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คำ�นำ� : Introduction

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำ�คัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่
ในช่วงนํ้าหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “นํ้า” ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย
ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน
ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญู” รู้จักสำ�นึกถึงคุณของนํ้า นับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้
เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่งของไทย
ปัจจุบันประเพณีลอยกระทงถูกดัดแปลงไปบ้างจากที่เคยปฏิบัติมาในอดีต การให้ความสำ�คัญ
ของความหมาย คุณค่า สาระและแนวทางที่พึงปฏิบัติลดน้อยลง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ�หนังสือลอยกระทง ขึ้นเพื่อเผยแพร่
ความหมาย คุณค่า สาระ แนวปฏิบัติ และองค์ความรู้ประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นทั้ง ๔ ภาคของ
ประเทศไทย ตลอดจนขนบธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องงดงามของประเพณี ลอยกระทงทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชน สามารถนำ�ไปใช้เป็นแบบ
อย่างที่ถูกต้องเหมาะสมได้ เพื่อให้การ “ลอยกระทง” เป็นประเพณีแห่ง ความรื่นเริงในคืนวันเพ็ญ
โดยหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะเป็นแนวทางปฏิบตั แิ ละการสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในประเพณีลอยกระทง
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 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 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 12th 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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ลอยกระทง
ความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง
ลอยกระทง เป็นพิธีกรรมร่วมกันของ
ผู้ ค นในชุ ม ชนทั้ ง สุ ว รรณภู มิ หรื อ ภู มิ ภ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ มี ม าแต่ ยุ ค
ดึกดำ�บรรพ์ เพื่อขอขมาต่อธรรมชาติ แต่ไม่มี
หลั กฐานยื น ยั น แน่ นอนว่าลอยกระทงเริ่มมี
มาแต่เมื่อไร แต่พิธีกรรมเกี่ยวกับ “ผี” ผู้มี
อำ�นาจเหนือธรรมชาติ มีอยู่กับผู้คนในชุมชน
สุวรรณภูมิไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ตั้งแต่ก่อนรับศาสนาพุทธ-พราหมณ์จากอินเดีย
ผีสำ�คัญยุคแรกๆ คือ ผีนํ้า และ ผีดิน ซึ่งต่อมาเรียกชื่อด้วยคำ�ยกย่องว่า
“แม่พระคงคา” กับ “แม่พระธรณี” มีค�ำ พืน้ เมืองนำ�หน้าว่า “แม่” ทีห่ มายถึง ผูเ้ ป็นใหญ่
ผู้คนในสุวรรณภูมิรู้ว่าที่มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะ นํ้า และ ดิน เป็นสำ�คัญ และ นํ้าเป็น
สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ดังนัน้ เมื่อคนเรามีชวี ติ อยูร่ อดได้ปหี นึง่ จึงทำ�พิธขี อขมาที่ได้ลว่ งล้�ำ ก่�ำ เกิน
โดยรู้เท่ าไม่ ถึงการณ์ เช่น เหยียบย่ำ �ถ่ายของเสีย หรือ ทำ �สิ่งอื่ นใดที่ ไม่ เหมาะสม
เสียครัง้ หนึง่ ขณะเดียวกันก็ท�ำ พิธบี ชู าพระคุณไปพร้อมกัน ด้วยการใช้วสั ดุทลี่ อยนํา้ ได้ ใส่
เครื่องเซ่นไหว้ ให้ลอยไปกับนํา้ อาทิ ต้นกล้วย กระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ฯลฯ และช่วงเวลา
ทีเ่ หมาะสมทีค่ นเราเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ธรรมชาติ คือ สิน้ ปีนกั ษัตรเก่า ขึน้ ปีนกั ษัตรใหม่
ตามจันทรคติที่มีดวงจันทร์เป็นศูนย์กลาง เพราะเป็นสิ่งที่มีอำ�นาจทำ�ให้เกิดนํ้าขึ้น นํ้าลง
ซึ่งวันสิ้นปีนักษัตรเก่า ก็คือ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ�กลางเดือน ๑๒ เพราะเป็นช่วงที่นํ้าขึ้น
สูงสุด และเมื่อพ้นไปจากนี้ก็เริ่ม ขึ้นปีนักษัตรใหม่ เรียก เดือนอ้าย แปลว่าเดือนหนึ่ง
ตามคำ�โบราณ นับหนึง่ สอง สาม ฯลฯ ว่า อ้าย ยี่ สาม เป็นต้น และเมื่อเทียบ ช่วงเวลากับ
ปฏิทนิ ตามสุรยิ คติที่ มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางก็จะตกราวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของ
ทุกปี และหลังจากรับศาสนา พุทธ-พราหมณ์จากอินเดียเมื่อราว ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว ราชสำ�นัก
โบราณในสุวรรณภูมกิ ็ได้ปรับพิธกี รรม “ผี” เพื่อขอขมานํา้ และดินให้เข้ากับศาสนาทีร่ บั เข้า
มาใหม่ ทำ�ให้ความหมายเดิมเปลีย่ นไปกลายเป็นการลอยกระทงเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า
และเทวดา ซึ่งในส่วนนี้มีพยานหลักฐานเก่าสุด คือ รูปสลักพิธีกรรมทางนํ้าคล้าย
ลอยกระทงที่ปราสาทหินบายนในนครธม ทำ�ขึ้นราวหลัง พ.ศ. ๑๗๐๐ แต่สำ�หรับชุมชน
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ชาวบ้านทั่วไปก็ยังเข้าใจเหมือนเดิม คือ
ขอขมาแม่พระคงคา และแม่พระธรณี
ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ ในเอกสารของ
ลาลูแบร์ ชาวฝรั่งเศส ที่บันทึกพิธีกรรม
ชาวบ้ า นในกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาสมั ย สมเด็ จ
พระนารายณ์มหาราชเอาไว้หลายตอน
สำ�หรับราชสำ�นักกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่
บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าและมีนํ้าท่วมนาน
หลายเดือน ก็เป็นศูนย์กลางสำ�คัญที่จะ
สร้างสรรค์ประเพณีเกี่ยวกับนํ้า ขึ้นมาให้
เป็น “ประเพณีหลวง” ของราชอาณาจักร ดังมีหลักฐานการตราเป็นกฎมณเฑียรบาลว่า
พระเจ้าแผ่นดินต้องเสด็จไปประกอบพิธีกรรมทางนํ้าเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งทาง
กสิกรรมของราษฎร และยังมีขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อประกอบพระราชพิธี
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีเอกสารบันทึกอย่างเป็นทางการอยู่ในตำ�ราพระราชพิธีกับ
วรรณคดีโบราณ เช่น โคลงทวาทศมาสที่มีการกล่าวถึงประเพณี “ไล่ชล” หรือไล่นํ้าเพื่อ
วิงวอนให้นํ้าลดเร็วๆ เป็นต้น ซึ่งประเพณีหลวงเช่นนี้ ไม่มีหลักฐานใดๆที่ปรากฏว่ามีอยู่
ในเมืองทีอ่ ยูเ่ หนือกรุงศรีอยุธยาขึน้ ไป เช่น สุโขทัย ทีต่ งั้ อยูบ่ นทีด่ อนนํา้ ท่วมไม่ถงึ จึงไม่มี
หลักฐานเกี่ยวกับขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ส่วนตระพังหรือสระนํ้าในสุโขทัย
ก็มีไว้เพื่อกักเก็บนํ้าเพื่อใช้ ในการบริโภคอุปโภคของวัดและวังที่อยู่ในเมือง และมิได้มีไว้
เพื่อกิจกรรม สาธารณะ อย่างเช่น ลอยกระทง ฯลฯ
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นช่วงที่บ้านเมืองมั่นคง การศึก
สงครามลดลง การค้าก็มงั่ คัง่ ขึน้ โดยเฉพาะกับจีน พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
จึงโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีพิธีกรรม สำ�คัญเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของราชอาณาจักร และ
ด้วยความจำ�เป็นในด้านอื่นๆอีก จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือตำ�ราท้าวศรีจฬุ าลักษณ์
หรือ นางนพมาศ ขึ้นมา โดยสมมติให้ฉากของเรื่องเกิดขึ้นในยุคพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย
ซึ่งตำ�ราดังกล่าวได้พูดถึงนางนพมาศว่าเป็นพระสนมเอกของพระร่วง ที่ได้คิดประดิษฐ์
กระทงใบตอง เป็นรูปดอกบัวกมุทขึ้น ด้วยเห็นว่าเป็นดอกบัวพิเศษที่บานในเวลา
กลางคืนเพียง ปีละครั้ง สมควรทำ�เป็นกระทงแต่งประทีปลอยไปถวายสักการะรอย
พระพุ ท ธบาท ซึ่ ง เมื่ อ พระร่ ว งเจ้ า ได้ ท อดพระเนตรเห็ น ก็ รั บ สั่ ง ถามถึ ง ความหมาย
นางก็ ได้ทูลอธิบายจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย พระองค์จึงมีพระราชดำ�รัสว่า “แต่นี้
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สืบไปเบื้องหน้าโดยลำ�ดับ กษัตริย์ ในสยาม
ประเทศถึงกาลกำ�หนดนักขัตฤกษ์ วันเพ็ญ
เดือน ๑๒ ให้ทำ�โคมลอยเป็น รูปดอกบัว
อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานที
ตราบเท่ากัลปาวสาน” ด้วยเหตุนี้ จึงเกิด
กระทง ทำ�ด้วยใบตองแทนวัตถุอนื่ ๆ แล้วนิยม
ใช้ลอยกระทงมาแต่คราวนัน้ ตราบจนทุกวันนี้
ซึ่งตำ�ราท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศนี้ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงเชื่อว่า
เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสำ�นวน โวหารมี
ลักษณะร่วมกับวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
นอกจากนี้ ในศิ ล าจารึ ก สมั ย สุ โ ขทั ย และเอกสารร่ ว มสมั ย ก็ ไ ม่ มี ป รากฏชื่ อ
“ลอยกระทง” แม้แต่ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำ�แหงก็มีแต่ชื่อ “เผาเทียน เล่นไฟ”
ที่มีความหมายอย่างกว้างๆ ว่า การทำ�บุญไหว้พระ ส่วนเอกสารและวรรณคดีสมัยกรุง
ศรีอยุธยาสมัยแรกๆ ก็มีแต่ชื่อ ชักโคม ลอยโคม แขวนโคม และลดชุดลอยโคมลงนํ้า
ในพิธีพราหมณ์ของราชสำ�นักเท่านั้น และแม้แต่ในสมัยกรุงธนบุรีก็ ไม่มี ชื่อนี้ จนถึงยุค
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีปรากฏชัดเจนในพระราชพงศาวดารแผ่นดิน รัชกาลที่ ๓ ฉบับ
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์และเรื่องนางนพมาศ พระราชนิพนธ์รชั กาลที่ ๓ ซึง่ ก็หมายความว่า
คำ�ว่า “ลอยกระทง” เพิ่งปรากฏในต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง
อนึ่ง ประเพณีลอยกระทงที่ทำ�ด้วยใบตองในระยะแรก จำ�กัดอยู่แต่ในราชสำ�นัก
กรุงเทพฯ เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดพรรณนาอยู่ในหนังสือพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่
๓ ว่า กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ราชธิดาในพระองค์ โปรดได้แต่งกระทงเล่นทุกปี เมื่อนาน
เข้าก็เริ่ม แพร่หลายสู่ราษฎรในกรุงเทพฯ แล้วขยายไปยังหัวเมืองใกล้เคียงในบริเวณ
ที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา และกว่าจะเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วประเทศก็ประมาณปี พ.ศ.
๒๕๐๐ หรือก่อน หน้านั้นไม่นานนัก ส่งผลให้เกิด “เพลงลอยกระทง” ในจังหวะของ
สุนทราภรณ์ ที่เผยแพร่ ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง จนในที่สุดลอยกระทงก็ถือเป็น
ประเพณีที่สำ�คัญของคนไทย ทั่วประเทศ
(ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ชื่อ “ลอยกระทง ขอขมาธรรมชาติ”
ของสุจิตต์ วงษ์เทศ เรียบเรียงโดย ทัศชล เทพกำ�ปนาท)
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วัตถุประสงค์ของการลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำ�คัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของไทย
ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา นิยมทำ�กันในคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ โดยมีวัตถุประสงค์
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเพณี ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น
๑. เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครัง้ เสด็จไปจำ�พรรษาอยู่
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพุทธมารดา
๒. เพื่ อ สั ก การะรอยพระพุ ท ธบาทของพระพุ ท ธเจ้ า ที่ ป ระทั บ รอยพระบาท
ประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่ริมฝั่งแม่นํ้านัมมทานที ในประเทศอินเดีย
๓. เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศา
ของพระพุทธเจ้า
๔. เพื่อบูชาพระอุปคุตตเถระทีบ่ ำ�เพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือ
สะดือทะเล ซึง่ ตามตำ�นานเล่าว่า เป็นพระมหาเถระรูปหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิฤทธิม์ าก สามารถปราบ
พญามารได้
๕. เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า คือ พระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร
๖. เพื่อบูชาท้าวพกาพรหมบนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
๗. เพื่อแสดงความสำ�นึกบุญคุณของนํ้าที่ ได้นำ�มากินมาใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำ�วัน รวมทั้ง ขอขมาลาโทษในการทำ�ให้แหล่งนํ้านั้นๆ ไม่สะอาด
๘. เพื่อลอยเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์
๙. เพื่ออธิษฐานขอในสิ่งที่ตนปรารถนา
๑๐. เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
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สาระของประเพณีลอยกระทง

กตัญญูรู้คุณ : ความหมายที่ดีงามของประเพณีลอยกระทง
ความกตัญญูเป็นค่านิยมสำ�คัญที่คนไทยทุกกลุ่มยึดถือ คนไทยโบราณเชื่อว่าการ
ลอยกระทงเป็นการขอขมานํ้าหรือแม่คงคา ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตและอำ�นวยประโยชน์ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นนํ้าดื่มนํ้าอาบนํ้าใช้ หรือนํ้าที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารด้วยความสำ�นึกใน
บุญคุณของนํ้าจึงได้กำ�หนดวัดเพื่อแสดงความกตัญญูขึ้นปีละครั้ง
นอกจากนีค้ นไทยบางกลุม่ ยังมีความเชื่อทีต่ า่ งกันออกไป เช่นเชื่อว่าการ ลอยกระทง
เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้า บางกลุ่มก็เชื่อว่าเป็นการลอยเพื่อบูชา
บรรพบุรุษ แต่ไม่ว่าแต่ละกลุ่ม จะมีความเชื่อเช่นไร ความหมายรวมของประเพณีนี้
ก็คือความกตัญญู ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของคนไทยโดยแท้

คุณค่าของประเพณีลอยกระทง
๑. คุณค่าต่อครอบครัว ทำ�ให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน เช่น
การ ประดิ ษ ฐ์ ก ระทง แล้ ว นำ � ไปลอยนํ้ า เพื่ อ แสดงความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ นํ้ า ที่ ใ ห้
คุณประโยชน์ บางท้องถิ่นจะลอยเพื่อแสดงการรำ�ลึกถึงบรรพบุรุษ
๒. คุณค่าต่อชุมชน ทำ�ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่น ร่วมกัน
คิดประดิษฐ์กระทง เป็นการส่งเสริมและสืบทอดศิลปกรรมด้านช่างฝีมือ และยังเป็นการ
พบปะสังสรรค์สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจร่วมกัน
๓. คุณค่าต่อสังคม ทำ�ให้มีความ
เอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยกัน
รักษาความสะอาดแม่นํ้าลำ�คลอง
๔. คุณค่าต่อศาสนา ถือเป็นการ
ทำ � นุ บำ � รุ ง พระพุ ท ธศาสนา เช่ น ทาง
ภาคเหนือ เชื่อว่าการ ลอยกระทงเพื่อเป็น
การบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า
และยังจัดให้มกี ารทำ�บุญทำ�ทาน การปฏิบตั ิ
ธรรมและฟังเทศน์ด้วย
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กิจกรรมที่เบี่ยงเบนไป
๑. การจุดดอกไม้ไฟ ประทัด หรือพลุ โดยเฉพาะเด็กและวัยรุน่ ทีจ่ ดุ เล่นกัน อย่าง
คึกคะนองไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ระมัดระวัง ไม่คำ�นึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดแก่ผู้คน และ
ยวดยานพาหนะที่สัญจรไปมา และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนได้
๒. การประกวดนางนพมาศ ไม่ควรให้ความสำ�คัญมากเกินไปจนกลายเป็น
กิจกรรมหลักของประเพณี ซึง่ แท้ทจี่ ริงแล้วไม่ใช่แก่นแท้ของประเพณี เป็นเพียงกิจกรรม
ที่เสริมขึ้นมาภายหลัง เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
๓. การประดิษฐ์กระทง สมัยก่อนใช้วสั ดุพนื้ บ้านทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ เช่น ใบตอง
หยวกกล้วย ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่าย แต่ปัจจุบันกลับนิยมใช้วัสดุโฟม ซึ่งย่อยสลาย
ยาก ทำ�ให้แม่นํ้าลำ�คลอง สกปรกเน่าเหม็น และเกิดมลภาวะเป็นพิษ

กิจกรรมที่พึงปฏิบัติ
๑. การทำ�ความสะอาดแม่นาํ้ ลำ�คลอง ทัง้ ก่อนและหลังเสร็จงานลอยกระทง เช่น
การขุดลอก เก็บขยะในแม่นํ้าลำ�คลอง เป็นต้น
๒. การทำ�บุญทำ�ทาน การฟังเทศน์ การปฏิบตั ธิ รรม ตามประเพณีของแต่ละท้องถิน่
๓. การประดิษฐ์กระทงใหญ่ กระทงเล็กด้วยวัสดุในท้องถิ่น
๔. การจัดขบวนแห่กระทงจากหมู่บ้าน โรงเรียน หรือชุมชนต่างๆ
๕. การจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดกระทง ประกวดโคมลอย
สำ�หรับประกวดนางนพมาศตามความนิยมในสังคมปัจจุบันนั้น ก็สามารถปฏิบัติได้
แต่ไม่ควรให้ความสำ�คัญมากเกินไป
๖. การนำ�กระทงไปลอยในแม่นาํ้ ลำ�คลอง  จะมีค�ำ ถวายกระทงสำ�หรับลอยประทีป
(ลอยกระทง) ดังคำ�กล่าวดังต่อไปนี้
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, ในแม่นํ้าชื่อนัมมทานทีโน้นด้วยประทีปนี้, การบูชารอยพระพุทธบาทนี้, ขอจง
เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ”
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๗. การปล่อยโคมลอย ตามประเพณี
ของแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะทางภาคเหนือ
๘. การจุดดอกไม้ ไฟ หรือพลุ เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองนัน้ ควรจุดอย่างระมัดระวัง
ในสถานที่ที่เหมาะสมหรือที่ที่จัดไว้เฉพาะ ซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว ไม่ควร
จุดในที่ชุมนุมชน หรือตามถนนหนทางที่มี
ประชาชนและยวดยานสัญจรไปมา เพราะจะทำ�ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สนิ ได้
๙. การละเล่นรื่นเริงตามท้องถิ่นนั้นๆ ตลอดจนจะมีเพลงที่ร้องกันในยามค่ำ�คืน
อาทิ เพลงประจำ�เทศกาลลอยกระทง (เนื้อร้อง : วันเพ็ญเดือนสิบสอง นํ้านองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแลว ขอเชิญนองแกวออกมารําวง รําวงวันลอยกระทง รําวงวันลอยกระทง
บุญจะสงให เราสุขใจ บุญจะสงให เราสุขใจ)

ประเพณีลอยกระทงในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ประเพณีชองชุมชนย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง แต่
การเปลีย่ นแปลงนัน้ ควรจะเป็นการเปลีย่ นแปลงวิธปี ฏิบตั ิ มิใช่เปลีย่ นหัวใจของประเพณี
ปัจจุบันสังคมไทยกำ�ลังเปลี่ยนสภาพจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม คน
ไทยกำ�ลังได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเพณีที่เคยมีความหมาย
ต่อชุมชนในอดีตก็เช่นกัน อย่างประเพณีลอยกระทงได้กลายเป็นเทศกาลรื่นเริงเพื่อดึงดูด
นักท่องเทีย่ ว เน้นการประกวดนางนพมาศซึง่ ไม่ถกู ต้องในเชิงวิชาการ รวมทัง้ เกิดมลภาวะ
ทางเสียงจากการเล่นประทัด พลุและดอกไม้ไฟจนอาจเกิดอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
โดยมิได้คำ�นึงถึงความหมายและสาระที่แท้จริงของประเพณีลอยกระทง

นํ้าคือชีวิต : อีกหนึ่งคุณค่าของประเพณีลอยกระทงที่ควรสืบสาน
ไม่ว่าประเพณีลอยกระทงจะมีประวัติที่มายาวนานอย่างไร มีการแตกแขนงทาง
ความคิดออกไปอย่างไร แต่สิ่งสำ�คัญที่สุดของประเพณีนี้ก็คือ “นํ้า” เรายังคงจะต้องใช้
นํ้าในการประกอบพิธีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนํ้าในแม่นํ้า คู คลอง หรือสระนํ้าในโรงแรม
ในสวนสาธารณะต่ า งมี ค วามสำ � คั ญ ทั้ ง สิ้ น เพราะมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ล้ ว นต้ อ งใช้ นํ้ า ใน
ชีวิตประจำ�วัน ไม่สามารถขาดได้ นํ้าจึงคือชีวิต ดังที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้
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พระราชทานพระราชดำ�รัสไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน ว่า
“…หลักสำ�คัญว่า ต้องมีนํ้าบริโภค นํ้าใช้ นํ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น
ถ้ามีนํ้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีนํ้าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีนํ้า
คนอยู่ไม่ได้…”
เราจึงควรร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์รักษา
ความสะอาดของแม่ นํ้ า ลำ � คลองแหล่ ง นํ้ า
ในชุ ม ชน ตลอดจนแหล่ ง นํ้ า ตามธรรมชาติ
ทั่วๆ ไป เป็นการแต่งตัวให้แม่นํ้าและแต่งตัว
ให้ชุมชมด้วยความรักและความกตัญญู เพื่อ
ต้อนรับเทศกาล “ลอยกระทง” เทศกาลแห่ง
ความรื่นเริงในคืนวันพระจันทร์งามที่สุดในรอบ
ปี ซึ่งจะทำ�ให้ประเพณีลอยกระทงยังคงไว้ ซึ่งสาระคุณค่าและงดงามควรแก่การสืบสาน
ต่อไป

ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภูมิภาค
ลอยกระทง เป็นประเพณีของคนในสังคมลุม่ นํา้ ซึง่ ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมมี
ปรากฏทัง้ ในอินเดีย พม่า ลาว เขมร และไทย ซึง่ ปฏิบตั แิ ตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่ เช่น

ภาคเหนือ
การลอยกระทงของชาวเหนือ นิยมทำ�กันในเดือนยี่เป็ง (คือเดือนยี่หรือเดือนสอง
เพราะนับวันเร็วกว่าภาคอื่น ๒ เดือน) เพื่อบูชาพระอุปคุตต์ซึ่งเชื่อกันว่าท่านบำ�เพ็ญ
บริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล ตรงกับคติของชาวพม่า แต่ในปัจจุบัน
ได้มีการจัดงานในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือน
๑๒ โดยจัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่ในหลาย
จังหวัด เช่น ประเพณีลอยกระทงสาย
ของจังหวัดตาก เป็นประเพณีที่นำ�เอา
พระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน งาน
ศิลปวัฒนธรรมมาหล่อหลอมรวมกันจน
เป็นรูปแบบที่โดดเด่น ปฏิบัติสืบทอดกัน
มาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งจะแตกต่างจาก
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จังหวัดอื่นเพราะส่วนประกอบ ของกระทงที่ใช้กะลามะพร้าว ประกอบกับแม่นํ้าปิงที่ไหล
ผ่านจังหวัดตาก จะมีสันทรายใต้นํ้าทำ�ให้เกิดเป็นร่องนํ้าที่สวยงามตามธรรมชาติ เมื่อนำ�
กระทงมาลอยกระทงจะไหลไปตามร่องนํ้าเกิดเป็นสายยาวต่อเนื่อง ทำ�ให้แสงไฟของ
กระทงส่องแสงระยิบระยับเป็นสายยาวตามความยาวของร่องนํ้ามีความสวยงามมาก
ต่อมาจึงได้มีการพัฒนารูปแบบ จากการลอยในชุมชนเป็นการแข่งขันลอยกระทงสาย
ส่วนประกอบของกระทงสาย มีดังต่อไปนี้
๑. กระทงนำ�(ผ้าป่านํ้า) เป็นกระทงขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยใบตอง ดอกไม้สด
ซึ่งประดับอย่างสวยงามพร้อมมีผ้าสบง เครื่องกระยาบวช หมาก พลู ขนม ฯลฯ เพื่อทำ�
พิธีจุดธูปเทียนบูชาแม่พระคงคาและบูชาพระพุทธเจ้า นำ�ลงลอยเป็นอันดับแรก
๒. กระทงตาม เป็นกระทงกะลามะพร้าวที่ไม่มีรู นำ�มาขัดถู ให้สะอาด ภายใน
กะลานี้ ใส่ด้ายดิบที่ฟั่นเป็นรูปตีนกา แล้วหล่อด้วยเทียนไขหรือขี้ผึ้ง สำ�หรับเป็นเชื้อไฟ
จุดก่อนปล่อยลงลอย
๓. กระทงปิดท้าย เป็นกระทงขนาดกลาง ที่ตกแต่งอย่างสวยงามคล้ายกระทง
นำ�เป็นการบ่งบอกถึงการสิ้นสุดการลอยของสายนั้นๆ
จังหวัดทางภาคเหนือ ที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง กันอย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจำ�ทุกปี อาทิ
๑. จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประเพณี
เทศกาลยีเ่ ป็ง เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาว
ล้านนาไทย และมีการตกแต่งโคมประทีป
ตามวัดและบ้าน การลอยกระทง ล่องสะเปา
และ ปล่ อ ยโคมทั้ ง โคมไฟและโคมควั น
ขึ้นฟ้า เพื่อบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์
และการเล่นมหรสพรื่นเริงต่างๆ
๒. จังหวัดตาก ประเพณีลอยกระทงสาย เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของ
จังหวัดตาก ใช้กะลามะพร้าวมาทำ�กระทงแล้วจุดไฟปล่อยให้ลอยเป็นสาย นับร้อยนับพัน
ไหลไปตามร่องนํา้ ในลำ�นํา้ ปิง ส่องแสงเป็นประกายระยิบระยับสวยงาม ขบวนกระทงสาย
มีกระทงผ้าป่านํา้ นำ�ขบวน ในแพผ้าป่านํา้ มีการใส่ หมาก พลู บุหรี่ ผลไม้ และ เศษสตางค์
เพื่อเป็นทานสำ�หรับคนยากจนที่เก็บได้
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งานประเพณีต้นกำ�เนิดกระทงสาย แข่งเรือพาย
โบราณ เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำ�เภอบ้านตาก โดยมุ่งเน้น
ทีค่ วามเป็นต้นกำ�เนิดและคงความเป็นเอกลักษณ์แบบดัง้ เดิม
กิจกรรมภาคกลางวัน มีการแข่งขันเรือพายโบราณชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯบรมราช
กุมารี การแข่งขันเรือยาว ๓๐ ฝีพาย ภาคกลางคืน มีการ
แข่งขันลอยกระทงสาย ทีม่ คี วามแตกต่างจากการลอยกระทง
โดยทั่วไป เนื่องจากอำ�เภอบ้านตากถือเป็นแหล่งต้นกำ�เนิด
ของประเพณีลอยกระทงสาย จึงทำ�ให้การลอยกระทงสายมี
ความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ มีการประกวดนางนพมาศ การประกวดขบวนแห่
กระทงสาย การประกวดหนูนอ้ ยนพมาศ การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง การออก
ร้านกิ่งกาชาดอำ�เภอบ้านตาก และมหรสพต่างๆ อีกมากมาย
๓. จังหวัดสุโขทัย ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยริเริม่ จัดเป็นครัง้ แรก
ในปี ๒๕๒๐ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัจจุบันนี้งานลอยกระทงเผาเทียน
เล่นไฟ เป็นงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก กิจกรรม
ในงานประกอบด้วยพิธบี วงสรวงพระแม่ยา่ และพิธสี กั การะพ่อขุนรามคำ�แหง การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย การประกวดโคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก กระทงใหญ่
การเล่นพลุ ตะไล ไฟพะเนียง งานข้าวขวัญวันเล่นไฟ มีการแสดงแสงเสียง เป็นต้น
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การลอยกระทงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า เทศกาลไหลเรือไฟ จัดเป็น
ประเพณียิ่งใหญ่ในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดนครพนม โดยการนำ�หยวกกล้วยหรือวัสดุ
ต่างๆ มาตกแต่งเป็นรูปพญานาคและรูปอื่นๆ ตอนกลางคืนจุดไฟปล่อยให้ไหลไปตาม
ลำ�นํ้าโขงดูสวยงามตระการตา
ความเป็นมาของประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีสำ�คัญ
อย่างหนึ่งที่ชาวอีสานสืบทอดปฏิบัติในเทศกาลออกพรรษา ทำ�กันในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�ถึง
แรม ๑ ค่ำ�เดือน ๑๑ ตามแม่นํ้า ลำ�คลอง จังหวัดที่มีการไหลเรือไฟปัจจุบันคือ จังหวัด
ศรีสะเกษ สกลนคร นครพนม หนองคาย เลย และอุบลราชธานี โดยเฉพาะชาวนครพนม
นัน้ ถือ เป็นประเพณีส�ำ คัญมาก เมื่อใกล้จะออกพรรษาชาวบ้านจะแบ่งกันเป็น “คุม้ ” โดย
ยึดถือ เอาชื่อวัดใกล้บา้ นเป็นหลักในการตัง้ ชื่อคุม้ เช่น ถ้าอยู่ใกล้วดั กลาง ก็จะเรียกกันว่า
“ชาวคุ้มวัดกลาง” ชาวคุ้มวัดต่างๆ ก็จะจัดให้มีการแข่งเรือ ส่วงเฮือแห่ปราสาทผึ้ง และ
การไหลเรือไฟ
เรือไฟ หรือภาษาถิ่นเรียกกันว่า “เฮือไฟ” นี้เป็นเรือที่ทำ�ด้วยต้นกล้วยหรือไม้ไผ่
ต่อเป็นลำ�เรือยาวประมาณ ๕-๖ วา ข้างในบรรจุขนม ข้าวต้มผัดหรือสิ่งของที่ต้องการ
บริจาคทาน ข้างนอกเรือมีดอกไม้ ธูปเทียน ตะเกียง ขี้ ไต้ สำ�หรับจุดให้สว่างไสวก่อนจะ
ปล่อยเรือไฟ ซึ่งเรียกว่า การไหลเรือไฟ หรือปล่อยเฮือไฟ มูลเหตุของการไหลเรือไฟนั้น
มีคตินิยมเช่นเดียวกับการลอยกระทง แต่เป็นการลอยกระทงก่อนที่อื่น ๑ เดือน โดยมี
ความเชื่อกันหลายประเด็นคือ
 ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ ณ หาดทราย ริมฝั่ง
แม่นํ้านัมมทานที
 ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระรัตนตรัย
 ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาคุณพระแม่คงคา
 ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาค
ชาวนครพนมได้ผสมผสานความเชื่อถือในการไหลเรือไฟไว้ดว้ ยสาเหตุหลายอย่าง
และเนื่องจากลักษณะทำ�เลภูมปิ ระเทศแม่นาํ้ โขงหน้าเมืองนครพนมนัน้ สวยงามมาก โดย
เฉพาะในวันเพ็ญ เดือน ๑๑ ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นสบายชาวนครพนมจึงได้ร่วมใจกัน
ฟืน้ ฟูประเพณีไหลเรือไฟให้เป็นประเพณีส�ำ คัญของจังหวัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ มีงานรวม ๔ วัน
ตั้งแต่วันขึ้น ๑๒-๑๕ ค่ำ�แต่วันที่สำ�คัญที่สุดคือวันสุดท้าย ซึ่งเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือน ๑๑
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มีการไหลเรือไฟลงสูแ่ ม่นาํ้ โขงอย่างมโหฬารเรือไฟแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ เรือไฟโบราณ
(แบบชาวบ้าน) และเรือไฟขนาดใหญ่
เรือไฟโบราณ
ใช้ตน้ กล้วยมาต่อกันเป็นแพ ให้มลี กั ษณะคล้ายเรือกาบกล้วย ตกแต่งด้วยดอกไม้ที่
หาได้ ในท้องถิ่น ข้างกราบเรือ ใช้ขี้ ไต้วางบนกาบกล้วยที่ลอกออกมาแล้วห่อเป็นปล้องๆ
พร้อมกับเศษผ้าชุบนํ้ามันยาง ภายในลำ�เรือ ตั้งขันหมากเบ็ง ๒ คู่, รวงข้าว, กล้วย, อ้อย,
ขนม, ข้าวต้ม, ไข่ต้ม สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จะทำ�ทาน ดอกไม้ ธูปเทียนประดับด้วย
กระดาษสี ธงทิวกระดาษต่างๆ
เรือไฟขนาดใหญ่
ทำ�ด้วยไม้ ไผ่มัดต่อกันเป็นแพลูกบวบ ขึ้นโครงไม้ ไผ่เป็นฉากดัดโครงลวดเป็น
รูปทรง ต่างๆ ส่วนใหญ่จะประดิษฐ์เป็นรูปเรือ รูปพญานาค นำ�ไปผูกติดกับโครงไม้ไผ่
ใช้ขี้ไต้ หรือขวดนํา้ มันใส่ไส้ผกู ติดกับโครงลวดเป็นระยะขึน้ อยูก่ บั รูปภาพทีก่ ำ�หนด จำ�นวน
ดวงไฟหรือ ขวดนํา้ มัน จะมีตง้ั แต่ ๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ ดวง ใช้ส�ำ หรับประกวดแข่งขันกัน
จังหวัดทางภาคอีสาน ที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง กันอย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจำ�ทุกปี อาทิ
๑. จังหวัดร้อยเอ็ด มีชื่องานประเพณีว่า “สมมานํ้าคืนเพ็ง เส็งประทีป” ตาม
ภาษาถิน่ มีความหมายถึงการขอขมาพระแม่คงคา ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง การประกวด
ประทีปโคมไฟและกระทงอันสวยงาม มีการจำ�ลองแห่หัวเมืองสาเกตุนครทั้ง ๑๑ หัว
เมือง ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเทีย่ วของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดให้มกี ารประกวดกระทง
ประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดขบวนแห่กระทงประทีป
๑๒ หัวเมือง ตามตำ�นานเมืองร้อยเอ็ด การประกวดรำ�วงสมมานํา้ คืนเพ็งเส็งประทีป และ
การประกวดธิดาสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้จดั งานประเพณีลอยกระทงมาเป็นประจำ�
ทุกปี
๒. จังหวัดสกลนคร งานเทศกาล
ลอยพระประที ป พระราชทานสิบ สองเพ็ง
ไทสกล จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทาน
พระประทีปจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
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และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ กิจกรรมมีการอัญเชิญพระประทีปขึน้ ทูลเกล้าถวาย
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล, อัญเชิญพระประทีปจากพระตำ�หนักภูพานมายังบริเวณ
ประกอบพิธี ณ พระตำ�หนักภูพานราชนิเวศน์ แห่อญ
ั เชิญพระประทีปจากหน้าลานพระบรม
ราชานุสาวรียร์ ชั กาลที่ ๕ ถึงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สระพังทอง) ประกอบพิธอี ญ
ั เชิญ
พระประทีปลงลอย และการแสดงพลุ ดอกไม้ไฟ ประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อย
นพมาศ
๓. จังหวัดนครพนม จะตกแต่งเรือแล้วประดับไฟ เป็นรูปต่างๆ เรียกว่า “ไหลเรือไฟ”
โดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมเพราะมีความงดงามและอลังการที่สุดในภาคอีสาน

ภาคใต้
การลอยกระทงของชาวใต้ ส่วนใหญ่นำ�เอา
หยวกมาทำ�เป็นแพ บรรจุเครื่องอาหาร แล้วลอย
ไปแต่มขี อ้ น่าสังเกตคือ การลอยกระทงทางภาคใต้
ไม่มีกำ�หนดว่าเป็น กลางเดือน ๑๒ หรือเดือน ๑๑
ดังกล่าวแล้วแต่จะลอยเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้
หายจากโรคภัยไข้เจ็บทีต่ นเป็นอยูเ่ ป็นการลอยแพ
สะเดาะเคราะห์
การตกแต่งเรือหรือแพลอยเคราะห์จะมีการ
แทงหยวกเป็นลวดลายสวยงามประดับด้วยธงทิว
ภายในบรรจุดอกไม้ ธูปเทียน เงินและเสบียงต่างๆ
เรือหรือแพที่ลอยไปนี้จะไม่มี ใครกล้าเก็บ
เพราะเชื่อว่าผู้เก็บจะรับเคราะห์แทน
จังหวัดทางภาคใต้ ที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง กันอย่างต่อเนื่องและ
เป็นประจำ�ทุกปี อาทิ
จังหวัดปัตตานี วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�  เดือน ๑๒ วันเพ็ญเดือน
สิบสองของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สำ�คัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยหรือเป็นประเพณี
ที่ สื บ ทอดมาแต่ โ บราณ เพื่ อ เป็ น การสื บ สานอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ซึ่ ง ประเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี
งามให้ดำ�รงสืบไป เทศบาลเมืองปัตตานี ได้กำ�หนดจัดงานประเพณี ลอยกระทงขึ้น
ณ บริ เ วณลานศิ ล ปวั ฒ นธรรม ถนนสายบุ รี ถนนนริ น ทราช และริ ม ฝั่ ง แม่ นํ้ า
ปัตตานี อำ�เภอเมือง โดยกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่กระทงทีส่ วยงามจากหน่วยงาน
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ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รอบเมือง
ปัตตานี พร้อมการประกวดกระทงทั้ง
ประเภทสวยงาม ประเภทความคิด โดย
ใช้กระทงที่ทำ�จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อ
ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลด
ภาวะโลกร้อน การประกวดธิดานพมาศ
และหนูน้อยลอยกระทง และการร่วม
ลอยกระทง ณ ริมฝั่งแม่นํ้าปัตตานี
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงบน
เวทีที่สวยงาม และวงดนตรีลูกทุ่ง

ภาคกลาง
การลอยกระทงของภาคกลางซึ่งเป็นที่มาของการลอยกระทงที่นิยมปฏิบัติกันทั้ง
ประเทศนั้น มีหลักฐานว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีพระราชพิธี “จองเปรียง
ลดชุดลอยโคม” ดังระบุไว้ ในนิราศธารโศกของเจ้าฟ้ากุ้งว่า
“เดือนสิบสองถ่องแถวโคม
แสงสว่างโพยมโสมนัสสา
เรืองรุ่งกรุงอยุธยา
วันทาแล้วแก้วไปเห็น”
ในจดหมายเหตุราชทูตลังกาทีเ่ ข้ามาในสมัยพระเจ้าบรมโกศก็ ได้ระบุวา่ ในพระราช
พิธีดังกล่าวมีการปล่อยโคมกระดาษทำ�เป็นรูปดอกบัว มีเทียนจุดอยู่ภายในขณะปล่อย
ลงนํ้าด้วย
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เรียกพิธีนี้ว่า “ลอยพระประทีปกระทง”
เนื่องจากโปรดให้ทำ�เป็นกระทงใหญ่บนแพหยวกกล้วย ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร
ประกวดประชันกัน แต่ในรัชกาลต่อมาก็โปรดให้เปลี่ยนกลับเป็นเรือลอยพระประทีป
แบบสมัยอยุธยา ในสมัยพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดให้เลิก
พิธนี เี้ สียเพราะเห็นว่าเป็นการสิน้ เปลือง แต่ส�ำ หรับประชาชนทัว่ ไปยังคงนิยมปฏิบตั กิ นั อยู่
โดยลอยกระทงที่ทำ�ด้วยใบตอง ภายในบรรจุดอกไม้ ธูปเทียน ก่อนจะนำ�ลงนํ้า จะกล่าว
สมาลาโทษและตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนา
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กระทงของภาคกลางมี ๒ ประเภทด้วยกันคือ
กระทงแบบพุทธ
เป็ น กระทงที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ด้ ว ยวั ส ดุ ธ รรมชาติ
เช่ น ใบตอง ใบกระบื อ ก้ า นพลั บ พลึ ง
ใบโกศล หรือวัสดุธรรมชาติที่หาได้ตามท้อง
ถิ่นและประดับด้วยดอกไม้สดต่างๆ ภายใน
กระทงจะตัง้ พุม่ ทองน้อย ถ้ากระทงใหญ่จะใช้
๓ พุม่ กระทงเล็กใช้พมุ่ เดียวและธูปไม้ ระกำ� 
๑ ดอก เทียน ๑ เล่ม
กระทงแบบพราหมณ์
วิธกี ารทำ�เช่นเดียวกับการทำ�กระทงแบบพุทธ จะแตกต่างกัน คือไม่มเี ครื่องทองน้อย
บางท้ อ งถิ่ น จะมี ก ารใส่ ห มากพลู เงิ น เหรี ย ญ หรื อ ตั ด เส้ น ผมเล็ บ มื อ เล็ บ เท้ า
เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ไปในตัวด้วย
จังหวัดทางภาคกลาง ทีม่ กี ารจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง กันอย่างต่อเนื่องและเป็น
ประจำ�ทุกปี อาทิ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วบริเวณคลองคูเมืองเดิม หรือ
คลองหลอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานครเป็น
ประเพณีที่ทำ�สืบเนื่องกันมาแต่ครั้งโบราณกาล
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะในเขตภาคกลางทีม่ นี าํ้ อุดมสมบูรณ์ นอกจากนีป้ ระเพณี
ลอยกระทงยังเป็น เป็นหนึ่งในพระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งพระมหากษัตริย์จะต้องถือ
ปฏิบัติเรียกว่า “พระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมส่งนํ้า” ต่อมาเรียก “ลอยประทีป”
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงกรุงเก่าขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ภายในงานมีการจัดแสดงแสง สี เสียง อย่างงดงาม
ตระการตา และประเพณีลอยกระทงตามประทีป
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เพื่อเทิดพระเกียรติ และ
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ องค์กอ่ ตัง้ มูลนิธศิ ลิ ปาชีพ

17

และเพื่อเป็นการสืบสานอนุรกั ษ์ประเพณีลอยกระทง เพราะเป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงความเป็น
ไทยมาช้านาน ถือเป็นงานประจำ�ปีที่จัดต่อเนื่องมาตลอดทุกปี ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
มีชัยภูมิที่โดดเด่น ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา และสถานที่กว้างขวางมากพอที่จะรองรับ
ประชาชนจำ�นวนมากทีจ่ ะมาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดเป็นประจำ�ทุกปีเพื่อ
ย้อนบรรยากาศไปสูย่ คุ สมัยกรุงศรีอยุธยายังรุง่ เรือง เป็นประเพณีทที่ ำ�สืบเนื่องกันมาแต่
ครั้งโบราณกาลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในเขตภาคกลางที่มีนํ้าอุดมสมบูรณ์
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดอาหารไทย การจำ�หน่ายสินค้าศิลปาชีพ สินค้า
อุปโภค บริโภค และตลาดนํ้าจำ�ลอง การจุดพลุ และโคมลอย

ประเพณีลอยกระทงในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)
โดยอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The
Association of South East Asian Nations) ได้กอ่ ตัง้ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 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
สำ�หรับประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่ของประเทศตะวันออก เป็นทีน่ ยิ ม
ในจีน ญี่ปุ่น ไทย ลาว และอินเดียเป็นหลัก การลอยกระทงเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
ในประเทศจี น และญี่ ปุ่ น การลอยกระทงส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั น สำ � คั ญ ในพุ ท ธ
ศาสนา และได้หลอมรวมวัฒนธรรมศาสนาเต๋า และลัทธิขงจื่อด้วย ในวันอุลลัมพนะ
หรือวันสารทจีนตามศาสนาเต๋า การลอยกระทงเป็นพิธีสำ�คัญในการไว้อาลัยบรรพบุรุษ
หรือญาติพนี่ อ้ งทีเ่ สียชีวติ ไป ซึง่ ประเทศในแถบอาเซียนทีย่ งั สืบทอดประเพณีลอยกระทง
อยู่อย่างต่อเนื่อง พอสรุปได้พอสังเขป อาทิ
ประเทศพม่า
ประเทศพม่าก็มีตำ�นานเหมือนกันว่า ครั้งหนึ่งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมี
พระประสงค์จะสร้างเจดีย์ ให้ครบ ๘๔,๐๐๐ องค์ แต่ถูกพระยามารคอยขัดขางเสมอ
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พระองค์จงึ ไปขอให้พระอรหันต์องค์หนึง่ คือพระอุปคุตช่วยเหลือ พระอุปคุตจึงไปขอร้อง
พระยานาคเมืองบาดาลให้ชว่ ย พระยานาครับปากและปราบพระยามารจนสำ�เร็จ พระเจ้า
อโศกมหาราชจึงสร้างเจดีย์ได้สำ�เร็จสมพระประสงค์ แต่นั้นมาเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒
คนทัง้ หลายก็จะทำ�พิธลี อยกระทงเพื่อบูชาคุณพระยานาค เรื่องนีบ้ างแห่งก็วา่ พระยานาค
ก็คือพระอุปคุตที่อยู่ที่สะดือทะเล และมีอิทธิฤทธิ์มาก จึงปราบมารได้ และพระอุปคุต
นี้เป็นที่นับถือของชาวพม่าและชาวพายัพของไทยมาก
ประเทศลาว
มีความเลื่อมใสในพระแม่คงคาทีม่ ผี า่ นแม่นาํ้ โขงตัวแทนความสัมพันธ์ของสายนํา้
ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในประเทศมาช้านาน ฉันสามารถมองผ่านประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
สายนํ้าในประเทศนี้ ได้เสมอ ‘งานบุญออกพรรษา’ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
ลาวหรือ ‘งานไหลเฮือไฟ’ (ลอยกระทงลาว) จัดขึ้นเป็นประจำ�ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือน ๑๑
ของทุกปี จะมีกิจกรรม ประกอบด้วย ประเพณีการแข่งเรือที่ริมแม่นํ้าโขง ประเทศลาว
เป็นการบูชาแม่นํ้าด้วยการลอยประทีปและไหลเรือไฟ โดยเชื่อว่าเป็นการบูชาคุณแห่ง
แม่นํ้าโขงที่เลี้ยงดูมา และเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จกลับมาจากการเทศนาโปรด
พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ประเทศกัมพูชา
มีการลอยสองครั้ง คือ ลอยกระทง
ของหลวงกลางเดือน ๑๑ ส่วนราษฎรก็ทำ�
กระทงเล็กและบรรจุอาหารไปด้วย แต่ไม่มี
เสือ้ ผ้าหรือของอื่น ส่วนกลางเดือน ๑๒ จะมี
กระทงของหลวงเป็นกระทงใหญ่ ราษฎรจะ
ไม่ได้ท� 
ำ และกระทงนีจ้ ะมีอาหารบรรจุลงไป
ด้วย โดยมีคติว่าเพื่อส่งส่วนบุญไปให้เปรต
เทศกาล นํา้ เป็นเทศกาลประจำ�ปีของประเทศกัมพูชา โดยจะมีการเฉลิมฉลองด้วย
การแข่งเรือยาว การแสดงพลุดอกไม้ไฟ และขบวนพาเหรด บริเวณทะเลสาบ “โตนเลสาบ”
เทศกาลนํา้ เป็นเทศกาลประจำ�ปีของประเทศกัมพูชา ทีจ่ ดั ขึน้ ทุกปีตงั้ แต่วนั ขึน้ ๑๔ ค่� 
ำ ๑๕ ค่� 
ำ
จนถึงแรม ๑ ค่ำ�  เดือนพฤศจิกายน ซึ่งทางการกัมพูชาประกาศให้เป็นวันหยุด ๓ วัน
เทศกาลนี้คล้ายประเพณีลอยกระทงของไทย โดยประเพณีนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึง
บุญคุณ และแสดงความขอบคุณต่อแม่นํ้าโขง และทะเลสาบโตนเลสาบ ที่นำ�ความอุดม
สมบูรณ์มาสูช่ าวกัมพูชา เพราะนํา้ ในแม่นาํ้ โขงเมื่อขึน้ สูง จะไหลไปทีท่ ะเลสาบ เนื่องจาก
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ในช่วงปลายฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายน นํ้าในทะลสาบลดต่ำ�ลง ทำ�ให้นํ้าไหลลงกลับสู่
ลำ�นํ้าโขงอีกครั้ง ชาวกัมพูชาจะร่วมกันลอยทุ่นที่ประดับด้วยดวงไฟ ไปตามแม่นํ้าโขง
ขณะที่การแข่งเรือ เป็นการรำ�ลึก ถึงเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ ๗ ช่วงศตวรรษที่ ๑๒ ในยุคเมืองพระนคร อาณาจักรเขมรที่กำ�ลังรุ่งเรืองมีชัยเหนือ
อาณาจักรจาม ในการสู้รบทางเรือ
ประเทศอินเดีย
เป็นเรื่องที่มีมาแต่ดึกดำ�บรรพ์จนไม่ทราบสาเหตุ จึงเป็นเพียงการปฏิบัติสืบกัน
มาเป็นประเพณี เป็นเรื่องบูชาพระเป็นเจ้าหรือเทวดาที่ตนนับถือเท่านั้น สิ่งของที่บรรจุ
ในกระทงจึงมีแต่ประทีปและดอกไม้บูชามากกว่าอย่างอื่น การลอยไม่มีการกำ�หนดเป็น
ฤดูกาลแต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้นหากอยู่ในที่ดอนก็จะนำ�กระทงไปวางบนดินเฉยๆ ก็มี
ประเทศจีน
การลอยกระทงในประเทศจีนก็มีความหลากหลาย เป็นประเพณีเก่าแก่ของชน
เผ่าฮั่น มองโกล ไป๋ และเหมียว ส่วนการลอยกระทงจะไม่จำ�กัดว่าต้องลอยในเทศกาล
สารทจีน คือในเทศกาลต่างๆ ที่สำ�คัญล้วนมีประเพณีลอยกระทง ความหมายในการ
ลอยกระทงก็แตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆ เช่น การลอยกระทงในเขตเจียงหนาน กระทง
ที่ลอยไปตามนํ้าหมายความว่าให้ โรคภัยไข้เจ็บหายลอยไปกับนํ้า ส่วนในเขตติดชายฝั่ง
ทะเล การลอยกระทงหมายความว่าขอพรให้เทพเจ้าแห่งทะเลช่วยปกป้องคุ้มครองให้มี
แต่ความสันติสุข
และทางตอนเหนือในหน้านํ้า นํ้าท่วมเสมอ บางปีไหลแรงมากจนทำ�ให้มีคนจมนํ้า
ตายนับจำ�นวนเป็นแสนๆ ประเทศจีนจึงมักมีการลอยกระทงในช่วงเดือนเจ็ด (ตามปฏิทนิ
จีน) เพราะเชื่อกันว่าเป็นเดือนแห่งวิญญาณ มีการจุดประทีปโคมไฟลอยนํ้า เพื่อเป็นไฟ
นำ�ทางแก่วญ
ิ ญาณเร่รอ่ น เพื่อมุง่ ไปสูก่ ารเดินทางของจิตวิญญาณไปยังปรโลก ในกระทง
จะจุดโคมและมีอาหารบรรจุเพื่อเป็นทานแก่ดวงวิญญาณนอกจากนี้ ไม่วา่ จะเป็นประเทศ
เวียดนาม เกาหลี หรือญีป่ นุ่ ก็มพี ธิ กี รรมในการขอขมาและลอยทุกข์ลงในนํา้ เช่นกัน

บทสรุป
ด้วยประวัตศิ าสตร์ ความเป็นมาอันยาวนาน ของประเพณีลอยกระทง ย่อมเป็นสิง่
แสดงให้เห็น ว่า ประเพณีนี้มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของ ชาวไทยมาตั้งแต่อดีต จวบจน
กระทั่งถึงปัจจุบัน ทุกวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือน ๑๒ อันเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เต็มดวง
ทอแสงนวลอยูเ่ หนือลำ�นํา้ และ ขณะเดียวกัน ณ ริมฝัง่ นํา้ เราจะได้เห็นภาพของประชาชน
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ต่างพากันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อ ขอสิ่งที่มุ่งหวัง และขอขมาแม่นํ้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาตลอด
ทัง้ ปีไปกับกระทงทีป่ ระดิษฐ์ ขึน้ ด้วยความงดงาม เมื่อแสงเทียนจากกระทงนับร้อยนับพัน
ใบลอยกระทบผิวนํ้า เหมือนจะแข่งความสว่างไสวกับแสงจันทร์วันเพ็ญ ได้ทำ�ให้ความ
สวยงามของค่ำ�คืนแห่งประเพณี ลอยกระทงเป็นที่โจษจันไปทั่วโลก และดึงดูดให้นัก
ท่องเที่ยวมาร่วมชื่นชมและสัมผัสกับ วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย เราคนไทย
จึงมิได้เป็นเพียงผู้ต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่หากคือผู้ที่จะธำ�รงรักษาสาระคุณค่าที่แท้จริง
ของประเพณีลอยกระทง ประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อสายนํ้าให้คงอยู่สืบไป
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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 11th 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 12th 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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ที่ปรึกษา
นางสาวนันทิยา
นายดำ�รงค์
นางสาวทัศชล

สว่างวุฒิธรรม
ทองสม
เทพกำ�ปนาท

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้อำ�นวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

ผู้จัดทำ�
กลุ่มส่งเสริมและถ่ายทอดความเป็นไทย สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

คณะทำ�งาน
นางอรุณี
นางสลักจิตร
นายกาจบดินทร์
นางสาวภธิตา
นายจตุพร
นางสาวเพ็ญนภา

คงเสรี
ศรีชัย
พันธุ์ภักดี
เหมทานนท์
ธิราภรณ์
มณฑา

นักวิชาการวัฒนธรรมชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำ�นาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำ�นาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรม

สนับสนุนข้อมูล
กลุ่มส่งเสริมและถ่ายทอดความเป็นไทย สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

แปลภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำ�นักงานเลขานุการกรม

ออกแบบปก/รูปเล่ม
กลุ่มส่งเสริมและถ่ายทอดความเป็นไทย สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

ขอขอบคุณ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานเลขานุการกรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สนับสนุนภาพ)
ผู้สนับสนุนข้อมูลทุกท่าน
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