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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  

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

 

แผน'ตร.น้ํา-ปคม.'ลอยกระทงป้องกัน'เหตุร้าย-เสียสาว' 
 

 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัวบุญหนุนส่งให้สุขใจ, 1 คู่ 1 กระทง รักยืนยงไม่หลงทาง, 1 แก๊ง 1 

กระทงรักกันม่ันคงตลอดไป" มอตโต้โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทง น้ําใส ไร้มลพิษ" ส่วน 

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้เจ้าหน้าท่ีเข้มงวดกับการจําหน่ายและเล่น

ประทัด ตลอดจน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์เร่ืองการเฝ้า

ระวังเด็กจมน้ํา รวมถึงหัวใจสําคัญคือ การรณรงค์ให้เด็กสาวรักนวลสงวนตัว  

 ซึ่งผลสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นเฉพาะผู้ที่มีแฟนหรือคนรักกับเทศกาลลอย

กระทงของประสานมิตรโพล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ระบุว่า หากแฟน

หรือคนรักขอร่วมรักกับคุณในวันลอยกระทง พบว่าร้อยละ 70.87 ไม่ยอม ร้อยละ 16.50 ไม่

แน่ใจ และร้อยละ 12.63 ยอม ขณะที่ร้อยละ 75.72 เห็นว่าวัยรุ่นมีโอกาสเสียตัวในวันลอย

กระทง ส่วนร้อยละ 17.48 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.80 เห็นว่าไม่มีโอกาส 

 วันเพ็ญ เดือน 12 ปี 2555 จึงเป็นอีกเทศกาลท่ีหลายหน่วยงานรณรงค์เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ขณะท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตร.) เน้นยํ้าเร่ืองการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การ

จําหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิง 

 หลายหน่วยงานในสังกัด ตร. วางมาตรการป้องกันอันตรายวันลอยกระทง อาทิ กองบังคับ

ตํารวจน้ํา (บก.รน.) รับผิดชอบพ้ืนที่ตามแม่น้ํา ลําคลอง จุดท่ีประชาชนมาลอยกระทง ท้ังท่าเรือ แพ 

โป๊ะ ริมแม่นํ้า ลําคลอง มีเรือสัญจรจํานวนมาก อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือมิจฉาชีพถือโอกาสประทุษร้าย

ต่อทรัพย์สิน รวมถึงการจุดพลุจนเกิดอันตราย 

 ก.รน.จึงดําเนินการขอความร่วมมือจากเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือไม่ให้บรรทุกของหรือ

ผู้โดยสารหนักเกินพิกัด ไม่เสพสิ่งเสพติด สุรา หรือของมึนเมา ไม่ใช้เรือผิดประเภท ในเวลากลางคืนเรือ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับประจําวันที ่๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๑ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ต้องเปิดไฟ เรือต้องมีเส้ือชูชีพเท่ากับจํานวนผู้โดยสารและมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เรือต้องลดความเร็วเม่ือ

เข้าใกล้จุดลอยกระทง 

 ไม่แล่นเรือตัดหน้าเรือลําอ่ืนในระยะใกล้ ไม่ควรนําเรือท่ีมีขนาดเล็กมาแล่น ห้ามผู้โดยสารยืน

หรือน่ังบริเวณหัวเรือ ท้ายเรือ กราบเรือ และหลังคาเรือ ผู้ควบคุมเรือต้องมีประกาศนียบัตรนายท้าย

เรือของกรมเจ้าท่า 

 ด้านประชาชน บก.รน.แนะนําให้ลอยกระทงในสถานท่ีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล อย่าเบียดเสียด

แย่งลงเรือ แพ โป๊ะ เพราะอาจทําให้พลิกควํ่า การโดยสารเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือ กําชับ

เด็กให้ระมัดระวังคนหลอกลวง และไม่ควรใส่ของมีค่า ไม่เท่ียวตามลําพัง ไม่ควรนําเด็กเล็กหรือเด็กท่ี

ว่ายน้ําไม่เป็นลงเรือ ไม่ควรด่ืมสุราหรือเสพของมึนเมาจนครองสติไม่ได้เม่ือจะลงเรือหรือท่าเรือ แพ 

โป๊ะ 

 ไม่ควรใส่เส้ือผ้าแน่น (ฟิต) หรือหนา ควรใส่แบบสบายตัวถอดง่าย เพื่อป้องกันกรณีเกิด

อุบัติเหตุทางน้ําสามารถช่วยเหลือตัวเองไม่ให้จมน้ํา ห้ามจุดดอกไม้เพลิงเข้าไปในเรือ ท่าเรือ แพ โป๊ะ 

หรือกลุ่มคน 

 ในส่วนกลาง ตั้งศูนย์อํานวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ํา (ศรภ.บก.รน.) ท่ี บก.รน. ต.บาง

ด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มี พล.ต.ต.บุญสืบ ไพรเถื่อน ผบก.รน. เป็น ผอ.ศรภ.บก.รน. เพื่อให้การ

รักษาความปลอดภัยทางน้ําเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ให้ กก.4 บก.รน. ตั้งศูนย์

อํานวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ํา ส่วนหน้า (ศรภ.บก.รน.ส่วนหน้า) ท่ีสถานีตํารวจน้ํา 2 (บางรัก) 

กก.4 บก.รน. โดยใช้กําลังพล กก.1-3 บก.รน. และกลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ มี ผกก.4 บก.รน. เป็น 

ผอ.ศรภ.บก.รน.ทําหน้าท่ีผู้ควบคุม กํากับ ดูแลและส่ังการ 

 ส่วนภูมิภาคตั้งศูนย์อํานวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ํา ส่วนภูมิภาค (ศรภ.กก.บก.รน.ส่วน

ภูมิภาค) ข้ึนที่ กก.5-11 บก.รน. ให้ ผกก.เป็น ผอ.ศรภ.กก.บก.รน. รับผิดชอบช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ

ในการรักษาความปลอดภัยทางน้ํา 

 โดยมาตรการป้องกันอาชญากรรม ให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดี ก่อ

ความไม่สงบในพ้ืนท่ี เช่น ลอบวางเพลิง ลอบวางระเบิด ลักทรัพย์ ประทุษร้ายร่างกาย หรือการกระทํา

อ่ืนใดท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย จัดกําลังสายตรวจท้ังในและนอกเคร่ืองแบบตรวจตราป้องกันเหตุร้าย 

มิให้เกิดแก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว 

 มาตรการด้านการปราบปราม กวดขันจับกุมผู้ผลิต จําหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด โดย

ไม่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน โดยเคร่งครัด รวมท้ังระดมกวาดล้างอาชญากรรม 

ขณะเดียวกัน กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) กําหนด

แผนป้องกันอาชญากรรมและอํานวยความสะดวกการจราจรวันลอยกระทง โดยเน้นป้องกันการล่อลวง

เด็กและสตรีไปเพื่อการค้ามนษุย์ 
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 โดยพบสถานการณ์ว่าในวันลอยกระทงหนุ่มสาวมักนัดเลี้ยงสังสรรค์ตามสถานบันเทิง ร้านเกม 

ร้านอินเตอร์เน็ต สวนสาธารณะ และสถานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7, 8, 9 แหล่งท่องเท่ียวสําคัญท่ีมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไปพักผ่อน 

มักมีกลุ่มบุคคลฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การนําเด็กพิการ หรือคนแก่มา

ขอทาน ปล่อยปละละเลยให้เด็กเข้าสถานบริการและนําไปสู่การละเมิดสิทธิเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ 

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนอาจนําไปสู่การค้ามนุษย์ 

 พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบก.ปคม. จึงส่ังการให้ กก.1-6 บก.ปคม. จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสถาน

บริการ สถานบันเทิง หอพัก คอนโดมิเนียม บ้านเช่า และแหล่งมั่วสุมต่างๆ ท่ีเป็นสถานท่ีเส่ียงต่อการ

เกิดอาชญากรรม หากพบการกระทําความผิดให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด และให้ประสาน

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมท้ังสถานีตํารวจในพ้ืนท่ีอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

แหล่งม่ัวสุม โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

ท่ี บก.ปคม.ด้วยเพื่อให้ลอยกระทงปีนี้ไม่หลงทาง!! 


