได้มีการจัดงานในวันขึ้น	 ๑๕	 ค่ำาเดือน	

๑๒	โดยจัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่ในหลาย

จังหวัด	 เช่น	 ประเพณีลอยกระทงสาย	

ของจังหวัดตาก	 เป็นประเพณีที่นำาเอา

พระพุทธศาสนา	ภูมิปัญญาชาวบ้าน	งาน

ศิลปวัฒนธรรมมาหล่อหลอมรวมกันจน

เป็นรูปแบบที่โดดเด่น	 ปฏิบัติสืบทอดกัน

มาเป็นเวลาช้านาน	 ซึ่งจะแตกต่างจาก
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จังหวัดอื่นเพราะส่วนประกอบ	ของกระทงที่ใช้กะลามะพร้าว	ประกอบกับแม่นำ้าปิงที่ไหล

ผ่านจังหวัดตาก	จะมีสันทรายใต้นำ้าทำาให้เกิดเป็นร่องนำ้าที่สวยงามตามธรรมชาติ	เมื่อนำา

กระทงมาลอยกระทงจะไหลไปตามร่องนำ้าเกิดเป็นสายยาวต่อเนื่อง	 ทำาให้แสงไฟของ

กระทงส่องแสงระยิบระยับเป็นสายยาวตามความยาวของร่องนำ้ามีความสวยงามมาก		

ต่อมาจึงได้มีการพัฒนารูปแบบ	จากการลอยในชุมชนเป็นการแข่งขันลอยกระทงสาย	

	 ส่วนประกอบของกระทงสาย มีดังต่อไปนี้ 

	 ๑.  กระทงนํา(ผ้าป่านำ้า) เป็นกระทงขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยใบตอง	 ดอกไม้สด	

ซึ่งประดับอย่างสวยงามพร้อมมีผ้าสบง	เครื่องกระยาบวช	หมาก	พลู	ขนม	ฯลฯ	เพื่อทำา

พิธีจุดธูปเทียนบูชาแม่พระคงคาและบูชาพระพุทธเจ้า	นำาลงลอยเป็นอันดับแรก	

	 ๒.  กระทงตาม	 เป็นกระทงกะลามะพร้าวที่ไม่มีรู	 นำามาขัดถู	 ให้สะอาด	ภายใน	

กะลานี้	 ใส่ด้ายดิบที่ฟั่นเป็นรูปตีนกา	แล้วหล่อด้วยเทียนไขหรือขี้ผึ้ง	 สำาหรับเป็นเชื้อไฟ	

จุดก่อนปล่อยลงลอย	

 ๓.  กระทงปิดท้าย	 เป็นกระทงขนาดกลาง	ที่ตกแต่งอย่างสวยงามคล้ายกระทง	

นำาเป็นการบ่งบอกถึงการสิ้นสุดการลอยของสายนั้นๆ

	 จังหวัดทางภาคเหนือ	 ที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	 กันอย่างต่อเนื่อง

และเป็นประจำาทุกปี	อาทิ

	 ๑.	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประเพณี

เทศกาลยีเ่ปง็ เปน็ประเพณเีกา่แกข่องชาว

ล้านนาไทย	 และมีการตกแต่งโคมประทีป

ตามวดัและบา้น	การลอยกระทง	ลอ่งสะเปา		

และ	 ปล่อยโคมทั้งโคมไฟและโคมควัน		

ขึ้นฟ้า	 เพื่อบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์	

และการเล่นมหรสพรื่นเริงต่างๆ

	 ๒.	 จังหวัดตาก	 ประเพณีลอยกระทงสาย เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของ

จงัหวดัตาก	ใชก้ะลามะพรา้วมาทำากระทงแลว้จดุไฟปลอ่ยใหล้อยเปน็สาย	นบัรอ้ยนบัพนั		

ไหลไปตามรอ่งนำา้ในลำานำา้ปงิ	สอ่งแสงเปน็ประกายระยบิระยบัสวยงาม	ขบวนกระทงสาย		

มกีระทงผา้ปา่นำา้	นำาขบวน	ในแพผา้ปา่นำา้มกีารใส	่หมาก	พล	ูบหุรี	่ผลไม	้และ	เศษสตางค	์	

เพื่อเป็นทานสำาหรับคนยากจนที่เก็บได้	
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	 	 งานประเพณีต้นกำาเนิดกระทงสาย	 แข่งเรือพาย

โบราณ	 เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำาเภอบ้านตาก	 โดยมุ่งเน้น

ทีค่วามเปน็ตน้กำาเนดิและคงความเปน็เอกลกัษณแ์บบดัง้เดมิ	

กิจกรรมภาคกลางวัน	 มีการแข่งขันเรือพายโบราณชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯบรมราช

กุมารี	 การแข่งขันเรือยาว	๓๐	ฝีพาย	 ภาคกลางคืน	 มีการ

แขง่ขนัลอยกระทงสาย	ทีม่คีวามแตกตา่งจากการลอยกระทง

โดยทั่วไป	 เนื่องจากอำาเภอบ้านตากถือเป็นแหล่งต้นกำาเนิด

ของประเพณีลอยกระทงสาย	จึงทำาให้การลอยกระทงสายมี

ความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	นอกจากนี้	มีการประกวดนางนพมาศ	การประกวดขบวนแห่

กระทงสาย	การประกวดหนนูอ้ยนพมาศ	การแสดงดนตร	ีการประกวดรอ้งเพลง	การออก

ร้านกิ่งกาชาดอำาเภอบ้านตาก	และมหรสพต่างๆ	อีกมากมาย

	 ๓.	 จงัหวดัสโุขทยั	ลอยกระทงเผาเทยีนเลน่ไฟ	จงัหวดัสโุขทยัรเิริม่จดัเปน็ครัง้แรก

ในปี	๒๕๒๐	 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	ปัจจุบันนี้งานลอยกระทงเผาเทียน

เล่นไฟ	เป็นงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก	กิจกรรม

ในงานประกอบดว้ยพธิบีวงสรวงพระแมย่า่	และพธิสีกัการะพอ่ขนุรามคำาแหง	การแสดง

ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย	การประกวดโคมชัก	โคมแขวน	กระทงเล็ก	กระทงใหญ่	

การเล่นพลุ	ตะไล	ไฟพะเนียง	งานข้าวขวัญวันเล่นไฟ	มีการแสดงแสงเสียง	เป็นต้น
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
	 การลอยกระทงของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เรยีกวา่	เทศกาลไหลเรอืไฟ	จัดเปน็	

ประเพณียิ่งใหญ่ในหลายจังหวัด	เช่น	จังหวัดนครพนม	โดยการนำาหยวกกล้วยหรือวัสดุ	

ต่างๆ	 มาตกแต่งเป็นรูปพญานาคและรูปอื่นๆ	 ตอนกลางคืนจุดไฟปล่อยให้ไหลไปตาม	

ลำานำ้าโขงดูสวยงามตระการตา	

	 ความเป็นมาของประเพณีไหลเรือไฟ	 ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีสำาคัญ

อย่างหนึ่งที่ชาวอีสานสืบทอดปฏิบัติในเทศกาลออกพรรษา	 ทำากันในวันขึ้น	 ๑๕	 ค่ำาถึง

แรม	๑	ค่ำาเดือน	๑๑	ตามแม่นำ้า	ลำาคลอง	จังหวัดที่มีการไหลเรือไฟปัจจุบันคือ	จังหวัด

ศรสีะเกษ	สกลนคร	นครพนม	หนองคาย	เลย	และอบุลราชธาน	ีโดยเฉพาะชาวนครพนม

นัน้ถอื	เปน็ประเพณสีำาคญัมาก	เมื่อใกลจ้ะออกพรรษาชาวบา้นจะแบง่กนัเปน็	“คุม้”	โดย

ยดึถอื	เอาชื่อวดัใกลบ้า้นเปน็หลกัในการตัง้ชื่อคุม้	เชน่	ถา้อยู่ใกลว้ดักลาง	กจ็ะเรยีกกนัวา่		

“ชาวคุ้มวัดกลาง”	ชาวคุ้มวัดต่างๆ	ก็จะจัดให้มีการแข่งเรือ	ส่วงเฮือแห่ปราสาทผึ้ง	และ	

การไหลเรือไฟ	

	 เรือไฟ	หรือภาษาถิ่นเรียกกันว่า	“เฮือไฟ”	นี้เป็นเรือที่ทำาด้วยต้นกล้วยหรือไม้ไผ่	

ต่อเป็นลำาเรือยาวประมาณ	 ๕-๖	 วา	 ข้างในบรรจุขนม	 ข้าวต้มผัดหรือสิ่งของที่ต้องการ	

บริจาคทาน	ข้างนอกเรือมีดอกไม้	ธูปเทียน	ตะเกียง	ขี้ไต้	สำาหรับจุดให้สว่างไสวก่อนจะ	

ปล่อยเรือไฟ	ซึ่งเรียกว่า	การไหลเรือไฟ	หรือปล่อยเฮือไฟ	มูลเหตุของการไหลเรือไฟนั้น	

มีคตินิยมเช่นเดียวกับการลอยกระทง	แต่เป็นการลอยกระทงก่อนที่อื่น	๑	 เดือน	 โดยมี	

ความเชื่อกันหลายประเด็นคือ

	 	 ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้	ณ	หาดทราย	ริมฝั่ง

	 	 แม่นำ้านัมมทานที

	 		 ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระรัตนตรัย	

	 		 ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาคุณพระแม่คงคา	

	 		 ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาค

	 ชาวนครพนมไดผ้สมผสานความเชื่อถอืในการไหลเรอืไฟไวด้ว้ยสาเหตหุลายอยา่ง	

และเนื่องจากลกัษณะทำาเลภมูปิระเทศแมน่ำา้โขงหนา้เมอืงนครพนมนัน้สวยงามมาก	โดย

เฉพาะในวันเพ็ญ	เดือน	๑๑	ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นสบายชาวนครพนมจึงได้ร่วมใจกัน	

ฟืน้ฟปูระเพณไีหลเรอืไฟใหเ้ปน็ประเพณสีำาคญัของจงัหวดัเมื่อ	พ.ศ.๒๕๒๓	มงีานรวม	๔	วนั		

ตั้งแต่วันขึ้น	๑๒-๑๕	ค่ำาแต่วันที่สำาคัญที่สุดคือวันสุดท้าย	ซึ่งเป็นวันขึ้น	๑๕	ค่ำาเดือน	๑๑	
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มกีารไหลเรอืไฟลงสูแ่มน่ำา้โขงอยา่งมโหฬารเรอืไฟแบง่เปน็	๒	ประเภท	คอื	เรอืไฟโบราณ	

(แบบชาวบ้าน)	และเรือไฟขนาดใหญ่

	 เรือไฟโบราณ 

	 ใชต้น้กลว้ยมาตอ่กนัเปน็แพ	ใหม้ลีกัษณะคลา้ยเรอืกาบกลว้ย	ตกแตง่ดว้ยดอกไมท้ี	่

หาได้ ในท้องถิ่น	ข้างกราบเรือ	ใช้ขี้ไต้วางบนกาบกล้วยที่ลอกออกมาแล้วห่อเป็นปล้องๆ	

พร้อมกับเศษผ้าชุบนำ้ามันยาง	ภายในลำาเรือ	ตั้งขันหมากเบ็ง	๒	คู่,	รวงข้าว,	กล้วย,	อ้อย,	

ขนม,	 ข้าวต้ม,	 ไข่ต้ม	 สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	ที่จะทำาทาน	ดอกไม้	 ธูปเทียนประดับด้วย	

กระดาษสี	ธงทิวกระดาษต่างๆ	

	 เรือไฟขนาดใหญ่ 

	 ทำาด้วยไม้ไผ่มัดต่อกันเป็นแพลูกบวบ	 ขึ้นโครงไม้ไผ่เป็นฉากดัดโครงลวดเป็น	

รูปทรง	 ต่างๆ	 ส่วนใหญ่จะประดิษฐ์เป็นรูปเรือ	 รูปพญานาค	 นำาไปผูกติดกับโครงไม้ไผ่		

ใชข้ี้ไต	้หรอืขวดนำา้มนัใสไ่สผ้กูตดิกบัโครงลวดเปน็ระยะขึน้อยูก่บัรปูภาพทีก่ำาหนด	จำานวน

ดวงไฟหรือ	ขวดนำา้มัน	จะมีต้ังแต่	๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐	ดวง	ใช้สำาหรับประกวดแข่งขันกัน

	 จังหวัดทางภาคอีสาน	 ที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	 กันอย่างต่อเนื่อง

และเป็นประจำาทุกปี	อาทิ

	 ๑.	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีชื่องานประเพณีว่า	 “สมมานำ้าคืนเพ็ง	 เส็งประทีป”	 ตาม

ภาษาถิน่มคีวามหมายถงึการขอขมาพระแมค่งคา	ในคนืวนัเพญ็เดอืนสบิสอง	การประกวด

ประทีปโคมไฟและกระทงอันสวยงาม	 มีการจำาลองแห่หัวเมืองสาเกตุนครทั้ง	 ๑๑	 หัว

เมือง	ณ	บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด	เพื่อส่งเสริมศิลป

วฒันธรรม	ประเพณแีละการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัรอ้ยเอด็	โดยจดัใหม้กีารประกวดกระทง

ประทีปใหญ่	 การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ	 การประกวดขบวนแห่กระทงประทีป	

๑๒	หวัเมอืง	ตามตำานานเมอืงรอ้ยเอด็	การประกวดรำาวงสมมานำา้คนืเพง็เสง็ประทปี	และ

การประกวดธดิาสาเกตนคร	จงัหวดัรอ้ยเอด็	

ไดจ้ดังานประเพณลีอยกระทงมาเปน็ประจำา

ทุกปี	

	 ๒.	 จังหวัดสกลนคร	 งานเทศกาล	

ลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็ง	

ไทสกล	 จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทาน

พระประทีปจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
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และพระบรมวงศานวุงศ	์ทกุพระองค	์กจิกรรมมกีารอญัเชญิพระประทปีขึน้ทลูเกลา้ถวาย	

ณ	โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล,	อัญเชิญพระประทีปจากพระตำาหนักภูพานมายังบริเวณ

ประกอบพธิ	ีณ	พระตำาหนกัภพูานราชนเิวศน	์แหอ่ญัเชญิพระประทปีจากหนา้ลานพระบรม

ราชานสุาวรยีร์ชักาลที	่๕	ถงึสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร(์สระพงัทอง)	ประกอบพธิอีญัเชญิ

พระประทีปลงลอย	และการแสดงพลุ	ดอกไม้ไฟ	ประกวดนางนพมาศ	ประกวดหนูน้อย

นพมาศ

	 ๓.	 จงัหวดันครพนม	จะตกแตง่เรอืแลว้ประดบัไฟ	เปน็รปูตา่งๆ	เรยีกวา่	“ไหลเรอืไฟ”		

โดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมเพราะมีความงดงามและอลังการที่สุดในภาคอีสาน

ภาคใต้ 
	 การลอยกระทงของชาวใต้	ส่วนใหญ่นำาเอา

หยวกมาทำาเป็นแพ	บรรจุเครื่องอาหาร	แล้วลอย

ไปแตม่ขีอ้นา่สงัเกตคอื	การลอยกระทงทางภาคใต	้

ไม่มีกำาหนดว่าเป็น	กลางเดือน	๑๒	หรือเดือน	๑๑	

ดังกล่าวแล้วแต่จะลอยเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้

หายจากโรคภยัไขเ้จบ็ทีต่นเปน็อยูเ่ปน็การลอยแพ

สะเดาะเคราะห์	

	 การตกแตง่เรอืหรอืแพลอยเคราะหจ์ะมกีาร

แทงหยวกเป็นลวดลายสวยงามประดับด้วยธงทิว

ภายในบรรจดุอกไม	้ธปูเทยีน	เงนิและเสบยีงตา่งๆ	

	 เรือหรือแพที่ลอยไปนี้จะไม่มีใครกล้าเก็บ	

เพราะเชื่อว่าผู้เก็บจะรับเคราะห์แทน

	 จังหวัดทางภาคใต้	ที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	กันอย่างต่อเนื่องและ

เป็นประจำาทุกปี	อาทิ

	 จังหวัดปัตตานี	 วันลอยกระทง	 ตรงกับวันขึ้น	 ๑๕	 ค่ำา	 เดือน	 ๑๒	 วันเพ็ญเดือน

สิบสองของทุกปี	 ซึ่งเป็นประเพณีที่สำาคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยหรือเป็นประเพณี

ที่สืบทอดมาแต่โบราณ	 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดี

งามให้ดำารงสืบไป	 เทศบาลเมืองปัตตานี	 ได้กำาหนดจัดงานประเพณี	 ลอยกระทงขึ้น		

ณ	 บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม	 ถนนสายบุรี	 ถนนนรินทราช	 และริมฝั่งแม่นำ้า	

ปตัตาน	ีอำาเภอเมอืง	โดยกจิกรรมประกอบดว้ย	ขบวนแหก่ระทงทีส่วยงามจากหนว่ยงาน	
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ต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 รอบเมือง

ปัตตานี	 พร้อมการประกวดกระทงทั้ง	

ประเภทสวยงาม	ประเภทความคดิ	โดย

ใช้กระทงที่ทำาจากวัสดุธรรมชาติ	 เพื่อ

ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลด

ภาวะโลกรอ้น	การประกวดธดิานพมาศ

และหนูน้อยลอยกระทง	 และการร่วม

ลอยกระทง	 ณ	 ริมฝั่งแม่นำ้าปัตตานี	

นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมการแสดงบน

เวทีที่สวยงาม	และวงดนตรีลูกทุ่ง	

ภาคกลาง 
	 การลอยกระทงของภาคกลางซึ่งเป็นที่มาของการลอยกระทงที่นิยมปฏิบัติกันทั้ง

ประเทศนั้น	 มีหลักฐานว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีพระราชพิธี	 “จองเปรียง 

ลดชุดลอยโคม” ดังระบุไว้ ในนิราศธารโศกของเจ้าฟ้ากุ้งว่า	

 “เดือนสิบสองถ่องแถวโคม แสงสว่างโพยมโสมนัสสา

เรืองรุ่งกรุงอยุธยา  วันทาแล้วแก้วไปเห็น”

	 ในจดหมายเหตรุาชทตูลงักาทีเ่ขา้มาในสมยัพระเจา้บรมโกศก็ไดร้ะบวุา่ในพระราช

พิธีดังกล่าวมีการปล่อยโคมกระดาษทำาเป็นรูปดอกบัว	 มีเทียนจุดอยู่ภายในขณะปล่อย

ลงนำ้าด้วย	

	 ในสมัยรัชกาลที่	๓	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เรียกพิธีนี้ว่า	“ลอยพระประทีปกระทง” 

เนื่องจากโปรดให้ทำาเป็นกระทงใหญ่บนแพหยวกกล้วย	 ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร	

ประกวดประชันกัน	 แต่ในรัชกาลต่อมาก็โปรดให้เปลี่ยนกลับเป็นเรือลอยพระประทีป	

แบบสมัยอยุธยา	 ในสมัยพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 ๖	 โปรดให้เลิก

พธินีีเ้สยีเพราะเหน็วา่เปน็การสิน้เปลอืง	แตส่ำาหรบัประชาชนทัว่ไปยงัคงนยิมปฏบิตักินัอยู	่	

โดยลอยกระทงที่ทำาด้วยใบตอง	ภายในบรรจุดอกไม้	ธูปเทียน	ก่อนจะนำาลงนำ้า	จะกล่าว

สมาลาโทษและตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนา
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 กระทงของภาคกลางมี ๒ ประเภทด้วยกันคือ 

 กระทงแบบพุทธ 

เป็นกระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ	

เช่น	 ใบตอง	 ใบกระบือ	 ก้านพลับพลึง		

ใบโกศล	หรือวัสดุธรรมชาติที่หาได้ตามท้อง

ถิ่นและประดับด้วยดอกไม้สดต่างๆ	 ภายใน

กระทงจะตัง้พุม่ทองนอ้ย	ถา้กระทงใหญจ่ะใช	้	

๓	พุม่	กระทงเลก็ใชพุ้ม่เดยีวและธปูไม	้ระกำา		

๑	ดอก	เทียน	๑	เล่ม	

	 กระทงแบบพราหมณ์ 

	 วธิกีารทำาเชน่เดยีวกบัการทำากระทงแบบพทุธ	จะแตกตา่งกนั	คอืไมม่เีครื่องทองนอ้ย	

บางท้องถิ่นจะมีการใส่หมากพลู	 เงิน	 เหรียญ	 หรือตัดเส้นผมเล็บมือ	 เล็บเท้า		

เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์	ไปในตัวด้วย

	 จงัหวดัทางภาคกลาง ทีม่กีารจดักจิกรรม

ประเพณลีอยกระทง กนัอยา่งตอ่เนื่องและเปน็

ประจําทุกปี อาทิ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อ

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วบรเิวณคลองคเูมอืงเดมิ	หรอื	

คลองหลอด	 เขตพระนคร	กรุงเทพมหานครเป็น

ประเพณีที่ทำาสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งโบราณกาล	

สบืตอ่มาจนถงึปจัจบุนั	โดยเฉพาะในเขตภาคกลางทีม่นีำา้อดุมสมบรูณ	์นอกจากนีป้ระเพณี

ลอยกระทงยังเป็น	 เป็นหนึ่งในพระราชพิธีสิบสองเดือน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์จะต้องถือ

ปฏิบัติเรียกว่า	“พระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมส่งนำ้า”	ต่อมาเรียก	“ลอยประทีป”		

และจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	มกีารจดังานประเพณลีอยกระทงกรงุเกา่ขึน้อยา่งยิง่ใหญ่

บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	

ภายในงานมกีารจดัแสดงแสง	ส	ีเสยีง	อยา่งงดงาม

ตระการตา และประเพณลีอยกระทงตามประทปี 

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	 เพื่อเทิดพระเกียรติ	 และ

สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 สมเด็จพระนางเจ้า	

สริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	องคก์อ่ตัง้มลูนธิศิลิปาชพี		
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และเพื่อเปน็การสบืสานอนรุกัษป์ระเพณลีอยกระทง	เพราะเปน็สิง่ทีบ่ง่บอกถงึความเปน็

ไทยมาช้านาน	ถือเป็นงานประจำาปีที่จัดต่อเนื่องมาตลอดทุกปี	 ศูนย์ศิลปาชีพ	บางไทรฯ	

มีชัยภูมิที่โดดเด่น	 ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา	 และสถานที่กว้างขวางมากพอที่จะรองรับ

ประชาชนจำานวนมากทีจ่ะมารว่มสบืสานประเพณลีอยกระทง	โดยจดัเปน็ประจำาทกุปเีพื่อ

ยอ้นบรรยากาศไปสูย่คุสมยักรงุศรอียธุยายงัรุง่เรอืง	เปน็ประเพณทีีท่ำาสบืเนื่องกนัมาแต่

ครั้งโบราณกาลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน	 โดยเฉพาะในเขตภาคกลางที่มีนำ้าอุดมสมบูรณ์	

กิจกรรมในงานประกอบด้วย	การประกวดอาหารไทย	การจำาหน่ายสินค้าศิลปาชีพ	สินค้า

อุปโภค	บริโภค	และตลาดนำ้าจำาลอง	การจุดพลุ	และโคมลอย

ประเพณีลอยกระทงในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)
	 โดยอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ASEAN	:	The	

Association	of	South	East	Asian	Nations)	ไดก้อ่ตัง้เมื่อวนัที	่๘	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๑๐	

โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน	คือ	ไทย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และสิงคโปร์	ต่อ

มาในปีพ.ศ.	๒๕๒๗	บรูไน	ดารุสซาลาม	ได้เข้ามาเป็นสมาชิก	ตามด้วยเวียดนามเข้ามา

เป็นสมาชิกเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๘	ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน	พ.ศ.	๒๕๔๐	และ

ประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา	เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด	 ๑๐	ประเทศ	ประกอบด้วย	 ไทย	พม่า	

มาเลเซีย	อินโดนิเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม	ลาว	กัมพูชา	บรูไน	หรืออาเซียน	

รวมประเทศคู่เจรจา	๖	ประเทศ	ได้แก่	จีน	เกาหลีใต้	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และ

อินเดีย

	 สำาหรบัประเพณลีอยกระทงเปน็ประเพณเีกา่แกข่องประเทศตะวนัออก	เปน็ทีน่ยิม

ในจีน	 ญี่ปุ่น	 ไทย	 ลาว	 และอินเดียเป็นหลัก	 การลอยกระทงเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา		

ในประเทศจีน	 และญี่ปุ่น	 การลอยกระทงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวันสำาคัญในพุทธ

ศาสนา	 และได้หลอมรวมวัฒนธรรมศาสนาเต๋า	 และลัทธิขงจื่อด้วย	 ในวันอุลลัมพนะ		

หรือวันสารทจีนตามศาสนาเต๋า	 การลอยกระทงเป็นพิธีสำาคัญในการไว้อาลัยบรรพบุรุษ	

หรอืญาตพิีน่อ้งทีเ่สยีชวีติไป	ซึง่ประเทศในแถบอาเซยีนทีย่งัสบืทอดประเพณลีอยกระทง

อยู่อย่างต่อเนื่อง	พอสรุปได้พอสังเขป	อาทิ

ประเทศพม่า

	 ประเทศพม่าก็มีตำานานเหมือนกันว่า	 ครั้งหนึ่งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช	 ทรงมี	

พระประสงค์จะสร้างเจดีย์ให้ครบ	 ๘๔,๐๐๐	 องค์	 แต่ถูกพระยามารคอยขัดขางเสมอ	
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พระองคจ์งึไปขอใหพ้ระอรหนัตอ์งคห์นึง่	คอืพระอปุคตุชว่ยเหลอื	พระอปุคตุจงึไปขอรอ้ง

พระยานาคเมอืงบาดาลใหช้ว่ย	พระยานาครบัปากและปราบพระยามารจนสำาเรจ็	พระเจา้

อโศกมหาราชจึงสร้างเจดีย์ได้สำาเร็จสมพระประสงค์	แต่นั้นมาเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน	๑๒	

คนทัง้หลายกจ็ะทำาพธิลีอยกระทงเพื่อบชูาคณุพระยานาค	เรื่องนีบ้างแหง่กว็า่	พระยานาค	

ก็คือพระอุปคุตที่อยู่ที่สะดือทะเล	 และมีอิทธิฤทธิ์มาก	 จึงปราบมารได้	 และพระอุปคุต	

นี้เป็นที่นับถือของชาวพม่าและชาวพายัพของไทยมาก

ประเทศลาว

	 มคีวามเลื่อมใสในพระแมค่งคาทีม่ผีา่นแมน่ำา้โขงตวัแทนความสมัพนัธข์องสายนำา้	

ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในประเทศมาช้านาน	 ฉันสามารถมองผ่านประเพณีต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับ	

สายนำ้าในประเทศนี้ได้เสมอ	 ‘งานบุญออกพรรษา’	 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชน

ลาวหรือ	‘งานไหลเฮือไฟ’	(ลอยกระทงลาว)	จัดขึ้นเป็นประจำาในวันขึ้น	๑๕	ค่ำาเดือน	๑๑	

ของทุกปี	 จะมีกิจกรรม	ประกอบด้วย	ประเพณีการแข่งเรือที่ริมแม่นำ้าโขง	ประเทศลาว	

เป็นการบูชาแม่นำ้าด้วยการลอยประทีปและไหลเรือไฟ	 โดยเชื่อว่าเป็นการบูชาคุณแห่ง

แม่นำ้าโขงที่เลี้ยงดูมา	 และเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จกลับมาจากการเทศนาโปรด	

พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ประเทศกัมพูชา

		 มีการลอยสองครั้ง	 คือ	 ลอยกระทง

ของหลวงกลางเดือน	 ๑๑	 ส่วนราษฎรก็ทำา

กระทงเล็กและบรรจุอาหารไปด้วย	แต่ไม่มี

เสือ้ผา้หรอืของอื่น	สว่นกลางเดอืน	๑๒	จะมี

กระทงของหลวงเป็นกระทงใหญ่	ราษฎรจะ

ไมไ่ดท้ำา	และกระทงนีจ้ะมอีาหารบรรจลุงไป

ด้วย	โดยมีคติว่าเพื่อส่งส่วนบุญไปให้เปรต

	 เทศกาล	นำา้	เปน็เทศกาลประจำาปขีองประเทศกมัพชูา	โดยจะมกีารเฉลมิฉลองดว้ย

การแขง่เรอืยาว	การแสดงพลดุอกไม้ไฟ	และขบวนพาเหรด	บรเิวณทะเลสาบ	“โตนเลสาบ”	

เทศกาลนำา้	เปน็เทศกาลประจำาปขีองประเทศกมัพชูา	ทีจ่ดัขึน้ทกุปตีัง้แตว่นัขึน้	๑๔	ค่ำา	๑๕	ค่ำา		

จนถึงแรม	 ๑	 ค่ำา	 เดือนพฤศจิกายน	 ซึ่งทางการกัมพูชาประกาศให้เป็นวันหยุด	 ๓	 วัน	

เทศกาลนี้คล้ายประเพณีลอยกระทงของไทย	โดยประเพณีนี้	จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึง

บุญคุณ	และแสดงความขอบคุณต่อแม่นำ้าโขง	และทะเลสาบโตนเลสาบ	ที่นำาความอุดม

สมบรูณม์าสูช่าวกมัพชูา	เพราะนำา้ในแมน่ำา้โขงเมื่อขึน้สงู	จะไหลไปทีท่ะเลสาบ	เนื่องจาก
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ในช่วงปลายฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายน	 นำ้าในทะลสาบลดต่ำาลง	 ทำาให้นำ้าไหลลงกลับสู่

ลำานำ้าโขงอีกครั้ง	 ชาวกัมพูชาจะร่วมกันลอยทุ่นที่ประดับด้วยดวงไฟ	 ไปตามแม่นำ้าโขง	

ขณะที่การแข่งเรือ	 เป็นการรำาลึก	 ถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าชัยวรมัน

ที่	๗	ช่วงศตวรรษที่	๑๒	ในยุคเมืองพระนคร	อาณาจักรเขมรที่กำาลังรุ่งเรืองมีชัยเหนือ

อาณาจักรจาม	ในการสู้รบทางเรือ

ประเทศอินเดีย 

	 เป็นเรื่องที่มีมาแต่ดึกดำาบรรพ์จนไม่ทราบสาเหตุ	 จึงเป็นเพียงการปฏิบัติสืบกัน

มาเป็นประเพณี	 เป็นเรื่องบูชาพระเป็นเจ้าหรือเทวดาที่ตนนับถือเท่านั้น	 สิ่งของที่บรรจุ

ในกระทงจึงมีแต่ประทีปและดอกไม้บูชามากกว่าอย่างอื่น	 การลอยไม่มีการกำาหนดเป็น

ฤดูกาลแต่อย่างใด	ยิ่งกว่านั้นหากอยู่ในที่ดอนก็จะนำากระทงไปวางบนดินเฉยๆ	ก็มี

ประเทศจีน 

	 การลอยกระทงในประเทศจีนก็มีความหลากหลาย	 เป็นประเพณีเก่าแก่ของชน	

เผ่าฮั่น	มองโกล	 ไป๋	และเหมียว	ส่วนการลอยกระทงจะไม่จำากัดว่าต้องลอยในเทศกาล

สารทจีน	 คือในเทศกาลต่างๆ	 ที่สำาคัญล้วนมีประเพณีลอยกระทง	 ความหมายในการ

ลอยกระทงก็แตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆ	 เช่น	 การลอยกระทงในเขตเจียงหนาน	 กระทง

ที่ลอยไปตามนำ้าหมายความว่าให้ โรคภัยไข้เจ็บหายลอยไปกับนำ้า	 ส่วนในเขตติดชายฝั่ง

ทะเล	 การลอยกระทงหมายความว่าขอพรให้เทพเจ้าแห่งทะเลช่วยปกป้องคุ้มครองให้มี

แต่ความสันติสุข

	 และทางตอนเหนือในหน้านำ้า	นำ้าท่วมเสมอ	บางปีไหลแรงมากจนทำาให้มีคนจมนำ้า

ตายนบัจำานวนเปน็แสนๆ	ประเทศจนีจงึมกัมกีารลอยกระทงในชว่งเดอืนเจด็	(ตามปฏทินิ

จีน)	เพราะเชื่อกันว่าเป็นเดือนแห่งวิญญาณ	มีการจุดประทีปโคมไฟลอยนำ้า	เพื่อเป็นไฟ

นำาทางแกว่ญิญาณเรร่อ่น	เพื่อมุง่ไปสูก่ารเดนิทางของจติวญิญาณไปยงัปรโลก	ในกระทง

จะจดุโคมและมอีาหารบรรจเุพื่อเปน็ทานแกด่วงวญิญาณนอกจากนี้	ไมว่า่จะเปน็ประเทศ

เวียดนาม	เกาหลี	หรือญ่ีปุ่น	ก็มีพิธีกรรมในการขอขมาและลอยทุกข์ลงในนำา้เช่นกัน

บทสรุป 
	 ดว้ยประวตัศิาสตร	์ความเปน็มาอนัยาวนาน	ของประเพณลีอยกระทง	ยอ่มเปน็สิง่

แสดงให้เห็น	ว่า	ประเพณีนี้มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของ	ชาวไทยมาตั้งแต่อดีต	จวบจน

กระทั่งถึงปัจจุบัน	ทุกวันเพ็ญ	ขึ้น	๑๕	ค่ำาเดือน	๑๒	อันเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เต็มดวง

ทอแสงนวลอยูเ่หนอืลำานำา้และ	ขณะเดยีวกนั	ณ	รมิฝัง่นำา้เราจะไดเ้หน็ภาพของประชาชน
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ต่างพากันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อ	ขอสิ่งที่มุ่งหวัง	และขอขมาแม่นำ้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาตลอด

ทัง้ปไีปกบักระทงทีป่ระดษิฐ์	ขึน้ดว้ยความงดงาม	เมื่อแสงเทยีนจากกระทงนบัรอ้ยนบัพนั

ใบลอยกระทบผิวนำ้า	 เหมือนจะแข่งความสว่างไสวกับแสงจันทร์วันเพ็ญ	 ได้ทำาให้ความ

สวยงามของค่ำาคืนแห่งประเพณี	 ลอยกระทงเป็นที่โจษจันไปทั่วโลก	 และดึงดูดให้นัก

ท่องเที่ยวมาร่วมชื่นชมและสัมผัสกับ	วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย	เราคนไทย

จึงมิได้เป็นเพียงผู้ต้อนรับนักท่องเที่ยว	 แต่หากคือผู้ที่จะธำารงรักษาสาระคุณค่าที่แท้จริง

ของประเพณีลอยกระทง	ประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อสายนำ้าให้คงอยู่สืบไป

บรรณานุกรม 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,	๒๕๒๗.	เทศกาลและประเพณีไทย	กรุงเทพฯ	

:	โรงพิมพ์กรมศาสนา	๒๕๒๗.

สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,	๒๕๓๗.	ผลการสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง.	

กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว	

สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,	๒๕๓๗.	วันสําคัญโครงการปีรณรงค์

วัฒนธรรม ไทยและแนวทางในการจัดกิจกรรม.	 กรุงเทพมหานคร	 :	

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว	

สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,	 ๒๕๕๑.	 วารสารวัฒนธรรมไทย	 ปีที่	

๔๗	ฉบับที่	๑๒	ประจำาเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๑.	กรุงเทพมหานคร	

:	โรงพิมพ์	ชุมนุมสหกรณ์
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Loy Krathong
Loy Krathong Tradition
	 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.	

Objectives 
	 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	Lord	Buddha’s	foot	print	on	the	bank	of	the	

Nammatha	River	in	India.	

	 3.		 To	 pay	 homage	 to	 the	 heavenly	 Pagoda	 containing	 the	 Lord		

Buddha’s	top	knot	cut	off	at	his	self-ordination.	

	 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	Narai	Banthom	Sin;	Hindu	God	Vishnu,	slumbering		

in	the	ocean.	

	 6.		 To	pay	homage	to	God	Phaka	Prom	living	in	the	third	heaven.	

	 7.		 To	 worship	 the	 Goddess	Mae	 Khongkha,	 the	Mother	 of	Water,		

asking	for	forgiveness	for	polluting	her.	

	 8.		 To	float	one’s	sufferings	away,	this	practice	is	similar	to	the	Sin	Floating		

Rite	of	Brahmin.	
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	 9.		 To	ask	for	blessing.	

	 10.		To	remind	the	benevolence	of	ancestors.

Loy Krathong Tradition: Expression of Gratitude 
	 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	celebrated	to	express	gratitude	to	the	Lord	Buddha	or	

paying	homage	to	ancestors.	To	make	a	long	story	shorter	it	can	be	said	that	

Loy	Krathong	Tradition	is	about	expressing	gratitude.	

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.		 Social	Value:	raising	awareness	in	water	resources	conservation.	

	 4.		 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.

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	the	proceedings	of	Krathong	parade.	

	 5.		 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.	

	 6.		 Release	Krathong	into	the	rivers.	

	 7.		 Release	hot-air	balloons	(mainly	practiced	in	the	north).	

	 8.		 Save	use	of	fireworks	in	order	to	avoid	hurting	people	or	damaging	

properties.	

	 9.		 Participatory	cultural	activities	in	local	communities.	
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	 Most	local	festivities	include	night	songs	such	as	Loy	Krathong	Song	

(Lyric:	November	full	moon	shine	 loy	kratong	 loy	kratong	And	the	water’s	

high	in	local	river	and	the	klong	loy	loy	kratong	loy	loy	kratong	loy	kratong	

is	here	and	everybody’s	full	of	cheers	We’re	together	at	the	Klong	each	on	

with	each	krathong	as	we	push	away	we	pray	we	woul	see	a	better	day.)

Loy Krathong Festival in Four Regions
	 Loy	Krathong	practice	was	commonly	held	by	people	 living	near	or	

around	river	basins.	The	origins	can	be	traced	back	to	practices	held	in	India,	

Myanmar,	Laos,	Cambodia	and	Thailand.	The	practice	and	religious	background	

varies	in	these	countries	or	even	within	a	country	as	in	Thailand.	

 In the Northern Region, the	celebration	is	known	as	“Loi	Khamod”	

or	“Loi	Fai”	The	Krathongs	are	made	in	the	shape	of	a	house	or	a	junk	and	

offerings	are	put	 in	 leaves	 inside	the	Krathong.	The	Krathongs	are	floated	

down	stream	in	remembrance	of	ancestors.

	 In	Northern	Thailand,	Loy	Krathong	festivals	are	held	in	the	following	

provinces.

 1. Chiangmai

	  Yee Peng (The festival of lights)	is	an	old	festival	tradition	of	Lanna.	

Houses	and	temples	are	decorated	with	lanterns.	People	do	a	lot	of	activities	

such	as	floating	krathongs,	Long	Sapao	(Barque	Float).	They	also	launch	sky																																																																																																																																														

or	smoke	lanterns	to	worship	Lord	Buddha	Phra	Chula	Manee,	who	stays	in	

the	heaven,	and	watch	performances	and	entertainments.	

 2.  Tak

  Loy Krathong Sai (Chains of Krathongs) is	an	old	tradition	of	this	

province.	Hundreds	of	krathongs,	made	of	coconut	shells,	are	lit,	chained	and	

floated,	flickering	magnificently	along	the	Ping	River.	The	chains	of	krathongs	

are	led	by	a	raft	of	water.	 Inside	the	raft	are	consists	of	betel	nuts,	betel	

leaves,	cigarettes,	fruits	and	coins,	which	will	be	later	collected	by	lucky	poor	

people.

	 	 The	traditions	of	lantern	processions	and	barge	rowing	are	unique	

to	the	people	at	Ban	Tak	District,	focusing	on	its	originality	and	uniqueness.	

During	the	daytime,	there	will	be	a	barge	rowing	competition,	whose	winners	

will	be	awarded	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn’s	cups.	Thirty	rowers	

are	needed	for	each	barge.	At	night,	there	will	be	a	lantern	contest,	which	is	

different	from	the	Loy	Krathong	festivals	elsewhere.	Since	the	lantern	tradition	

originated	at	Ban	Tak	District,	the	festival	is	extremely	interesting.	Moreover,	

there	will	be	a	beauty	contest,	a	 lantern	contest,	a	child	contest,	musical	
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shows,	a	singing	contest,	a	trade	fair	held	by	Ban	Tak	District	Red	Cross	and	

many	other	entertainments.	

 3.  Sukhothai

	 	 Loy	Krathong	Festival	was	first	held	in	Sukhothai	in	1977	as	a	tourist		

promotion	activity.	Nowadays,	this	festival	becomes	very	popular	among	tourists.		

The	activities	at	the	festival	include	ceremonies	to	worship	Phra	Mae	Ya	and	

pay	homage	to	King	Ramkhamhaeng	the	Great,	art	&	cultural	shows,	traditional		

Thai	 music,	 lantern	 contests,	 krathong	 contests,	 fireworks	 displays,	 Rice		

Celebration	and	light	&	sound	shows.

	 In the North East Region, Loy	Krathong	tradition	is	celebrated	on	full	

moon	day	in	the	11
th
	lunar	month.	The	celebration	here	is	called	“Lai	Rua	

Fai”	or	“Floating	Light	Boats”.	

	 In	Northeastern	Thailand,	Loy	Krathong	festivals	are	annually	held	in	the	

following	provinces.

 1.  Roi Et

	 	 The	festival	held	in	this	province	is	called	Sammanam	Kean	Peng	

Seng	Prateep,	which	literally	means	expressing	apology	to	the	Goddess	of	

Rivers	on	the	full-moon	day	of	the	twelfth	lunar	month.	Contests	of	krathongs	

and	lanterns	and	processions	of	eleven	city	models	will	be	organized	at	Sri	

Nagarindra	Park	and	Plan	Chai	Lake	 to	promote	art	and	culture,	 tradition	

and	tourism	of	Roi	Et	province.	There	will	be	a	contest	of	big	krathongs,	and	

eco-friendly	krathongs,	processions	of	krathongs	from	twelve	former	towns,	

a	dancing	contest	and	a	beauty	contest.	This	festival	is	annually	held	in	Roi	Et.		

 2.  Sakon Nakhon

	 	 The	Royal	Loy	Krathong	festival	is	organized	in	Sakon	Nakhon.	The	

krathongs	will	be	offered	to	HM	the	king	and	all	the	members	in	the	royal		

family	 at	 Sakonraj	 Wittayanukul	 School,	 whereas	 the	 ceremony	 will	 be		

performed	at	Phu	Phan	Rajnives	Palace.	The	procession	will	move	from	the	

ground	in	front	of	the	statue	of	King	Rama	V	to	Sri	Nagarindra	Park	or	Phang	

Thong	Lake,	where	 the	royal	krathongs	will	be	 floated.	Also,	 there	will	be	

fireworks	displays,	a	beauty	contest	and	a	child	contest.	

 3.  Nakhon Phanom

	 	 A	 lot	 of	 boats	 will	 be	 decorated,	 illuminated	 and	 created	 into		

various	shapes.	The	festival	held	in	this	province	is	called	the	Illuminated	Boat	

Festival,	which	is	the	most	spectacular	in	northeastern	Thailand.

 In the Southern Region,	the	Krathongs	are	released	in	order	to	float	

away	badluck	and	sickenss.	
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	 In	Southern	Thailand,	Loy	Krathong	festivals	are	annually	held	in	the	

following	provinces.

 Pattani

	 	 Loy	Krathong	Day	falls	on	the	full-moon	day	of	the	twelfth	lunar	

month.	It	is	one	of	the	most	important	days	for	Thai	people.	This	festival	has	

been	held	for	a	long	time.	It	aims	to	maintain	and	preserve	Thai	culture	and	

tradition.	Pattani	Municipality	usually	organizes	Loy	Krathong	Festival	on	the	

Cultural	Ground,	Sai	Buri	Road,	Narintharat	Road	and	the	Pattani	Riverside	

at	Mueng	District.	There	will	be	beautiful	processions	of	public	and	private	

sectors	around	the	city.	Contests	of	beautiful	and	creative	krathongs	will	also	

be	held	at	6	pm.	To	save	the	nature	and	reduce	global	warming,	all	krathongs	

are	made	of	natural	materials.	All	people	are	welcomed	to	cheer	for	Pattani	

children	aged	between	3-5	years	old	during	the	child	contest	and	the	beauty	

contest.	In	the	evening,	Pattani	Governor,	along	with	other	people,	will	open	

the	ceremony	and	float	krathongs	in	the	Pattani	River.	Moreover,	there	will	

be	a	lot	of	beautiful	shows	and	Thai	folk	musical	bands	on	stage.

 In the Central Region,	this	tradition	is	widely	recognized	as	the	most	

common	and	is	the	original	Loy	Krathong	celebration	in	Thailand.	The	evidence		

shows	 that	Loy	Krathong	was	celebrated	during	Ayutthaya	Period.	 It	was		

described	in	a	poem,	named	“Weeping	Water”,	composed	by	Prince	Kung		

during	 Ayutthaya	 Period.	 In	 this	 poem,	 the	 royal	 celebration	 was	 called		

“Brahman	Lantern	Procession”.	

	 “The	12
th
	lunar	month,	row	lanterns	Brilliant	sky	bring	delighted	heart	

Prosperous,	Ayutthaya	bring	about	impression	at	gaze”	

	 Also,	a	written	record	by	Lanka	(the	ancient	name	of	Sri	Lanka)	envoy	

during	the	Reign	of	King	Boromkot	stated	that	paper	lanterns	made	in	a	shape	

of	lotus	flowers	containing	lighted	candles	were	released	down	the	river	in	a	

Royal	Ceremony.	

	 In	the	third	Reign	of	Rattanakosin	(Bangkok)	Era,	the	Royal	Lanterns	

were	modified	in	a	form	of	leaf	cups	placed	on	cut	banana	stems.	The	small	

vessels	were	called	Krathong	Yai	or	Big	Krathong	and	decoration	contests	

of	Krathongs	were	popular	events	during	that	period.	The	tradition	of	Loy	

Krathong	Tradition	was	abandoned	in	the	sixth	Reign	practices	because	of	

the	high	expenses	but	the	tradition	is	still	very	much	alive	today.	
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	 In	Central	 Thailand,	 Loy	 Krathong	 festivals	 are	 annually	 held	 in	 the	

following	provinces.

 1.  Bangkok 

	 	 Loy	Krathong	festival	is	organized	along	the	old	city	canal	at	Phra	

Nakhon	District.	It	has	been	held	for	a	long	time,	especially	in	the	flooded	

areas.	Moreover,	it	is	one	of	the	twelve	compulsory	royal	monthly	ceremonies.

 2.  Phra Nakhon Sri Ayutthaya

	 	 Loy	Krathong	Festival	is	spectacularly	organized	in	the	Ayutthaya	

Historical	Park.	There	will	be	light,	sound	and	color	shows	and	a	Loy	Krathong	

festival	at	Bangsai	Art	and	Craft	Center.	It	aim	to	honor	and	express	gratitude	

to	HM	the	Queen,	who	is	the	founder	of	the	center.	Also,	it	is	held	to	maintain		

and	 preserve	 Loy	 Krathong	 tradition	 because	 it	 represents	 Thainess.	 The	

festival	is	annually	organized	at	the	center	because	this	place	is	located	by	

the	Chao	Phraya	River	and	large	enough	to	accommodate	a	large	number	of	

visitors.	The	atmosphere	of	the	festival	is	created	to	remind	the	glory	of	the	

Ayutthaya	Period.	The	activities	at	the	festival	include	a	Thai	food	contest,	

Art	and	Craft	Center	product	sale,	a	trade	fair,	a	model	floating	market	and	

fireworks	and	sky	lantern	displays.

Loy Krathong Festival among the ASEAN countries
	 The	Association	of	Southeast	Asian	Nations	or	ASEAN	was	established		

on	 8	 August	 1967.	 The	 first	 founding	 countries	 consisted	 of	 Thailand,		

Indonesia,	Malaysia,	Singapore	and	the	Philippines.	In	1984,	Brunei	Darussalam	

joined	the	ASEAN,	followed	by	Vietnam	in	1995,	Burma	and	Laos	in	1997	and	

Cambodia	in	1999.	At	present,	the	ASEAN	is	made	up	of	ten	abovementioned	

countries	plus	other	six	countries	of	Partnership:	China,	South	Korea,	Japan,	

Australia,	New	Zealand	and	India.

	 Loy	Krathong	is	an	old	tradition	in	the	Eastern	World.	It	is	related	to		

Buddhism	and	commonly	practiced	in	China,	Japan,	Thailand,	Laos	and	India.	In	

China	and	Japan,	Loy	Krathong	festivals	are	religious	days	and	a	combination		

between	Taoism	and	Confucianism.	Chinese	people	will	 float	krathongs	to	

express	memories	about	their	deceased	ancestors	or	relatives.	

	 In	Asia,	Loy	Krathong	festivals	are	held	in	the	following	countries.

 1.  Myanmar

	 	 As	the	Burmese	legend	says,	King	Asoka	wished	to	build	84,000	

stupas,	but	he	was	always	stopped	by	Mara.	The	king	then	asked	a	Buddhist	

monk	named	Upaguta	for	help.	The	monk	went	to	the	Underwater	World	to	
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ask	Naga	for	help.	Finally,	Naga	could	defeat	Mara.	The	king	could	finish	his	

construction	as	desired.	Since	then,	people	have	held	Ly	Krathong	festival	on	

the	full-moon	day	of	the	twelfth	lunar	month	to	worship	Naga.	Some	legends	

say	that	the	monk	Upaguata	is	in	fact	a	Naga	in	the	middle	of	the	sea.	His	

great	power	could	defeat	Mara.	The	monk	Upaguta	is	highly	revered	by	the	

Burmese	and	northern	Thais.

 2.  Laos

	 	 The	faith	in	the	Goddess	of	Rivers	can	be	seen	along	the	Mekhong	

River	since	it	has	been	feeding	the	Laos	for	a	long	time.	All	the	Laos	traditions		

can	be	seen	from	the	river.	The	End	of	the	Buddhist	Lent	Festival	or	the	

Illuminated	Boat	Festival	is	annually	organized	on	the	full-moon	day	of	the	

eleventh	 lunar	 month.	 The	 activities	 include	 boat-racing,	 illuminated	 boat	

processions,	and	krathong	floating.	This	practice	is	believed	to	show	respect	

to	the	Mekhong	River	and	worship	Lord	Buddha	after	he	visited	his	mother	

in	the	heaven.

 3.  Cambodia

	 	 In	Cambodia,	Loy	Krathong	festivals	are	held	twice	a	year.	During	

the	first	one,	which	is	organized	in	the	middle	of	the	eleventh	lunar	month,	the	

government	will	join	the	festival	and	the	public	will	prepare	small		krathongs	

of	food,	but	without	clothing	or	others	inside.	During	the	second	one,	which	

is	held	in	the	middle	of	the	twelfth	lunar	month,	the	government	will	prepare	

large	krathongs	of	food	for	the	deceased,	whereas	the	public	will	do	nothing.

	 	 The	Three-River	Festival	is	annually	organized	in	Cambodia.	There	

will	be	boat-racing,	fireworks	displays	and	parades	near	Tonle	Sap	Lake.	It	

is	held	from	the	fourteenth	or	fifteenth	waxing	moon	day	to	the	first	waning	

moon	day	in	November.	This	festival	lasts	three	official	holidays.	It	is	similar	to	

Thai	Loy	Krathong	Festival.	It	aims	to	express	gratitude	to	the	Mekhong	River	

and	Tonle	Sap	Lake,	which	provide	happiness	for	the	Cambodians.	The	reason	

for	this	is	that,	when	the	tide	in	the	Mekhong	River	is	high,	it	will	flow	to	Tole	

Sap	Lake.	On	the	contrary,	at	the	end	of	the	rainy	season	in	November,	the	

tide	in	the	river	will	be	low	and	flows	back	to	the	river.	The	Cambodians	will	

float	illuminated	krathongs	along	the	river.	Meanwhile,	boat-racing	is	held	to	

commemorate	the	time	when	Cambodia	rose	to	its	peak	in	the	reign	of	King	

Jaya	Woraman	VII	or	during	the	twelfth	century.
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 4. India

	 	 Loy	Krathong	festivals	have	long	been	practiced	in	India	with	unknown		

reasons.	It	aims	to	worship	some	specific	gods.	Indian	krathongs	are	filled	

with	candles	and	flowers.	People	can	float	krathongs	anytime.	Moreover,	some	

simply	place	krathongs	on	the	grounds.

	 5.  China

	 	 In	China,	floating	colorful	krathongs	is	an	old	tradition	among	the	

hans,	Mongols,	Pais	and	Miews.	It	is	not	required	to	hold	Loy	Kratong	festivals		

during	Chinese	holy	days.	People	can	 float	krathongs	at	any	 festival.	The		

meanings	of	floating	krathongs	are	different,	depending	on	areas.	For	example,		

in	 Jiangnan,	 floating	 krathongs	means	 disposing	 of	 illnesses	 along	 rivers,		

whereas	 along	 the	 sea	 coasts	 it	 means	 asking	 gods	 for	 protection	 and		

blessings.

	 	 In	 Northern	 China	 during	 the	 flooding	 season,	 hundreds	 of		

thousands	of	people	die	in	flash	floods.	Loy	Krathong	festivals	in	China	are	

usually	held	in	the	seventh	lunar	month,	which	is	believed	to	be	the	month	of	

spirits.	Krathongs	will	be	floated	and	used	as	torches	for	stray	spirits.	They	

will	 lead	the	spirits	 to	the	heaven.	Chinese	krathongs	will	be	 lit	and	filled	

with	food	for	spirits.

	 	 In	Vietnam,	Korea	and	Japan,	people	hold	ceremonies	to	apologize	

rivers	and	dispose	of	sufferings	in	rivers.

Conclusion 
	 Loy	Krathong	Tradition	has	been	a	part	of	the	Thai	culture	and	way	of	living		

for	a	long	time.	At	full	moon	night	of	the	Thai	twelfth	lunar	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	Thai	

hospitality.	However	we	should	not	forget	the	real	message	of	Loy	Krathong	

:	Gratitude	to	the	River	Goddess.
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