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ผลสาํรวจเร่ือง  “ลอยกระทงปลอดภยั ใส่ใจสายน้ํา” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

เน่ืองด้วยวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2562 น้ีตรงกบัวนัลอยกระทง กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ  จงึสํารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ลอยกระทงปลอดภยั ใส่ใจสายน้ํา”โดยเกบ็ขอ้มูลกบัประชาชน
จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,213 คน พบวา่ 

 

ในงานเทศกาลลอยกระทง 2562 น้ี  “ความปลอดภยั” ท่ีประชาชนอยากเหน็ มากท่ีสุดร้อยละ 31.7 
คือ การงดด่ืมสรุาและของมึนเมาทุกชนิดเพ่ือลดผลกระทบจากการด่ืมสรุา อาทิอบุติัเหต ุรองลงมารอ้ยละ 
23.8 คอื การใชก้ระทงทีป่ระดษิฐ์ดว้ยวสัดุทีย่่อยสลายง่ายปลอดภยัต่อสายน้ําสิง่แวดลอ้มและ รอ้ยละ 20.0 คอื
การงดเล่นพลุดอกไมไ้ฟโคมลอยโคมไฟในทีชุ่มชนเพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุเพลงิไหม ้

 

สาํหรบัความเห็นต่อแนวคิด#งดลอยกระทงหรือเกบ็ขยะในแม่น้ําลาํคลองแทนการลอยกระทง 
นัน้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 ไม่เห็นด้วย โดยในจาํนวนน้ีร้อยละ 51.3 ให้เหตุผลว่าเป็น
ประเพณีของไทยท่ีทํามาแต่เดิมควรอนุรกัษ์ไว้ รองลงมาร้อยละ 7.1 ให้เหตุผลว่าเป็นเอกลกัษณ์ไทยที่
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีด่งีามและรอ้ยละ 3.3 ใหเ้หตุผลว่างานลอยกระทง 1 ปีมเีพยีงหนเดยีวขณะท่ีประชาชน
ร้อยละ 36.1 เหน็ด้วยกบัแนวคิดดงักล่าว โดยในจาํนวนน้ี ร้อยละ 20.3 ให้เหตุผลว่าจะได้ไม่เป็นการเพ่ิม
ขยะในแม่น้ําลาํคลอง รองลงมารอ้ยละ 13.6 ใหเ้หตุผลว่าการทาํใหแ้มน้ํ่าลําคลองสะอาดเป็นการตอบแทนคุณ
พระแมค่งคา และรอ้ยละ 2.0 ใหเ้หตุผลวา่ปจัจุบนัสามารถลอยกระทงออนไลน์ผา่นเวบ็/app.ได ้

 

เม่ือถามว่า “ในปีน้ีจะออกไปเท่ียวงานลอยกระทงหรือไม่” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.2 ระบุว่า
จะออกไปเท่ียวงานโดยลอยกระทงร่วมกนั (ครอบครวัละ 1 กระทง) รองลงมารอ้ยละ 12.3 ระบุวา่ จะออกไป
เทีย่วงานโดยจะลอยกระทงคนละใบ และรอ้ยละ 7.1 ระบุว่า จะออกไปเทีย่วงานแต่ในปีน้ีจะไมล่อยกระทงขณะท่ี
ประชาชนร้อยละ 37.4 ระบวุ่าจะไม่ออกไปเท่ียวงานลอยกระทง โดยใหเ้หตุผลว่า คนเยอะวุ่นวายตดิงาน/ไม่
ตรงวนัหยดุ และไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญักบัการลอยกระทง  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1 / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 5 หน้า) 

 เทศกาลลอยกระทง ปีน้ี “ความปลอดภยั” ท่ีประชาชนอยากเหน็ มากท่ีสดุคือ  การงดด่ืมสรุา
และของมนึเมาทุกชนิดเพ่ือลดผลกระทบจากการด่ืมสรุา เช่นอบุติัเหต ุและการทะเลาะวิวาทรองลงมา
คือ การใช้กระทงท่ีประดิษฐด้์วยวสัดท่ีุย่อยสลายง่ายปลอดภยัต่อสายน้ําส่ิงแวดล้อม 
 ทัง้น้ี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 ไม่เหน็ด้วย กบัแนวคิด#งดลอยกระทงหรือเกบ็ขยะใน
แม่น้ําลาํคลองแทนการลอยกระทง เพราะเป็นประเพณีของไทยท่ีทาํมาแต่เดิมควรอนุรกัษ์ 

โดยประชาชนร้อยละ 43.2 ระบวุ่าจะใช้วิธีลอยกระทงรว่มกนั ครอบครวัละ 1 กระทง และเลือก 
ใช้กระทงท่ีทาํมาจากวสัดธุรรมชาติ ท่ีย่อยสลายง่าย  
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ทัง้น้ีเม่ือถามเฉพาะผู้ท่ีระบุว่าจะลอยกระทง ว่าจะเลือกซ้ือหรือใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนใหญ่
ร้อยละ 49.4 ระบวุ่าจะประดิษฐก์ระทงเองโดยใช้วสัดจุากธรรมชาติ รองลงมารอ้ยละ 47.0 ระบุวา่จะซือ้กระทง
ทีท่ําจากวสัดุธรรมชาตยิอ่ยสลายไดแ้ละเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเท่านัน้ และรอ้ยละ 2.2 ระบุว่า จะซือ้กระทงทีเ่น้น
ความสวยงามมาก่อน 

  

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. “ความปลอดภยั”ท่ีประชาชนอยากเหน็ ในงานเทศกาลลอยกระทง 2562 น้ี มากท่ีสดุ 

งดด่ืมสรุาและของมึนเมาทุกชนิดเพ่ือลดผลกระทบจากการด่ืมสรุาอาทิอบุติัเหต ุ ร้อยละ 31.7 
ใชก้ระทงทีป่ระดษิฐด์ว้ยวสัดุทีย่อ่ยสลายงา่ยปลอดภยัต่อสายน้ําสิง่แวดลอ้ม รอ้ยละ 23.8 
งดเล่นพลุดอกไมไ้ฟโคมลอยโคมไฟในทีชุ่มชนเพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุเพลงิไหม ้ รอ้ยละ 20.0 
จดังานรืน่เรงิสนุกสนานอยา่งสรา้งสรรคป์ลอดภยัไมท่ะเลาะววิาทไมท่าํผดิศลีธรรม รอ้ยละ 16.7 
ผูค้นแต่งกายไปเทีย่วงานสวมเครือ่งแต่งกายรดักุมปลอดภยัไมใ่สชุ่ดล่อแหลม รอ้ยละ 7.4 
อื่นๆอาท ิอุบตัเิหตุจากการพลดัตกน้ําของเดก็ๆ  ฯลฯ รอ้ยละ 0.4 

 
2. ความเหน็ต่อแนวคิด#งดลอยกระทงหรือเกบ็ขยะในแม่น้ําลาํคลองแทนการลอยกระทง 

ไม่เหน็ด้วย     ร้อยละ  63.9 
โดยให้เหตผุลว่า   

เป็นประเพณีของไทยท่ีทาํมาแต่เดิมควรอนุรกัษ์ไว้ ร้อยละ 51.3 
เอกลกัษณ์ไทยทีส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วทีด่งีาม รอ้ยละ 7.1 
งานลอยกระทง1ปีมเีพยีงหนเดยีว รอ้ยละ 3.3 
เป็นกจิกรรมทีใ่หค้นในครอบครวัไดท้าํรว่มกนั รอ้ยละ 2.2 

 

  
   
เหน็ดว้ย รอ้ยละ 36.1 
โดยใหเ้หตุผลวา่   

จะไดไ้มเ่ป็นการเพิม่ขยะในแมน้ํ่าลาํคลอง รอ้ยละ 20.3 
การทาํใหแ้มน้ํ่าลาํคลองสะอาดเป็นการตอบแทนคุณ
พระแมค่งคา 

รอ้ยละ 13.6 

ปจัจุบนัสามารถลอยกระทงออนไลน์ผา่นเวบ็/app.ได ้ รอ้ยละ 2.0 
อื่นๆอาท ิลดโลกรอ้น ป้องกนัอุบตัเิหตุทุกดา้น ฯลฯ รอ้ยละ 0.2  
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3. เม่ือถามว่า “ในปีน้ีจะออกไปเท่ียวงานลอยกระทงหรือไม่” 

ออกไปเท่ียวงานโดยลอยกระทงรว่มกนั 
(ครอบครวัละ 1 กระทง /กลุ่มละ 1 กระทง/คู่ละ1 กระทง) 

ร้อยละ 43.2 

ออกไปเทีย่วงานโดยจะลอยกระทงคนละใบ รอ้ยละ 12.3 
ออกไปเทีย่วงานแต่ในปีน้ีจะไมล่อยกระทง รอ้ยละ 7.1 
   

ไมไ่ป รอ้ยละ 37.4 
โดยใหเ้หตุผลวา่   

คนเยอะวุน่วาย รอ้ยละ 17.9 
ตดิงาน/ไมต่รงวนัหยดุ รอ้ยละ 11.9 
ไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญั รอ้ยละ 5.6 
ลอยกระทงออนไลน์แทน รอ้ยละ 1.1 
อื่นๆ อาท ิสขุภาพไมด่ ีแมน้ํ่าน้ําแหง้ กลวัไมป่ลอดภยั ฯลฯ รอ้ยละ 0.9 

 

  

   

4. กระทงท่ีจะลอยในปีน้ีจะเลือกซ้ือหรือใช้กระทงแบบใด(ถามเฉพาะผูท่ี้ระบวุ่าจะลอยกระทง) 

ประดิษฐก์ระทงเองโดยใช้วสัดจุากธรรมชาติ ร้อยละ 49.4 
ซือ้กระทงทีท่าํจากวสัดุธรรมชาตยิอ่ยสลายไดแ้ละเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มเทา่นัน้ 

รอ้ยละ 47.0 

ซือ้กระทงทีเ่น้นความสวยงามมาก่อน รอ้ยละ 2.2 
กระทงอะไรกไ็ดท้ีห่าซือ้ไดส้ะดวก รอ้ยละ 1.1 
เน้นกระทงทีร่าคาถูก รอ้ยละ 0.3 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัเทศกาลลอยกระทงในปีน้ี ในประเดน็ต่างๆ อาท ิการ

ออกไปลอยกระทง การเลอืกวสัดุทีใ่ชท้ํากระทง กาดูแลความปลอดภยั  ตลอดจนความเหน็ต่อแนวคดิการงดลอย
กระทงเพือ่ลดขยะในแมน้ํ่าลําคลอง  เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั
ทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู:  6-7 พฤศจกิายน 2562 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ : 10 พฤศจกิายน 2562 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 578 47.7 
            หญงิ 635 52.3 

รวม 1,213 100.0 
อาย ุ   
18 ปี - 30 ปี 127 10.5 
31 ปี -40 ปี 221 18.2 
41 ปี -50 ปี 309 25.5 
51 ปี - 60 ปี 312 25.7 
 61 ปี ขึน้ไป 244 20.1 

รวม 1,213 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 737 60.7 
            ปรญิญาตร ี 367 30.3 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 109 9.0 
                                 รวม 1,213 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 157 12.9 
 ลกูจา้งเอกชน     311 25.6 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/เกษตรกร 376 31.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   58 4.8 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 257 21.2 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   31 2.6 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 22 1.8 

รวม 1,213 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-4073819 ต่อ 2897,2898 
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