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ค�าปรารภ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 ภารกิจที่ส�าคัญย่ิงประการหนึ่งของรัฐบาลคือ การธ�ารงรักษา สืบทอด
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ กระทรวงวัฒนธรรมได้ด�าเนินภารกิจ 
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการผสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชมุชนผูเ้ป็นเจ้าของวฒันธรรม เพือ่น�านโยบายของรฐับาลและยทุธศาสตร์ชาติ
มาเป็นพลวัตในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะภารกิจหลักอันได้แก่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ แลกเปลี่ยน สืบสาน 
สร้างสรรค์ พัฒนา และปกป้องคุ้มครองมรดกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
อันเป็นสมบัติของชาติให้ด�ารงอยู ่อย่างยั่งยืน ปลูกฝังค่านิยมและจิตส�านึก 
ความเป็นไทยเพื่อวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคม

 นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังมุ ่งส่งเสริมสนับสนุนการน�าทุน 
และทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และต่อยอด เป็นการเพ่ิมคุณค่า 
ทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  
โดยให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้และแหล่งท ่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งมุ่งฟื้นฟู ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรม และน�ามาเป็นต้นทุน 
ให้เกิดเป็นรายได้ในลักษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากรากฐานทางวัฒนธรรม

 กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือ “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  
สุโขทัยเมืองมรดกโลก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่า และความส�าคัญของประเพณีลอยกระทง  
ทั้งยังเสริมสร้างจิตส�านึกให้คนไทยเกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจ 
ในประเพณวีฒันธรรมท้องถิน่ของตนเอง เป็นการเสรมิสร้างฐานรากทางวฒันธรรม
ให้มีความเข้มแข็ง เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป

   (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม)
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
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ค�าน�า
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณท่ีีสะท้อนให้เหน็ถงึคณุค่าแห่งภมูปัิญญา 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประจ�าชาติอันงดงาม แสดงถึงความกตัญญูกตเวที 
ต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะการตระหนักถึงคุณค่าของสายน�้าที่เป็นปัจจัยส�าคัญยิ่ง 
ในการด�ารงชีวิต ปรากฏในรูปแบบของประเพณีพิธีกรรมการลอยกระทง  
การประดับประทีปโคมไฟในยามค�่าคืน การแสดงมหรสพ และการละเล่นรื่นเริง
ต่าง ๆ

 กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู เผยแพร่  
แลกเปลี่ยน สืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนา และปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา 

ทางวฒันธรรมให้ด�ารงอยู่อย่างย่ังยืน ตระหนักถึงความส�าคญัของประเพณลีอยกระทง
อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่บืทอดต่อกนัมาหลายร้อยปี และยังถือเป็นเทศกาล
ส�าคญัจนถงึปัจจุบนั จึงได้จดัพมิพ์หนงัสอื “ลอยกระทง เผาเทยีน เล่นไฟ สโุขทยั 
เมืองมรดกโลก” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง 
ทั้งในด้านประวัติความเป็นมาและคุณค่าของประเพณีส�าคัญที่สืบทอดมาช้านาน  
กระทรวงวัฒนธรรมหวังว่าหนังสือ “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย 
เมืองมรดกโลก” จะเป็นสื่อในการธ�ารงรักษาประเพณีอันดีงามของไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติสืบไป

   (นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร)
   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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ค�าชี้แจง
อธิบดีกรมศิลปากร

 ลอยกระทงเป็นประเพณีส�าคัญของไทยท่ีสืบทอดมาต้ังแต่โบราณ  
และยังคงปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน เทศกาลลอยกระทงตรงกับ 
วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ ในช่วงฤดูน�้าหลาก เป็นประเพณีซึ่งมีที่มาจากพิธีกรรม
เก่ียวกับน�้าอันเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตของมนุษยชาติ แม้ว่าความเชื่อ 
ในการลอยกระทงในท้องถิน่ต่าง ๆ  จะมคีวามหลากหลายแตกต่างกนั แต่จดุมุ่งหมาย 
ที่เหมือนกันคือ การแสดงออกถึงความกตัญญูรู ้ส�านึกถึงคุณของน�้า นับเป็น 
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาติไทย

 กรมศิลปากรได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมให้จัดพิมพ์หนังสือ 
“ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สโุขทยัเมอืงมรดกโลก” เพือ่เป็นคูม่อืในการเผยแพร่ 
องค์ความรู ้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง เนื้อหาของหนังสือนี้ประกอบด้วย 
เรื่องความเป็นมา ต�านาน และคติความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง  
เร่ืองงานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” มรดกไทย 
สู่มรดกโลก และเร่ืองประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย”  
ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 กรมศิลปากรหวังว่าหนังสือ “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย 
เมืองมรดกโลก”จะเป็นสื่อในการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประเพณีลอยกระทง อันจะส่งเสริมให้คนไทยรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรม
ของชาติโดยทั่วกัน

   (นายประทีป  เพ็งตะโก)
   อธิบดีกรมศิลปากร
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ประเพณีการลอยพระประทีปในเดือน ๑๒
ภาพจิตรกรรมภายในพระวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ
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 ลอยกระทงเป็นประเพณีพิธีกรรมเก่าแก่ของผู้คนในแถบเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ที่อาศัยตามล�าน�้า มีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนการเข้ามาของ
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินด ูและพทุธศาสนาจากอนิเดยี ในยคุแรก ๆ  มนษุย์ประกอบ 
พิธีกรรมน้ีเพื่อขอขมาและขอบคุณ “น�้า” ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต 
ตามความเชื่อดั้งเดิมเรื่องอ�านาจเหนือธรรมชาติ รูปแบบการท�าพิธีในระยะแรก 
คงจะเรียบง่ายไม่ซับซ้อน อาจใช้เพียงวัสดุที่ลอยน�้าได้ใส่เครื่องเซ่นไหว้
ลอยไปตามน�้า ส่วนระยะเวลาท�าพิธีนั้นสันนิษฐานว่ามนุษย์คงเรียนรู้จาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากดวงจันทร์เป็นส�าคัญ เพราะเป็นส่ิงท่ีท�าให้
เกิดน�้าข้ึน - น�้าลง จึงก�าหนดระยะการท�าพิธีอยู่ในราวกลางเดือน ๑๑ หรือ
กลางเดือน ๑๒ ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถ่ิน และที่นิยมท�าพิธี 
ในช่วงเวลานัน้ เพราะเป็นช่วงทีม่รีะดบัน�า้ขึน้สงูสดุในรอบปีทางจนัทรคต ิกอปรกบั 
เป็นช่วงเว้นว่างจากการเพาะปลูก ท�านา รอเก็บเกี่ยวผลผลิต สภาพอากาศทั่วไป
ปลอดโปร่งแจ่มใส 

จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แสดงการลอยพระประทีปในเดือน ๑๒
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 ประเพณีลอยกระทงนับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  
มีจุดมุ ่งหมายเพื่อบูชาพระแม่คงคา หรือเพื่อแสดงถึงการส�านึกในบุญคุณ 
และขอขมาต่อสายน�้าที่มนุษย์ใช้ทั้งในการอุปโภคและบริโภค ภายหลังจึงม ี
จุดมุ ่งหมายอื่น ๆ เช่น เพื่อการลอยเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ท�านอง 
พิธีลอยบาปของพราหมณ์ เพ่ือระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษท่ีล ่วงลับ  
และเพ่ือขอพรให้สมปรารถนา รวมท้ังจุดมุ ่งหมายตามต�านานคติความเชื่อ 
และบริบทของแต่ละท้องถิ่น

ต�ำนำนและคติควำมเชื่อเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง

 เมื่อศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามายังภูมิภาคน้ี 
คติความเชื่อดั้งเดมิเกี่ยวกบัการลอยกระทงเพื่อขอขมาและขอบคุณสิ่งที่มีอ�านาจ
เหนือธรรมชาติจึงแปรเปลี่ยนไป โดยการปรับให้เข้ากับคติความเชื่อของศาสนา
ท่ีนับถือตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ซ่ึงคติความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
ของไทยมีอยู่หลายต�านาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวที่ผูกขึ้นภายหลังการเข้ามา 
ของศาสนาต่าง ๆ ในดินแดนแถบน้ี มีต�านานท้ังท่ีเป็นเรื่องราวท้องถิ่น เรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ท่ีเล่าขานเป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลาย 
เช่น ต�านานกาเผอืก ต�านานการบูชาพระจฬุามณ ีต�านานการรบัเสดจ็พระพทุธเจ้า
จากเทวโลก ต�านานการบูชารอยพระพุทธบาท ต�านานการบูชาพระอุปคุต  
และต�านานการบูชาพระนารายณ์บรรทมสินธุ์
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  ต�านานกาเผอืก เมือ่ครัง้ดกึด�าบรรพ์มกีาเผอืกสองตัวผัวเมยีท�ารังอยูบ่น
ต้นไม้ในป่าหมิพานต์ใกล้ฝ่ังแม่น�า้ วันหน่ึงกาตวัผู้ออกไปหากนิแล้วหลงทางกลบัรัง
ไม่ได้ ปล่อยให้นางกาตวัเมยีซึง่กกไข่อยู ่๕ ฟอง รอด้วยความกระวนกระวายใจ ทนัใด
นั้นมีพายุใหญ่พัดมาโดนรังกระจัดกระจายจนไข่ทั้ง ๕ ฟองตกลงในน�้า ด้านแม่กา 
ถูกลมพดัไปอกีทางหนึง่ ครัน้เมือ่ย้อนกลบัมาไม่เหน็ฟองไข่ จึงร้องไห้จนขาดใจตาย 
ไปเกิดเป็นท้าวพกาพรหมอยู่ในพรหมโลก ส่วนไข่ทั้ง ๕ ฟองนั้น ลอยน�้าไป 
คนละทิศคนละทาง

  ต่อมาแม่ไก่ แม่นาค แม่เต่า แม่โค และแม่ราชสีห์ได้มาพบเข้า จึงน�าไป 
รักษาไว้ตัวละฟอง ครั้นถึงก�าหนดไข่ทั้งหมดฟักออกมาเป็นมนุษย์ ไม่มีฟองใด 
เกิดมาเป็นลูกกาเลย โดยกุมารท้ัง ๕ มีนามว่า กกุสันโธ (วงศ์ไก่), โกนาคมโน  
(วงศ์นาค), กัสสโป (วงศ์เต่า), โคตโม (วงศ์โค) และเมตเตยยะ (วงศ์ราชสีห์)  

ต่อมากมุารท้ัง ๕ ต่างเหน็โทษภยัในการเป็นฆราวาสและเห็นอานสิงส์ในการบรรพชา  
จึงออกบวชเป็นฤๅษี ๕ ตน เมือ่ได้มโีอกาสพบปะกนัและถามถงึนามวงศ์และมารดา
ของกันและกันจึงทราบว่าเป็นพี่น้องกัน

  จากนัน้ ทัง้หมดได้ตัง้จิตอธษิฐานว่าถ้าหากต่อไปได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
ขอให้ความทราบไปถงึนางกาเผอืกผูเ้ป็นมารดา และด้วยแรงอธษิฐานน้ันท้าวพกาพรหม 
จึงเสด็จมาจากเทวโลกแปลงเป็นกาเผือก แล้วเล่าเรื่องราวให้ฟังพร้อมบอกว่า 
หากคดิถงึมารดาเมือ่ถึงวนัเพ็ญเดือน ๑๑ และเดอืน ๑๒ ให้เอาด้ายดิบผกูไม้ตีนกา 
ปักธูปเทียนบูชาลอยกระทงในแม่น�้าเพื่อแสดงความระลึกถึง นับแต่นั้นมาจึงม ี
การลอยกระทงเพือ่บชูาท้าวพกาพรหม และเพือ่บูชารอยพระพทุธบาทซึง่ประดิษฐาน 
อยู่ริมฝั่งแม่น�้านัมมทานที ส่วนฤๅษีทั้ง ๕ ตน ต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
๕ พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันโธ พระโกนาคมน์ พระกัสสปะ พระสมณโคดม และ 
พระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งองค์สุดท้ายในภัทรกัปจะมาบังเกิดในอนาคตกาล
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  ต�านานการบูชาพระจุฬามณี เมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกจาก 
กรุงกบิลพัสดุ ์ในเวลากลางดึกด้วยม้ากัณฐกะ พร้อมนายฉันนะมหาดเล็ก 
ผู้ตามเสด็จ เมื่อข้ามฝั่งแม่น�้าอโนมายามรุ่งอรุณและพ้นเขตกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว  
จึงเสด็จลงประทับเหนือหาดทรายขาวสะอาด และตรัสแก่นายฉันนะให้น�า 
เครื่องประดับและม้ากัณฐกะกลับพระนครเพราะทรงตั้งพระทัยจะบรรพชา  
ทรงตัดพระเมาลีแล้วโยนขึ้นไปบนอากาศ พระอินทร์ได้น�าผอบทองมารองรับ 
พระเมาลไีว้ แล้วน�าไปบรรจยุงัพระจฬุามณเีจดย์ีสถานในเทวโลก มนษุย์ทัง้หลาย 
จึงท�าการลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณีและบูชาพระศรีอริยเมตไตรยด้วย

พระเจดีย์จุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ภาพจากสมุดไทย สมัยกรุงธนบุรี

พระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
จากหนังสือสมุดไทยเรื่อง “พระมาไลยสูตร”
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 ต�านานการรับเสด็จพระพุทธเจ ้ากลับจากเทวโลก เมื่อครั้ งที่ 
เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้เสด็จ 
ไปจ�าพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาธรรมโปรดพระพุทธมารดา  
ครัน้เสดจ็กลบัลงสูโ่ลกมนษุย์ เหล่าทวยเทพและประชาชนทัง้หลายได้พร้อมใจกนั 
ท�าการสักการบูชาด้วยทิพย์บุปผามาลัย การลอยกระทงตามต�านานนี้จึงเป็น 
การรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากดาวดึงส์พิภพ

พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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  ต�านานการบูชารอยพระพุทธบาท ริมฝั ่งแม่น�้านัมมทานที ตาม 
พุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาสมเด็จพระสัมมา 
สมัพทุธเจ้าให้เสดจ็ไปแสดงธรรมโปรดในนาคพภิพ เมือ่พระองค์เตรียมเสด็จกลับ 
พญานาคจึงได้ทูลขอสิ่งอนุสรณ์ไว้เพื่อระลึกถึงพระบรมศาสดา พระพุทธองค ์
จึงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่หาดทรายริมฝั่งแม่น�้านัมมทานที เพ่ือให้บรรดา
นาคทั้งหลายได้สักการบูชา พุทธศาสนิกชนจึงจัดท�ากระทงเพื่อลอยไปบูชา
พระพุทธบาท ณ ที่นั้นด้วย

 ต�านานการบูชาพระอุปคุต ตามต�านานเล่าว่าพระเจ้าอโศกมหาราช 
แห่งอินเดีย เป็นกษัตริย์ที่มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก โปรดให้สร้าง 
พระสถปูเจดย์ีถงึ ๘๔,๐๐๐ องค์ และมพีระราชประสงค์จะน�าพระบรมสารรีกิธาตุ  
ไปบรรจุในพระสถปูเหล่านัน้ รวมทัง้พระมหาสถปูองค์ใหญ่ ณ ริมฝ่ังแม่น�า้คงคาด้วย 
และโปรดให้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน แต่ทรง
เกรงว่าพญามารจะมาท�าลายพธิแีละมเีพยีงพระอปุคุตท่ีไปจ�าศลีอยูใ่นสะดือทะเล 
เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถปราบพญามารได้ ต่อมาพญามารได้มาก่อกวน  
พระอุปคุตจึงได ้ปราบพญามารจนส�านึกและหันมานับถือพระรัตนตรัย 
จากนั้นพระอุปคุตจึงกลับลงไปจ�าศีลอยู่ในสะดือทะเลตามเดิม นับแต่นั้นมา 
จึงมีการลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุต หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระบัวเข็ม

 ต�านานการบูชาพระนารายณ์บรรทมสินธุ ์ พิธีลอยกระทงตาม 
คตพิราหมณ์นัน้เชือ่ว่ากระท�าเพือ่บูชาพระผูเ้ป็นเจ้า คอื พระนารายณ์ทีบ่รรทมสนิธุ ์
อยู่ ณ เกษียรสมุทร
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ประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย

  แม้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย 
เริ่มมีมาแต่คร้ังใด มีขั้นตอนพิธีอย่างไร แต่การลอยกระทงก็นับเป็นนักขัตฤกษ ์
งานรื่นเริงทั้งของหลวงและของราษฎร์มาตั้งแต่อดีต 

 สมัยสุโขทัย มีข้อความระบุในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ หรือศิลาจารึก 
พ่อขุนรามค�าแหง ด้านท่ี ๒ ว่า “...ดูท่านเผาเทียนเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้  
ดั่งจักแตก...” ซึ่งข้อความนี้กล่าวถึงความยึดมั่นในพุทธศาสนาของชาวสุโขทัย 
ทุกหมู่เหล่า ในช่วงท�าบุญกฐินชาวสุโขทัยจะพากันจัดแต่งบริวารกฐินแห่แหน 
จากอรัญญิกเข้ามาในเมือง มีผู้คนจ�านวนมากเบียดเสียดเข้ามาทางประตูเมือง 
ทั้งสี่ด้านเข้าสู่ภายในก�าแพงเมืองเพื่อดูการเผาเทียนเล่นไฟ จากข้อความตอนนี ้
ท�าให้มีผู ้สันนิษฐานว่า การเผาเทียน เล่นไฟ น่าจะหมายถึง การเฉลิมฉลอง 
ด้วยดอกไม้ไฟหรือพลุไฟประเภทต่าง ๆ ในช่วงหลังเทศกาลกฐิน และยังอาจ 
หมายถึง การเล่นดอกไม้ไฟในเทศกาลลอยโคม ลอยประทีป หรือลอยกระทง  
ก็เป็นได้ เนื่องจากเนื้อความในจารึกกล่าวถึงระยะเวลาท่ีท�าพิธีกรรมดังกล่าว 
คือ ๑ เดือนหลังออกพรรษา ซึ่งตรงกับกลางเดือน ๑๒ อันเป็นช่วงเวลาท่ีม ี
การลอยกระทงพอดี นอกจากนี้แล้วไม่ปรากฏหลักฐานร่วมสมัยที่กล่าวถึง 
ประเพณลีอยกระทง หรอืพธิกีรรมอืน่ใดทีม่ลีกัษณะคล้ายคลึงกบัการลอยกระทง 

  สมัยอยุธยา กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็น 
ทีร่าบลุม่แม่น�า้และมนี�า้ท่วมนานหลายเดอืน จงึมกีารสร้างสรรค์ประเพณเีกีย่วกบัน�า้ 
ให้เป็นประเพณีหลวง ดงัปรากฏหลกัฐานจากเอกสารท่ีระบวุ่ามพีธิหีลวงเกีย่วกบัน�า้ 
หลายพิธีเพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองและความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบ 
อาชีพของราษฎร อีกทั้งมีกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการประกอบ 
พระราชพธิโีดยเฉพาะ ดงัปรากฏความในโคลงทวาทศมาสทีม่กีารกล่าวถงึประเพณี 
ไล่ชลหรือไล่น�้าเพื่อวิงวอนให้น�้าลดลงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังพบหลักฐาน 
ท่ีกล่าวถึงการชักโคม ลอยโคม แขวนโคม จองเปรียง ลดชุดลอยโคมลงน�้า  
และลอยประทีปซึ่งเป็นพิธีหลวงตามคติเนื่องในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู เรียกว่า  
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พธีิจองเปรยีง โดยการน�าไขข้อโคทาเข้ากับเทียนในโคม ๓ โคม แล้วยกโคมขึน้แขวน
บนเสา เมือ่บชูาครบ ๓ วนัจงึชกัโคมลง แล้วเอาโคมนัน้ท�าเป็นแพลอยน�า้ไปเพ่ือบชูา 
พระอศิวร พระพรหม พระนารายณ์ อนัเป็นต้นแบบของการลอยกระทงในภายหลงั 

  สมัยรัตนโกสินทร์ ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยม 
กันอย่างแพร่หลาย นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองมีความมั่นคง การศึกสงครามลดลง  
การค้าสร้างความมั่งคั่งอย่างมาก พระองค์โปรดให้มีการฟื ้นฟูประเพณี 
และพิธีกรรมส�าคัญข้ึนใหม่ ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง นางนพมาศ หรือต�ารับ 
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ โดยสมมติให้เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในยุคพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย  
มีนางนพมาศเป็นพระสนมเอกของพระร่วงได้คิดประดิษฐ์กระทงใบตอง 
เป็นรูปดอกบัวกมุทขึ้นมา เพราะเชื่อว่าเป็นดอกบัวพิเศษที่บานในเวลากลางคืน 
เพียงปีละครั้ง จึงสมควรท�าเป็นกระทงแต่งประทีปลอยไปถวายสักการะ 
รอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้านัมมทานที ซึ่งเมื่อพระร่วง 
ทอดพระเนตรและได ้ทราบความหมายก็เป ็นท่ีพอพระราชหฤทัย และ 
มีพระราชด�ารัสว่า 

 “...แต่นีส้บืไปเบือ้งหน้าโดยล�าดบักษตัรย์ิ ในสยามประเทศ ถงึการก�าหนด
นักขัตฤกษ์ วันเพ็ญเดือน ๑๒ พระราชพิธีจองเปรียงแล้ว ก็ให้กระท�าโคมลอยเป็น
รปูดอกกระมทุอทุศิ สกัการบชูาพระพทุธบาทนมัมทานทีตราบเท่ากลัปาวสาน...” 

 นับแต่นั้นมาในการลอยกระทงจึงนิยมท�ากระทงด้วยใบตองแทน 
วัสดุอื่น ๆ มาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ ๓ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข�า บุนนาค) ยังกล่าวถึง 
การลอยกระทงที่ประดิษฐ์ด้วยใบตองว่า ในระยะแรกแพร่หลายแต่ในราชส�านัก 
เท่านั้น กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๓ โปรดแต่งกระทงเล่น 
ทุกปี เมื่อนานวันเข้าจึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในหมู่ชาวพระนคร แล้วขยายไปยัง 
หัวเมืองใกล้เคียงในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา ดังนั้น ค�าว่า “ลอยกระทง” 
จึงเป็นค�าที่เพิ่งปรากฏใช้กันในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
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  ส่วนในหนงัสอื พระราชพธิสีบิสองเดอืน พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ระบุถึงการเรียกประเพณีลอยกระทงของหลวง 
กลางเดือน ๑๑ และกลางเดอืน ๑๒ ว่า “การลอยพระประทีป” ถือเป็นราชประเพณี 
อย่างหน่ึงอันเป็นการรื่นเริงทั่วไป และเป็นเร่ืองส�าราญพระราชหฤทัยของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นที่สนุกสนานของข้าราชการฝ่ายหน้า 
และฝ่ายใน แต่ไม่ถือว่าเป็นพระราชพิธี เน่ืองจากไม่มีการประกอบพิธีสงฆ ์
และพิธีพราหมณ์อันใดมาข้องเกี่ยวกับการลอยพระประทีป นับแต่นั้นมา 
ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ จึงมีการลอยพระประทีปของราชส�านักเพื่อเป็น 
การสืบสานราชประเพณีนี้เรื่อยมา 

 แม้ว่า “ลอยกระทง” ในส่วนพิธีหลวงจะเพิ่งปรากฏอย่างเป็นทางการ 
แต่ส่วนราษฎรซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน�้านับแต่เกิดจนตาย คงจะท�าพิธีขอขมา
และขอบคุณสายน�้าสืบต่อกันมาเป็นเวลานานแล้ว โดยอาจไม่ได้มีชื่อเรียกอย่าง
เป็นทางการ ทั้งนี้เพราะไม่ได้มีขั้นตอนพิธีแต่อย่างใด ปัจจุบันการลอยกระทง 
จดัในวนัขึน้ ๑๕ ค�า่ เดอืน ๑๒ ซึง่เป็นฤดนู�า้หลาก มกัลอยในเวลากลางคนื เป็นการ

เรือลอยพระประทีปจ�าลองเรือพระที่นั่งไกรสรมุข ทอดบัลลังก์กัญญา 
(เรือพระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) 

จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
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บูชาพระรัตนตรัยและรอยพระพุทธบาท ณ ริมฝั่งแม่น�้านัมมทานที ทั้งยังเป็น 
การขอขมาต่อพระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ใช้ดื่มกินและช�าระร่างกาย ขณะเดียวกัน
ก็จัดเป็นนักขัตฤกษ์รื่นเริงทั่วไปของชนทั้งปวง ซึ่งในงานมักจัดให้มีการประกวด
กระทงและประกวดนางนพมาศด้วย 

ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภูมิภำค

  การลอยกระทง ถือเป็นประเพณีของผู้คนในสังคมลุ่มแม่น�้าที่ประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรม ดังปรากฏทั้งในอินเดีย พม่า ลาว เขมร และโดยเฉพาะ 
ในประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียด ความเป็นมา พัฒนาการ ตลอดจนการปฏิบัติ 
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น 

ลอยกระทงภำคกลำง

 ประเพณีลอยกระทงของภาคกลางนั้น จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๑๑  
วนัเพญ็เดอืน ๑๒ ซึง่คาบเกีย่วในช่วงปลายเดอืนตลุาคม และปลายเดือนพฤศจิกายน  
อันเป็นฤดูกาลทีม่นี�า้หลากมาจากทางเหนอืลงมาท่ีภาคกลาง ท�าให้แม่น�า้ล�าคลอง
มีน�้าเต็มเปี่ยมจนล้นฝั่งในบางพื้นที่ ดังค�ากล่าวที่ว่า “เดอืน ๑๑ น�้านอง เดือน ๑๒  
น�้าทรง” ซึ่งช่วงเวลานี้คือ ในวันขึ้น ๑๔ ค�่า ๑๕ ค�่า และแรม ๑ ค�่า ชาวบ้าน 
จะท�ากระทงเพื่อไปลอยที่แม่น�้าล�าคลองในยามค�่าคืน เนื่องจากเป็นช่วงที่น�้าขึ้น
เตม็ฝ่ัง ประกอบกับเป็นเวลาทีช่าวบ้านว่างเว้นจากการท�าไร่ท�านา อกีทัง้ฝนไม่ตก  
อากาศปลอดโปร่งแจ่มใส

 ส่วนกระทงที่ใช ้ลอยนิยมท�าด้วยใบตอง ลักษณะเป็นรูปทรงกลม 
ขนาดเล็กใหญ่ตามต้องการ ท่ีขอบกระทงเย็บใบตองท�าเป็นรูปกรวยปลายแหลม 
ขนาดเลก็เป็นแถวเสรมิปากกระทงโดยรอบ สมยัก่อนมกัใส่หมากพลแูละเงนิปลีก 
ลงในกระทงด้วย กระทงแบบนี้เรียกว่า กระทงเจิม นอกจากใบตองแล้วยังใช้ 
กาบใบพลับพลึงแทน หรือใช้ท้ังใบตองและกาบใบพลับพลึงผสมผสานกัน  
ในกระทงปักธูป ๔ ดอก เป็นระยะรอบกระทง ท่ีก้านตอนโคนธูปเสียบดอกบาน
ไม่รู้โรยหรือดอกดาวเรือง ส่วนเทียนใช้เล่มเดียวปักที่ก่ึงกลางกระทง นอกจากนี้  
ยังมีกระทงที่ท�าด้วยวัสดุอื่น เช่น กระทงที่ท�าด้วยกระดาษสีเป็นรูปดอกบัวบาน 
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กระทงที่ท�าจากกาบมะพร้าวมาต่อหัวหางและปีกเป็นรูปนก รูปเรือ เมื่อจุดธูป
เทียนท่ีกระทงแล้วก็ขอขมาลาโทษพร้อมขอพรจากพระแม่คงคา แล้วปล่อยกระทง
ให้ลอยไปตามสายน�้า 

  ปัจจุบันการลอยกระทงในภาคกลาง มีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทุกปี เช่น กรุงเทพมหานคร จัดข้ึนริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณ
สะพานพระราม ๘ และวัดวาอารามหรือสวนสาธารณะท่ีมีแหล่งน�้า รวมถึง
สถานที่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการ
จัดงานประเพณีลอยกระทงกรุงเก่าอย่างยิ่งใหญ่ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรอียธุยา ภายในงานมกีารจดัแสดง แสง ส ีเสยีง อย่างงดงามตระการตา 
และประเพณีลอยกระทงตามประทปี ณ ศูนย์ศิลปาชพีบางไทร เพ่ือเทดิพระเกยีรติ 
และส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์ก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพ และเพื่อสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดอาหารไทย 
การจ�าหน่ายสินค้าศิลปาชีพ สินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดน�้าจ�าลอง การจุดพลุ 
และโคมลอย 

งานลอยกระทงริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
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ลอยกระทงภำคเหนือ

 ประเพณีงานบุญเดือนสองของภาคเหนือหรืองาน “ยี่เป็ง” จัดขึ้น 
ในวันขึ้น ๑๕ ค�่า หรือวันเพ็ญเดือนยี่ ซึ่งตรงกับเดือน ๑๒ ของภาคกลาง  
ประชาชนในภาคเหนือจะเข้าวัดท�าบุญตักบาตร ฟังธรรมงานเทศน์มหาชาติ  
เทศน์อานสิงส์ยีเ่ป็ง และประดับประดาบ้านเรือนเรอืกสวนไร่นาด้วยโคมสีสันสดใส 
ปล่อยโคมควัน และจุดประทีปบูชาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ รวมทั้งมีกิจกรรม 
การลอยกระทงเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นของประเทศ

 การจุดประทีปลอยเครื่องสักการะลงในแม่น�้าของชาวเหนือนั้นมีคต ิ
เกี่ยวเนื่องกันหลายคติ ต่างจากการลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอย่าง 
ภาคกลาง เป็นไปได้ว ่าการลอยกระทงของชาวเหนือมีต้นเค้ามาจากการ  
“ลอยขาทนียโภชนียาหาร” ของชาวหริภุญไชย ซึ่งปรากฏอยู่ในจามเทวีวงศ์และ
ชินกาลมาลีปกรณ์ว่า ระหว่าง พ.ศ. ๑๔๔๐ - ๑๔๖๐ ภายหลังพระเจ้ากมลราช 
สวรรคตชาวหริภุญไชยได้อพยพหนีอหิวาตกโรคไปยังเมืองสุธรรมนครหรือ 
เมืองสะเทิม แล้วจึงย้ายไปอยู่หงสาวดีเป็นเวลา ๖ ปีจนกระทั่งโรคระบาดสงบลง 
จึงได้กลับบ้านเมืองของตน มีเพียงคนชราและผู้ที่ไปสร้างครอบครัวอยู่ทางนั้น  
รวมถึงผู้ที่มิได้อาลัยในบ้านเกิดเมืองนอนท่ีไม่เดินทางกลับมาด้วย ท�าให้กลุ่ม 
ท่ีอพยพกลับมายังหริภุญไชยเกิดความโศกเศร้าอาลัยถึงญาติพี่น้องทางหงสาวดี  
เมื่อครบปีจึงแต ่งเครื่องสักการะอุทิศให ้แก ่ญาติพี่น ้องล ่องไปในแม่น�้า  
ซึ่งในพงศาวดารโยนกเล่าถึงเรื่องเดียวกันนี้โดยใช้ค�าว่า “ลอยโขมด” หมายถึง  
ลอยไฟ ซ่ึง “โขมจ” ในภาษาเขมร แปลว่า ผี ส่วน “ฮีหะมด” (ออกเสียงว่า  
พีฮะมด) ในภาษามอญใหม่ แปลว ่า โคมไฟ คล ้ายกับการลอยกระทง 
ในพิธี อุลลัมพนะปุพพเปตพลี เพื่อส ่องทางและส่งสาส์นรวมทั้งอุทิศแก  ่
ดวงวิญญาณในวัฒนธรรมจีนในช่วงเทศกาลผีหรืองานบุญทิ้งกระจาดที่จัดขึ้น 
ในเดือน ๗ จีน (ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) 
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 ส่วนคติทางพุทธศาสนาในวันยี่เป็งนั้น ชาวเหนือเชื่อเร่ืองอานิสงส์ยี่เป็ง  
โดยมคีมัภร์ีส�าคญัเรือ่ง “อานสิงส์ประทสี” และ “อานสิงส์ผางประทีส” ทีก่ล่าวถึง 
บุญยิ่งใหญ่จากการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยในคืนยี่เป็ง ตามต�านานกล่าวถึง 
ชายยากจนผู้หนึ่งที่ได้น�าข้าวเหนียวและแคปหมูถวายพระเถระ ซึ่งชายผู ้นี ้
บีบน�้ามันจากแคปหมูออกมาใส่ในถ้วยดินเผา และฉีกชายเสื้อของตนมาเป็นไส้ 
เพ่ือไว้จุดประทีปบูชา เมื่อพระเถระน�าประทีปของเขาจุดถวายพระพุทธเจ้า  
ได้เกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ส่งผลให้เจ้าเมืองมาขอแบ่งบุญ 
และยกทรัพย์สมบัติจ�านวนมากให้แก่ชายยากจน เมื่อตายไปก็ยังได้ไปเกิด 
บนสวรรค์ อกีคมัภีร์หนึง่คอืคมัภร์ี “ธมัม์กาเผอืก” หรอื “อานสิงส์ประทีปตีนกา”  
ตามต�านานกาเผอืก อนัเป็นทีม่าของการน�าด้ายดบิมาฟ่ันท�าเป็นตนีกา เพือ่จดุเป็น
ประทปีบชูาคณุมารดาในวนัเพญ็เดอืนยี ่คมัภร์ีอานสิงส์ผางประทีสและคมัภร์ีธมัม์ 
กาเผอืกจึงเป็นทีม่าของการจดุประทปีบชูาในวนัยีเ่ป็ง โดยชาวบ้านนยิมจดุไว้ตาม 
บ้านเรือน ที่นา หรือวัด บ้างจุดตามจ�านวนพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ บ้างจุด 
เท่าจ�านวนอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ากันต่อมาจนถึงปัจจุบัน  

ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงและลอยโคม จังหวัดเชียงใหม่
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 นอกจากนี้ ยังมีคติการลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตที่เชื่อว่าจ�าศีลอยู่ที่ 
บริเวณสะดือทะเลซึ่งเป็นความเชื่อร่วมกันของชาวเหนือและชาวพม่า คติเรื่อง 
การลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทท่ีประดิษฐานอยู ่ในเมืองบาดาล  
และคติการปล่อยโคมลอยขึ้นไปบูชาธาตุพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค  ์
ช้ันดาวดึงส์ และการลอยทุกข์ลอยโศกให้หมดไป ภายหลังเมื่อรับเอาคติจาก 
ภาคกลางเข้าไปจึงมีความเชื่อเรื่องการขอสุมาพระแม่คงคาด้วย 

 ส่วนประเพณีลอยกระทงที่ท�าอย่างภาคกลางนั้น เชื่อว่าเร่ิมขึ้นคร้ังแรก 
โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อช่วง พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๗๐ แต่ไม่เป็นที่นิยม 

เนือ่งจากชาวบ้านยงัคงประดบัประทปีโคมไฟตามบ้านเรอืนและไปงานตัง้ธมัม์หลวง 
ในวันเพ็ญเดือนยี่ กระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๐ นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น 
ได้สนับสนุนให้จัดงานลอยกระทงและงานเฉลิมฉลองที่ถนนท่าแพ และเมื่อ 
มีการตั้งส�านักงานการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ จึงได้จัดงาน 
ลอยกระทงขนาดเลก็ในวนัข้ึน ๑๕ ค�า่เดอืนยี ่และจัดงานลอยกระทงและประกวด
กระทงขนาดใหญ่ในวันแรม ๑ ค�่า ท่ีหน้าเทศบาลเมืองเชียงใหม่ไปถึงสะพาน 
นวรัฐ ท�าให้การ “ลอยกระทง” เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

การจุดผางประทีสในคืนยี่เป็ง
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โคมแขวนในงานยี่เป็ง

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก
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  ปัจจุบันงานบุญยี่เป็งได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุกจังหวัดของภาคเหนือ  
ก่อนวันงานชาวบ้านจะประดับประดาบ้านเรือนด้วยโคมค้าง โคมแขวน  
โคมหูกระต่าย โคมรังมดส้ม และโคมรูปต่าง ๆ และท�าราชวัติรอบวิหาร 
และศาลาวัด เมื่อถึงวันยี่เป็ง ในช่วงเช้ามีการท�าบุญตักบาตรทานขันข้าว ฮ่มว่าว 
หรือปล่อยว่าวท่ีลักษณะคล้ายกับโคมควัน โดยจะแขวนสะตวง (กระบะเคร่ือง 
บัตรพลีกรรม) ห้อยไว้เพื่อบูชาพระธาตุจุฬามณีหรือเพื่อปล่อยทุกข์ปล่อยโศก  
ซึง่นยิมฮ่มว่าวกันทีล่านหน้าวหิารวดั จากนัน้จงึไปงานตัง้ธมัม์หลวง ฟังเทศน์มหาชาติ  
และจุดประทปีโคมไฟหรอืผางปะตีด๊ไหว้สาบชูาพระเจ้า จุดบอกไฟดอก บอกไฟดาว  
และปล่อยโคมลอย ในช่วงพลบค�่ามีการจัดงานลอยกระทง จังหวัดล�าปางนิยม
จัดการล่องสะเพา โดยจะท�ากระทงขนาดใหญ่แบบเรือส�าเภาใส่ผลไม้และอาหาร 
น�าไปลอยน�้า ส่วนที่จังหวัดตากมีการจัดงานลอยกระทงสาย ชาวบ้านจะน�า
น�้ามันยางผสมขี้เลื่อยปั้นเป็นก้อนใส่ในกะลามะพร้าวจุดไฟลอยลงในล�าน�้าปิง 
เป็นระยะห่างเท่า ๆ กันเป็นสายยาวคดโค้งไปตามล�าน�้าอย่างสวยงาม และ 
มีการลอยกระทงรวมทั้งปล่อยโคมลอยกันท่ัวไป ซึ่งปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ 
งดการปล่อยโคมเพื่อป้องกันอัคคีภัย และให้ลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน

กระทงท�าเป็นรูปเรือส�าเภาในงานล่องสะเพา จังหวัดล�าปาง
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ลอยกระทงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ประเพณีลอยกระทงของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหรอืภาคอสีานในอดตี
จัดข้ึนเนื่องในประเพณี “สิบสองเพ็ง” หรือคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ ซ่ึงเป็นงานบุญ
ประเพณีตามฮีตสิบสองหรือประเพณี ๑๒ เดือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยนิยมจัดขึ้นในรูปแบบของการ “ไหลเรือไฟ” (เฮือไฟ) และจัดสืบต่อมาในช่วง
เทศกาลออกพรรษา (เป็นการจัดงานก่อนภูมิภาคอื่นประมาณ ๑ เดือน)

 การไหลเรือไฟซึ่งเป็นธรรมเนียมการลอยกระทงของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือนั้น เป็นคติความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาอันเนื่องมาจาก 
ต�านานการบชูารอยพระพทุธบาทท่ีประทบัไว้บนหาดทราย รมิฝ่ังแม่น�า้นมัมทานที  
กับความเชื่อในการบูชาพระแม่คงคาผู ้ปกปักรักษาแม่น�้าล�าคลอง รวมทั้ง 
คติเกี่ยวกับการบูชาพญานาคอันเป็นความเชื่อท่ีชาวตะวันออกเฉียงเหนือ 
ริมสองฝั่งแม่น�้าโขงนับถือ ท้ังนี้ ในช่วงการจัดเตรียมงานประเพณี ชาวบ้าน 
จะประดิษฐ์เรือที่ท�าขึ้นจากต้นกล้วย (ใช้ส่วนที่เป็นหยวกกล้วย) หรือไม้ไผ่  
สานต่อให้เป็นล�าเรือขนาดยาวโดยท่ัวไปประมาณ ๕ - ๖ วา ข้างในบรรจุขนม  
ข้าวต้มผัดหรือส่ิงที่ถวายเป็นทานให้คนท่ีอยู่ปลายแม่น�้าได้เก็บเอาของในกระทง 
ไปใช้ โครงสร้างด้านนอกของเรือประดับดอกไม้ ธูปเทียน ธงทิวกระดาษ และ 
ท่ีส�าคัญอย่างยิ่งคือ ตะเกียง หรือข้ีไต ้ ส�าหรับจุดไฟให้สว ่างไสวงดงาม 
เมื่อปล่อยให้เรือไหลตามล�าน�้าไป บ้างก็อาจใช้ผ้าชุบน�้ามันจุดไฟเป็นระยะ ๆ 

 ในสมัยก่อน เมื่อใกล้ถึงเทศกาลออกพรรษา พระภิกษุสงฆ์ในวัด 
แต่ละท้องถิ่นจะประชุมนัดหมายชาวบ้านให้มาร่วมแรงร่วมใจกันท�าเรือไฟ  
ซึง่ในระยะหลงัเม่ือประเพณไีด้รบัการปฏิบัตกินัมากข้ึน และกระแสการท่องเทีย่ว
เริม่ขยายตวัขึน้ แต่ละชมุชนหรอืจังหวดันยิมจดัท�าเรอืไฟขนาดใหญ่ บ้างก็จัดงาน 
ประกวดแข่งขันเรือไฟกันอย่างยิ่งใหญ่ เรือไฟขนาดใหญ่เหล่านั้นมักท�าข้ึนจาก 
ไม้ไผ่มัดต่อเข้าด้วยกันเป็นแพลูกบวบ ท�าโครงไม้ไผ่หรือโลหะเป็นรูปทรงต่าง ๆ  
เช่น รูปเรือ รูปพญานาค ประดับติดกับโครงสร้างที่ติดตั้งไว้ แล้วใช้ขี้ไต้หรือ 
ขวดน�้ามันใส่ไส ้ผูกติดกับโครงลวดก�าหนดระยะให้เหมาะสมตามรูปทรง 
ท่ีก�าหนดไว้ โดยเรอืไฟขนาดใหญ่จะประดับดวงไฟนบัหม่ืนหรือถงึหลักแสนดวงกม็ี
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ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
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 ปัจจุบันมีหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจัดเทศกาล 
ลอยกระทงไหลเรือไฟอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ�าทุกปี โดยงานที่ส�าคัญ ๆ มีดังนี้

 ๑. งานลอยกระทงจังหวัดร้อยเอ็ด มีชื่องานว่า “งานประเพณีสมมาน�า้ 
คืนเพ็ง เส็งประทีป” ซึ่งชาวร้อยเอ็ดจัดสืบทอดกันมาแต่อดีต เป็นการขอขมา 
พระแม่คงคาในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ภายในงานมีการประกวดประทีปโคมไฟ 
และกระทง การจ�าลองแห่หัวเมืองสาเกตนครท้ัง ๑๑ หัวเมือง การประกวด
กระทงอนุรกัษ์ธรรมชาต ิการประกวดธิดาสาเกตนคร และนางนพมาศ การจดุพลุ 
ดอกไม้ไฟ รวมทั้งการแสดงหมอล�า และมหรสพพื้นบ้านต่าง ๆ

  ๒. งานลอยกระทงจงัหวดัสกลนคร เรียกว่า “งานเทศกาลลอยพระประทปี
พระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” โดยจังหวัดได้รับพระราชทานพระประทีป 
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ แล้วอัญเชิญ 
มายังบริเวณสถานที่ประกอบพิธี ณ พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ เพื่อประกอบ
พิธีลอยกระทง นอกจากน้ี ยังมีการแสดงพลุ ดอกไม้ไฟ รวมทั้งการประกวด 
นางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ

แสงสีอันงดงามจากเรือไฟที่ล่องไปตามล�าน�้าโขง จังหวัดนครพนม
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  ๓. งานลอยกระทงจงัหวดัหนองคาย จดัข้ึนบรเิวณรมิแม่น�า้โขง มกีจิกรรม
ส�าคัญคือ การประกวดกระทง การประกวดกระทงใหญ่และกระทงเล็ก ขบวนแห่ 
กระทงสวยงาม การประกวดนางนพมาศ และการแสดงศลิปวฒันธรรมและมหรสพ
พื้นบ้าน

  ๔. งานลอยกระทงจังหวัดนครพนม เป็นงานประเพณีท่ีมีชื่อเสียง 
ในการจดั “ไหลเรอืไฟ” ซึง่ชาวนครพนมจดัขึน้ทกุปีในช่วงออกพรรษา เพ่ือสักการ 
บูชาพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอขมาต่อแม่น�้า กิจกรรมภายในงาน 
มีการจัดงานพาแลง การลอยเรือไฟโบราณ การประกวดกระทง งานกาชาด และ
การแสดงมหรสพพื้นเมือง

ลอยกระทงภำคใต้

 แต่เดิมพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคใต้ไม่ถือปฏิบัติประเพณีลอยกระทง 
เน่ืองจากในระหว่างเดือน ๑๒ จะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มท�านาเพราะฤดูฝนที่มา
ล่าช้ากว่าภูมิภาคอื่นของประเทศ ขณะที่พระยาอนุมานราชธน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วัฒนธรรมและประเพณีไทย กล่าวถึงประเพณีการลอยกระทงในพื้นที่ภาคใต้ว่า 
ไม่ปรากฏประเพณนีี ้คงมแีต่เฉพาะประเพณทีีจ่ดัขึน้เพ่ือลอยเคราะห์ยามเจ็บป่วย 
คล้ายกับพิธีอาพาธพินาศและเสียกบาลของภาคกลาง ดังความว่า 

  “ข้าพเจ้าสอบถามผู้รู ้จากปักษ์ใต้ถึงเรื่องลอยกระทง ก็บอกว่าไม่มี  
มีแต ่พิธีลอยแพ ซึ่งเมื่อเกิดความไข ้ได ้ทุกข ์ กันท่ัวไป เขาก็จัดท�าพิธีคือ 
เอาหยวกกล้วยมาต่อเป็นแพบรรจุเครื่องอาหารแล้วลอยไป เป็นเรื่องจ�าพวก 
พิธีอาพาธพินาศและเครื่องเสียกบาล...”

 ขณะที่ประเพณีลอยเคราะห์ในพื้นที่ภาคใต้จะถือปฏิบัติทั้งประชาชน 
ท่ีนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ด้วยไม่มีข้อก�าหนดเรื่องระยะเวลา  
อันมีที่มาจากคติความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนจะมีดาวพระเคราะห์เข้ามาเสวยอายุ  
ดาวพระเคราะห์บางดวงก็จะเป็นโทษแก่คนผู้นั้น ท�าให้เจ็บป่วยหรือเกิดสิ่งไม่ด ี
ในการด�ารงชีวิต การบูชาพระเคราะห์ต้องบูชาตามก�าลังวัน คือ พระอาทิตย์ ๖  
พระจนัทร์ ๑๕ พระอังคาร ๘ พระพธุ ๑๗ พระพฤหัส ๑๙ พระศกุร์ ๒๑ พระเสาร์ ๑๐  
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พระราห ู๑๒ เมื่อท�าพธิีบชูาแล้ว ชาวบา้นจะท�าพธิีลอยเคราะห์คอืน�าหยวกกล้วย 
หรอืกาบมะพร้าว กาบหมาก กาบจาก หรอืวสัดอุืน่ใดทีล่อยน�า้ได้มาท�าเป็นรปูเรอื 
แล้วเอาขีไ้คล ผม หรอืเลบ็ของผูล้อยเคราะห์มาผสมดนิป้ันรปูต่างตวั พร้อมดอกไม้ 
ธูปเทียนและเงินใส่ในเรือที่ท�าไว้ ก่อนลอยจะกล่าวว่า “เคราะห์ดีเอาไว้  
เคราะห์ร้ายเอาไป” ซึ่งเชื่อว่าเป็นการลอยสิ่งชั่วร้ายไปตามน�้า ให้น�้าพัดพา 
สิ่งชั่วร้ายไป 
  ในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
จะมีประเพณีที่คล้ายกับประเพณีลอยเคราะห์เช่นกัน เรียกว่า “ประเพณี 
ลอยเรือ” สืบเนื่องจากวิถีชีวิตของชาวเลท่ีผูกพันอยู่กับทะเล และเชื่อกันว่า 
ในท้องทะเลมีเทพเจ้า หรือ “ชิน” ที่ให้คุณและโทษ จึงต้องประกอบพิธีลอยเรือ 

เพือ่ขออ�านาจเทพเจ้าช่วยคุม้ครอง พร้อมกบัปล่อยเคราะห์กรรมสิง่อปัมงคลออกไป  
โดยถือปฏิบัติปีละ ๒ ครั้งในวันขึ้น ๑๓ ค�่า ถึงวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๖ และ 
เดือน ๑๑ รายละเอียดของพิธีจะเริ่มพิธีอาบน�้ามนต์ในวันขึ้น ๑๓ ค�่า  
จะน�าโอ่ง ไห หรือภาชนะบรรจุน�้าอื่น ๆ ใส่น�้าจืดและหัวไพลที่เชื่อว่าท�าให้

ประเพณีลอยเรือของชาวเล
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ร่างกายสะอาดบริสุทธิ์บรรจุอยู ่ พร้อมน�าหมากพลู มะกรูด มะนาว ด้าย  
เงินเหรียญมาวางประกอบพิธีด้วย เมื่อถึงเวลาพลบค�่าโต๊ะหมอจะเร่ิมท�าพิธ ี
จุดธูปเทียน แล้วโปรยข้าวตอก พร้อมกันนั้นนักดนตรีอีกส่วนจะตีกลองร�ามะนา 
๓ ใบ พร้อมกับขับร้องบทเพลงภาษาชาวเล นางร�าร่ายร�าตามจังหวะกลอง
จนถึงเช้าตรู ่ จากนั้นในวันขึ้น ๑๔ ค�่า ชาวเลจะเดินทางไปยังเกาะท่ีใช้เป็น 
สถานที่ประกอบพิธีลอยเรือ ครั้นถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า ซ่ึงถือเป็นวันส�าคัญที่สุด  
ชาวเลจะหาไม้เนื้ออ่อนและไม้ระก�ามาประกอบเรือ พร้อมเครื่องเซ่นไหว้ 
ประกอบด้วยข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวเหลือง ไก่ย่าง ขนมบลาก้า (ลักษณะ
คล้ายขนมต้มของภาคกลาง) ธูปเทียนและสุรา ประกอบพิธีเชิญโต๊ะตามี่ เมื่อถึง
เวลามืดสนิทชาวเลจะมาพร้อมกันที่เรือพิธี น�าข้าวตอกไล่ไปตามร่างกายท�านอง 
ไล่สิ่งอัปมงคลออกไป แล้วทิ้งข้าวตอกลงในเรือพิธี และร่ายร�าไปรอบล�าเรือ 
จนฟ้าสาง จากนั้น จึงยกเรือพิธีใส่เรือจริงไปลอยกลางทะเล ซึ่งต้องเลือกจุด 
ท่ีกระแสน�้าและลมจะไม่พัดเรือพิธีกลับเข้าฝั ่งอีก ถ้าเกิดเหตุบังเอิญเรือพิธ ี
ลอยกลับเข้าฝั่ง จะต้องกระท�าพิธีใหม่ทั้งหมด

ขบวนแห่ในพิธีลอยเรือของชาวเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
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 อย่างไรกด็ ีปัจจบุนัมกีารจดังานเทศกาลลอยกระทงในพ้ืนทีภ่าคใต้ทัว่ไป 
ตามความเหมาะสมของสถานที่ ได้แก่ บริเวณริมแม่น�้า ล�าคลอง อ่างเก็บน�้า  
หรือชายทะเล อันเนื่องมาจากการส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคการท่องเที่ยว เพ่ือสนองตอบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นส�าคัญ พร้อมท้ัง 
จดักจิกรรม ต่าง ๆ  ประกอบด้วย ขบวนแห่กระทงทีส่วยงามจากหน่วยงานภาครฐั 
และภาคเอกชน การประกวดกระทงท้ังประเภทสวยงาม ประเภทความคิด  
โดยใช้กระทงที่ท�าจากวัสดุธรรมชาติเพื่อร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อม การประกวด
นางนพมาศ และการแสดงดนตรีตามสมัยนิยม เป็นต้น

ประเพณีลอยเรือของชาวจังหวัดกระบี่
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พระอจนะ วัดศรีชุม

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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งานประเพณี 
“ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” 

มรดกไทยสู่มรดกโลก

พระอจนะ วัดศรีชุม
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สถานที่จัดงาน “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ”
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 งานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ถือเป็น 
วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันสืบเนื่องมาจากโครงการ  
จัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อการศึกษา  
อนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานที่อยู่ในเมืองโบราณต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย  
อนัจะเอ้ือประโยชน์ให้การพฒันาโบราณสถานนัน้ ๆ  สร้างเศรษฐกจิทีม่ัน่คงยัง่ยนื 
ต่อชมุชนในท้องถิน่ ซึง่นบัเป็นแนวความคิดอนัทนัสมยัทีเ่กดิขึน้มากว่า ๔ ทศวรรษ 
และเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนินนโยบาย “วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” ในปัจจุบัน

 การด�าเนนิงานโครงการอทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทยัเริม่ขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๑๙  
โดยกรมศิลปากรได้พิจารณาคัดเลือกเมืองโบราณสุโขทัยเพ่ือด�าเนินงาน 
ตามโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแห่งแรก ภายหลังได้จัดต้ัง 
โครงการอุทยานประวัติศาสตร ์เพื่อด�าเนินงานที่ เมืองศรีสัชนาลัย และ 
เมืองก�าแพงเพชร ซึ่งการด�าเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๓ แห่ง  
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี จนน�าไปสู่การได้รับการยกย่องจากองค์การ 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็น 
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

 นอกเหนือจากการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานซ่ึงเป็นภารกิจ 
ส�าคัญแล้ว โครงการอุทยานประวั ติศาสตร ์สุโขทัยยังมีกิจกรรมต่าง ๆ  
อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะงานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  
จังหวัดสุโขทัย” ซึ่งเป็นโครงการส�าคัญที่ประสบความส�าเร็จ ทั้งยังน�าไปสู่การ 
สร้างความต่ืนตัวทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี เกิดองค์ความรู้ใหม่  
และที่ส�าคัญคือ เป็นการสร้างสรรค์ สืบสาน ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนสืบมาจนถึงปัจจุบัน
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ปฐมบทของงำนประเพณี  
“ลอยกระทง เผำเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย”

  ในการจัดท�าแผนงานอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเมืองสุโขทัย  
ภายใต้การบริหารงานของนายนิคม มูสิกะคามะ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยในขณะน้ัน (ต่อมาด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ระหว่าง พ.ศ.  
๒๕๔๐ - ๒๕๔๒) นอกจากมีแผนงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถานแล้ว นายนิคม 
มูสิกะคามะ ยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ด�าริให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  อีกหลายประเภท  
อันเป็นการริเริ่ม ฟื ้นฟู สืบสาน และสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งยัง 
เป็นการสร้างรายให้ได้แก่ท้องถิ่น ดังที่รู้จักกันในสมัยหลังว่า“งานลอยกระทง  
เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีท่ีมาจากความตอนหนึ่ง 
ในจารึกหลักที่ ๑ จารึกพ่อขุนรามค�าแหง ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๘ - ๒๓ ว่า

  “...คนในเมืองสโุขทยันี ้มกัทาน มกัทรงศลี มกัโอยทาน พ่อขนุรามค�าแหง 
เจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า ท่วยปั ่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้น 
ท้ังหลาย ทั้งผู้ชายผู้ญีง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสน ทรงศีลเมื่อพรรษา 
ทุกคน เมื่อออกพรรษากรานกฐินเดือนณึ่งจึ่งแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย  
มีพนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนโนน บริพารกฐินโอยทานแล่ปี 
แล้ญิบล้าน ไปสูดญัติกฐินเถิงอไรญิกพู ้น เม่ือจักเข ้ามาเวียงเรียงกันแต่ 
อไรญิกพู ้นเท้าหัวลาน ดงบงคมกลอง ด้วยเสียงพาดเสียงพิณ เสียงเล้ือน  
เสยีงขับ ใครจกัมกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั หวั ใครจกัมกัเล้ือน เล้ือน เมอืงสุโขทัยนี้ 
มีสี่ปากประตูหลวง เที้ยรย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟ  
เมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตก...” 

 เนื้อความในจารึกนี้กล่าวถึง ประเพณีและพิธีกรรมหลังช่วงออกพรรษา 
ในเดือน ๑๑ ถึงเดือน ๑๒ โดยเฉพาะเนื้อความท่ีกล่าวว่า “ท่านเผาเทียน  
ท่านเล่นไฟ” นัน้ นายนคิม มสูกิะคามะ สนันษิฐานว่าน่าจะหมายถึง การลอยกระทง 
เ พ่ือบูชาพระพุทธบาทที่หาดทรายริมฝ ั ่ งแม ่น�้ านัมมทานที  อันน�าไปสู ่ 
แนวคิดการจัดงานเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ซ่ึงน่าจะมีมาต้ังแต่ 
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จารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ จารึกพ่อขุนรามค�าแหง ด้านที่ ๒
ข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึง การเผาเทียน เล่นไฟ
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สมยัสโุขทยั จึงมีการหารอืกันระหว่างกรมศลิปากร องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย และจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกัน 
ฟื้นฟูการจัดงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้ช่ืองานว่า “ลอยกระทง เผาเทียน  
เล่นไฟ” โดยน�าค�าว่า “เผาเทียน เล่นไฟ” มาเป็นส่วนหนึ่งของชื่องาน ซึ่งการจัด 
งานประเพณีดังกล่าว ก่อให้เกิดคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติอย่างน้อย  
๒ ประการ คือ

 ประการแรก ท�าให้เกิดการตื่นตัวทางวิชาการด้านประวัติศาสตร  ์
และโบราณคดี มีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการลอยกระทงในสมัยสุโขทัย 
อย่างกว้างขวาง ท�าให้ทราบว่า “ลอยกระทง” และ “เผาเทียน เล่นไฟ” เป็นงาน 
สองงาน คือ “เผาเทียน เล่นไฟ” อันน่าจะหมายถึงประเพณีและพิธีกรรม  
หรือเทศกาลไหว้พระกลางเมืองสุโขทัย นับเน่ืองเป็นประเพณีสิบสองเดือน 
ของชาวสุโขทัย มีความเช่ือมโยงกับประเพณีกรานกฐิน ซึ่งน่าจะจัดขึ้นประมาณ
เดือน ๑๑ และอีกงานหนึ่งคือ งาน “ลอยกระทง” อันเป็นประเพณีที่พบทั่วไป 
ในสังคมชาวน�้าที่จัดขึ้นในเดือน ๑๒ 

 ประการท่ีสอง งานประเพณ ี“ลอยกระทง เผาเทยีน เล่นไฟ จงัหวดัสโุขทยั” 
นับเป็นการสร้างสรรค์งานด้านมรดกศลิปวฒันธรรมของคนรุน่ปัจจบุนับนพืน้ฐาน 
ของภูมิปัญญาด้ังเดิม ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมของประเทศ 
ประสบความส�าเร็จในวงกว้าง ท�าให้ประเพณีท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหม่นี้กลายเป็น 
งานระดับจังหวัด ระดับประเทศ และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นับเป็นการสร้างสรรค์ 
สืบสาน ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะวัฒนธรรมประเพณี 
ของมนุษยชาติล้วนแต่มีการปรับเปลี่ยนและวิวัฒน์ไปในแต่ละยุคสมัย
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สืบสำนและสร้ำงสรรค์สู่งำนระดับจังหวัด 

 งานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” เริ่มจัดขึ้น 
ครั้งแรกระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ล�าดับข้ันตอนของงานเริ่มต้นด้วยการท�าพิธีบวงสรวง 
พระแม่ย่า หน้าศาลากลางจงัหวดัสโุขทยั จากนัน้ เคลือ่นขบวนไปประกอบพธิสีดดุี 
บูรพกษัตราธิราชและบรรพชนสุโขทัย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และทางจังหวัดสุโขทัย
ได้จัดขบวนแห่กระทงจ�านวน ๑๑ ขบวน ได้แก่

 ขบวนที่ ๑ ขบวนพนมหมาก พนมดอกไม้ ประกอบด้วยเกวียนหลวง  
๒๑ เล่ม ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม น�าขบวนโดยเกวียนพนมดอกไม้
ส�าหรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งด�ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เพื่อถวายราชสักการะแด่ 
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ตามด้วยเกวียนพนมหมาก
พนมดอกไม้เกวียนละ ๒ พนม
 ขบวนที ่๒ ชดุร�าบวงสรวงพระบรมราชานสุาวรีย์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช
 ขบวนที่ ๓ ดนตรีปี่พาทย์ ประกอบขบวนที่ ๒
 ขบวนที่ ๔ ขบวนช้างประมาณ ๒๐ เชือก
 ขบวนที่ ๕ ขบวนเกวียนกระทงและนางนพมาศ
 ขบวนที ่๖ ขบวนกระทงจากลกูเสือชาวบ้านอ�าเภอต่าง ๆ  ในจงัหวดัสุโขทยั
 ขบวนที่ ๗ ดนตรีปี่พาทย์ส�าหรับฟ้อนกระทง
 ขบวนที่ ๘ ขบวนม้า 
 ขบวนที่ ๙ ขบวนวัว เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อความในจารึกที่ว่า “...จูงวัว 
     ไปค้า ขี่ม้าไปขาย...”
 ขบวนที่ ๑๐ ขบวนกลองยาวการฟ้อนร�าพื้นเมือง
 ขบวนที ่๑๑ ขบวนเบด็เตลด็ มทีัง้การฟ้อนร�า ตลกหวัโต และเดินไม้สูง เป็นต้น
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 ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งด�ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาเป็น 
องค์ประธานทรงลอยพระประทีปเป็นปฐมฤกษ์ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับ 
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก 

พัฒนำและต่อยอดสู่งำนระดับประเทศ

 ภายหลังจากความส�าเร็จในการจัดงานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน  
เล่นไฟ จงัหวดัสโุขทยั” ในครัง้แรก การจดังานประเพณดีงักล่าวได้รับการสืบสานต่อมา  
จนกลายเป็นงานเทศกาลประจ�าปีระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซ่ึงมีผู้สนใจ 
เข้าร่วมงานมากขึน้ตามล�าดบั กจิกรรมต่าง ๆ  ท่ีจดัข้ึนภายในงานจงึมกีารปรบัปรงุ
และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมในแต่ละปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เมื่อครั้งด�ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖
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 ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งตรงกับวาระการฉลอง ๗๐๐ ปีลายสือไทย มีการ
จัดงานเฉลิมฉลองติดต่อกัน ๗ วัน ๗ คืน ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๒๖ ภายในงานประดับประดาด้วยประทีปโคมไฟ มีขบวนแห  ่
กระทง พนมหมาก ขบวนช้าง ขบวนม้า และขบวนแห่ของอ�าเภอต่าง ๆ  
ในจังหวัดสุโขทัย มีการแสดงแสง เสียง การแสดงมหกรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ของภาคต่าง ๆ มีผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมในการเฉลิมฉลองครั้งนี้จ�านวนมาก  
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีเมือ่ครัง้ด�ารงพระราชอสิรยิยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖

การแสดงแสง เสียง ในงาน “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ”
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44 พระประทีปและกระทงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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   ต่อมาการจัดงานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัด
สุโขทัย” มีการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น เช่น พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ด้วยการ
ท�าบุญตกับาตร จากนัน้ พระสงฆ์เจรญิพระพุทธมนต์ เจรญิชยัมงคลคาถา ประพรม
น�้าพระพุทธมนต์ และบวงสรวงบุรพกษัตริย์สมัยสุโขทัยในช่วงเช้า ต่อมาช่วงสาย 
มีพิธีเปิดงาน ต่อด้วยการประกวดกระทง โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก  
พนมดอกไม้ กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้านด้วยส�าเนียงสุโขทัย การแข่งขันกลองยาว  
กลองมังคละ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวย 
คาดเชือก ช่วงเย็นมีการแสดงดนตรีไทย กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ กิจกรรม
ประเพณีการปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐิน และการแสดงแสง เสียง วันต่อมา มีกิจกรรม
คล้ายวันแรก แต่ในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมขบวนแห่ผ้าจุลกฐิน และถวายจตุปัจจัย 
ต่อด้วยขบวนแห่พระเวสสันดร และมีการเทศน์มหาชาติแบบโบราณ ๑๓ กัณฑ์  
ในช่วงเช้าของวันสุดท้ายจะมีกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระประทีป กระทง
พระราชทานแห่รอบเมืองสุโขทัย ช่วงสายมีกิจกรรมประกวดและจัดแสดงสาธิต 

พระประทีปและกระทงพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์
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ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ช่วงบ่ายมีขบวนอัญเชิญพระประทีป กระทงพระราชทาน 
ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรมจาก ๙ อ�าเภอในจังหวัดสุโขทัย และขบวน
กิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ เข้าสู่บริเวณสระน�้าวัดสระศรี ช่วงเย็นมีการ 
จัดแสดงดนตรีไทย และมอบรางวัลแก่ผู ้ชนะการประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ  
ต่อด้วยกจิกรรมข้าวขวญัวนัเล่นไฟ การแสดงประกอบแสง เสยีง กจิกรรมอาบน�า้เพง็  
การเล่นสักวา พิธีเผาเทียน กิจกรรมต�านานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พิธีอัญเชิญ 
พระประทีป และกระทงพระราชทานลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ ณ สระน�้าวัดสระศรี  
และสิน้สดุงานด้วยกิจกรรมการแสดงพลุตะไล ไฟพะเนยีงอย่างยิง่ใหญ่ ซ่ึงกจิกรรม
ทัง้หมดนีจั้ดขึน้ภายในอทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทัย และจดัอย่างต่อเนือ่งมาจนถงึ
ปัจจุบัน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น

ระบ�าสุโขทัย บวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
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ขบวนแห่ในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

ขบวนแห่นางนพมาศของอ�าเภอต่าง ๆ
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การแสดงแสง เสียง ในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 

จังหวัดสุโขทัย
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  ปัจจุบันงานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” 
ถือเป็นงานเทศกาลระดับชาติที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่นทุกปี ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ภายในประเทศ ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้แก่ชุมชน และน�าไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ภายใน 
จังหวดัสโุขทยั เช่น ระบบคมนาคมขนส่ง และวสิาหกจิชมุชน เป็นต้น โดยในแต่ละปี 
มีการคาดการณ์ว่าการจัดงานเทศกาลนี้เพียงเทศกาลเดียวท�าให้เงินหมุนเวียน
สะพัดหลายร้อยล้านบาท และที่ส�าคัญเทศกาลดังกล่าวได้ด�าเนินการมาอย่าง 
ต่อเน่ืองยาวนานจนถงึปัจจบัุนได้ ๔๔ ปีแล้ว นบัเป็นงานเทศกาลทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 
และสร้างชื่อเสียง ตลอดจนความภาคภูมิใจให้แก่ชาวสุโขทัยและชาวไทย 
ทั้งประเทศ 

บรรยากาศงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
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50 ตลาดโบราณในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

50



งานประเพณี 
“ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” 

 ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยในยามค�่าคืน
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 งานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เล ่นไฟ จังหวัดสุโขทัย”  
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ริเร่ิม 
สืบสาน สร้างสรรค์ และต่อยอดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
กว่า ๔ ทศวรรษ ถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระแส “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
(Creative Economy)  ในวิถีโลกปัจจุบัน อันเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนา 
เพ่ือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก และเป็นส่วนหนึ่งของ 
การขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
อันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าและบริการในเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีแรงบันดาลใจ 
มาจากองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ผลผลติทีเ่กดิขึน้จากงานประเพณ ี“ลอยกระทง เผาเทยีน เล่นไฟ จังหวดัสุโขทยั” 
จงึนบัเป็นการต่อยอดทางเศรษฐกจิท่ีมศีกัยภาพในการสร้างรายได้และความมัง่คัง่ 
ให้กับประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการมุ่งพัฒนาประเทศในแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม  
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติที่ผ่านการสั่งสมมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น มีเอกลักษณ์ 
และทรงคุณค่า น�ามาประยุกต์และสร้างสรรค์ในมิติเชิงพาณิชย์จนเกิดเป็น
อุตสาหกรรมใหม่ เรียกว่า “อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม” (Culture Industry)

53



54

 ด้วยหลักการดังกล่าวน�าไปสู่นโยบายส�าคัญของชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ด้านความสามารถในการแข่งขัน และนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) ที่มุ ่งเน้นการผลักดันให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ในสนิค้า การพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน 
ให้สร้างสรรค์สนิค้าและบรกิารรปูแบบใหม่ให้มจีดุเด่น พัฒนาผลิตภณัฑ์ทีม่คีวาม
เป็นเอกลักษณ์ และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

  นอกจากนี้ งานประเพณี “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” 
ยงัสมัพนัธ์เชือ่มโยงกบัเรือ่ง “การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์” (Creative Tourism) 
อันเป็นกระแสความนิยมต่อชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
ได้ก�าหนดนิยามความหมายไว้ ว่า

ตลาดแลกเบี้ย “วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

54



55

   “....การเดินทางท่ีน�าไปสู่ประสบการณ์ที่แท้จริงและมีการเชื่อมโยง 
ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในงานศิลปะ มรดก หรือคุณลักษณะพิเศษของ 
สถานที่ และยังท�าให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้คนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็น 
ผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตนั้นขึ้นมา...” 

 กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความส�าคัญของเรื่อง “วัฒนธรรม 
สรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์” อันน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของประเทศไทยโดยทุนทางวัฒนธรรม จึงได้บูรณาการการด�าเนินงานท้ังภาครัฐ  
ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถการด�าเนินงาน 
ของคนไทย ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ประกอบการมีรายได้อย่างยั่งยืน และสามารถ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยให้ยืนหยัดในเวทีโลก
ได้อย่างมั่นคง

การออกร้านจ�าหน่ายสินค้าพื้นเมืองภายในงาน
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พระอาทิตย์อัสดง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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ปัจฉิมบท

พระอาทิตย์อัสดง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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ตระพังเงิน แหล่งน�้าส�าคัญของเมืองสุโขทัยในอดีต
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 ด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีลอยกระทง 
ย่อมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ประเพณีนี้มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทย 
มาตัง้แต่อดตีจวบจนถงึปัจจบุนั ทกุวนัเพญ็ ขึน้ ๑๕ ค�า่ เดอืน ๑๒ อนัเป็นช่วงเวลา
ท่ีพระจันทร์เต็มดวงทอแสงนวลอยู่เหนือล�าน�้า เราจะได้เห็นภาพของประชาชน
ต่างพากันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพรในสิ่งท่ีมุ ่งหวัง รวมทั้งขอขมาต่อสายน�้า 
ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาตลอดท้ังปี เมื่อแสงเทียนจากกระทงนับร้อยนับพันใบกระทบ 
กับผิวน�้า เหมือนจะแข่งความสว่างไสวกับแสงจันทร์วันเพ็ญ ท�าให้ความสวยงาม 
ของค�่าคืนแห่งประเพณีลอยกระทงเป็นที่โจษขานไปท่ัวโลก และดึงดูดให้ 
นักท่องเที่ยวมาร่วมชื่นชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

 อย่างไรกด็ ีแม้ว่าประเพณลีอยกระทงจะมปีระวติัความเป็นมาทีย่าวนาน  
และมีการแตกแขนงทางความคิดออกไปอย่างกว้างขวางเพียงใด แต่สิ่งที่ส�าคัญ
ที่สุดของประเพณีนี้ ก็คือ “น�้า” เรายังคงต้องใช้น�้าในการประกอบพิธีดังกล่าว 
ไม่ว่าจะเป็นน�้าในแม่น�้า คูคลอง หรือสระน�้าในโรงแรม ในสวนสาธารณะ ต่างมี
ความส�าคัญทั้งสิ้น เพราะมนุษย์และสัตว์ล้วนต้องใช้น�้าในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้น  
น�า้จึงหมายถงึชีวติ ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชด�ารัสไว้เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า 

 “...หลักส�าคัญว่าต้องมีน�้าบริโภค น�้าใช้ น�้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่า 
ชีวิตอยู ่ที่นั่น ถ้ามีน�้าคนอยู ่ได้ ถ้าไม่มีน�้าคนอยู ่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู ่ได้  
แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้...” 

 เราจึงควรร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์รักษาความสะอาดของแม่น�้าล�าคลอง  
แหล่งน�้าในชุมชน ตลอดจนแหล่งน�้าตามธรรมชาติ เพื่อต้อนรับเทศกาล 
ลอยกระทง เทศกาลแห่งความรื่นเริงในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง อันจะท�าให้ 
ประเพณีลอยกระทงยังคงไว้ซึ่งสาระ คุณค่า ความงดงาม และแสดงถึงความ
กตัญญูต่อสายน�้าสืบไป
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