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“ลอยกระทงวิิถีีใหม่่” ปีี 2565 คึึกคัึกหลังโคึวิิดถีอดบทเรียน
อิแทวิอนเลี�ยงโศกนาฏกรรม่

สวินดุสิตโพลเผย หลังโคึวิิดคึลี�คึลาย ปีีนี�คึนส่วินใหญ่่อยาก
ออกไปีลอยกระทงตาม่สถีานที�จััดงาน

 เทศกาลลอยกระทงปีีนี�ตรงกับวัินที� 8 พฤศจิักายน 2565 
จัากการผ่อนคึลายม่าตรการโคึวิิด-19 ทำาให้หลายพ้�นที�ได้เตรียม่
การจััดงานลอยกระทงเพ้�อเป็ีนการส้บสานวิัฒนธรรม่ปีระเพณีี
ไทย ภายใต้การดูแลด้านคึวิาม่ปีลอดภัยและอำานวิยคึวิาม่สะดวิก
แก่ปีระชาชน เพ้�อสะท้อนคึวิาม่คิึดเห็นของปีระชาชน “สวินดุสิต
โพล” ม่หาวิิทยาลัยสวินดุสิต ได้สำารวิจัคึวิาม่คิึดเห็นของปีระชาชน
ทั�วิปีระเทศ จัำานวินทั�งสิ�น 1,163 คึน (สำารวิจัทางออนไลน์) 
ระหว่ิางวัินที� 1-4 พฤศจิักายน 2565

นางสาวิพรพรรณี บัวิทอง นักวิิจััย สวินดุสิตโพล 
ม่หาวิิทยาลัยสวินดุสิต เปิีดเผยว่ิา สวินดุสิตโพล ม่หาวิิทยาลัย
สวินดุสิต สำารวิจัคึวิาม่คิึดเห็นของปีระชาชนทั�วิปีระเทศ จัำานวิน
ทั�งสิ�น 1,163 คึน (สำารวิจัทางออนไลน์) ระหว่ิางวัินที� 1-4 
พฤศจิักายน 2565 พบว่ิา ในปีีนี�ปีระชาชนสนใจัร่วิม่งาน 
ลอยกระทงร้อยละ 72.14 โดยจัะไปีร่วิม่งานเทศกาลลอยกระทง
ตาม่สถีานที�ท่องเที�ยวิหร้อที�มี่การจััดงาน ร้อยละ 60.67 สิ�งที�
ปีระชาชนจัะอธิษฐานในวัินลอยกระทง ค้ึอ ขอให้คึรอบคึรัวิ 
มี่คึวิาม่สุข สุขภาพแข็งแรง ปีราศจัากโรคึภัย ร้อยละ 41.52 ทั�งนี�
ม่องว่ิาเทศกาลลอยกระทงในปัีจัจุับันยังเป็ีนการช่วิยส้บสาน
วัิฒนธรรม่ปีระเพณีีไทยได้ ร้อยละ 83.49 ปีระชาชนคิึดว่ิา
เทศกาลลอยกระทงช่วิยกระตุ้นเศรษฐกิจัและการท่องเที�ยวิ 
ได้ร้อยละ 88.45 และจัากเหตุการณ์ี “อิแทวิอน” เกาหลีใต้  
บทเรียนที�คึวิรนำาม่าใช้ในการจััดงานเทศกาลต่าง ๆ ของไทย ค้ึอ
คึวิรมี่การจััดระเบียบ กำาหนดพ้�นที�และจัำานวินคึนให้เหม่าะสม่ 
ร้อยละ 90.09 รองลงม่า ค้ึอ มี่การเตรียม่พร้อม่รับม้่อ มี่การแจ้ัง
เต้อนภัยที�รวิดเร็วิ ร้อยละ 80.78

เทศกาลลอยกระทงปีีนี�ส่งสัญ่ญ่าณีคึึกคัึกกว่ิาปีีที�ผ่านม่า 
เน้�องจัากสถีานการณ์ีโคึวิิด-19 เริ�ม่มี่แนวิโน้ม่ดีขึ�น จัากผลโพล 
พบว่ิา กลุ่ม่คึนเจัน Z สนใจัไปีร่วิม่งานลอยกระทงม่ากถึีงร้อยละ 82.22 

รองลงม่าค้ึอ กลุ่ม่คึนเจัน Y ในขณีะที�กลุ่ม่คึนบูม่เม่อร์ม่องว่ิาจัะ
ลอยกระทงทางออนไลน์ ส่วินการอธิษฐานยังคึงเป็ีนคึวิาม่หวัิง
และที�พึ�งทางใจัของคึนไทย พบว่ิา กลุ่ม่คึนเจัน Z และเจัน Y 
อธิษฐานขอให้ตนเองปีระสบคึวิาม่สำาเร็จัในเร้�องงาน/เร้�องเรียน 
ในขณีะที�คึนบูม่เม่อร์ขอให้คึรอบคึรัวิมี่คึวิาม่สุข สุขภาพแข็งแรง
ปีราศจัากโรคึภัย ทั�งนี�อยากให้นำาบทเรียนจัากเหตุการณ์ี  
“อิแทวิอน” ม่าปีรับใช้ในการจััดงานอย่างเหม่าะสม่ด้วิย

ผู้ช่วิยศาสตราจัารยจ์ัารณีุี วิิเทศ อาจัารยป์ีระจัำาสาขาวิิชา
คึหกรรม่ศาสตร์ โรงเรียนการเร้อน ม่หาวิิทยาลัยสวินดุสิต  
คึนไทยมี่คึวิาม่เช้�อและศรัทธาในปีระเพณีีอันดีงาม่ตาม่
ขนบธรรม่เนียม่ปีระเพณีีที�ส้บกันม่า ซึึ่�งปีีนี�ปีระชาชนให้คึวิาม่
สนใจัร่วิม่งานเป็ีนอันม่าก เพ้�อขอขม่าต่อพระแม่่คึงคึา และ
อธิษฐานต่อสิ�งศักดิ�สิทธิ�ให้ปีกป้ีองคุ้ึม่คึรองอำานวิยพรให้สำาเร็จั
ตาม่คึวิาม่ตั�งใจั รวิม่ถึีงขอให้คึรอบคึรัวิมี่คึวิาม่สุข สุขภาพแข็งแรง
ปีราศจัากโรคึภัย เน้�องม่าจัากสถีานการณ์ีโคึวิิด -19 ที�ทำาให้ทั�วิ
ปีระเทศต้องหยุดชะงัก จัากหลายปีีที�ผ่านม่าปีระชาชนออกม่า
ลอยกระทงน้อยลง ยอดขายกระทงลดลงคึรึ�งหนึ�ง นั�นเป็ีนดัชนี
ชี�วัิดด้านเศรษฐกิจัดัชนีหนึ�งสำาหรับปีระเทศไทยเลยก็ว่ิาได้ 
สำาหรับลอยกระทงปีีนี�ภาคึรัฐได้ผ่อนคึลายม่าตรการลง เพ้�อกระตุ้น
เศรษฐกิจัพร้อม่กับต้อนรับนักท่องเที�ยวิม่ากขึ�น และยังเป็ีน 
การช่วิยส้บสานขนบธรรม่เนียม่ปีระเพณีีไทยให้ส้บต่อไปี ทางภาคึรัฐ
และเอกชน คึวิรมี่การวิางแผนในการจััดงาน จัำากัดจัำานวินคึน
เข้าพ้�นที� มี่การดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้ัาหน้าที�ทางด้านคึวิาม่
ปีลอดภัยและการปีฐม่พยาบาล ให้คึวิาม่รู้คึวิาม่เข้าใจัแก่
ปีระชาชนเพ้�อให้เกิดการตระหนักรู้และเที�ยวิอย่างมี่คึวิาม่สุข

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััยสวนดุสิตโพล
ผู้้�ช่่วยศาสตราจัารย์จัารุณี วิเทศ 

อาจัารย์ประจัำาสาขาวิช่าคหกรรมศาสตร์ 
โรงเรียนการเรือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

ลอยกระทง
คนไทยกับเทศกาล

วัินอาทิตย์ที� 6 พฤศจิักายน 2565



ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นางสาวมุทิตา สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล :  ผูชวยศาสตราจารย จารุณี วิเทศ  อาจารยประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร 
ประจำสัปดาห  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
Insight Poll  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและนางสาวสายสมร เมืองมูล สวนดุสิตโพล
ประสานงานการวิเคราะห :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ
โดยนักวิชาการ   อาจารยประจำคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคุมการถายทำ : นายไพศาล คงสถิตสถาพร ผูอำนวยการกองประชาสัมพันธ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ พันธพรสม กองประชาสัมพันธ 
ภาพ  :  นายพงศปภาพ นาคเวช  นางสาวนฤมล พิเศษกุญชร กองประชาสัมพันธ 
  และนายวรนนท ดีผดุง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อำนวยความสะดวก  :  ฝายพัฒนาระบบการเรียนรู (TBL) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่  : หอง Online Learning ROOM 19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คนไทยกับเทศกาล
ลอยกระทง
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talk

by S u a n  D u s i t  P o l lสวนดุสิตโพล
รับชม



Suan Dusit Poll revealed After the covid subsides 
This year, most people want to go out to Loi Krathong 
at the venue.

Loy Krathong Festival this year falls on November 
8, 2022 due to the relaxation of Covid-19 measures. 
Therefore, many areas have prepared to organize Loi 
Krathong events to carry on the Thai culture and traditions. 
under the supervision of safety and convenience to the 
people to reflect the opinions of the people Suan Dusit 
Poll, Suan Dusit University has surveyed the opinions 
of people across the country A total of 1,163 people 
(online survey) between 1-4 November 2022.

Ms. Pornphan Buathong, Suan Dusit Poll Researcher, 
Suan Dusit University revealed that Suan Dusit Poll Suan 
Dusit University public opinion polls across the country 
A total of 1,163 people (online survey) between 1-4 
November 2022 found that this year, 72.14% of people 
are interested in Loy Krathong festivals, 60.67% of whom 
will go to Loi Krathong festivals at tourist attractions or 
events. What people will pray on Loy Krathong Day is 
to wish their families happiness. healthy 41.52% were 
free from disease. However, the current Loy Krathong 
festival was seen as helping to carry on the Thai culture 
and traditions. 83.49% people thought Loy Krathong 
could help boost the economy and tourism 88.45% from 
the “Itaewon” event in South Korea. Lessons learned 
Should be used in the organization of various festivals 
in Thailand should be organized. The area and the number 
of people were appropriately determined by 90.09  
percent, followed by the preparation to cope. There was 
an 80.78 percent rapid alert.

This year’s Loy Krathong festival signal is busier 
than last year. due to the covid-19 situation The trend 
is starting to improve. According to polls, it was found 

that 82.22 percent of Generation Z people were  
interested in attending Loi Krathong, followed by Gen 
Y, while boomers thought they would float their krathongs 
online. As for prayer, it is still hope and reliance for Thai 
people. It was found that Gen Z and Gen Y prayed for 
success in work/study. while boomers wish their families 
to be happy healthy free from disease In this regard,  
I would like to apply the lessons from the “Itaewon” 
event to appropriately organize the event.

Assistant Professor Jarunee Withes, Lecturer of 
the Department of Home Economics school Suan Dusit 
University Thai people have faith and faith in good  
traditions according to traditions that have been passed 
down from generation to generation. This year, people 
are very interested in participating in the event. to ask 
for forgiveness from Phra Mae Ganga and praying for 
the sacred things to protect and bless them as intended 
including wishing the family to be happy healthy free 
from disease Due to the Covid-19 situation that has 
caused the country to stall. From the past few years, 
fewer people come out to Loi Krathong. Krathong sales 
are halved. That’s one of the economic indicators for 
Thailand. For Loy Krathong this year, the government 
has relaxed the measures. to stimulate the economy 
while welcoming more tourists and also to help carry 
on Thai traditions in the public and private sectors There 
should be a plan for organizing the event. Limit the 
number of people entering the area There is close  
supervision of safety and first aid staff. Provide knowledge 
and understanding to people in order to be aware and 
to travel happily.

Suan Dusit Poll revealed After the covid 
subsides This year, most people want 

to go out to Loi Krathong at the venue.



     

	 “เทศกาลลอยกระทง”	 เป็็นหน่�งในเทศกาลสำำาคััญในช่่วงสำ่งท้ายปี็ท่�สำามารถช่่วยกระตุ้้้นเศรษฐกิจภายในป็ระเทศได้้ 
เป็็นอย่างมาก	 โด้ยในปี็น่�จัด้ตุ้รงกับวันท่�	 8	 พฤศจิกายน	 2565	 ซ่ึ่�งในห้วงเวลาดั้งกล่าวคัาด้การณ์์ว่าจะม่จำานวนนักท่องเท่�ยว 
ทะล้เป้็ากว่า	10	ล้านคัน1	และม่เม็ด้เงินสำะพัด้สูำงมูลค่ัากว่า	9,700	ล้าน2		 ซ่ึ่�งรายรับจากเทศกาลดั้งกล่าวน่�จะสำามารถช่่วยฟ้ื้�นฟูื้
เศรษฐกิจของป็ระเทศจากการแพร่ระบาด้ของไวรัสำโคัวิด้-19	และสำงคัรามรัสำเซ่ึ่ย-ยูเคัรนให้ด่้ข่�นได้้ไป็จนถ่งปี็หน้า	ทั�งน่�	ภายหลัง
จากรัฐบาลได้้ป็ระกาศผ่่อนคัลายมาตุ้รการ	 โคัวิด้-19	 ลง3	 ทำาให้หลายพ้�นท่�สำามารถเตุ้ร่ยมจัด้งานลอยกระทงได้้อย่างสำะด้วก 
ราบร้�นภายใตุ้้การกำากับดู้แลด้้านคัวามป็ลอด้ภัยและอำานวยคัวามสำะด้วกแก่นักท่องเท่�ยวและป็ระช่าช่นท่�มาเท่�ยวงานอย่างเต็ุ้มท่�	
อย่างไรก็ตุ้าม	จากสำถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของไวรัสำโคัวิด้-19	ท่�เพิ�งผ่่านพ้นไป็ได้้ไม่นาน	ป็ระกอบกับเหตุ้้การณ์์สำะเท้อนขวัญ
ในเทศกาลฮาโลว่นท่�	 “อิแทวอน”	 ป็ระเทศเกาหล่ใตุ้้ท่�เพิ�งผ่่านไป็นั�น	 จ่งเป็็นท่�น่าสำนใจว่าป็ระช่าช่นจะม่ทัศนคัติุ้อย่างไรตุ่้อ 
การเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงในป็ีน่�	 และม่คัวามวิตุ้กกังวลท่�อยากฝากถ่งรัฐบาลหร้อผู้่ท่�เก่�ยวข้องในการจัด้งานคัรั�งน่�
หร้อไม่อย่างไรนั�น	“สำวนด้้สิำตุ้โพล”	มหาวิทยาลัยสำวนด้้สิำตุ้	จ่งได้้ทำาการสำำารวจคัวามคิัด้เห็นของป็ระช่าช่นทั�วป็ระเทศ	จำานวนทั�ง
สิำ�น	1,163	คัน	(สำำารวจทางออนไลน์)	ระหว่างวันท่�	1-4	พฤศจิกายน	2565	ในหัวข้อ	“คันไทยกับเทศกาลลอยกระทง”	เพ้�อสำะท้อน
คัวามคิัด้เห็นของป็ระช่าช่นตุ่้อป็ระเด็้นดั้งกล่าวสู่ำสำาธารณ์ะและผู้่ท่�เก่�ยวข้องตุ่้อไป็
	 จากผ่ลการสำำารวจคัวามคัิด้เห็นของคันไทยจำาแนกตุ้ามภาคัตุ้่าง	 ๆ	 พบว่า	 ป็ระช่าช่นท้กภาคัม่คัวามสำนใจเข้าร่วม 
งานลอยกระทงหลังโคัวิด้-19	 ในภาพรวมคั่อนข้างสูำง	 ท่�ร้อยละ	 72.14	 โด้ยภาคัท่�ให้คัวามสำนใจเข้าร่วมสูำงท่�ส้ำด้	 ค้ัอ	 ภาคัใตุ้้	 
ท่�ร้อยละ	93.33	รองลงมา	ค้ัอ	ภาคัเหน้อ	ภาคัอ่สำาน	และภาคักลาง	ท่�ร้อยละ	83.49,	78.46	และ	59.87	ตุ้ามลำาดั้บ	สำอด้คัล้อง
กับรายงานผ่ลสำำารวจพฤติุ้กรรมการเดิ้นทางท่องเท่�ยวของช่าวไทยในปี็	25644	ท่�ระบ้ว่า	ป็ระช่าช่นในภาคัใตุ้้นิยมท่องเท่�ยวในพ้�นท่�
ของตุ้นเองสำงูท่�ส้ำด้	ดั้งนั�น	ด้้วยพฤติุ้กรรมดั้งกล่าวจ่งอาจทำาให้ป็ระช่าช่นในภาคัใตุ้้ม่คัวามสำนใจท่�จะเข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทง
สูำงในคัรั�งน่�กว่าป็ระช่าช่นในภาคัอ้�น	ๆ	ด้้วยเช่่นกัน	ทั�งน่�	เม้�อพิจารณ์าในภาพรวมก็ยังพบว่าป็ระช่าช่นส่ำวนใหญ่ก็ตุ่้างม่คัวามสำนใจ
ท่�จะเข้าร่วมในเทศกาลลอยกระทงในปี็น่�ค่ัอนข้างสูำงเช่่นเด่้ยวกัน	 ซ่ึ่�งอาจม่ผ่ลส้ำบเน้�องมาจากการท่�รัฐบาลได้้ผ่่อนคัลายมาตุ้รการ
คัวบค้ัมไวรัสำโคัวิด้-19	 ในป็ระเทศ	 ทำาให้ป็ระช่าช่นม่คัวามกังวลลด้น้อยลง	 อ่กทั�งยังได้้ม่มาตุ้ราการสำนับสำน้นการท่องเท่�ยว	 
อาทิ	 การขยายสิำทธิ�โคัรงการเราเท่�ยวด้้วยกันเฟื้สำ	 45	 ทำาให้ธ้รกิจการค้ัา	 การท่องเท่�ยวด้ำาเนินไป็ได้้ด่้ข่�น	 ส่ำงผ่ลตุ่้อคัวามรู้ส่ำกและ
บรรยากาศโด้ยรวมท่�ทำาให้ผู้่คันอยากออกไป็ใช้่ช่่วิตุ้	 จับจ่ายใช้่สำอย	 ซ้ึ่�อสิำนค้ัาบริการ	 และร่วมกิจกรรมด้้านการท่องเท่�ยวตุ่้าง	 ๆ	 
เพิ�มมากข่�น	
	 ในส่ำวนของรูป็แบบการจัด้งานลอยกระทงท่�ป็ระช่าช่นสำนใจเข้าร่วมนั�น	พบว่าป็ระช่าช่นในเขตุ้ภาคัเหน้อ	ภาคัใตุ้้	และ
ภาคัอ่สำาน	ม่คัวามสำนใจร่วมงานลอยกระทงท่�จัด้ตุ้ามสำถานท่�ท่องเท่�ยวหร้อท่�ม่การจัด้งานมากท่�ส้ำด้	ยกเว้นป็ระช่าช่นในภาคักลาง
ท่�สำนใจเข้าร่วมงานท่�จัด้ทั�งสำองรูป็แบบมากท่�ส้ำด้	 ค้ัอ	 แบบออนไลน์และแบบตุ้ามสำถานท่�ท่องเท่�ยวหร้อท่�ม่การจัด้งาน	 ท่�ร้อยละ	
46.09	 ทั�งน่�	 จากผ่ลสำำารวจคัวามคิัด้เห็นของป็ระช่าช่นในเขตุ้ภาคักลางดั้งกล่าวจะเห็นได้้ว่า	 เป็็นผ่ลมาจากคัวามเคัยชิ่นในการใช้่
ช่่วิตุ้วิถ่ใหม่	(New	Normal)	ในรปู็แบบออนไลน	์ส่ำงผ่ลใหป้็ระช่าช่นบางกล่้มป็รับเป็ล่�ยนทัศนคัติุ้และพฤตุ้กิรรมด้้านการทอ่งเท่�ยว
ไป็จากเด้ิม	 กลายเป็็นการท่องเท่�ยวบนดิ้จิทัลม่เด่้ยผ่่าน	 Digital	Media	 และ	 Traditional	Media	 เพิ�มมากข่�น	 สำอด้คัล้องกับ 
ผ่ลสำำารวจของสำวนด้้สิำตุ้โพล	มหาวิทยาลัยสำวนด้้สิำตุ้6	ท่�ระบ้ว่า	New	Normal	ท่�ม่ป็รับเป็ล่�ยนไป็เป็็นอันดั้บ	1	หลังสำถานการณ์์ไวรัสำ

ความคิดเหน็ของคนไทยจาํแนกตาม
ภมูภิาคต่อเทศกาลลอยกระทง
 

รูปแบบงานลอยกระทงรูปแบบงานลอยกระทง
ที่สนใจเขารวมที่สนใจเขารวม  

   

 

 

 

  

 
แบบตามสถานที่ทองเท่ียวแบบตามสถานที่ทองเท่ียว
หรือที่มีการจัดงานหรือที่มีการจัดงาน  
รอยละรอยละ  79.6779.67  

แบบตามสถานที่ทองเท่ียวแบบตามสถานที่ทองเท่ียว
หรือที่มีการจัดงานหรือที่มีการจัดงาน  
รอยละรอยละ  65.6965.69

แบบออนไลนและแบบตามแบบออนไลนและแบบตาม
สถานท่ีทองเท่ียวหรือที่มีสถานท่ีทองเท่ียวหรือที่มี
การจัดงานการจัดงาน                              

ความคิดเห็นของคนไทยจำแนกตามภูมิภาค
ตอเทศกาลลอยกระทง

แบบตามสถานที่ทองเท่ียวแบบตามสถานที่ทองเท่ียว
หรือที่มีการจัดงานหรือที่มีการจัดงาน  
รอยละรอยละ  78.0278.02  

แบบตามสถานที่ทองเท่ียวแบบตามสถานที่ทองเท่ียว
หรือที่มีการจัดงานหรือที่มีการจัดงาน  
รอยละ 60.67รอยละ 60.67  รอยละ 46.09รอยละ 46.09



 
โคัวิด้-19	 ค้ัอ	 พฤติุ้กรรมการท่องเท่�ยว	 โด้ยป็ระช่าช่นจะเล้อกท่องเท่�ยวเฉพาะสำถานท่�ท่�มั�นใจว่าป็ลอด้ภัยจากเช้่�อโรคัเท่านั�น	 
ดั้งนั�น	รูป็แบบการจัด้งานลอยกระทงในยค้ัปั็จจ้บันจ่งคัวรป็รับเป็ล่�ยนให้เข้ากับสำถานการณ์์และบริบทท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็	กล่าวค้ัอ
คัวรวางแผ่นการจัด้งานเพ้�อรองรับนักท่องเท่�ยวออนไลน์เพิ�มมากข่�น	 ตุ้ลอด้จนแสำวงหาแนวทางกระตุ้้้นเศรษฐกิจจากการท่องเท่�ยว 
รูป็แบบดั้งกล่าวให้ได้้อย่างเป็็นรูป็ธรรมตุ่้อไป็
	 เม้�อสำอบถามถ่งเหตุ้้การณ์์ท่�เกิด้ข่�นใน	 “อิแทวอน”	 ป็ระเทศเกาหล่ใตุ้้พบว่า	 ในภาพรวมป็ระช่าช่นม่คัวามคัิด้เห็นว่า	 
บทเร่ยนท่�ได้้รับเก่�ยวกับการจัด้งานเทศกาล	ค้ัอ	คัวรม่การจัด้ระเบ่ยบ	กำาหนด้พ้�นท่�	และจำานวนคันให้เหมาะสำมค่ัอนข้างสูำงมาก	
ท่�ร้อยละ	90.09	โด้ยป็ระช่าช่นในเขตุ้ภาคักลางม่คัวามคิัด้เห็นในป็ระเด็้นน่�สูำงท่�ส้ำด้	ท่�ร้อยละ	92.10	ทั�งน่�	อาจเน้�องมาจากเทศกาล
ลอยกระทงของไทยม่ลักษณ์ะคัล้ายคัล่งกับเทศกาลฮาโลว่นในป็ระเทศเกาหล่ใตุ้้ย่านอิแทวอนท่�ม่นักท่องเท่�ยวมารวมตุ้ัวกัน 
อย่างหนาแน่นทำาให้เกิด้โศกนาฏกรรมเหย่ยบกันจนม่ผู้่เส่ำยช่่วิตุ้กว่า	155	ราย7	ทั�งน่�	ในส่ำวนของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องกับการจัด้
งานลอยกระทงของไทย	พบว่าได้้ม่การกำาหนด้มาตุ้รการกำากับคัวามป็ลอด้ภัยอย่างเต็ุ้มท่�	อาทิ	กระทรวงการท่องเท่�ยวและก่ฬา	
ได้้สัำ�งการให้ตุ้ำารวจท่องเท่�ยวเสำริมกำาลังดู้แลคัวามป็ลอด้ภัยเพิ�มเติุ้ม	รวมถ่งให้สำำานักงานท่องเท่�ยวและก่ฬาจังหวัด้ท้กจังหวัด้จำากัด้
จำานวนคัน	 พ้�นท่�ท่�จัด้กิจกรรม	 และป็ระเภทของกิจกรรม	 เข้มงวด้เร้�องการรักษาคัวามป็ลอด้ภัยในท้กกรณ่์	 และกำาชั่บทางท่ม 
ผู้่จัด้งานให้ม่มาตุ้รการป้็องกันเหตุ้้อย่างเคัร่งคัรัด้8	 ในส่ำวนของพ้�นท่�	 กทม.	 ได้้ม่การเตุ้ร่ยมดู้แลคัวามป็ลอด้ภัยโด้ยเน้นยำ�าให้ดู้แล 
ในส่ำวนของพ้�นท่�ทางเข้าออกงาน	คัวามหนาแน่น	จ้ด้เส่ำ�ยงริมนำ�า	และมาตุ้รการช่่วยเหล้อกรณ่์เกิด้อ้บัติุ้เหตุ้้9	อย่างไรก็ตุ้าม	แม้ว่า
ภาคัรัฐจะม่มาตุ้รการกำากับอย่างเข้มข้นเพ่ยงใด้	ท้ายท่�ส้ำด้ป็ระช่าช่นเองก็คัวรตุ้้องตุ้ระหนักถ่งคัวามป็ลอด้ภัยในการเว้นระยะห่าง
คัวบคู่ักับการป็้องกันโคัวิด้-19	 เพ้�อลด้คัวามเสำ่�ยงตุ่้าง	 ๆ	 โด้ยเฉพาะในช่่วงเทศกาล	 ซ่ึ่�งเป็็นสิำ�งท่�ป็ระช่าช่นคัวรคัำาน่งถ่งนอกจาก
มาตุ้ราการท่�ภาคัรัฐนำามากำากับและดู้แล
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