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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  

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

 
'ปู-อ้ัม'ท่ีสุดคนอยากพาลอยกระทง 

 
 นายกฯ "ยิ่งลักษณ์, อ้ัม-พัชราภา" สุดยอดดวงใจอยากพาไปลอยกระทงด้วยกัน ห่วงสาวโจ๋ไม่รักนวล

สงวนตัวกว่า 12% ยอมเสียสาว อีก 16% รอบรรยากาศพาไป แถมเกือบครึ่งเช่ือเป็นวันเสียตัว รณรงค์ทั่วไทยจัด

ใหญ่รักษาประเพณีบูชาขอบพระคุณแม่คงคา เชียงใหม่นัดเวลาปล่อยโคมสวยงามตระการตากระจ่างฟ้าเมืองเหนือ 

หว่ันทําเครื่องบินตก สธ.หว่ันภัยพลุ-ประทัด ดอกไม้ไฟ รอบ 5 ปี ถึงตายแถมเจ็บหนักเกือบ 3 พันราย 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจําปี

2555 วันที่ 28 พ.ย. นี้ กระทรวงฯขอให้ทุกจังหวัดร่วมกันสืบทอดประเพณีวันลอยกระทงให้ถูกต้องตามวิถี

วัฒนธรรมไทยด้วยการเชิญชวน ประชาชนทั้งประเทศใช้โอกาสวันลอยกระทง ร่วมกันสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยการขอขมาต่อพระแม่คงคา และการรณรงค์ลอยกระทงร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 

กระทง เพ่ือความรักความสามัคคีภายในครอบครัว และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติส่วนหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ วัด โบราณสถาน รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ขอรณรงค์ไม่ให้นําเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และ

ของมึนเมาเข้าไปด่ืม เพ่ือป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ เช่น การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง และทําให้เกิด

พฤติกรรมเบี่ยงเบน เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 "ส่ิงที่ผมมีความเป็นห่วงมาก คือ การใช้โอกาสวันลอยกระทง ไปกระทําเรื่องที่เสียหายแก่ตนเอง 

โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ขอให้ไปกับเพ่ือนเป็นกลุ่มใหญ่ ไปกับครอบครัว อย่าทดลองเสพของมึนเมา และขอให้รักนวล

สงวนตัว อย่าให้เพศชายมาล่วงเกินได้" นายสมชาย กล่าว 

 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า ขอความร่วมมือทุกคนให้ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่ายนํามาใช้ประโยชน์ได้อีก 

โดย ลอยกระทง 1 ครอบครัวต่อ 1 กระทง "บุญหนุนส่งให้สุขใจ" หรือถ้ามาแบบคู่รัก ก็ลอยด้วยกนั 1 คู่ 1 กระทง "รกั

ยืนยง ไม่หลงทาง" แต่ถ้ามากับเพ่ือน ๆ ก็ "1 แก๊ง 1 กระทง รักกันมั่นคงตลอดไป" เนื่องจากสถิติขยะกระทงในพ้ืนที่

กรุงเทพฯ เมื่อปี 54 มี 322,779 กระทง กว่า 200,000 กระทง หรือ 73.6% มาจากธรรมชาติ มีกระทงโฟม กว่า 

57,000 กระทง หรือ 17.9% ลดลงจากปี 53 จํานวน 34% ที่เก็บได้ 946,838 กระทง เนื่องจากปัญหาอุทกภัย 

กระทงที่เก็บได้เมื่อปี 54 หากนํามาวางต่อกันจะได้ระยะทางจากกรุงเทพฯ-ลพบุรีหรือเท่ากับความยาวของแม่นํ้า

เจ้าพระยาเลยทีเดียว 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจําวันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑ มูลค่าข่าว  ๓๖๖,๔๐๘.- 

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 พล.ต.ต.มานิต วงศ์สมบูรณ์ รองผบช.น. ฐานะกํากับการดูแลด้านงานป้องกันและปราบปราม กล่าวว่า 

การรักษาความปลอดภัยวันลอยกระทงในพ้ืนท่ีนครบาลเป็นความรับผิดชอบของ พล.ต.ต.สําเริง สุวรรณพงษ์ รอง 

ผบช.น. ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านงานกิจการพิเศษ ส่วนงานป้องกันและปราบปรามมีหน้าที่สนับสนุนด้านการ

ปราบปรามอยู่แล้ว จึงส่ังการให้จับกุมผู้ค้าหรือผู้เล่นดอกไม้เพลิงทั้งรายใหญ่และรายย่อย พ้ืนที่หลักคือ สน.สําราญ

ราษฎร์ บก.น.6 กําชับให้ตรวจสอบเข้มข้น ปัญหาส่วนใหญ่คือร้านค้าปลีกตั้งแผงเล็ก ๆ บริเวณทางข้ึนสะพานข้าม

แม่น้ํา เช่น เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานกรุงธน สายตรวจต้องจับกุมทั้งหมดหาก

พบเห็น ขณะที่ พล.ต.ท. คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. ได้กําหนดนโยบายภาพรวม ดูแลความปลอดภัย อาทิ เรื่อง

การล้วงกระเป๋า ปัญหาอาชญากรรม อํานวยความสะดวกในการเดินทางด้วย 

 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

พบว่าช่วงเทศกาลลอยกระทงในรอบ 5 ปี 50 -54 มีผู้บาดเจ็บรุนแรงเข้ารักษาที่ห้องฉุกเฉินรพ. เครือข่ายเฝ้าระวัง

การบาดเจ็บแห่งชาติ 28 แห่งทั่วประเทศ 2,587 ราย เสียชีวิต 6 ราย เฉล่ียปีละ 517 ราย แนวโน้มสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

ส่วนใหญ่เป็นชาย 95% อายุเฉล่ีย 17 ปี ถึง 44% โดยบาดเจ็บจากการเล่นดอกไม้ไฟ พลุ และประทัดมากที่สุด ที่

ข้อมือและมือ 48% บางคนถึงข้ันพิการตั้งแต่อายุยังน้อย ผู้ปกครองและครูควรช่วยกันดูแลบุตรหลานและนักเรียน

อย่างเข้มงวดอย่าให้เล่นพลุ ประทัด หรือดอกไม้ไฟเด็ดขาด อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือพิการได้ หน่วยงานควร

เข้มงวดการใช้กฎหมายควบคุมการจําหน่าย ส่วนกลุ่มผู้ค้าไม่ควรขายประทัด พลุหรือดอกไม้ไฟ ให้เด็กอายุต่ํากว่า 

20 ปี และช่วยกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังการขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แก่เด็กเยาวชนต่ํากว่า 20 ปีด้วย 

วันเดียวกัน ศูนย์สํารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจความ

คิดเห็นประชาชนเรื่อง "วันลอยกระทง 2555" จาก 1,245 คนหน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า สถานที่หรือจังหวัดที่

อยากไปเที่ยววันลอยกระทงมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ จ.เชียงใหม่ สุโขทัย กรุงเทพฯ ชลบุรี และ จ.

พระนครศรีอยุธยา โดย 81.77% จะไปลอยใกล้บ้าน 9.48% ไปต่างจังหวัด ทั้งน้ี 55.82% จะทํากระทงลอยเอง เพ่ือ

ประหยัด ส่วนใหญ่ใช้ใบตองหรือวัสดุธรรมชาติ ขณะที่ 37.67% จะซ้ือกระทงเพราะสะดวก หาซ้ือง่าย ไม่มีเวลาทํา 

หาวัสดุยาก แต่ 82.09% เลือกซ้ือกระทงใบตองหรือวัสดุธรรมชาติ จะใส่ความทุกข์ ส่ิงไม่ดี ปัญหาสุขภาพการ

เจ็บป่วย ปัญหา เศรษฐกิจปากท้อง หนี้สิน ลงกระทง 

 นักการเมืองที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 47.84% 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 29.22% ส่วนดารานักแสดงอันดับ 1 อ้ัมพัชราภา ไชยเช้ือ 18.02% แพนเค้ก-เขมนิจ จามิ

กรณ์ และ ณเดชน์ คูกิมิยะ 6.12% ญาญ่า และโดม ปกรณ์ ลัม 4.46% 

 ขณะที่ "ประสานมิตรโพล" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สํารวจความ

คิดเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีแฟนหรือคนรัก กับเทศกาลลอยกระทง 1,134 คน พบว่าจะไปเที่ยวลอย

กระทง 55.34% ระหว่าง "แฟน" กับ "ก๊ิก" อยากไปลอยกระทงกับแฟนมากกว่าถึง 88.35% อีก 

11.65% อยากไปกับก๊ิก สําหรับวิธีป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการร่วมรัก

จากแฟนหรือคนรักในช่วงเทศกาลลอยกระทงคือไม่อยู่ด้วยกันตามลําพัง หรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่

มีคนอื่นอยู่ด้วย ใจแข็ง มีสติ พูดคุยกันด้วยเหตุผล นึกถึงอนาคต นึกถึงพ่อแม่และครอบครัว 

และไม่ด่ืมของมึนเมา ไม่คึกคะนอง 
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 เมื่อถามว่าหากแฟนหรือคนรักขอร่วมรักจะยอมหรือไม่น้ัน ไม่ยอม 70.87% เพราะยังอยู่ในวัยเรียน เป็น

เรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ 16.50% เพราะข้ึนอยู่กับสถานการณ์และบรรยากาศในขณะนั้น ต้องลองฟังเหตุผลที่

แฟนหรือคนรักพูดก่อน อาจจะมีถ้ามีส่ิงป้องกัน และยอม 12.63% เพราะตัดสินใจไว้แล้วว่าจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตอยู่

ด้วยกันอยู่แล้ว รักแฟนมาก กลัวแฟนโกรธ อีกทั้งเห็นว่าวัยรุ่นมีโอกาสเสียสาวเสียหนุ่ม 75.72% ไม่มีโอกาสแค่ 

6.80% โดยเช่ือคําพูดที่ว่า "วันลอยกระทง" เป็นวันเสียตวัของวัยรุ่น 48.54% และ 51.46% ไม่เช่ือ 

 


