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สวนดุุสิตโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่่อยากลอย “โควิดุ” 
ไปกับกระทงในปีน้� แต่ยังไม่่ม้่ความ่มั่�นใจกับม่าตรการป้องกันโรค
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง บางส่วนเลือกลอยกระทงออนไลน์แทน

สวนดุุสิตโพล เผยประชาชนยังให้ความ่สำาคัญ่ประเพณ้ี
ลอยกระทง แต่ยังกังวลโควิดุคลัสเตอร์ใหม่่ 

เลือกลอยกระทงออนไลน์ 33.50% เพิ�ม่ข้ึ้�นจากปีก่อน 
ไม่่มั่�นใจม่าตรการป้องกัน 40.86% ยังไม่่สนใจร่วม่เทศกาล 
43.94%  

ตาม่ท้�รัฐบาลไดุ้ม้่ประกาศให้จัดุงานประเพณ้ีลอยกระทง 
ปี 2564 พร้อม่กำาชับม่าตรการความ่ปลอดุภััยและม่าตรการทาง
สาธารณีสุขึ้อย่างเคร่งครัดุ ซ้ึ่�งถืือเป็นการจัดุงานลอยกระทงครั�ง
แรกในช่วงท้�ยังม้่สถืานการณ์ีโควิดุ-19 

นางสาวพรพรรณี บัวทอง นักวิจัยสวนดุุสิตโพล 
ม่หาวิทยาลัยสวนดุุสิต ระบุถ้ืงผลการสำารวจความ่คิดุเห็นขึ้อง
ประชาชนต่อกรณ้ี “คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิดุ-19” 
กลุ่ม่ตัวอย่างจำานวน 1,139 คน สำารวจระหว่างวันท้� 6-12 
พฤศจิกายน 2564 พบว่า กรณ้ีท้�นายกฯ อนุมั่ติให้จัดุงานลอย
กระทงในปีน้�ไดุ้ประชาชนก็ยังร้้ส้กกังวลเรื�องโควิดุ-19 กลัวเกิดุ
คลัสเตอร์ใหม่่ ร้อยละ 60.04 ยังไม่่สนใจไปร่วม่เทศกาลลอย
กระทง ร้อยละ 43.94 ไม่่แน่ใจ ร้อยละ 30.68

ถ้ืาไดุ้ไปลอยกระทงจะลอยกระทงออนไลน์ ร้อยละ 33.50 
รองลงม่าคือ ใช้กระทงวัสดุุธรรม่ชาติ ร้อยละ 26.99 โดุยยังไม่่
ค่อยมั่�นใจต่อม่าตรการป้องกันโควิดุ-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีน้� 
ร้อยละ 40.86 อยากให้หน่วยงานท้�เก้�ยวข้ึ้องม้่ม่าตรการป้องกัน
โควิดุ-19 อย่างเข้ึ้ม่งวดุ ร้อยละ 86.82 สิ�งท้�แตกต่างขึ้องการลอย
กระทงในปีน้�กับปีท้�ผ่านๆม่า คือ งดุเว้นการไปสถืานท้�แออัดุ  
ร้อยละ 68.04 

ดัุงนั�นการท้�รัฐบาลไทยประกาศให้จัดุงานลอยกระทงกเ็พื�อ
กระตุ้นท่องเท้�ยว และดัุนเม็่ดุเงินในช่วงสุดุท้ายขึ้องปี โดุยกำาชับ

ให้ม้่ม่าตรฐานสาธารณีสุขึ้ท้�เข้ึ้ม่งวดุในการจัดุงาน แต่ประชาชน
ก็ยังร้้ส้กไม่่ค่อยมั่�นใจและกังวลโควิดุ-19

  ทว่าผลโพลนั�นเป็นการสะท้อนความ่ร้้ส้กขึ้องประชาชน
ในช่วงเวลาหน้�งเท่านั�น เพราะเมื่�อพิจารณีาจากการออกม่าใช้
ช้วิตขึ้องประชาชนตาม่สถืานท้�ต่าง ๆ ก็พบว่าม้่ม่ากข้ึ้�น จ้งต้อง
รอดุ้กันว่าในช่วงเทศกาล ลอยกระทงไปจนถ้ืงปีใหม่่จะคักคักหรือ
ไม่่เพ้ยงใดุ

  นายอัครพล ไวเช้ยงค้า อาจารย์ประจำาหลักส้ตร
คหกรรม่ศาสตร์ โรงเร้ยนการเรือน ม่หาวิทยาลัยสวนดุุสิต  
กล่าวว่า “คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิดุ-19” จากผล
สำารวจยังพบว่าประชาชนก็ยังร้้ส้กกังวลเรื�องโควิดุ-19 กลัวเกิดุ
คลัสเตอร์ใหม่่ เนื�องดุ้วยจากสถืานการณ์ีท้�ผ่านม่าประชาชนยัง
ประสบปัญ่หากับการระบาดุขึ้องโควิดุ-19 กังวลการไปร่วม่
กิจกรรม่ในสถืานท้�ต่างๆ

  กิจกรรม่การลอยกระทงร้ปแบบออนไลนนั์�นไดุ้รับความ่
นิยม่เพิ�ม่ข้ึ้�นจากปีก่อนๆ โดุยม้่ความ่คาดุหวังอยากให้โรคระบาดุ
ในครั�งน้�ลอยไปกับกระทง ซ้ึ่�งผลสำารวจน้�แสดุงให้เห็นว่า ประชาย
นยังให้ความ่สำาคัญ่และสนใจในประเพณ้ีลอยกระทง ซ้ึ่�งเป็นงาน
เทศกาลประเพณ้ีดัุ�งเดิุม่ขึ้องไทยท้�ม้่เอกลักษณ์ีทางวัฒนธรรม่                     
ท้�สวยงาม่

  ประเพณ้ีลอยกระทงนั�นม้่ม่าแต่โบราณี โดุยม้่คติความ่
เชื�อหลายอยา่ง เช่น เชื�อว่าเป็นการบ้ชาและขึ้อขึ้ม่าแม่่พระคงคา
เป็นการสะเดุาะเคราะห์ เป็นการบ้ชาพระเจ้าในศาสนาพราหม่ณ์ี
หรือเป็นการบ้ชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััยสวนดุสิตโพล
นายอัครพล ไวเชีียงค้า

อาจัารย์ประจัำาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

คนไทยกับเทศกาล
ลอยกระทงในยุคโควิด-19

วันอาทิตย์ท้� 14 พฤศจิกายน 2564
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	 ลอยกระทง	เป็็นป็ระเพณีีสำำ�คััญอย�่งหน่�งของช�วไทยที�ยด่ถืือป็ฏิิบััติิสืำบัทอดต่ิอกันม�นับัตัิ�งแต่ิอดีติ	โดยนิยมจััดเป็็นง�นรื�นเริง 
ใหญ่โติทั�วภููมิภู�คัต่ิ�ง	ๆ	ในวันข่�น	15	คัำ��	เดือน	12	ของทุกปี็	ทั�งนี�	เพื�อเป็็นก�รลอยเคัร�ะห์ไป็ติ�มสำ�ยนำ��	บูัช�หรือขอขม�พระแม่คังคั� 
ผ่่�นกระทงที�ทำ�ข่�นจั�กวัสำดุอุป็กรณีต่์ิ�ง	ๆ 	ที�มีรูป็ร่�งคัล�้ยดอกบััวบั�น	และปั็กธููป็เทียน	หรือบั�งคันอ�จัติดัเล็บั	เส้ำนผ่ม	หรือใส่ำเหรียญลงไป็ด้วย 
ต่ิอม�ภู�ยหลงัป็ระเพณีีลอยกระทงเริ�มได้รับัคัว�มนยิมม�ข่�นเรื�อย	ๆ 	จันกล�ยม�เป็็นง�นเทศก�ลรื�นเริงที�ทุกคันรอคัอยที�จัะเข้�ร่วมในทุกปี็ 
โดยมีก�รจััดกิจักรรมต่ิ�ง	 ๆ	 ทั�งก�รจััดป็ระกวดน�งนพม�ศ	 ก�รออกร้�นข�ยของรวมถ่ืงก�รละเล่นต่ิ�ง	 ๆ	 ม�กม�ย	 และเนื�องในโอก�สำ 
ที�เทศก�ลลอยกระทง	ปี็	2564	ที�กำ�ลังจัะใกล้เข้�ม�ถ่ืงในวันที�	19	พฤศจิัก�ยนนี�	เพื�อเป็็นก�รกระตุ้ินเศรษฐกิจัก�รท่องเที�ยวของป็ระเทศ
และมอบัคัว�มสุำขให้แก่ป็ระช�ชนในสำถื�นก�รณ์ีโคัวิด-19	 ของป็ระเทศที�กำ�ลังเริ�มคัลี�คัล�ยลงรัฐบั�ลจ่ังได้มีก�รป็ระก�ศให้มีก�รจััดง�น 
ป็ระเพณีีลอยกระทงได้ติ�มเดิม	 พร้อมทั�งกำ�ชับัในเรื�องของม�ติรก�รคัว�มป็ลอดภัูยและม�ติรก�รท�งสำ�ธู�รณีสุำขอย่�งเคัร่งคัรัด	 
จ่ังนับัเป็็นก�รจััดง�นลอยกระทงคัรั�งแรกของไทยในช่วงสำถื�นก�รณ์ีโคัวิด	-19	ที�หล�ยฝ่่�ยรู้ส่ำกวิติกกังวลถ่ืงคัว�มเสีำ�ยงและม�ติรก�รป้็องกัน 
ว่�มีป็ระสำทิธิูภู�พม�กนอ้ยเพียงใด	ดังนั�น	เพื�อรับัฟัังเสีำยงสำะท้อนของของป็ระช�ชนติอ่เทศก�ลลอยกระทงในยคุัโคัวดิ-19	ดังกล่�ว	“สำวนดสิุำติโพล” 
มห�วิทย�ลัยสำวนดุสิำติ	จ่ังได้ทำ�ก�รสำำ�รวจัคัว�มคิัดเห็นของป็ระช�ชนทั�วป็ระเทศ	จัำ�นวนทั�งสิำ�น	1,139	คัน	ผ่่�นระบับัออนไลน์	ในระหว่�ง 
วันที�	 6-12	 พฤศจัิก�ยน	 2564	 โดยในบัทคัว�มนี�	 Insight	 poll	 จัะขอเจั�ะล่กเฉพ�ะคัว�มคัิดเห็นของป็ระช�ชนกลุ่มที�ไม่สำนใจั 
จัะเข้�ร่วมเทศก�ลลอยกระทงคัรั�งนี�	โดยคิัดเป็็นร้อยละ	43.94	ของผู้่ติอบัแบับัสำอบัถื�มทั�งหมด	เพื�อวิเคัร�ะห์มุมมองที�อ�จัเป็็นป็ระโยชน์ 
ต่ิอรัฐบั�ลและหน่วยง�นที�เกี�ยวข้องในก�รนำ�ข้อมูลไป็ใช้ในก�รกำ�หนดนโยบั�ยหรือป็รับัแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเทศก�ลลอยกระทง 
ในยุคัโคัวิด-19	ที�กำ�ลังจัะจััดข่�นทั�วป็ระเทศในอีกไม่กี�วันข้�งหน้�นี�ต่ิอไป็
	 จั�กก�รพิจั�รณี�คุัณีลักษณีะของป็ระช�ชนที�ไม่สำนใจัจัะเข้�ร่วมเทศก�ลลอยกระทงในยุคัโคัวิด-19	พบัว่�	อันดับั	1	เป็็นผู้่ที�มี 
อ�ย	ุ50	ปี็ข่�นไป็	คิัดเป็็นรอ้ยละ	61.89	รองลงม�เป็็นผู้่ที�มีอ�ยตุิำ��กว�่	20	ปี็	ร้อยละ	51.06	และผู้่ที�มีอ�ย	ุ40-49	ป็	ีร้อยละ	40.38	ติ�มลำ�ดับั 
ดังนั�น	จ่ังเห็นได้ว่�	แม้กลุ่มผู้่ที�มีอ�ยุ	50	ปี็ข่�นไป็	เป็็นกลุ่มที�ได้รับัก�รฉีดวัคัซีีนโคัวิด	–	19		เกินร้อยละ	501	ไป็แล้วก็ติ�ม	แต่ิป็ระช�ชน 
กลุ่มนี�อ�จัจัะยังคังมองว่�ตินเองเข้�ข่�ยอยู่ในกลุ่มเสีำ�ยง	จ่ังทำ�ให้ไม่สำนใจัเข้�ร่วมกิจักรรมในคัรั�งนี�เท่�ที�คัวร	ในขณีะที�กลุ่มผู้่ที�มีอ�ยุติำ��กว่� 
20	ปี็นั�น	แต่ิเดิมจัะให้คัว�มสำนใจัเข้�ร่วมกิจักรรมลอยกระทงม�กที�สุำด	แต่ิเมื�อมีสำถื�นก�รณ์ีโคัวิด	-19	ป็ระช�ชนกลุ่มนี�กลับัไม่ให้คัว�มสำนใจั 
ในก�รเข้�ร่วมกิจักรรมเช่นเดิม	 ทั�งนี�	 อ�จัสืำบัเนื�องม�จั�กป็ระช�ชนกลุ่มนี�เป็็นกลุ่มที�ได้รับัวัคัซีีนค่ัอนข้�งน้อยเมื�อเทียบักับัช่วงวัยอื�น 
ซ่ี�งอ�จัส่ำงผ่ลต่ิอคัว�มเชื�อมั�นในก�รเข้�ร่วมกิจักรรมลดลง2	 และหันไป็ให้คัว�มสำำ�คััญในก�รเข้�ร่วมกิจักรรมในรูป็แบับัอื�น	 ๆ	 แทน 
เช่น	ก�รลอยกระทงออนไลน์	เป็็นต้ิน	ในส่ำวนของคัว�มคิัดเห็นต่ิอกรณีีที�	พล.อ.ป็ระยุทธ์ู	จัันทร์โอช�	อนุมัติิให้หน่วยง�นจััดง�นป็ระเพณีี
ลอยกระทงปี็นี�	พบัว่�	ป็ระช�ชนกลุ่มนี�	มีคัว�มกังวลเรื�องโคัวิด-19	กลัวก�รเกิดคัลัสำเติอร์ใหม่ม�กเป็็นอันดับั	1	โดยคิัดเป็็นร้อยละ	68.61	
รองลงม�คัอื	เห็นว่�ยงัไม่คัวรมกี�รจััด	รอ้ยละ	48.49	และเป็็นก�รกระตุ้ินเศรษฐกจิัและก�รทอ่งเที�ยว	ร้อยละ	36.42	ติ�มลำ�ดับั	จั�กขอ้มูล 
ดังกล่�วจัะเห็นได้ว่�	 ป็ระช�ชนยังคังมีคัว�มกังวลติ่อก�รเกิดคัลัสำเติอร์จั�กเทศก�ลลอยกระทงในคัรั�งนี�	 เนื�องจั�กเป็็นกิจักรรมที�มี 
ก�รรวมกลุ่มของคันหมู่ม�ก	ทำ�ให้มีคัว�มเสีำ�ยงต่ิอก�รติิดเชื�อโคัวิด-19	ได้ม�กข่�นกว่�ป็กติิ3	โดยมองว่�ยงัไม่คัวรจััดกิจักรรมลอยกระทงในปี็นี� 
เพร�ะแม้ว่�จัะหวังผ่ลให้เกิดก�รกระตุ้ินเศรษฐกิจัและก�รท่องเที�ยวในป็ระเทศได้จัริง	 แต่ิห�กเกิดก�รแพร่ระบั�ดคัลัสำเติอร์ใหม่ข่�นม�	 
ก�รจััดง�นดังกล่�วจัะไม่คุ้ัมค่ั�และอ�จัทำ�ให้เศรษฐกิจัติกติำ��ลงไป็ม�กกว่�เดิม	
	 สำำ�หรับัคัว�มคัดิเห็นต่ิอม�ติรก�รป็อ้งกันโคัวิด-19	ของเทศก�ลลอยกระทงในป็นีี�	ป็ระช�ชนมมุีมมองว่�	ไม่มั�นใจั	คัดิเป็็นร้อยละ 
49.19	 รองลงม�คัือ	 ไม่ค่ัอยมั�นใจั	 ร้อยละ	 43.72	 และค่ัอนข้�งมั�นใจั	 ร้อยละ	 6.28	 ติ�มลำ�ดับั	 ทั�งนี�จัะเห็นได้ว่�คัว�มรู้ส่ำกไม่มั�นใจั 

คนไทยคนไทยกับเทศกาล

''ลอยกระทง''''ลอยกระทง''

                                                    "ความคดิเหน็ของประชาชนกลุม่ที�ไม่สนใจ"ความคดิเห็นของประชาชนกลุ่มที�ไม่สนใจ
จะเข้ารว่มเทศกาลลอยกระทงในยคุโควดิ-19 (รอ้ยละ 43.94)"จะเข้ารว่มเทศกาลลอยกระทงในยคุโควดิ-19 (รอ้ยละ 43.94)"    

ความมั�นใจตอ่มาตรการป�องกนัโควดิ-19ความมั�นใจตอ่มาตรการป�องกนัโควดิ-19    

อันดับที� 1อันดับที� 1 ไมมั่�นใจ ไมมั่�นใจ ร้อยละ 49.19รอ้ยละ 49.19
อันดับที� 2อันดับที� 2 ไม่คอ่ยมั�นใจ ไม่คอ่ยมั�นใจ ร้อยละ 43.72รอ้ยละ 43.72

ค่อนข้างมั�นใจ ค่อนข้างมั�นใจ ร้อยละ 6.28ร้อยละ 6.28อันดับที� 3อันดับที� 3

ในเทศกาลลอยกระทงป�นี�ในเทศกาลลอยกระทงป�นี�    

คุณลักษณะด้านอายุคุณลักษณะด้านอายุ  
อายุ 50 ป�ขึ�นไป อายุ 50 ป�ขึ�นไป รอ้ยละ 61.89ร้อยละ 61.89

มีอายุตํ�ากวา่ 20 ป� มีอายุตํ�ากวา่ 20 ป� รอ้ยละ 51.06ร้อยละ 51.06

มีอายุ 40-49 ป� มีอายุ 40-49 ป� ร้อยละ 40.38ร้อยละ 40.38

อันดับที� 1อันดับที� 1

อันดับที� 2อันดับที� 2

อันดับที� 3อันดับที� 3

ความคดิเห็นต่อกรณีที� พล.อ.ประยทุธ ์จันทร์โอชาความคดิเห็นต่อกรณีที� พล.อ.ประยทุธ ์จันทร์โอชา
อนมัุติใหห้นว่ยงานจัดงานประเพณลีอยกระทงป�นี�อนมัุตใิหห้นว่ยงานจัดงานประเพณลีอยกระทงป�นี�
อันดับที� 1อันดับที� 1 กงัวลเรื�องโควิด-19 กลัวเกดิคลัสเตอรใ์หม่กงัวลเรื�องโควิด-19 กลัวเกดิคลัสเตอรใ์หม ่ 

  รอ้ยละ 68.61รอ้ยละ 68.61
อันดับที� 2อันดับที� 2 ยังไม่ควรจดั ยังไม่ควรจดั รอ้ยละ 48.49รอ้ยละ 48.49

เป�นการกระตุน้เศรษฐกจิและการทอ่งเที�ยวเป�นการกระตุ้นเศรษฐกจิและการทอ่งเที�ยว  อันดับที� 3อันดับที� 3
ร้อยละร้อยละ    36.4236.42

อันดับที� 3อันดับที� 3

สิ�งที�อยากบอกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องสิ�งที�อยากบอกหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
ในการจัดงานลอยกระทงป�นี�ในการจัดงานลอยกระทงป�นี�  
อันดับที� 1อันดับที� 1 มมีาตรการป�องกนัโควดิ-19 อยา่งเขม้งวดมมีาตรการป�องกันโควดิ-19 อยา่งเขม้งวด

สวมหนา้กากตลอดเวลา มีจดุคดักรองสวมหน้ากากตลอดเวลา มีจดุคดักรอง  
เวน้ระยะหา่งเวน้ระยะหา่ง    รอ้ยละรอ้ยละ    42.8642.86

อันดับที� 2อันดับที� 2 อํานวยความสะดวกเรื�องการเดนิทางอํานวยความสะดวกเรื�องการเดนิทาง            
  ทั�งทางนํ�าเเละทางบกทั�งทางนํ�าเเละทางบก    รอ้ยละ 41.85รอ้ยละ 41.85
เน้นอนรุกัษว์ฒันธรรมประเพณทีี�ดีงามเนน้อนรุกัษว์ฒันธรรมประเพณทีี�ดีงาม  

  รอ้ยละรอ้ยละ    22.9422.94



 
ต่ิอม�ติรก�รป็้องกันโคัวิด-19	 ดังกล่�วนี�	 อ�จัเป็็นสำ�เหติุหลักที�ทำ�ให้ป็ระช�ชนกลุ่มนี�ไม่คิัดจัะเข้�ร่วมกิจักรรมในเทศก�ลลอยกระทง
เนื�องจั�กต้ิองก�รหลีกเลี�ยงคัว�มเสีำ�ยงที�จัะเกิดข่�นจั�กก�รไป็รวมกลุ่มจััดกิจักรรม	 ติลอดจันป็ระช�ชนบั�งกลุ่มก็ยังไม่ได้รับัวัคัซีีนทั�วถ่ืง 
ติ�มที�ได้กล่�วม�แล้วในข้�งต้ิน	 แม้ว่�กระทรวงสำ�ธู�รณีสำุขจัะกำ�หนดแนวท�งของม�ติรก�รก�รป็้องกันที�เข้มงวดเพื�อสำร้�งคัว�ม
มั�นใจัแก่ผู้่เข้�ร่วมง�นไป็แล้วก็ติ�ม	 อ�ทิเช่น	 	 มีก�รกำ�หนดจัุดเข้�-ออก	 ลงทะเบัียน	 คััดกรองอุณีหภููมิ	 สำถื�นที�จััดง�นติ้องมี 
ก�รระบั�ยอ�ก�ศดี	ไม่แออัด	มีก�รทำ�คัว�มสำะอ�ดห้องนำ��ทุก	1	ชั�วโมง	มีจุัดล้�งมือที�เพียงพอ	เว้นระยะห่�งของบูัธู	 ร้�นค้ั�	โต๊ิะ	ที�นั�ง 
อย่�งน้อย	 1	 เมติร	 และห�กมีก�รแสำดงมหรสำพ	 หรือป็ระกวดน�งนพม�ศจัะติ้องเว้นระยะห่�งผู้่เข้�ชมจั�กเวทีอย่�งน้อย	 5	 เมติร	 
งดจัับัมือ	ติะโกน	รวมกลุ่มหน้�เวที	งดก�รจัำ�หน่�ยเคัรื�องดื�มแอลกอฮอล์	รวมไป็ถ่ืงผู้่จััดง�น	 ผู้่ค้ั�ข�ยอ�ห�ร	นักแสำดง	คัวรได้รับัวัคัซีีน
คัรบัติ�มเกณีฑ์์	หรือมีผ่ลติรวจั	ATK	ไม่พบัเชื�อก่อนวันจััดง�นอย่�งน้อย	72	ชั�วโมง	ติลอดจันผู้่เข้�ร่วมง�นต้ิองสำวมหน้�ก�กติลอดเวล�4

ด้วยเหติุผ่ลดังกล่�วนี�	 จ่ังส่ำงผ่ลให้ก�รลอยกระทงแบับั	 New	 normal	 ผ่่�นระบับัออนไลน์	 ได้กล�ยม�เป็็นอีกท�งเลือกหน่�ง 
ที�ป็ระช�ชนให้คัว�มสำนใจัม�กยิ�งข่�น	 เพร�ะนอกจั�กจัะลดคัว�มเสีำ�ยงก�รติิดเชื�อโคัวิด-19	 แล้ว	 ยังช่วยลดป็ริม�ณีขยะในแม่นำ��และ 
ช่วยรักษ�สิำ�งแวดล้อมได้อีกด้วย5,6

	 ท้�ยสุำด	สิำ�งที�ป็ระช�ชนกลุ่มนี�อย�กบัอกหนว่ยง�นที�เกี�ยวข้องกับัก�รจััดง�นลอยกระทงในป็นีี�ก็คืัอ	คัวรมมี�ติรก�รป็อ้งกันโคัวิด-19 
อย่�งเข้มงวด	คืัอ	สำวมหน้�ก�กติลอดเวล�	มีจุัดคััดกรอง	เว้นระยะห่�ง	ร้อยละ	42.86	รองลงม�คืัอ	อำ�นวยคัว�มสำะดวกเรื�องก�รเดินท�ง 
ทั�งท�งนำ��และท�งบัก	รอ้ยละ	41.85	และเน้นอนุรักษ์วัฒนธูรรมป็ระเพณีีที�ดีง�ม	ร้อยละ	22.94		ติ�มลำ�ดับั	ทั�งนี�	จั�กเสีำยงสำะท้อนดังกล่�ว 
จัะเห็นได้ว่�	 มีคัว�มสำอดคัล้องติ�มแนวท�งก�รดำ�เนินง�นที�รัฐบั�ลและหน่วยง�นที�เกี�ยวข้องได้ติระหนักและกำ�หนดไว้อยู่แล้ว 
ไม่ว่�จัะเป็็นก�รกำ�หนดม�ติรก�รกระทรวงสำ�ธู�รณีสำุข	 (สำธู.)	 และกระทรวงวัฒนธูรรม	 (วธู.)	 ในก�รจััดง�นลอยกระทงวิถีืใหม่ 
ก�รป็ระก�ศคัว�มพร้อมของหน่วยง�นในแต่ิละท้องที�ด้�นก�รอำ�นวยคัว�มสำะดวกเรื�องของก�รเดินท�งทั�งท�งนำ��และท�งบักในรูป็แบับั
ของก�รป็ระสำ�นคัว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�น	 เช่น	 กองบัังคัับัก�รติำ�รวจันำ��	 กองบััญช�ก�รติำ�รวจันคัรบั�ล	 สำน.ท้องที�	 หน่วยง�น 
คัว�มมั�นคัง	กรมเจ้ั�ท่�	อ�สำ�สำมัคัรมูลนิธิู	และภู�คัเคัรือข่�ยต่ิ�ง	ๆ 	เพื�อเติรียมคัว�มพร้อมในก�รอำ�นวยคัว�มสำะดวกและดูแลคัว�มป็ลอดภัูย 
ให้ป็ระช�ชน	 โดยเฉพ�ะในเรื�องก�รป้็องกันอุบััติิเหตุิและอุบััติิภัูย7	 รวมไป็ถ่ืงก�รรณีรงค์ัและขอคัว�มร่วมมือในด้�นก�รอนุรักษ์สืำบัสำ�น
วัฒนธูรรมป็ระเพณีีที�ดีง�ม	 ก�รป็ฏิิบััติิติ�มแบับัป็ระเพณีีวัฒนธูรรมที�เหม�ะสำม	 อ�ทิเช่น	 มีก�รแต่ิงชุดไทยเข้�ร่วมป็ระเพณีีลอยกระทง 
ใช้วัสำดุธูรรมช�ติิที�ยอ่ยสำล�ยง่�ย	ก�รรณีรงคัใ์ห้แต่ิละคัรอบัคัรวั	กลุ่มหรอืหน่วยง�น	ใช้กระทง	1	ใบั	ติ�มแนวท�ง	“1	คัรอบัคัรวั	1	กระทง” 
หรือ	“1	หน่วยง�น	1	กระทง”	ก�รจััดกิจักรรมก�รละเล่นและก�รแสำดงท�งวัฒนธูรรมติ�มป็ระเพณีีท้องถิื�นที�สำะท้อนถ่ืงก�รแสำดงออก 
ที�งดง�ม	เป็็นต้ิน8		ทั�งนี�เพื�อเป็็นก�รสำร้�งคัว�มมั�นใจัให้กับัป็ระช�ชนที�ต้ิองก�รเข้�ร่วมกิจักรรมในเทศก�ลลอยกระทงยุคัโคัวิด-19	ในคัรั�งนี� 
ติลอดจันเพื�อสืำบัสำ�นป็ระเพณีีและวัฒนธูรรมอันดีง�มของป็ระเทศไทยให้คังอยู่สืำบัต่ิอไป็
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