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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  

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

 

ลอยกระทง'ปู-อั้ม'หอม'พงศพัศ'นํา'สุขมุพันธุ์' 
 
 ผลโพลชี้คนอยากไปลอยกระทง'เชียงใหม่-สุโขทัย'ด้าน'นายกฯปู'นําโด่งนักการเมืองคนอยาก

ลอยกระทง ส่วน'พงศพัศ'นํา'คุณชาย'ว่าที่ผู้ว่าฯท่ีคนกรุงอยากไปลอยกระทงด้วย 

 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า 

เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจําปี 2555 ใน วันท่ี 28 พฤศจิกายนน้ี กระทรวงวัฒนธรรมขอให้ทุก

จังหวัดร่วมกันสืบทอดประเพณีวันลอยกระทงให้ถูกต้องตามวิถีวัฒนธรรมไทย ด้วยการเชิญชวน

ประชาชนท้ังประเทศใช้โอกาสวันลอยกระทงร่วมกันสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีต่อขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

โดยการขอขมาต่อพระแม่คงคา และการรณรงค์ลอยกระทงร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อเป็นการ

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณขยะท่ีอาจตกค้างในแม่น้ําลําคลอง และทําให้เกิดความรัก

ความสามัคคีภายในครอบครัว และอยากรณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติทํากระทง อาทิ ใบตอง หยวก

กล้วย ดอกไม้ เพราะกระทงท่ีทําจากวัสดุธรรมชาติสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทําปุ๋ยธรรมชาติได้ 

นายสมชายกล่าวว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังได้มีการเผยแพร่เนื้อหาสาระของวันลอย

กระทง ท่ีถูกต้องและเหมาะสมด้วยการสืบสานและสืบทอดประเพณีไทย นอกจากน้ี หลายหน่วยงานได้

จัดกิจกรรมวันลอยกระทงข้ึน ท้ังภายในอุทยานประวัติศาสตร์ วัด โบราณสถาน รวมถึงสถานท่ีต่างๆ 

จึงขอรณรงค์ไม่ให้มีการนําเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และของมึนเมา เข้าไปด่ืมภายในสถานท่ีดังกล่าว 

เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง และทํา

ให้เกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 "ส่ิงท่ีผมมีความเป็นห่วงมากคือ การใช้โอกาสวันลอยกระทงไปกระทําเร่ืองท่ีเสียหายแก่ตนเอง 

โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงขอให้ไปกับเพ่ือนเป็นกลุ่มใหญ่ ไปกับครอบครัว อย่าทดลองเสพของมึนเมา และ

ขอให้รักนวลสงวนตัว อย่าให้เพศชายมาล่วงเกินได้" นายสมชายกล่าว 

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า เทศกาล

ลอยกระทงเป็นช่วงท่ีเกิดอุบัติภัยสูงท้ังอันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย อุบัติภัยทางน้ํา 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับประจําวันที ่๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงอัคคีภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาล 

ดังน้ี อุบัติภัยจากพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ เข้มงวดกวดขันการพิจารณาออกใบอนุญาต และ

ตรวจสอบสถานท่ีจัดเก็บ ผลิตและจําหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

พิจารณากําหนดจัดแบ่งพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีไม่ให้มีการเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน ขอความร่วมมือห้ามปล่อยโคมลอยในเขตชุมชนและบริเวณรอบท่าอากาศยาน 

ส่วนอุบัติภัยทางน้ําได้มีการตรวจตราเส้นทางสัญจรทางน้ํา สถานท่ีจัดงานลอยกระทง ท่าเทียบเรือ

โดยสารและเรือโดยสารให้อยู่ในสภาพม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย รวมถึงสนธิกําลังจัดหน่วยเผชิญเหตุ

และกู้ภัยทางน้ํา 

 ศูนย์สํารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเร่ือง "วันลอยกระทง 2555" พบว่าสถานท่ีหรือจังหวัดท่ีประชาชน

อยากไปเท่ียวในวันลอยกระทงมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 

และพระนครศรีอยุธยา ตามลําดับ 

 สําหรับนักการเมืองท่ีประชาชนอยากจะไปลอยกระทงด้วยมากท่ีสุด พบว่า ร้อยละ 47.84 

น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รองลงมา ร้อยละ 29.22 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ส่วนดารา/นักแสดงท่ีคนไทยอยากจะไปลอยกระทงด้วยมากท่ีสุด ร้อยละ 18.02 อ้ัม-พัช

ราภา ไชยเชื้อ รองลงมา ร้อยละ 6.12 แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ และ ณเดชน์ คูกิมิยะ 

ด้านนายนพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัย 

"เอแบคโพลล์" เรื่อง คําอธิษฐานเพื่อประเทศชาติและตนเองกับนักการเมืองท่ีชาวบ้านอยากลอยกระทง

ด้วย พบว่าคําอธิษฐาน 5 ประการท่ีตั้งใจจะขอในวันลอยกระทงเพื่อประเทศชาติ พบว่าร้อยละ 93.3 

ขอให้คนไทยรักกัน เลิกแตกแยก บ้านเมืองสงบสุข รองลงมาคือ ร้อยละ 87.3 ขอให้เศรษฐกิจดีข้ึน ร้อย

ละ 85.2 ขอให้มีนักการเมืองท่ีดี หยุดโกงกิน 

 สําหรับนักการเมืองท่ีอยากจะลอยกระทงด้วยมากท่ีสุด พบว่า ร้อยละ 55.9 น.ส.ย่ิงลักษณ์ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รองลงมาคือ ร้อยละ 30.1 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 

9.8 นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีท่ีประชาชนอยากลอยกระทงด้วย

มากท่ีสุด พบว่า ร้อยละ 34.9 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 31.7 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ร้อยละ 11.4 

นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 5.8 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 

 ท่ีน่าสนใจคือ พบว่าประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครถึงบุคคลในกระแสข่าว

สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ีอยากลอยกระทงด้วยมากท่ีสุด พบว่าร้อยละ 32.7 พล.ต.อ.

พงศพัศ พงษ์เจริญ ร้อยละ 31.5 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ร้อยละ 22.4 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 

 ทางด้านคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) หรือ 

"ประสานมิตรโพล" สํารวจความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นเฉพาะผู้ที่มีแฟนหรือคนรักกับเทศกาล
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ลอยกระทง พบว่า วัยรุ่นร้อยละ 55.34% ไปเที่ยวลอยกระทง เพราะเป็นประเพณีที่ดีของไทย 

สําหรับวิธีการป้องกัน ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการร่วมรักจากแฟน/คนรัก 

ในช่วงเทศกาลลอยกระทง พบว่า ร้อยละ 57.17 ไม่อยู่ด้วยกันตามลําพังหรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่มี

คนอื่นอยู่ด้วย ร้อยละ 27.35 ใจแข็ง มีสติ พูดคุยกันด้วยเหตุผล /นึกถึงอนาคต นึกถึงพ่อแม่และ

ครอบครัว และร้อยละ 15.48 ไม่ด่ืมของมึนเมา/ไม่คึกคะนอง เมื่อถามว่า หากแฟนหรือคนรัก 

ขอร่วมรักกับคุณในวันลอยกระทง คุณจะยอมหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 70.87% ไม่ยอม เพราะยัง

อยู่ในวัยเรียน เป็นเร่ืองที่ไม่เหมาะสม แต่ร้อยละ 12.63 ยอม เพราะเป็นคนที่ตัดสินใจไว้แล้วว่า

จะแต่งงานหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว รักแฟนมาก กลัวแฟนโกรธ ฯลฯ 

 นอกจากน้ี ได้สอบถามว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทง วัยรุ่นมีโอกาสท่ีจะเสียสาว /เสียหนุ่ม

หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 75.72 มีโอกาสเพราะได้ออกไปเท่ียวด้วยกันตามลําพัง บรรยากาศพาไป ในยุค

สมัยนี้เรื่องแบบนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากในกลุ่มวัยรุ่น ฯลฯ 

 ผู้ส่ือข่าว จ.สุโขทัย รายงานว่า บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัด

สุโขทัย ประจําปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นท่ีบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เม่ือค่ําคืนวันท่ี 25 พฤศจิกายน

ท่ีผ่านมานั้นเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติจํานวนมาก พากันเดินทางเข้า

มาเท่ียวชมภายในงานกันอย่างไม่ขาดสาย 

 น.ส.สรัสวดี อาสา สรรพกิจ ผู้อํานวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

สุโขทัย เผยว่า งานลอยกระทงระหว่างวันท่ี 24-28 พฤศจิกายนน้ี คาดว่า จ.สุโขทัย จะมีรายได้

ประมาณ 222 ล้านบาท นักท่องเท่ียวมาไม่ตํ่ากว่า 50,000 คน และปีน้ีคึกคักกว่าปีท่ีแล้ว สามารถดึง

นักท่องเท่ียวจากประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์ และดูไบ ให้เข้ามาท่องเท่ียวได้เพ่ิมอีกด้วย 

ส่วนท่ี จ.ตาก มีรายงานว่า เม่ือคืนวันท่ี 25 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา บริเวณเชิงสะพานแขวนเฉลิมฉลอง

กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ริมน้ําปิง อ.เมือง จ.ตาก มีการแข่งขันวันแรกของการแข่งขันลอยกระทง "ไหล

ประทีป 1,000 ดวง" ระหว่างทีมเทศบาลตําบลบ้านตาก อ.บ้านตาก กับโรงเรียนผดุงปัญญาตาก อ.

เมือง จ.ตาก 

 ท่ี จ.ลําปาง นางอัมพวัน วรรณโก ผู้อํานวยการท่าอากาศยานลําปาง เปิดเผยว่า ในช่วง

เทศกาลลอยกระทง หรือท่ีทางจังหวัดลําปางใช้ชื่อจัดงานว่า "งานล่องสะเปา" นั่น ทางท่าอากาศยาน

ลําปางเกิดความเป็นห่วงโคมลอยและโคมไฟ ท่ีประชาชนจะปล่อย อาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า 1 ลูกบาศก์

เมตร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออากาศยาน ทางท่าอากาศยานลําปางจึงมีหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ 

และออกประกาศในชุมชนโดยรอบ ขอความร่วมมือไม่ปล่อยโคมลอยขนาดใหญ่ ท่ีจะเป็นอันตรายต่อ

เคร่ืองบิน หากพ้ืนท่ีใดจัดงานล่องสะเปา และมีการปล่อยโคมลอย และโคมไฟ เป็นจํานวนมากขอให้

แจ้งมายังท่าอากาศยานลําปาง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อจะได้แจ้งเตือนให้นักบินได้รับทราบ 

และเล่ียงที่จะบินไปยังจุดที่จะปล่อยโคมลอย และโคมไฟเป็นจํานวนมาก 
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 ท่ี จ.นครพนม นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม เปิดเผยว่า 

เทศบาลเมืองนครพนม จัดงานลอยกระทงธาราบูชาพุทธชยันตี 2 ฝั่งโขง ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 

บริเวณท่าเทียบเรือเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นการสืบสานประเพณี เชื่อมสัมพันธไมตรีท่ีดีระหว่าง

ไทย-สปป.ลาว มีการประกวดกระทงยักษ์ รําวงย้อนยุค ประกวดนางนพมาศ ถนนคนเดิน พิธีบวงสรวง

พระแม่คงคาและแม่น้ําโขง ตลอดจนบวงสรวงพญานาค 

 ท่ี สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี นายวิชัย สัมพันธรัตน์ นายอําเภอศรีราชา พ.ต.ท.ธราเทพ ตูพานิช 

รอง ผกก.สส.สภ.แหลมฉบัง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายกริชสฎายุทธ รักกุศาล อายุ 20 ปี เจ้าของ

ร้านใบเตยมินิมาร์ท เลขท่ี 218/1 หมู่ 11 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยของกลางพลุและ

ดอกไม้เพลิงรวมท้ังหมดประมาณ 700 ช้ิน มูลค่ากว่า 20,000 บาท ข้อหาความผิดเกี่ยวกับการจัด

จําหน่ายดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ซื้อพลุและ

ดอกไม้เพลิงมาจากพ่อค้าแม่ค้าที่นํารถยนต์มาเร่ขาย จึงได้ซ้ือมาขายให้กับเด็กและเยาวชนท่ีจะนําไป

เล่นในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยไม่รู้ว่ามีความผิด ตํารวจจึงได้ควบคุมตัวไว้ดําเนินคดีต่อไป 

 

 


