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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

FACT SHEET 

  

บทนำ / Introduction 

 
 ตรุษสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่คนไทยทั้งประเทศยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เป็นวันที่

ชาวไทยพุทธทำบุญ ตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา การทำบุญอัฐิ สรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่ ขอพรจากพระและ

ผู้ใหญ่ที่เคารพรัก เพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ ซึ่งแสดงถึงความงดงามของประเพณีของไทยสมัย

โบราณที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมกำหนดวันที่ 13 เมษายน วันมหาสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตาม

ปฏิทินเกรกอรี่ เป็นวันหยุดของทุกปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้มีมติเมื่อวันที่ 

14 ธันวาคม พ.ศ.2525 ให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และต่อมารัฐบาลในสมัยพลเอก

ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ประกาศให้ วันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว และในวันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก 

คือวันเริ่มจุลศักราชใหม่  

 การกำหนดช่วงวันสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน เป็นทั้งวันขึ้นปีใหม่ไทย วัน

ครอบครัว และวันผู้สูงอายุ จึงเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้กลับบ้านและพบปะกัน เพื่อให้คนวัย

ทำงานที่อยู่ในเมืองไดก้ลับไปเยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่บ้านในต่างจังหวัด สงกรานต์จึงเป็นช่วงที่มีการเดินทางมาก 

และเกิดอุบัติเหตุมากเช่นกัน ทั้งจัดเป็นช่วงเวลาทองของธุรกิจการเดินทาง การท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า 

และบริการต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อเม็ดเงินจำนวนมากทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
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 ในขณะที่มีความห่วงใยว่าประเพณีตรุษสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีงามหลายอย่างกำลังแปรเปลี่ยนไป 

เพราะความสนุกสนานกับการสาดน้ำ ประแป้ง ประกอบกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมักเน้นไปในเรื่อง

ความสนุกสนาน เกิดเป็นเทศกาลสาดน้ำ หรือ “ Water Festival” เพื่อสร้างจุดขายที่ทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบ 

และมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการนำอุปกรณ์  และเครื่องมือที่ใช้ในการรดน้ำ/สาดน้ำต่าง ๆ ที่

แตกต่างจากเดิมจากขันเล็ก ๆ รดน้ำหรือสาดกันอย่างสุภาพ และให้เกียรติกัน มาเป็นการสาดน้ำใส่กันแบบไม่

สุภาพ และรุนแรงมากขึ้น ทำให้ความงดงามของประเพณีสงกรานต์และความหมายดี ๆ ของวันสงกรานต์เริ่ม

หายไป คงไว้เพียงแต่ภาพลักษณ์แห่งความสนุกสนานเป็นหลัก1 

 อย่างไรก็ตาม สงกรานต์ปี พ.ศ.2563 นับเป็นครั้งแรกที่เทศกาลสงกรานต์ต้องเผชิญกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19  กระทรวงวัฒนธรรมจึงปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธี

ทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ คือ งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้น

การรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก หรือเดินทางไปในพื้นที่

เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด โดยมีการรณรงค์ให้สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน แสดงความกตัญญูต่อพ่อ

แม่และญาติผู้ใหญ่ ด้วยการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ไม่แสดงความรักต่อกัน

ด้วยการกอดหรือหอม และสมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คนที่อยู่ห่างไกล

บ้านให้แสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ 

 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับรุนแรงมากกว่าใน

ช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ.2563 หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี ่ยวข้อง จึงกำหนดมาตรการข้อปฏิบัติในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่อนปรนมากกว่าปี พ.ศ.2563 อาทิ กิจกรรมที่ทำได้ คือ สรงน้ำพระ กิจกรรมทางศาสนาอ่ืน 

ๆ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวไปได้ทุกพื้นที่ แต่ให้ยึดหลัก D-M-H-T-T-A อย่าง

เคร่งครัด2 คือ D – อยู่ห่างไว้ M – ใส่แมสกป์้องกัน H – หมั่นล้างมือ T – ตรวจวัดอุณหภูมิ T - ตรวจเชื้อโควิด-19 

A - ใช้แอปไทยชนะ และหมอชนะ ส่วนที่ให้งดจัด คือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น รวมกลุ่มเล่น

สาดน้ำ คอนเสิร์ต กิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด เช่น ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม กิจกรรมรวมตัวของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 
1 จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาชฉบับท่ี 2 ปี 2555 
2 https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16434&deptcode=brc 
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 ทั้งนี้ หากใช้คำ วันสงกรานต์ สืบค้นในโปรแกรมการค้นหา (Search Engine) ของกูเกิลเสิร์ช (Google 

Search) ซึ่งเป็นเครื่องมือการค้นหาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด3 ผลลัพธ์ที่ปรากฎในปัจจุบันจึงไม่เพียงมีแค่มิติตำนาน 

ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก สินค้า อาหาร การจราจร อุบัติเหตุ ฯลฯ  เท่านั้น  

แต่ยังรวมไปถึงมิติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อกิจกรรม วิถีปฏิบัติและ

การรับรู้เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ ตามบริบทที่เปลี่ยนไป  

 โปรแกรมการค้นหากูเกิลเสิร์ช ถือเป็นซอฟต์แวร์สืบค้นข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ และมีกลไกการจัดลำดับ

ข้อมูลการสืบค้นที ่ปรากฎที ่สะท้อนทั ้งพฤติกรรมผู ้ใช ้ส ื ่อออนไลน์ ทั ้งในฐานะผู ้สร้างเนื ้อหา (Content 

Contributors) และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูลทั่วไปผ่านระบบอัลกอริทึม และระบบการจัดเรียงข้อมูลที่ถูก

ออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานสืบค้นข้อมูลมากที่สุด ที่เรียกว่า Search Quality Rating Program4 โดยมีเกณฑ์ที่

สำคัญ เช่น จำนวนคำสำคัญและตำแหน่งของคำสำคัญที่ปรากฎในเพจ (เช่น ตำแหน่งคำสำคัญในชื่อข่าว/บทความ 

รูปภาพ) (Keywords) ความเชื่อมโยงของข้อมูล (Links) ตำแหน่งของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Location) ความใหม่

ของข้อมูล (ข้อมูลใหม่มักเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือมากกว่า ) (Freshness) 

รวมไปถึงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานกูเกิลเสิร์ช (เช่น จำนวนผู้ที่เข้าชมเว็บเพจ ระยะเวลาที่เข้าชม

เว็บเพจ) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมด เป็นปัจจัยสำคัญที่กูเกิลเสิร์ชใช้จัดลำดับความสำคัญ และความเกี่ยวข้องของข้อมูล 

(Relevance) ระหว่างคำสืบค้นที่ถูกป้อน และผลลัพธ์การสืบค้นที่ปรากฎ  

 ด้วยเหตุนี้ กูเกิลเสิร์ชจึงถือเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ขนาดใหญ่ โดยมีทั้งกลุ่ม

ผู้สร้างเนื้อหาต่าง ๆ เช่น สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ จนถึงบุคคลธรรมดาเป็นผู้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล

สงกรานต์ลงไป ในขณะเดียวกันพฤติกรรมการสืบค้นและเปิดรับข้อมูลดังกล่าวจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปก็มี

ส่วนสำคัญในการกำหนด และจัดลำดับผลลัพธ์การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ที่ปรากฎ กูเกิลเสิร์ชจึง

เป็นแหล่งอ้างอิงชุดข้อมูลจากทั้งผู้สร้างเนื้อหาและความนิยมจากการสืบค้นของผู้ใช้เนื้อหา ซ่ึงมีทั้งข้อเท็จจริง 

ความเห็น ความรู้ ความหมายเก่ียวกับเทศกาลสงกรานต์ ที่อาจเป็นทั้งการผลิตซ้ำ และการสร้างสรรค์ข้อมูลขึ้นใหม่ 

ตามบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
3 จับชีพจร E-COMMERCE ด้วยขอ้มูล GOOGLE SEARCH, FAQ Issue 160, October 10, 2019, 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_160.pdf 
4 ผู้สนใจสามารถอ่านวิธีการจัดลำดับผลการสืบค้นข้อมูลของกูเกลิได้ที่ https://www.google.com/search/howsearchworks/ 
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 ด้วยบริบทของเทศกาลสงกรานต์ที่เปลี่ยนไปดังกล่าว Media Alert จึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/เนื้อหา

เกี่ยวกับ “สงกรานต์” ผ่านผลลัพธ์การสืบค้นและสุ่มตัวอย่างหน่วยการศึกษา จากโปรแกรมกูเกิลเสิร์ช โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้   

 1) จัดกลุ่มข้อมูล/เนื้อหาเกี่ยวกับ “สงกรานต์” ที่พบจากผลลัพธ์การสืบค้น ตามเกณฑ์การกำหนดกลุ่ม

ข้อมูล/เนื้อหา ที่กำหนด 

 2) เปรียบเทียบผลการจัดกลุ่มข้อมูล/เนื้อหาเกี่ยวกับ “สงกรานต์” ที่พบระหว่างช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 และช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามช่วงเวลาที่กำหนดในการศึกษา 

 3) วิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารที่ค้นพบ เพ่ือค้นหานัยยะการสื่อสารเกี่ยวกับ “สงกรานต์” จากหน่วย

การศึกษา และช่วงเวลาการศึกษาที่กำหนด   

 

วิธีการศึกษา / Methods 

วิธีการคัดเลือกหน่วยการศึกษา  

 1) กำหนดคำสำคัญ “สงกรานต์” เพ่ือใช้สืบค้นในกูเกิลเสิร์ช  

 2) กำหนดระยะเวลาการสืบค้นเพื่อศึกษาข้อมูลเฉพาะช่วง วันที่ 11-17 เมษายน ในช่วงปี พ.ศ. 2561 

และ 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในช่วงปี พ.ศ. 2563 และ 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มี

การแพร่ระบาดของโควิด-195  

 3) เลือกศึกษาเฉพาะผลลัพธ์เว็บเพจ 50 อันดับแรกทีป่รากฎจากการสืบค้น 

 4) เลือกศึกษาเฉพาะข้อมูลเว็บเพจทีป่รากฎในรูปแบบเขียน (Written Forms) เช่น รายงานข่าว บทความ 

เรื่องสั้น ประกาศ ฯลฯ เท่านั้น (ไม่รวมคลิปวิดีโอ ลิงค์โฆษณา) 

 

 
5 การศึกษาครั้งนี้เลือกเก็บข้อมูลการสืบค้นคำว่า “สงกรานต์” ช่วงวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2564 ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.
2564 การแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นข้อมูลดังกล่าวในปัจจุบัน จึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวสงกรานต์ในช่วงปี พ.ศ.2561-2563 เนื่องจากยังเป็นช่วงที่ยังมีการสืบค้น การพูดถึง และการรายงานข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ที่เพิ่งเกิดขึ้น  
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วิธีการศึกษา  

 1) วิเคราะห์หน่วยการศึกษา โดยพิจารณาจากเนื ้อหาหลักที ่นำเสนอด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา 

(Content Analysis) เพื่อจำแนกกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับ “สงกรานต์” ที่พบ ตามการจำแนกกลุ่มเนื้อหาที่กำหนดจาก

การสำรวจหน่วยการศึกษา 

 2) เปรียบเทียบเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ที่พบระหว่างช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ช่วงก่อนโค

วิด-19) และช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ช่วงโควิด-19) 

 3) วิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารที่ค้นพบ เพ่ือค้นหานัยยะการสื่อสารเกี่ยวกับ “สงกรานต์” จากหน่วย

การศึกษา และช่วงเวลาการศึกษาที่กำหนด   

 

สิ่งท่ีพบ / Key Findings 

1. ข้อมูล “สงกรานต์” จากผลลัพธ์การสืบค้น 

1.1) ลักษณะข้อมูล“สงกรานต์” ที่พบ 

 จากการสืบค้นคำว่า “สงกรานต์” ในกูเกิลเสิร์ช โดยเลือกตั้งค่าการสืบค้นเฉพาะวันที่ 11-17 เมษายน ใน

ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อศึกษาข้อมูลที่พบจำนวน 50 เว็บเพจแรก รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 เว็บเพจ 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในลักษณะบทความ และข่าว โดยมีทั้งข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์สื่อมวลชนกระแสหลักใน

แพลตฟอร์มออนไลน์ สื่อ/สำนักข่าวออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ดังแสดงในแผนภูมิ  
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แผนภูมิที ่1 แสดงจำนวนประเภทข้อมูลที่พบในการศึกษาแต่ละปี 

 

 

แผนภูมิที ่2 แสดงจำนวนประเภทสื่อที่พบในการศึกษาแต่ละปี 
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1.2) เนื้อหา/ประเด็น“สงกรานต์” ที่พบ  

 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสงกรานต์ จากเว็บเพจที่ปรากฎในผลการสืบค้นที่กำหนด ทั้งในช่วง

ก่อนและระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า สามารถแบ่งเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ที่พบออกเป็น 7 

กลุ่มหลัก ดังนี้  

 1) สงกรานต์ในมิติสังคม-วัฒนธรรม หมายถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสงกรานต์ที่เชื่อมโยงกับความหมาย 

ประวัติ ตำนาน วิถีปฎิบัติทั้งในเชิงศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การให้ข้อมูลเรื่องตำนานวันสงกรานต์

และนางสงกรานต์ประจำปี การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาคที่มีความเฉพาะต่าง ๆ ข้อมูล/

เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความร่วมทางวัฒนธรรม รวมถึงวันสงกรานต์และความสัมพันธ์เชิงสังคม โดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสอดแทรกคุณค่า/ความหมายเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน และผู้สูงอายุ  

 2) สงกรานต์ในมิติการเล่นน้ำ การท่องเที่ยว การพักผ่อน หมายถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศการ

เล่นน้ำ และเทศกาลสงกรานต์จากสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จากทุกภูมิภาคของไทย 

รวมถึงการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ในช่วงวันหยุดสงกรานต์  

 3) สงกรานต์ในมิติกิจกรรม การสื ่อสาร หมายถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงวัน

สงกรานต์ ได้แก่ การแนะนำกิจกรรมสำหรับคนไม่อยากเล่นสาดน้ำ การรวบรวมคำศัพท์/คำอวยพร/คำเด็ดวัน

สงกรานต์ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างที่มีการระบาดของโควิด-19 การรายงานข่าวเกี่ยวกับคนดัง/คนบันเทิงและวัน

สงกรานต์ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างที่มีการระบาดของโควิด-19  และการแนะนำกิจกรรมวันสงกรานต์ในรูปแบบ

ออนไลน์ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ผ่านการประชาสัมพันธ์ของคนดัง/คนบันเทิง ภาคเอกชน และภาครัฐ 

 4) สงกรานต์ในมิติเศรษฐกิจการเงิน หมายถึง รายงานการคาดการณ์ตัวเลขนักท่องเที่ยว และเงินสะพัด

จากการท่องเที่ยว รายงานการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภค/การวางแผนการตลาดในช่วงสงกรานต์ 

ในช่วงก่อนที่มีการระบาดของโควิด-19  รวมถึงการหดตัวของรายได้ประชาชน ภาระหนี้ต่อรายได้ และสภาพวิกฤต

ทางการเงินในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19    

 5) สงกรานต์ในมิติปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หมายถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่

เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ/หรือแนวทางการรณรงค์แก้ไข ได้แก่ ปัญหาเรื่องมารยาทการเล่นน้ำ/การ

ทะเลาะวิวาท/ละเมิดสิทธิ์/คุกคามทางเพศ การเล่นน้ำและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาเรื่องขยะ และทรัพยากรน้ำ การ

เล่นน้ำและความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงการรายงานข่าวสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน  
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 6) สงกรานต์ในมิติมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 หมายถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตัิช่วง

เทศกาลสงกรานต์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำหนดโดยภาครัฐ และการรายงานข่าวผู้ฝ่าฝืนมาตรการ

เทศกาลสงกรานต์ยุคโควิด-19  

 7) อื่น ๆ เช่น ข่าวต่างประเทศ ข่าววันหยุด การแนะนำเพลง เพลงแปลง (สงกรานต์-โควิด) กิจกรรมของ

องค์กรต่าง ๆ ในช่วงสงกรานต์ ฯลฯ 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนเว็บเพจและกลุ่มเนื้อหา/ประเด็นย่อยท่ีพบจากการสืบค้นคำว่าสงกรานต์ในกูเกิลเสิร์ช 

  
กลุ่มเนื้อหา/ประเด็นย่อยที่พบ 

จากการสืบค้นคำว่าสงกรานต์ในกูเกิลเสิร์ช 

  

ก่อนโควิด-19 ช่วงโควิด-19 

11-17 
เม.ย. 61 

11-17 
เม.ย. 62 

11-17 
เม.ย. 63 

11-17 
เม.ย. 64 

จำนวนข้อมูล (เว็บเพจ) 
1. สงกรานต์ในมิติสังคม-วัฒนธรรม 58 

(1.1) ที่มาและกิจกรรมโดยทั่วไปในวันสงกรานต ์ 7 6 7 3 

(1.2) ตำนานสงกรานต์ และนางสงกรานต์  1 3 5 7 

(1.3) สงกรานต์ประจำภูมภิาค 2 1  - -  

(1.4) สงกรานต์ในต่างประเทศ  1 3  - 1 

(1.5) เกร็ดความรู/้ประวตัิศาสตรว์ันสงกรานต์  - 2 2 1 

(1.6) สงกรานต์และความสมัพันธ์ทางสังคม 3 2 -  1 

2. สงกรานต์ในมิติการเล่นน้ำ การท่องเท่ียว การพักผ่อน 43 

(2.1) การแนะนำสถานท่ีท่องเที่ยวในวันสงกรานต์  13 9 1 4 

(2.2) บรรยากาศสงกรานต์  3 4 6 3 

3. สงกรานต์ในมิติกิจกรรม การสื่อสาร 29 

(3.1) การแนะนำกิจกรรมสำหรับคนไม่อยากเล่นสาดน้ำ  2 - - - 

(3.2) คำอวยพร/คำเดด็วันสงกรานต์ 3 1 2 5 

(3.3) กิจกรรมวันสงกรานต์ในรูปแบบออนไลน ์ - - 4 6 

(3.4) คนดัง/คนบันเทิงและวันสงกรานต ์ 1 3 2 - 

4. สงกรานต์ในมิติเศรษฐกิจการเงิน 7 

(4) สงกรานต์และเศรษฐกิจ  2 4 - 1 

5. สงกรานต์ในมิติปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 21 
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กลุ่มเนื้อหา/ประเด็นย่อยที่พบ 

จากการสืบค้นคำว่าสงกรานต์ในกูเกิลเสิร์ช 

  

ก่อนโควิด-19 ช่วงโควิด-19 

11-17 
เม.ย. 61 

11-17 
เม.ย. 62 

11-17 
เม.ย. 63 

11-17 
เม.ย. 64 

จำนวนข้อมูล (เว็บเพจ) 
(5.1) การเล่นน้ำ/มารยาท/ทะเลาะวิวาท/ละเมิดสิทธ์ิ/คุกคามทางเพศ 5 4 -  -  

(5.2) การเล่นน้ำและสิ่งแวดล้อม  - 2  - -  

(5.3) การเล่นน้ำและความปลอดภัยบนท้องถนน  1 2 -  -  

(5.4) ข่าวสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน  1 1 2 3 

6. สงกรานต์และมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 27 

(6.1) แนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีการแพรร่ะบาด 

ของโควิด-19 
- - 16 4 

(6.2) ข่าวผู้ฝ่าฝืนมาตรการเทศกาลสงกรานต์ยุคโควิด-19 - - 1 6 

7. อื่น ๆ 15 

(7) ข่าวต่างประเทศ ข่าววันหยุด การแนะนำเพลง เพลงแปลง (สงกรานต์-

โควิด) กิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ในช่วงสงกรานต์ ฯลฯ 
5 3 2 5 

รวม 50 50 50 50 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า จากการเก็บข้อมูลทั้ง 4 ช่วงปี พบเนื้อหากลุ่ม (1) สงกรานต์ในมิติสังคม-วัฒนธรรม 

มากที่สุด รวม 58 เว็บเพจ รองลงมาคือเนื้อหากลุ่ม (2) สงกรานต์ในมิติการเล่นน้ำ การท่องเที่ยว การพักผ่อน พบ 

43 เว็บเพจ เนื้อหากลุ่ม (3) สงกรานต์ในมิติกิจกรรม การสื่อสารพบ 29 เว็บเพจ  เนื้อหากลุ่ม (4) สงกรานต์ในมิติ

เศรษฐกิจการเงิน พบน้อยที่สุด จำนวน 7 เว็บเพจ ในขณะที่กลุ่มเนื้อหา (7) ข้อมูลอื่น ๆ พบ 15 เว็บเพจ แต่

ค่อนข้างมีลักษณะกระจัดกระจาย เช่น  ข่าวต่างประเทศ ข่าววันหยุด การสอนภาษาอังกฤษ  การแนะนำเพลง 

เพลงแปลง (สงกรานต์-โควิด) กิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ในช่วงสงกรานต์ ฯลฯ   

2. เปรียบเทียบผลการจัดกลุ่มข้อมูล/เนื้อหาเกี่ยวกับ “สงกรานต์” ที่พบระหว่างช่วงท่ีไม่มีการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 และช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 จากการศึกษาพบว่าแม้การจัดกลุ่มเนื้อหาในภาพรวมจะพบทิศทางของข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่

หากพิจารณาประเด็นย่อยในเนื้อหาแต่ละกลุ่ม และจำนวนเว็บเพจที่พบ จะสามารถแสดงให้เห็นน้ำหนักของกลุ่ม

เนื้อหาที่ปรากฎจากผลการสืบค้นในแต่ละปี ดังแสดงในตาราง  
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ตารางท่ี 2 แสดงความเข้ม/ความถี่ของกลุ่มเนื้อหาในแต่ละปีที่ศึกษา เมื่อจำแนกระดับเป็น มาก (เขียวเข้ม) - 

กลาง (เขียว) - น้อย (เขียวอ่อน) 

ก่อนโควิด-19 ช่วงโควิด-19 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สงกรานต์ในมติิการเล่นน้ำ 
การท่องเที่ยว การพักผ่อน

(16) 

สงกรานต์ในมติิสังคม-
วัฒนธรรม 

(17) 

สงกรานต์และมาตรการใน
สถานการณ์โควดิ-19  

(17) 

สงกรานต์ในมติิสังคม-
วัฒนธรรม 

(13) 
สงกรานต์ในมติิสังคม-

วัฒนธรรม 

(14) 

สงกรานต์ในมติิการเล่นน้ำ 
การท่องเที่ยว การพักผ่อน

(13) 

สงกรานต์ในมติิสังคม-
วัฒนธรรม 

(14) 

สงกรานต์ในมติิกิจกรรม  
การสื่อสาร 

(11) 

สงกรานต์ในมติิปัญหาทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัย (7) 

สงกรานต์ในมติิปัญหาทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัย (9) 

สงกรานต์ในมติิกิจกรรม  
การสื่อสาร 

(8) 

สงกรานต์และมาตรการใน
สถานการณ์โควดิ-19  

(10) 

สงกรานต์ในมติิกิจกรรม  
การสื่อสาร 

(6) 

สงกรานต์ในมติิกิจกรรม  
การสื่อสาร 

(4) 

สงกรานต์ในมติิการเล่นน้ำ 
การท่องเที่ยว การพักผ่อน

(7) 

สงกรานต์ในมติิการเล่นน้ำ 
การท่องเที่ยว การพักผ่อน

(7) 
อื่นๆ  

(5) 
สงกรานต์กับเศรษฐกิจ

การเงิน 

(4) 

สงกรานต์ในมติิปัญหาทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัย (2) 

อื่นๆ  

(5) 

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ
การเงิน  

(2) 

อื่นๆ  

(3) 
อื่น ๆ  

(2) 
สงกรานต์ในมติิปัญหาทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัย (3) 
สงกรานต์และมาตรการใน

สถานการณ์โควดิ-19  
(0) 

สงกรานต์และมาตรการใน
สถานการณ์โควดิ-19  

(0) 

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ
การเงิน 

(0) 

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ
การเงิน 

(1) 

 สีเขียวเข้ม คือกลุ่มเนื้อหาที่พบระหว่าง 13-18 เว็บเพจ  

 สีเขียว คือกลุ่มเนื้อหาท่ีพบระหว่าง 7-12 เว็บเพจ 

 สีเขียวอ่อน คือกลุ่มเนื้อหาที่พบระหว่าง 1-6 เว็บเพจ  
*ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บคือจำนวนเว็บเพจที่พบ 
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 สงกรานต์ ปี พ.ศ.2561 

 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2561 พบกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ใน

มิติการเล่นน้ำ การท่องเที่ยว การพักผ่อน จำนวน 16 เว็บเพจ พบประเด็นย่อยเกี ่ยวกับการแนะนำสถานที่

ท่องเที่ยวในวันสงกรานต์มากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ในมิติสังคม-วัฒนธรรม จำนวน 14 

เว็บเพจ พบประเด็นย่อยเกี่ยวกับที่มาและกิจกรรมโดยทั่วไปในวันสงกรานต์มากที่สุด กลุ่มเนื้อหาที่ไม่พบเลยคือ

กลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์และมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 

 สงกรานต์ ปี พ.ศ.2562  

 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2562 พบกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ใน

มิติสังคม-วัฒนธรรม จำนวน 17 เว็บเพจ พบประเด็นย่อยเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในวันสงกรานต์มาก

ที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ในมิติการเล่นน้ำ การท่องเที่ยว การพักผ่อน จำนวน 13 เว็บเพจ 

พบประเด็นย่อยเกี่ยวกับที่มาและกิจกรรมโดยทั่วไปในวันสงกรานต์มากที่สุด กลุ่มเนื้อหาที่ไม่พบเลยคือกลุ่มเนื้อหา

เกีย่วกับสงกรานต์และมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 

 ภาพรวมข้อมูลเกี่ยวกับสงกรานต์ที่พบในช่วงก่อนโควิด-19 

 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่พบจากการสืบค้นเกี่ยวกับสงกรานต์ ในช่วงปี พ.ศ.2561 และ 2562 มีความ

คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ผลลัพธ์การสืบค้นทั้ง 2 ปีปรากฎข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ในมิติสังคม-วัฒนธรรม

มากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและกิจกรรมโดยทั่วไปในวันสงกรานต์ รองลงมาคือ

เนื้อหาเก่ียวกับสงกรานต์ในมิติการเล่นน้ำ/การท่องเที่ยว ในประเด็นเรื่องการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

 ในขณะที่ความต่างของข้อมูลที่พบระหว่างปี พ.ศ.2561 และ 2562 เป็นเรื่องการพบ/ไม่พบเนื้อหาในบาง

ประเด็นย่อย เช่น พบบทความที่มีเนื้อหาเล่าถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์  และการเล่าที่มาของ

เสื้อลายดอกในวันสงกรานต์ ในปี พ.ศ.2562 แต่ไม่พบในปี พ.ศ.2561 เป็นต้น  

สงกรานต์ปี พ.ศ.2563  

 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2563 พบกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์

และมาตรการในมิตสิถานการณ์โควิด-19 จำนวน 17 เว็บเพจ พบประเด็นย่อยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาล

สงกรานต์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ในมิติสังคม -
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วัฒนธรรมจำนวน 14 เว็บเพจ พบประเด็นย่อยเกี่ยวกับที่มาและกิจกรรมโดยทั่วไปในวันสงกรานต์มากที่สุด กลุ่ม

เนื้อหาที่ไมพ่บเลยคือกลุ่มเนื้อหาสงกรานต์ในมิตเิศรษฐกิจการเงิน 

 สงกรานต์ปี พ.ศ.2564  

 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2564 พบกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ใน

มิติสังคม-วัฒนธรรม จำนวน 13 เว็บเพจ พบประเด็นย่อยเกี่ยวกับที่มาและกิจกรรมโดยทั่วไปในวันสงกรานต์มาก

ที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ในมิติกิจกรรม การสื่อสาร จำนวน 11 เว็บเพจ พบประเด็นย่อย

เกี่ยวกับกิจกรรมวันสงกรานต์ในมิติรูปแบบออนไลน์มากที่สุด กลุ่มเนื้อหาที่พบน้อยที่สุดคือกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ

สงกรานต์ในมิตเิศรษฐกิจการเงิน จำนวน 1 เว็บเพจ  

 ภาพรวมข้อมูลเกี่ยวกับสงกรานต์ที่พบในช่วงโควิด-19 

 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่พบจากการสืบค้นเกี่ยวกับสงกรานต์ ในช่วงปี พ.ศ.2563 และ 2564 ส่วน

ใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน โดยปรากฎข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ในมิติความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-

19 และเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ในมิตสิังคม-วัฒนธรรมในจำนวนเท่ากัน (รวมทั้งสองปีได้ 27 เว็บเพจเท่ากัน)  

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ.2563 ปรากฎข้อมูลในประเด็นเรื ่องแนวทางปฏิบัติช่วง

เทศกาลสงกรานต์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากถึง 16 เว็บเพจ ซึ่งมากกว่าที่พบในปี 2564 อย่างเห็นได้ชัด 

(4 เว็บเพจ) ในขณะที่ปี พ.ศ.2564 พบข้อมูลในประเด็นการรายงานข่าวเรื่องการฝ่าฝืนมาตรการเทศกาลสงกรานต์

ยุคโควิด-19 ได้แก่ การแอบเล่นน้ำสงกรานต์ และมีผู้บันทึกคลิปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย (พบ 6 เว็บเพจ) สูงกว่าใน

ปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีมาตรการงดเล่นน้ำเป็นปีแรก (พบ 1 เว็บเพจ) 

 จากการศึกษายังพบว่า แม้ในภาพรวมจะพบข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ในมิติการเล่นน้ำการ

ท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2563 และ 2564 ที่เท่ากันกัน (7 เว็บเพจ) แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในประเด็นย่อยแล้วจะ

พบว่า ในปี พ.ศ.2563 พบประเด็นที่เกี่ยวกับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เพียง 1 เว็บเพจ (พูดถึงสถานท่ีท่องเที่ยว

ที่น่าไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย) ในขณะที่ปี พ.ศ.2564 พบประเด็นเรื่องการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน เป็น 

4 เว็บเพจ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการผ่อนปรนของรัฐบาลที่ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวได้ในช่วงสงกรานต์ปี พ.ศ.2564 

โดยจากข้อมูลพบว่าเป็นข่าวการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปท่องเที่ยวในสถานที่เชิงวัฒนธรรม เช่น กิจกรรม

สงกรานต์ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ 

(กระทรวงวัฒนธรรม) พร้อมสอดแทรกมาตรการควบคุมโรคระบาด เป็นต้น  
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 นอกจากนี้ ยังพบว่า ในปี พ.ศ.2563 ไม่ปรากฎข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์ในมิติเศรษฐกิจการเงิน

ขณะที่ ในปี พ.ศ.2564 ปรากฎข้อมูลเรื่องหนี้ครัวเรือน และรายได้ต่อหัวของประชากรที่ลดลงจากสถานการณ์โค

วิด-19 และสถานการณ์ทางการเมือง 

 เปรียบเทียบภาพรวมใน 4 ปี 

 เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมใน 4 ปี คือช่วงก่อนโควิด-19 ในปี 61-62 และช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ในปี 63-64 ผลในภาพรวม คือ  

1. กลุ่มเนื้อหาสงกรานต์ที่ได้รับความสนใจในระดับสูง 

• ในช่วงก่อนโควิด-19 ทั้งปี 61 และ 62 คือ สงกรานต์ในมิติ สังคม – วัฒนธรรม รองลงมาคือ สงกรานต์

ในมิติการเล่นน้ำ การท่องเที่ยว การพักผ่อน  

• ในขณะที่ช่วงโควิด-19 ในปี 63 พบว่า เนื้อหาสงกรานต์ในมิติมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 ได้รับ

ความสนใจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ สงกรานต์ในมิติ สังคม – วัฒนธรรม ส่วนช่วงโควิด-19 ในปี 64 กลุ่ม

เนื้อหาที่ได้รับความสนใจสูงคือ สงกรานต์ในมิติ สังคม – วัฒนธรรม รองลงมาคือสงกรานต์ในมิติกิจกรรม การ

สื่อสาร และสงกรานต์ในมิติมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้อาจเพราะปี 64 ไม่มีมาตรการห้ามการเดินทาง 

ทำกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและในครอบครัวได้อย่างระมัดระวัง แต่ห้ามการชุมนุมกันเพื่อกิจกรรมเชิงสนุกสนาน 

และการเล่นน้ำสงกรานต์ 

2. กลุ่มเนื้อหาสงกรานต์ที่ได้รับความสนใจในระดับกลาง 

 • ในช่วงก่อนโควิด-19 ทั้งปี 61 และ 62 คือ  สงกรานต์ในมิติปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัย  ซึ่งยังเป็นช่วงที่สามารถทำกิจกรรมในวันสงกรานต์ได้อย่างเต็มที่ จึงมีปัญหาต่างๆ ตามมา  

 • ในขณะที่ช่วงโควิดปี 63 และ 64 พบว่าเนื้อหาสงกรานต์ในมิติกิจกรรม การสื่อสาร ได้รับความสนใจใน

ลำดับแรก อาจเพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนสนใจในข้อมูลกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่ทำได้ กับการสื่อสารผ่าน

ช่องทางต่างๆ แทนการพบแบบเผชิญหน้า รองลงมาคือสงกรานต์ในมิติการเล่นน้ำ การท่องเที่ยว การพักผ่อน  ซึ่ง

พบน้อย เนื่องจากมาตรการงดการเดินทางกลับภูมิลำเนาในปี 63 และสถานการณ์ที่ยังไม่ดีขึ้นในปี 64 แม้จะมีการ

ผ่อนปรนให้สามารถเดินทางได้  

3.  กลุ่มเนื้อหาสงกรานต์ที่ได้รับความสนใจในระดับน้อย 

 • ในช่วงก่อนโควิด-19 ทั้งปี 61 และ 62 คือ สงกรานต์ในมิติกิจกรรม การสื่อสาร รองลงมาคือสงกรานต์

ในมิติเศรษฐกิจการเงิน   
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 • ในขณะที่ช่วงโควิด-19 ทั้งในปี 63 และ 64 พบสงกรานต์ในมิติปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัย (อุบัติเหตุบนท้องถนนจากการดื่มแล้วขับ) รองลงมาคือสงกรานต์ในมิติเศรษฐกิจการเงิน  

 • ทัง้นี้ จะเห็นได้ว่าสงกรานต์ในมิติเศรษฐกิจการเงิน ที่เป็นเนื้อหากลุ่มที่ได้รับความสนใจในระดับน้อย ใน

ทั้ง 4 ปี โดยพบในปี 2562 มากกว่าปี 2561 ในขณะที่ไม่พบเลยในปี 2563 และ พบเพียง 1 ข้อมูลในปี 2564 ที่

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างผ่อนปรนกว่าปี 63  

 

3. นัยยะการสื่อสารเกี่ยวกับ “สงกรานต์”  

 จากการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสงกรานต์จากผลการสืบค้นที่กำหนด ในข้อค้นพบส่วน

ที่ 1 และการเปรียบเทียบเนื้อหาความร่วมและความต่างของกลุ่มเนื้อหาที่พบ ในข้อค้นพบส่วนที่ 2 ทำให้สามารถ

สังเคราะห์ลักษณะข้อมูลที่พบ และนัยยะการสื่อสารเกี่ยวกับ “สงกรานต์” จากการศึกษาในครั้งนี้ ออกเป็น 6 

ลักษณะที่สำคัญ ดังสรุปในตาราง  

ตารางท่ี 3 แสดงนัยยะการสื่อสารเกี่ยวกับ “สงกรานต์” ในช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19   

นัยยะการสื่อสารเกี่ยวกับ “สงกรานต์”   

ก่อนโควิด-19 (ปี พ.ศ.2561 และ 2562) ช่วงโควิด-19 (ปี พ.ศ.2563 และ 2564) 

ความรู้ทั่วไปและวัฒธรรมไทยในวันสงกรานต์ 

• ข ้อมูลความร ู ้ท ั ่วไปและว ัฒนธรรมไทยในวัน
สงกรานต์  
- ที่มาวันสงกรานต์  
- ตำนานวันสงกรานต์ 
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 

• ข้อมูลความรู้ทั่วไปและวัฒธรรมไทยในวันสงกรานต์ 
- ที่มาวันสงกรานต์  
- ตำนานวันสงกรานต์ 
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 

การเล่นน้ำและการเดินทางท่องเที่ยว 

• การเล่นน้ำและการเดินทางท่องเที่ยวในเทศกาล
วันหยุด 

• การเล่นน้ำและการเดินทางท่องเที ่ยวในเทศกาล
วันหยุดที่ผูกโยงกับสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการ
ความปลอดภัย 
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นัยยะการสื่อสารเกี่ยวกับ “สงกรานต์”   

ก่อนโควิด-19 (ปี พ.ศ.2561 และ 2562) ช่วงโควิด-19 (ปี พ.ศ.2563 และ 2564) 
ปัญหาสังคมและความปลอดภัยสาธารณะ 

• ปัญหาสังคมและความปลอดภัยสาธารณะ ได้แก่  
- อุบัติเหตุบนท้องถนนและพฤติกรรมดื่มแล้วขับ  
- การทะเลาะวิวาท  
- การคุกคามทางเพศ 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม   

• ปัญหาสังคมและความปลอดภัยสาธารณะ ได้แก่  
- อุบัติเหตุบนท้องถนนและพฤติกรรมดื่มแล้วขับ ที่พบ
ได้น้อยกว่าในช่วงก่อนโควิด (โดยเฉพาะในปี พ.ศ.
2563)   

มาตรการระงับการจัดกิจกรรมในสถานการณ์โควิด-19 

 •  สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 
- มาตรการการระงับกิจกรรมสงกรานต์ในทุกระดับในปี 
พ.ศ.2563  (ห ้ามเด ินทาง และห ้ามจ ัดก ิจกรรม
สงกรานต์ทุกรูปแบบ) 
- มาตรการการระงับกิจกรรมสงกรานต์ในบางระดับใน
ปี พ.ศ.2563 (ห้ามการเล่นน้ำ ประแป้ง และกิจกรรมที่
มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก  แต่ให้สามารถทำ
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และสามารถเดินทางได้)  
- การฝ่าฝืนมาตรการของรัฐในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19   

กิจกรรมและการสื่อสารในโลกเสมือนที่สะท้อน-เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง 

• แหล่งอ้างอิงคำอวยพรทั่วไปในวันสงกรานต์ วันขึ้น
ปีใหม่ไทย 

• กิจกรรมการเล่นน้ำ รดน้ำดำหัว เล่นสงกรานต์ 
ฯลฯ ในโลกความเป็นจริง  

• แหล่งอ้างอิงคำอวยพรในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่
ไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19   

• กิจกรรมการเล่นน้ำ รดน้ำดำหัว เล่นสงกรานต์ ฯลฯ 
ในโลกออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน  

โอกาสทางเศรษฐกิจ 

• อ้างอิงรายงานจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมผู้ประกอบการ 

• อ้างอิงรายงานจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่พูดถึงวิกฤต
ทางการเงิน จากสัดส่วนรายได้ที่ลดลงของประชาชน 
และหนี ้คร ัวเร ือนที ่ เพ ิ ่มมากขึ ้น อ ันเน ื ่องมาจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และการเมือง  
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นัยยะการสื่อสารเกี่ยวกับ “สงกรานต์”   

ก่อนโควิด-19 (ปี พ.ศ.2561 และ 2562) ช่วงโควิด-19 (ปี พ.ศ.2563 และ 2564) 
เกี ่ยวกับการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่าย และ
ตัวเลขเงินสะพัด ในช่วงสงกรานต์ 

 

 1) สงกรานต์ = การสืบสานส่งผ่านความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 

 จากการศึกษาพบว่าเทศกาลสงกรานต์มักถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลในมิติเชิงวัฒนธรรมและสังคมมากที่สุด ทั้ง

ในช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 โดยเฉพาะในประเด็นที่มาและกิจกรรมโดยทั่วไปในวันสงกรานต์ และ

ตำนานนางสงกรานต์ ซึ่งในภาพรวมข้อมูลที่ปรากฎมักมีรายละเอียดโครงสร้าง/เนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 

การเกริ่นนำด้วยที่มาของคำว่าสงกรานต์ ความหมาย การนับเวลา และการแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่

ประพฤติปฏิบัติกันในวันสงกรานต์ ทั้งในเชิงพิธีกรรมทางศาสนา และการละเล่น และการเล่าถึงตำนานนาง

สงกรานต์ทั้ง 7 วัน และนางสงกรานต์ประจำปี นอกจากนี้ ยังพบการชี้ให้เห็นถึงความร่วมทางวัฒนธรรมใน

ประเทศแถบเอเชีย และการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในประเทศต่าง ๆ  เกร็ดความรู้/ประวัติศาสตร์วันสงกรานต์ เช่น 

การเล่าถึงที่มาของเสื้อฮาวาย ที่กลายเป็นสัญลักษณ์เสื้อลายดอกในวันสงกรานต์  รวมถึงการเน้นย้ำคุณค่า/

ความสำคัญของครอบครัว ผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมกันในสังคมของไทย  

 

ตารางท่ี 4 แสดงตัวอย่างเพจที่นัยยะของสงกรานต์ = การสืบสานส่งผ่านความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมไทยในวัน

สงกรานต์เปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 

 

สงกรานต์ = การสืบสานส่งผ่านความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 

ช่วงก่อนโควิด-19 
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ช่วงโควิด-19 

 
 

 

 2) สงกรานต์ = การเล่นน้ำและการเดินทางท่องเที่ยว 

 จากการศึกษาพบว่าเทศกาลสงกรานต์ มักถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในวันสงกรานต์ 

และบรรยากาศสงกรานต์ ทั้งในช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19  โดยพบว่ามีข้อมูลในประเด็นดังกล่าวในชว่ง

ก่อนโควิด-19  มากกว่าช่วงโควิด-19  ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการห้ามการจัดกิจกรรม และเดินทาง และการรณรงค์

งดกิจกรรมบางส่วนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในปี พ.ศ.2563 และ 2564  

 ผลการศึกษายังพบความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่พบเกี่ยวกับเทศกาลเล่นน้ำและการท่องเที่ยว ในช่วงก่อน

โควิด-19 และช่วงโควิด-19 ที่สำคัญคือ  
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 • ในช่วงก่อนโควิด-19 พบว่าเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ  สถานที่เล่นน้ำยอด

นิยมในช่วงสงกรานต์ เป็นต้น  

 • ในช่วงโควิด-19  พบว่าการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในวันสงกรานต์มักเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม พร้อมกับสอดแทรกหรือเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัย และ Social Distancing ต่าง ๆ รวมไปถึง

การรายงานเปรียบเทียบบรรยากาศสงกรานต์ในช่วงที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 การสื่อถึงบรรยากาศท่ี

เงียบเหงา หรือบรรยากาศสงกรานต์ในแบบนิวนอร์มอลที่ต่างไปจากเดิม 

 

ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างเพจที่นัยยะของสงกรานต์ = การเล่นน้ำและการเดินทางท่องเที่ยวเปรียบเทียบ

ระหว่างช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 

สงกรานต์ = การเล่นน้ำและการเดินทางท่องเที่ยว 
ช่วงก่อนโควิด-19 
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ช่วงโควิด-19 

 
 

 3) สงกรานต์ = ปัญหาสังคมและความปลอดภัยสาธารณะ 

 จากการศึกษาพบว่าเทศกาลสงกรานต์ มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลเรื่องสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งพบใน

ทุกปี ทั้งในช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 และมักมีการเชื่อมโยงสถานการณ์ดังกล่าวกับพฤติกรรมดื่มแล้วขับ 

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในช่วงสงกรานต์ โดยในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีการรายงาน

สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากมาตรการงดการเดินทางจากภาครัฐ 

 ผลการศึกษายังพบความแตกต่างระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสังคมและความปลอดภัยสาธารณะ ในช่วง

ก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 ที่สำคัญคือ 

 •  ช่วงก่อนโควิด-19 พบปัญหาสังคมและความปลอดภัยสาธารณะ ที่มักเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเล่น

น้ำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทะเลาะวิวาท การบาดเจ็บ การคุกคามทางเพศ รวมไปถึงปัญหา

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาขยะ และทรัพยากรน้ำที่ขาดแคลน  

 •  ช่วงโควิด-19  มีสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวแปรสำคัญ ทำให้ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสังคม และ

ความปลอดภัยสาธารณะในลักษณะเดียวกันกับช่วงก่อนโควิด-19  

 

 



21 
 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างเพจที่นัยยะของสงกรานต์ = ปัญหาสังคมและความปลอดภัยสาธารณะเปรียบเทียบ

ระหว่างช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 

สงกรานต์ = ปัญหาสังคมและความปลอดภัยสาธารณะ 

ช่วงก่อนโควิด-19 
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ช่วงโควิด-19 
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4) สงกรานต์ = มาตรการระงับการจัดกิจกรรมในสถานการณ์โควิด-19 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาครัฐกำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่พบในช่วงก่อนโควิด-19  ได้แก่ การรณรงค์เรื่องวิถีชีวิตใหม่ 

กิจกรรมที่ทำได้ และทำไม่ได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยพบว่าในปี พ.ศ.2563 มีการรณรงค์งดจัดกิจกรรม

สงกรานต์ในทุกระดับ ในขณะที่ ในปี พ.ศ.2564 มีการรณรงค์งดจัดกิจกรรมเล่นน้ำ ประแป้ง แต่อนุญาตให้มีการ

จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมได้ และไม่ได้ห้ามให้มีการเดินทาง  

 นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรการที่รัฐกำหนด โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2564 ซึ่งอาจ

สะท้อนถึงปัญหาเรื่องมาตรการการจัดการของรัฐที่มีความเข้มงวดน้อยลง และความประมาทของประชาชนทั่วไปที่

เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 

 

ตารางที่ 7 แสดงตัวอย่างเพจที่นัยยะของสงกรานต์ = มาตรการระงับการจัดกิจกรรมในสถานการณ์โควิด -19

เปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 

4) สงกรานต์ = มาตรการระงับการจัดกิจกรรมในสถานการณ์โควิด-19 

ช่วงก่อนโควิด-19 

(ไม่พบ) 
ช่วงโควิด-19 
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 5) สงกรานต์ = กิจกรรมและการสื่อสารในโลกเสมือนทีส่ะท้อน-เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง   

 จากการศึกษาพบว่าเทศกาลสงกรานต์ มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมและการสื่อสารที่สะท้อน-เชื่อมโยงกัน

ระหว่างโลกออฟไลน์ และโลกออนไลน์ ทั้งในช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 ดังนี้  

 • ในช่วงก่อนโควิด-19 พบว่ากิจกรรมที่สำคัญในเทศกาลสงกรานต์ คือการเล่นน้ำ ประแป้ง การเดินทาง

ท่องเที่ยว วิถีปฎิบัติทั้งในเชิงศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้โดยมี

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งอ้างอิง รวบรวมข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่มาและความหมายในวันสงกรานต์ รวมถึงการ

อวยพรในวันปีใหม่ไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำอวยพร ตัวอย่างประโยคการอวยพร

ในวันสงกรานต์ ให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ใช้อ้างอิง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 

 • ในช่วงโควิด-19 พบการรณรงค์ให้จัดกิจกรรมสงกรานต์แบบออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ ่งทั้งจาก

หน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงวัฒนธรรม และภาคเอกชน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน สะท้อนถึงพฤติกรรมการปรับตัว 

จากการทำกิจกรรมสงกรานต์แบบดั้งเดิมสู่การทำกิจกรรมสงกรานต์บางส่วนในโลกเสมือน เช่น การเล่นน้ำ สรงน้ำ 

ร่วมกิจกรรมสงกรานต์แบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันต่าง ๆ สอดรับกับมาตรการ

ความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 ในโลกความเป็นจริง นอกจากนี้  จากการศึกษาพบว่ามีการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับคำอวยพร ที่มีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19  เช่น การอวยพรให้ไม่มีไข้ หรือการเน้นความ

ปลอดภัย และสุขภาพที่แข็งแรงร่วมด้วย เป็นต้น  

ตารางที ่ 8 แสดงตัวอย่างเพจที่นัยยะของสงกรานต์ = กิจกรรมและการสื ่อสารในโลกเสมือนที่สะท้อน-

เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง เปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 

สงกรานต์ = กิจกรรมและการสื่อสารในโลกเสมือนที่สะท้อน-เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง   
ช่วงก่อนโควิด-19 
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ช่วงโควิด-19 

 
 

 

6) สงกรานต์ = โอกาสทางเศรษฐกิจ  

 จากการศึกษาพบว่ามีการเชื่อมโยงเรื่องเทศกาลสงกรานต์กับข้อมูลเศรษฐกิจ ซึ่งแม้ในการศึกษาครั้งนี้จะ

พบไม่มาก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์กีมีการคาดการณ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะพัด และกำลังซื้อ 

และแผนการกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งจากภาครัฐและผู้ประกอบการ  สงกรานต์จึงมีนัยยะเชื่อมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจ

ของไทย   

 ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสังคมและความปลอดภัย

สาธารณะ ในช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 ที่สำคัญคือ 

 •  ช่วงก่อนโควิด-19 พบว่ามีข้อมูลที่อ้างอิงรายงานจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยกสิกร

ไทย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการคาดการณ์

พฤติกรรมการใช้จ่าย และตัวเลขเงินสะพัด ในช่วงสงกรานต์  

 •  ช่วงโควิด-19 พบว่ามีข้อมูลที่อ้างอิงรายงานจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่พูดถึงวิกฤตทางการเงิน จาก

สัดส่วนรายได้ที่ลดลงของประชาชน และหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์โค

วิด-19 และการเมือง  
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ตารางที่ 9 แสดงตัวอย่างเพจที่นัยยะของสงกรานต์ = โอกาสทางเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนโค

วิด-19 และช่วงโควิด-19 

สงกรานต์ = โอกาสทางเศรษฐกิจ 

ช่วงก่อนโควิด-19 

 
 

ช่วงโควิด-19 
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สรุปผลการศึกษา / Conclusion 

 จากการใช้คำสำคัญ “สงกรานต์” สืบค้นข้อมูลในกูเกิลเสิร์ช เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสงกรานต์ ในวันที่ 

11-17 เมษายน ในช่วงปี พ.ศ.2561 และ 2562  (ช่วงก่อนโควิด-19) และในช่วงปี พ.ศ.2563 และ 2564  (ช่วงโค

วิด-19) ปีละ 50 เว็บเพจเท่า ๆ กัน รวมจำนวน 200 เว็บเพจ พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับสงกรานต์ที่ปรากฎ สามารถแบ่ง

ออกเป็นเนื้อหา 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

 1) สงกรานต์ในมิติสังคม-วัฒนธรรม จำนวน 58 เว็บเพจ  

 2) สงกรานต์ในมิติการเล่นน้ำ การท่องเที่ยว การพักผ่อน จำนวน 43 เว็บเพจ  

 3) สงกรานต์ในมิติกิจกรรม การสื่อสาร จำนวน 29 เว็บเพจ  

 4) สงกรานต์ในมิติเศรษฐกิจการเงนิ จำนวน 7 เว็บเพจ  

 5) สงกรานต์ในมิติปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย จำนวน 21 เว็บเพจ  

 6) สงกรานต์และมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 27 เว็บเพจ และ   

 7) อื่นๆ จำนวน 15 เว็บเพจ เช่น ข่าวต่างประเทศ ข่าววันหยุด การแนะนำเพลง เพลงแปลง (สงกรานต์-

โควิด)  กิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ในช่วงสงกรานต์ ฯลฯ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสงกรานต์ที่พบจากการสืบค้น ในช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 มีความแตกต่างกันออกไป

ในแต่ละกลุ่มเนื้อหา โดยพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสงกรานต์ในช่วงโควิด-19 มักมีการสะท้อนสถานการณ์โควิด-19 อยู่

ในเนื้อหาเกือบทุกกลุ่ม   

 ทั้งนี้ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฎจากผลลัพธ์การสืบค้นที่กำหนด สามารถสรุปนัยยะการสื่อสาร

เกี่ยวกับ “สงกรานต์” ที่สำคัญ 6 ลักษณะ เรียงลำดับจากกลุ่มเนื้อหาที่พบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้  

 1) สงกรานต์ = การสืบสานส่งผ่านความรู้ทั่วไปและวัฒธรรมไทยในวันสงกรานต์  ที่เชื ่อมโยงกับเรื ่อง

ตำนาน ประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางสังคมของไทย  ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อหาที่พบได้มากที่สุด และมีความคล้ายคลึงกัน

ทั้งในช่วงก่อนโควิด-19 และช่วงโควิด-19 
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 2) สงกรานต์ = เทศกาลเล่นน้ำและการเดินทางท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงกับบรรยากาศช่วงวันหยุดยาว การ

แนะนำสถานที่/แหล่งเล่นน้ำ ในช่วงก่อนโควิด-19   แต่ในช่วงโควิด-19 พบว่า เป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม/วิถีใหม่ที่ผูกโยงกับมาตรการความปลอดภัยในช่วงโควิด-19   

 3) สงกรานต์ = ปัญหาสังคมและความปลอดภัยสาธารณะ ที่มีการเชื่อมโยงกับปัญหาอุบัติเหตุบนท้อง

ถนน การดื่มแล้วขับ การทะเลาะวิวาท การคุกคามทางเพศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในช่วงก่อนโควิด-19  แต่พบว่าช่วง

โควิด-19 มีเพียงการเชื่อมโยงกับปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน การดื่มแล้วขับ เพียงอย่างเดียว และมีการรายงาน

สถิติอุบัติเหตุที่ลดลงในปี 2563 

 4) สงกรานต์ = มาตรการระงับการจัดกิจกรรมในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรค และความปลอดภัยโดยรวมของสาธารณะ ซึ่งพบเฉพาะในช่วงโควิด-19 เท่านั้น  

 5) สงกรานต์ = กิจกรรมและการสื่อสารในโลกเสมือนที่สะท้อน-เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง ที่มีการ

เชื่อมโยงกับกิจกรรมทั่วไปในวันสงกรานต์ ซึ่งพบในช่วงโควิด-19 และการปรับกิจกรรมดังกล่าวสู่โลกออนไลน์  เช่น 

เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นการเล่นน้ำออนไลน์ ในช่วงโควิด-19  อย่างไรก็ตาม พบว่ามีกิจกรรมสื่อสารอวยพรวัน

สงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ทั้งในช่วงก่อนโควิด-1 และช่วงโควิด-19  

 6) สงกรานต์ = โอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงก่อนโควิด-19 พบว่าเป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับเงินสะพัด 

พฤติกรรมการใช้จ่าย แต่ในช่วงโควิด-19 เป็นการสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว จากผลกระทบของโควิด-19  

 

 ข้อค้นพบโดยสรุปข้างต้น อาจวิเคราะห์ได้ว่า  

 • สำหรับสังคมไทย สงกรานต์ยังมีคุณค่า ความหมาย ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม ที่ทุกปียังคงมีการสืบ

สานส่งผ่านความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ แม้ในช่วงสงกรานต์ที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19  ก็ตาม 

 • สำหรับสังคมไทย ถ้าในภาวะปกติ สงกรานต์ยังคงมีความหมายในมิติ การเล่นน้ำ การท่องเที่ยว การ

พักผ่อน  แต่เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ความสนใจในเนื้อหามิติมาตรการในสถานการณ์โควิด-

19 กับ มิติกิจกรรมและการสื่อสาร จึงมากกว่าในช่วงสงกรานต์ในภาวะปกติปี 61 และป ี62 

 • เมื่อเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสงกรานต์ปี 63 และปี 64 ความสนใจเนื้อหา

สงกรานต์ในมิติมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 ก็ขึ้นมาในอันดับต้นๆ ที่ปี 63 สูงกว่าสงกรานต์ในมิติสังคม-
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วัฒนธรรม ในขณะที่ปี 64 มีมาตรการผ่อนคลายให้เดินทางได้ แม้จะห้ามการชุมนุมทำกิจกรรมสงกรานต์ที่ไม่ใช่

ภายในครอบครัว ทำให้ความสนใจสงกรานต์ในมิติมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 ตกเป็นอันดับ 3 รองจาก

อันดับแรกคือมิติสังคม-วัฒนธรรมกับอันดับ 2 คือสงกรานต์ในมิติกิจกรรม การสื่อสาร ที่อาจเป็นการนำเสนอและ

สืบค้นสถานที่/กิจกรรมสงกรานต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับข้อมูล/วิธีการสื่อสารความรู้สึกต่อ

กันในเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

 • หากพิจารณาตามข้อค้นพบในเชิงปริมาณอาจดูเหมือนว่า สงกรานต์ในมิติปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัย จะลดน้อยลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 63 และ 64 แต่จากการศึกษา พบว่า ในปี 

63 และ 64 กลับพบปัญหาในเรื่องการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรการ/แนวปฏิบัติในสถานการณ์โควิด-19 ที่พบในปี 64 

สูงกว่าปี 63  

 • ที่ค่อนข้างพลิกความคาดหมาย คือ ความสนใจในกลุ่มเนื้อหาสงกรานต์ในมิติ เศรษฐกิจ การเงิน ที่

พบว่ามีจำนวนน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเนื้อหาอ่ืนๆ ทั้งนี้ การศึกษา พบว่า ในภาพรวมทั้ง 4 ปี คือปี 61-

62-63-64 พบความสนใจในกลุ่มเนื้อหาสงกรานต์ในมิติ เศรษฐกิจ การเงิน มีจำนวนน้อยในปี 61 และ 62 ไม่พบ

เลยในปี 63 และพบน้อยมากในปี 64 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นข้อมูล/การวิเคราะห์ในเชิงจำนวน

นักท่องเที่ยว การสะพัดของการใช้จ่าย สภาพวิกฤตทางการเงินในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19  ซ่ึงอาจไม่อยู่ใน

ความสนใจของผู้สืบค้นข้อมูล ที่สนใจในข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับวิถีปฏิบัติ และการดำเนินชีวิตในช่วงสงกรานต์ 

มากกว่า 

 • ผลลัพธ์การสืบค้นทั้งหมด แม้จะผ่านการจัดกระทำจากระบบอัลกอริทึมของกูเกิลเสิร์ช แต่ก็สะท้อนถึง

ทัศนคติ ความสนใจ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสงกรานต์ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งจากผู้สร้างเนื ้อหา 

(Content Contributors) และผู้สืบค้นข้อมูลทั่วไป ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการผลิตซ้ำความหมายเดิม และการสร้าง

ความหมายใหม่เก่ียวกับสงกรานต์ ตามบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม  
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ตัวอย่างข้อมูลกลุ่มเนื้อหา/ประเด็นย่อยที่พบจากการสืบค้นคำว่าสงกรานต์ใน Google Search 

1. สงกรานต์ในมิติสังคม-วัฒนธรรม 
 

ปี พ.ศ. 2562 ประเด็น “ที่มาและกิจกรรมโดยท่ัวไปในวันสงกรานต์” 
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ปี 2564 ประเด็น “ตำนานสงกรานต์และนางสงกรานต์” 
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ปี 2561 ประเด็น “สงกรานต์และความสัมพันธ์ทางสังคม” 
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2. สงกรานต์ในมิติการเล่นน้ำ การท่องเที่ยว การพักผ่อน 
 

ปี 2561 ประเด็น “การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในวันสงกรานต์” 
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ปี 2563 ประเด็น “บรรยากาศสงกรานต์” 
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3. สงกรานต์ในมิติกิจกรรม การสื่อสาร 
 

ปี 2564 ประเด็น “คำศัพท์ คำอวยพร คำเด็ดสงกรานต์” 
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ปี 2563 ประเด็น “กิจกรรมวันสงกรานต์ในรูปแบบออนไลน์” 

 

 
 



37 
 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

4. สงกรานต์ในมิติเศรษฐกิจการเงิน 
 

ปี 2561 ประเด็น “สงกรานต์และเศรษฐกิจ” 
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5. สงกรานต์ในมิติปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
 

ปี 2561 ประเด็น “การเล่นน้ำ/มารยาท/ทะเลาะวิวาท/ละเมิดสิทธิ์/คุกคามทางเพศ” 
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ปี 2563 ประเด็น “ข่าวสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน” 
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6. สงกรานต์และมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 
 

ปี 2563 ประเด็น “แนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19” 
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ปี 2564 ประเด็น “ข่าวผู้ฝ่าฝืนมาตรการเทศกาลสงกรานต์ยุคโควิด-19” 

 

 
 

 


