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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  

โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
  

 
ปูขวัญใจโพล 'ลอยกระทง ''พงศพัศ'มาแรงแซง'สุขุมพันธ์ุ' 

  

 เอแบคโพลล์' เผยคน กทม.-ปริมณฑล กรี๊ด 'นายกฯ ปู' ข้ึนแท่นนักการเมืองเบอร์ 1 ที่ประชาชนอยาก

ลอยกระทงด้วย ในคืนวันที่ 28 พ.ย.นี้มากที่สุด ส่วน 'ทักษิณ' เฉือนชนะ 'มาร์ค' ติดโผอดีตนายกฯ ที่อยากลอย

กระทงด้วยสูงสุด 'ประสานมิตรโพล' เจาะใจวัยโจ๋ประเด็นคนรักกับเทศกาลลอยกระทง พบส่วนใหญ่ยืนยันถึงแฟน

อ้อนวอนขอมีเซ็กซ์ในวันน้ีแต่จะไม่ยอมเด็ดขาด เพราะยังอยู่ในวัยเรียน แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ามีโอกาสเสียตัว

สูงเพราะบรรยากาศพาไป ด้านตร.ส่ังคุมเข้มขายพลุ 

 'เอแบคโพลล์'สํารวจลอยกระทง มื่อวันที่ 26 พ.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยความสุข

ชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เปิดเผยผลวิจัย หรือการทําโพลเชิงสํารวจ เรื่อง "คําอธิษฐานเพื่อ

ประเทศชาติและตนเองกับนักการเมืองที่ชาวบ้านอยากลอยกระทงด้วย" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีข้ึน

ไปในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จํานวน 1,258 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการระหว่าง 23-26 

พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 95.9 ทราบข่าววันลอยกระทง 28 พ.ย.นี้แล้ว ขณะที่

ร้อยละ 4.1 ยังไม่ทราบข่าว 

 อธิษฐานให้คนไทยรักกัน 

 เมื่อสอบถามถึงคําอธิษฐานเพ่ือประเทศชาติ 5 ประการที่ตั้งใจขอต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในวันลอยกระทง พบว่า 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ขอให้คนไทยรักกัน เลิกแตกแยก บ้านเมืองสงบสุข รองลงมาคือ ร้อยละ 87.3 ขอให้

เศรษฐกิจดีข้ึน ร้อยละ 85.2 ขอให้มีนักการเมืองที่ดี หยุดโกงกิน ร้อยละ 66.4 ขอให้ปัญหายาเสพติดและ

อาชญากรรมลดลง และร้อยละ 62.1 ขอให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นที่ พ่ึงได้ 

อยากลอยกับ'ปู'มากที่สุด 

 ดร.นพดลช้ีว่า ผลสํารวจที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่อยากลอย

กระทงด้วยมากที่สุด พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 55.9 อยากลอยกระทงกับน.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

สูงสุด ตามด้วยอันดับสองร้อยละ 30.1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ, ร้อยละ 9.8 นายชวน หลีกภัย อดีต

นายกฯ และร้อยละ 4.2 ระบุอ่ืนๆ เช่น ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกฯ และนายชูวิทย์ กมล วิศิษฎ์ หัวหน้า

พรรครักประเทศไทย เป็นต้น 

 ทักษิณ-อดีตนายกฯขวัญใจ  เมื่อสอบถามถึงหัวข้ออดีตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากลอยกระทงด้วย

มากที่สุด พบว่า อันดับหนึ่งร้อยละ 34.9 ระบุพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รองลงมาร้อยละ 31.7 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 

ร้อยละ 11.4 นายชวน หลีกภัย, ร้อยละ 5.8 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์, ร้อยละ 5.0 นายบรรหาร ศิลปอาชา, ร้อยละ 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบบัประจาํวันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑ มูลค่าข่าว  ๓๙๑,๕๖๖.- 

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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4.3 นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ และร้อยละ 6.9 ระบุอ่ืนๆ เช่น นายอานันท์ ปันยารชุน และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 

เมื่อถามถึงคําอธิษฐาน 5 ประการที่ตั้งใจขอต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์เพ่ือตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.9 ขอให้

ร่ํารวย มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รองลงมาคือ ร้อยละ 70.2 ขอให้ครอบครัวและญาติพ่ีน้องมีความสุข ร้อยละ 

68.1 ขอให้มีสุขภาพดี ร้อยละ 65.3 ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าม่ันคงในหน้าที่การงาน และร้อยละ 64.7 ขอให้พ้น

จากภัยอันตราย ส่ิงช่ัวร้ายทั้งปวง ตามลําดับ 

 'พงศพัศ'แรงกว่า'สุขุมพันธุ์' 

 ผลการทําโพลที่น่าสนใจอีกหัวข้อ คือ เมื่อสอบถามเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ 

ถึงบุคคลในกระแสข่าวสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ซ่ึงอยากลอยกระทงด้วยมากที่สุด พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 

32.7 อยากลอยกระทงกับพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองลงมาร้อยละ 31.5 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ร้อยละ 22.4 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และร้อยละ 3.3 ระบุอ่ืนๆ เช่น นายกรณ์ จาติกวณิช และนายปลอดประสพ สุรัสวดี 

เป็นต้น 

 ทั้งน้ี จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 48.2 เป็นชาย ร้อยละ 51.8 เป็น

หญิง ตัวอย่างร้อยละ 6.5 อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 25.8 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 21.2 อายุระหว่าง 30-

39 ปี ร้อยละ 16.6 อายุระหว่าง 40-49 ปี และ ร้อยละ 29.9 อายุ 50 ปีข้ึนไป ตัวอย่างร้อยละ 58.7 สําเร็จ

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ในขณะที่ร้อยละ 41.3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 35.1 

ระบุค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 18.8 รับจ้างใช้แรงงานทั่วไป ร้อยละ 15.9 ระบุเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 11.2 

ระบุข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.6 ระบุเป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 7.1 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/

เกษียณอายุ ร้อยละ 1.3 ว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

 'ประสานมิตรโพล'เจาะใจโจ๋ 

 ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานดําเนินงานประสานมิตรโพล คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศวประสานมิตร) กล่าวถึงผลการจัดทําโพลเรื่อง "วัยรุ่นกับ

เทศกาลลอยกระทง" ว่า วันลอยกระทงเป็นวันสําคัญวันหน่ึงของคนไทยที่ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี

งามสืบต่อกันมา แต่ปัจจุบันการให้ความสําคัญหรือความหมายของวันลอยกระทงเปลี่ยนแปลงไป 

โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นที่สังคมต่างวิตกกังวลกันว่าเป็นวันที่วัยรุ่นมีโอกาสเสียหนุ่ม-เสียสาว ฉะน้ันเพื่อเป็น

การสะท้อนความคิดเห็นของวัยรุ่นไทย "ประสานมิตรโพล" จึงสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่น เฉพาะผู้ที่

มีแฟนหรือคนรักกับเทศกาลลอยกระทง 1,134 คน ระหว่าง 20-26 พ.ย.2555 สรุปผลดังนี้ 

 การไปเที่ยวลอยกระทงของวัยรุ่นปีนี้ อันดับ 1 ไป คิดเป็น 55.34% เพราะไปเป็นประจําทุกปี เป็นประเพณี

ที่ดีของไทย ให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ฯลฯ อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 

33.98% เพราะรอดูก่อน กําลังตัดสินใจอีกที ชวนแฟนและเพ่ือนอยู่ ฯลฯ อันดับ 3 ไม่ไป 10.68% เพราะไม่สะดวก 

เปลืองเงิน ไม่ชอบคนเยอะเบียดเสียด แฟนไม่ยอมไปด้วย ไม่มีเพื่อนไปด้วย ลอยอยู่แถวๆ บ้าน ฯลฯ 

"เหตุผล" ในการเข้าร่วมเทศกาลลอยกระทงของวัยรุ่น คือ อันดับ 1 เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 31.36% 

อันดับ 2 เพ่ือขอขมาพระแม่คงคา 30.45% อันดับ 3 เพ่ือความสนุกสนาน 23.92% อันดับ 4 เป็นโอกาสพิเศษที่ได้

อยู่กับคนรัก 14.27% 

 ยัน-ไม่มีเซ็กซ์ลอยกระทง 
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 ต่อหัวข้อวิธีการป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากความเส่ียงต่อการร่วมรักจากแฟนหรือคนรัก ในช่วง

เทศกาลลอยกระทง อันดับ 1 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.17 ตอบว่า ไม่อยู่ด้วยกันตามลําพัง หรืออยู่ในสถานที่ที่มีคน

อ่ืนอยู่ด้วย อันดับ 2 ร้อยละ 27.35% ใจแข็ง มีสติ พูดคุยกันด้วยเหตุผล/นึกถึงอนาคต นึกถึงพ่อแม่และครอบครัว 

อันดับ 3 ร้อยละ 15.48% ไม่ด่ืมของมึนเมา/ไม่คึกคะนอง 

 เมื่อสอบถามว่า หากแฟนหรือคนรัก ขอร่วมรักในวันลอยกระทงจะยอมหรือไม่ อันดับ 1 ร้อยละ 70.87% 

ตอบว่าไม่ยอม เพราะยังอยู่ในวัยเรียน เป็นเรื่องไม่เหมาะสม เนื่องจากยังไม่สามารถดูแลตัวเองกันได้ทั้งคู่ ถ้ารักกัน

จริงต้องรอได้ ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 16.50% ไม่แน่ใจ เพราะข้ึนอยู่กับสถานการณ์และบรรยากาศในขณะนั้น ต้อง

ลองฟังเหตุผลที่แฟนหรือคนรักพูดก่อน อาจจะมีถ้ามีส่ิงป้องกัน ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 12.63 ระบุว่า ยอม เพราะ

เป็นคนที่ตัดสินใจไว้แล้วว่าจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว รักแฟนมาก กลัวแฟนโกรธ ฯลฯ 

แต่ยอมรับมีโอกาส'เสียตัว'สูง 

 เมื่อถามความเห็นว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง วัยรุ่นมีโอกาสที่จะเสียสาวหรือเสียหนุ่มหรือไม่ อันดับ 1 

มีโอกาส 75.72 เปอร์เซ็นต์ เพราะได้ออกไปเที่ยวด้วยกันตามลําพัง บรรยากาศพาไป ในยุคสมัยน้ีเรื่องแบบน้ีมี

โอกาสเป็นไปได้มากในกลุ่มวัยรุ่น ฯลฯ อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 17.48 เปอร์เซ็นต์ เพราะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ ความคิด

และการตัดสินใจของแต่ละคน ฯลฯ อันดับ 3 ไม่มีโอกาส 6.80 เปอร์เซ็นต์ เพราะไม่ได้ไปด้วยกันตามลําพัง มีเพ่ือน 

คนในครอบครัวไปด้วย เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้อยู่ในความคิดที่จะทํา ฯลฯ 

 ตร.คุมเข้มขายพลุ-ดอกไม้ไฟ 

 พล.ต.ต.มานิต วงศ์สมบูรณ์ รองผบช.น. กํากับดูแลด้านป้องกันและปราบปราม ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการ

รักษาความปลอดภัยในวันลอยกระทง 28 พ.ย.น้ีว่า ส่ังเร่งรัดจับกุมผู้จําหน่ายค้าส่งพลุดอกไม้ไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต

ไปแล้ว โดยพ้ืนที่หลักที่จําหน่ายพลุจะอยู่ความรับผิดชอบของสน.สําราญ ราษฎร์ บก.น.6 ซ่ึงได้กําชับให้ตรวจสอบ

อย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของการจําหน่ายดอกไม้เพลิงแบบค้าปลีก ตัง้แต่การ

ตั้งแผงเล็กๆ บริเวณทางข้ึนสะพานข้ามแม่น้ํา เช่น เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพาน

กรุงธนฯ จึงเน้นย้ําว่าให้สายตรวจต้องจับกุมทั้งหมดหากพบเห็น เพ่ือไม่ให้มีการตั้งแผงบริเวณดังกล่าว เพราะถ้า

หากมีคนใดคนหนึ่งนําไปเล่นบนสะพานแล้วโยนลงมาอาจทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

 "คาดว่าจะมีการจําหน่ายดอกไม้เพลิงให้กับประชาชนตามแม่น้ําและตามคลองต่างๆ บริเวณด้านข้างคลอง

หลอด หรือสวนสาธารณะต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดงานเป็นประจําทุกปี รวมทั้งตามงานวัดที่จัดงานวันลอย

กระทง โดยจะดําเนินการตรวจตราไปพร้อมกับดูแลป้องกันอาชญา กรรม เช่น มิจฉาชีพที่จะเข้ามาก่อเหตุ

ล้วงกระเป๋าหรือลักทรัพย์" พล.ต.ต.มานิตกล่าว 

 'ทอท.'ประกาศรับมือโคมลอย 

 วันเดียวกัน นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และ

รักษาการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (ทอท.) แถลงว่า วันที่ 27-29 พ.ย.2555 เป็นช่วง

เทศกาลลอยกระทง หรือเทศกาลยี่เป็ง จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอยตามประเพณีเป็นจํานวนมาก 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อการบิน ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางอากาศ และขอความ

ร่วมมือจากชุมชนโดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือและประชา ชนโดยรอบท่าอากาศยานที่จะปล่อยโคม ลอยตามประเพณี

ให้ปล่อยโคมในช่วงไม่ส่งผลกระทบต่อการบิน เช่น ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
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นายสมชัยกล่าวว่า ทอท.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปล่อยโคมลอยใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 18.30-19.30 น. และ

ตั้งแต่ 21.30 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ทอท.ยังแจ้งล่วงหน้าไปยังประชาชนเกี่ยวกับขนาดของโคมท่ีเป็นมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ ตัวโคมต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร 

และทําจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษว่าว โครงทําจากไม้ไผ่ และน้ําหนักไม่เกิน 55 กรัม 

 ขอให้ปล่อยตามเวลาที่กําหนด 

 นายสมชัยกล่าวต่อว่า ในกรณีที่มีหน่วยงานหรือชุมชนจะปล่อยโคมลอยในเทศกาลดังกล่าว ต้องทํา

หนังสือแจ้งข้อมูลรายละเอียดมายังทอท. เพื่อทอท.จะได้สรุปข้อมูลการปล่อยโคมลอย และแจ้งให้กับบริษัทวิทยุการ

บินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) และกรมการบินพลเรือน (บพ.) ในการออกประกาศ (NOTAM) แจ้งถึงสายการบิน

เกี่ยวกับกิจกรรมการปล่อยโคมลอยในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือความปลอดภัยทางการบิน 

 ทั้งนี้ ทอท.ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีของไทย ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความปลอดภัยของ ผู้โดยสาร

และผู้ใช้บริการ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันใช้โคมที่มีขนาดได้มาตรฐาน และปล่อยโคมในเวลาที่กําหนด เพ่ือ

ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบิน และลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 


