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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  

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

 

เตือนสาวให้รักนวลช่วงคืน"ลอยกระทง" 
 

 หน่วยงานรัฐห่วงใยคนไทยละเลย สาระสําคัญในวันลอยกระทงปีน้ี จับมือรณรงค์โดย

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรฯ ผุดไอเดีย 1 กระทง 1 ครอบครัว หวังลดปริมาณขยะ 

เตือนเด็กสาวรักนวลสงวนตัว ส่วนสาธารณสุขห่วงเด็กจมน้ําตายเทศกาลลอยกระทงสูง จ้ีใช้ ก.ม.คุม

เข้มเล่นพลุ-ดอกไม้ไฟ ขณะท่ีโพลเผยคนไทยอยากลอยกระทงกับ “แฟนมากกว่าก๊ิก” ขณะท่ีนายกฯ 

“ปู” ครองใจประชาชน อยากไปลอยกระทงด้วยมากสุด 

 ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงในวันท่ี 28 พ.ย.น้ี ทําให้หลายหน่วยงานออกมาแสดงความ

ห่วงใยและร่วมรณรงค์ให้คนไทยร่วมสืบสานวัฒนธรรมท่ีดีของชาติ โดยเม่ือวันท่ี 26 พ.ย. นายสมชาย 

เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ทุกจังหวัดร่วมกันสืบทอด

ประเพณีวันลอยกระทงให้ถูกต้องตามวิถีวัฒนธรรมไทยด้วยการเชิญชวนประชาชนท้ังประเทศใช้โอกาส

วันลอยกระทงขอขมาต่อพระแม่คงคาและรณรงค์ลอยกระทง ร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อ

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณขยะที่อาจตกค้างในแม่น้ําลําคลอง รวมท้ังรณรงค์ให้ใช้วัสดุ

จากธรรมชาติทํากระทงด้วย นอกจากนี้ เนื่องจากทราบว่าหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

ข้ึนท้ังภายในอุทยานประวัติศาสตร์ วัด โบราณสถาน รวมถึงสถานท่ีต่างๆ จึงขอรณรงค์ไม่ให้มีการนํา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และของมึนเมาเข้าไปด่ืมภายในสถานท่ีดังกล่าว เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิด

เหตุการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง และทําให้เกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่ิงท่ีเป็นห่วงมากคือ การใช้โอกาสวันลอยกระทงไปกระทําเร่ืองท่ีเสียหายแก่

ตนเอง โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงขอให้ไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ ไปกับครอบครัว อย่าทดลองเสพของมึนเมา 

และขอให้รักนวลสงวนตัว อย่าให้เพศชายมาล่วงเกินได้ 

 ขณะท่ีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจําปี 2555 

ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงน้ําใส ไร้มลพิษ” ว่า สถิติปัญหาขยะกระทงในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เม่ือปี 2554 ท่ี

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจําวันที ่๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ผ่านมา มีจํานวนท้ังส้ิน 322,779 กระทง หากนําเอากระทงเหล่านั้นมาวางต่อกัน จะได้ระยะทางจาก

กรุงเทพฯถึงลพบุรีหรือเท่ากับความยาวของแม่น้ําเจ้าพระยาเลยทีเดียว ดังนั้น กรมส่งเสริมฯร่วมกับ

กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานวันลอยกระทง ระหว่างวันท่ี 26-28 พ.ย.นี้ด้วย 

 การปฏิบัติตามหลัก 3 R เพ่ือให้ประชาชนร่วมลดปริมาณกระทงและใช้กระทงจากวัสดุ

ธรรมชาติ ซึ่งย่อยสลายได้ง่ายและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยขอให้ประชาชนลอยกระทง 1 

ครอบครัวต่อ 1 กระทง บุญหนุนส่งให้สุขใจ หรือถ้ามาแบบคู่รักก็ลอยด้วยกัน 1 คู่ 1 กระทง รักยืนยง ไม่

หลงทางแต่ถ้ามากับเพื่อนๆ ก็ 1 แก๊ง 1 กระทง รักกันม่ันคงตลอดไป 

 ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลลอย

กระทงและปีใหม่ท่ีจะมาถึงน้ี ทาง สธ.มีความเป็นห่วงในการเล่นพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟของ

ประชาชน โดยข้อมูลของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าผู้บาดเจ็บรุนแรงมีแนวโน้มสูงข้ึน

เร่ือยๆ โดยในปี 2554 เพิ่มข้ึนเป็น 642 ราย ทาง สธ.จึงมีข้อแนะนําขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้มงวด

กับการใช้กฎหมาย คือพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิง

เทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 กําหนดให้พลุ ดอกไม้ไฟ จัดเป็นวัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า ในวันลอยกระทงของทุกปีจะมีคนจมน้ําเสียชีวิตจํานวน

มาก โดยจากข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมนํ้า ของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และสํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร์ สธ. พบว่า ในปี 2554 เฉพาะวันลอยกระทงวันเดียว มีคนจมน้ําเสียชีวิตสูงถึง 

21 คน ในจํานวนน้ีเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ประมาณคร่ึงหนึ่ง คือ 10 คน หรือสูงเป็น 3 เท่าของวัน

ปกติ ซึ่งเด็กท่ีจมน้ําในช่วงวันลอยกระทงมักมีความเกี่ยวข้องกับการท่ีเด็กอยู่ใกล้แหล่งนํ้าและพลัดตก

ลงไป นอกจากน้ียังมีเด็กอีกส่วนหนึ่งท่ีลงไปเก็บกระทงหรือเก็บเงินในกระทง ท้ังน้ีหากพบเหตุการณ์

ดังกล่าว สามารถติดต่อที่ศูนย์ฮอตไลน์ สธ. โทร.1422 

 ขณะท่ี นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิฯมีความห่วงใย

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเทศกาลลอยกระทง ท้ังอุบัติเหตุทางน้ําและทางถนน ซึ่งส่วนใหญ่พบมีส่วนสัมพันธ์กับ

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จึงร่วมมือกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรมคุม

ประพฤติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลด

อุบัติเหตุเมาไม่ขับทุกภาคส่วนจัดโครงการ “เมาไม่ขับ เมาไม่ลอย” โดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันทํา

ความดี ลด ละเลิกพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ เมาสุราแล้วไม่ควรไปลอยกระทง เพื่อลดความสูญเสีย พร้อม

กันน้ียังอยากเชิญชวนคนไทยเมื่อไปลอยกระทงน้อมใจถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท้ังน้ี มูลนิธิฯ ยังได้จัดทําธงตราสัญลักษณ์ 84 พรรษาสี

ชมพูขนาดเล็กและธงตราสัญลักษณ์ 80 พรรษาสีฟ้า พร้อมข้อความทรงพระเจริญ จํานวน 99,999 

อันแจกจ่ายให้ประชาชนด้วย 

 นอกจากน้ี ในวันเดียวกัน นายนพดล กรรณิกา ผอ.ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสํารวจ เร่ืองคําอธิษฐานเพ่ือประเทศชาติและตนเองกับ
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นักการเมืองที่ชาวบ้านอยากลอยกระทงด้วย พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 93.3 ของกลุ่มตัวอย่างขอ

อธิษฐานให้คนไทยรักกัน เลิกแตกแยก บ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ 55.9 อยากลอยกระทงกับ น.ส.ย่ิง

ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มากท่ีสุด ร้อยละ 30.1 ระบุนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ส่วนอดีต

นายกรัฐมนตรีท่ีประชาชนอยากลอยกระทงด้วยมากท่ีสุด พบว่า ร้อยละ 34.9 ระบุ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ 

ชินวัตร เม่ือถามถึงคําอธิษฐานท่ีตั้งใจจะขอต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเพื่อตนเอง ร้อยละ 74.9 ขอให้รํ่ารวย มี

ฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ส่วนบุคคลในกระแสข่าวสมัครผู้ว่าฯ กทม. ท่ีอยากลอยกระทงด้วยมากท่ีสุด 

คือ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ร้อยละ 32.7 

 ส่วน “ประสานมิตรโพล” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สํารวจความ

คิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นเฉพาะผู้ที่มีแฟนหรือคนรัก กับเทศกาลลอยกระทง จํานวน 1,134 คน 

พบว่าร้อยละ 55.34 จะไปร่วมงานลอยกระทงในปีนี้ โดยร้อยละ 88.35 ระบุว่า อยากไปกับแฟน

มากกว่าก๊ิก ขณะที่ร้อยละ 11.65 บอกว่าอยากไปกับก๊ิกมากกว่า เมื่อถามว่า วิธีการป้องกันดูแล

ตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยสังคม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ร้อยละ 44.03 ระบุว่าต้อง

ระมัดระวังตัวเองให้มากข้ึน รู้จักสังเกต/แต่งตัวให้เหมาะสม ไม่นําของมีค่าติดตัวมาด้วย ร้อยละ 

29.68 ไม่อยู่คนเดียวในท่ีที่เสี่ยงต่ออันตราย เช่น ที่มืด ที่เปลี่ยว/ไม่กลับบ้านดึก เมื่อถามว่า 

วิธีการป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการร่วมรักจากแฟน/คนรัก ในช่วง

เทศกาลลอยกระทง ร้อยละ 57.17 ไม่อยู่ด้วยกันตามลําพัง หรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่มีคนอื่นอยู่

ด้วย ร้อยละ 27.35 ใจแข็ง มีสติ พูดคุยกันด้วยเหตุผล/นึกถึงอนาคต นึกถึงพ่อแม่และครอบครัว 

และร้อยละ 15.48 ไม่ด่ืมของมึนเมา/ไม่คึกคะนอง อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าหากแฟนหรือคนรัก

ขอร่วมรักกับคุณในวันลอยกระทง คุณจะยอมหรือไม่ ร้อยละ 70.87 ระบุว่า ไม่ยอม ร้อยละ 

16.50 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 12.63 ยอม เมื่อถามว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง วัยรุ่นมีโอกาสที่

จะเสียสาว/เสียหนุ่มหรือไม่ ร้อยละ 75.72 เห็นว่ามีโอกาส ร้อยละ 17.48 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 

6.80 ไม่มีโอกาส 

 ท่ี บช.น. พล.ต.ต.มานิต วงศ์สมบูรณ์ รองผบช.น. กล่าวถึงมาตรการในการรักษาความ

ปลอดภัยเทศกาลลอยกระทงในวันท่ี 28 พ.ย. ว่า ตนส่ังการ ให้จับกุมผู้จําหน่ายดอกไม้เพลิง ท้ังราย

ใหญ่และรายย่อย โดย สน.สําราญราษฎร์ เป็นพ้ืนท่ีหลัก หากพบร้านจําหน่ายท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือ

แผงเล็กๆ ท่ีตั้งขายบริเวณทางข้ึนสะพานข้ามแม่น้ําต้องดําเนินการจับกุมท้ังหมด เพราะเล่นแล้วอาจทํา

ให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมท้ังให้ดูแลป้องกันอาชญากรรม เช่น มิจฉาชีพก่อเหตุล้วงกระเป๋า หรือลักทรัพย์ 

นอกจากน้ี พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. กําหนดนโยบาย การดูแลการความปลอดภัย และ

อํานวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนท่ีจะมาร่วมงานลอยกระทงตามจุดต่างๆด้วย  

  

 


