แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์
พุทธศักราช ๒๕๖๕
“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

******************************************
๑. แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” สื่อความหมายได้ ดังนี้
๑) สงกรานต์วิถีใหม่ หมายถึง การดำเนินการจัดงานตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์
2565 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/กทม. และมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ขณะเดียวกันก็คำนึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่ ว งประเพณี ส งกรานต์ และการบัง คับ ใช้
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) สืบสานวัฒนธรรมไทย หมายถึง การอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณี สงกรานต์
ที่ท รงคุ ณ ค่ า สาระอั น ดี ง าม และการปฏิ บั ติ ต ามแบบของประเพณี วั ฒ นธรรมที่ เ หมาะสมตามแต่ ล ะ
ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง การแสดงออกที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีให้แก่กันและกัน และ
บรรยากาศแห่ ง การแสดงความกตั ญ ญู ท ี ่ ส ามารถแสดงออกได้ ต่ อ ครอบครั ว บรรพบุ ร ุ ษ บิ ด ามารดา
ผู้มีพระคุณ ตลอดจนศาสนาและความเชื่อที่นับถือ
๒. แนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อดำเนินการประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
๑) การรณรงค์เรื่อง “สงกรานต์วิถีใหม่” ประกอบด้วย
๑.๑ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์แบบ
New Normal โดยเน้น เรื่องวัฒ นธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ สืบสานประเพณีส งกรานต์
ตามขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
๑.๒ ขอความร่ว มมือประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะและใช้ถนนหนทางให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงช่วยสอดส่อง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในกรณีพบเห็นผู้ที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
๑.๓ ดำเนินกิจกรรมสงกรานต์ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1.3.1 มาตรการสำหรั บ การร่ ว มกิ จ กรรมทางศาสนาเนื ่ อ งในวั น สงกรานต์
อันได้แก่ กิจกรรมการทำบุญที่วัด การสรงน้ำพระพุทธรูป การตักบาตร และการขนทรายเข้าวัด มีข้อควร
ปฏิบัติ คือ พระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในวัด และประชาชนที่ ไปทำบุญต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
และต้องปฏิบัติตาม “COVID Free Setting” อย่างเข้มงวด การสรงน้ำพระพุทธรูป ขอความร่วมมือให้เตรียม
อุปกรณ์ของแต่ละบุคคลมาด้วยตนเองและห้ามนำน้ำที่สรงมาใช้ต่อ หากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และของ
ร่วมกันให้มีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดก่อนและหลังหยิบจับ และให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2
เมตรตลอดการจัดงาน โดยเฉพาะช่วงสรงน้ำพระพุทธรูป ถวายดอกไม้ธูปเทียน ฟังเทศนาธรรม และการทำบุญ
ตักบาตร กรณีการสรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข
อย่างเคร่งครัด
1.3.2 มาตรการสำหรับการร่วมกิจกรรมในครอบครัว อันได้แก่ กิจกรรมกราบไหว้
ขอพรพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ มีข้อควรปฏิบัติ คือ สมาชิกภายในครอบครัว
ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเน้นย้ำให้ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวต้องได้รับวัคซีนครบ
ตามที่กำหนด หากประเมินว่ามีความเสี่ยงควรพิจารณาตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ภายใน 72 ชั่วโมง
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ในกรณีที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาโดยเฉพาะต้องใกล้ชิดผู้สูงอายุ และควรจัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดีหรือในที่
โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารร่วมกันเป็นเวลานาน และผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หลีกเลี่ยงร่วมกิจกรรมสังสรรค์
และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน
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1.3.3 มาตรการสำหรั บ การเข้ า ร่ ว มหรื อ จั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม ฉลองเทศกาล
สงกรานต์ มีข้อควรปฏิบัติ คือ ก่อนเข้าร่วมงานขอให้ประเมินตนเองด้วยแบบประเมิน TST (Thai Save Thai)
ของกรมอนามัย และให้ตรวจ ATK เมื่อผลตรวจเป็นลบจึงสามารถเข้าร่ว มงาน ผู้จัดงาน นักแสดง และ
ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงาน และควร
เฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย 7 วันหลังจบการร่วมงาน ขอให้ประเมินตนเองด้วยแบบประเมิน TST เมื่อมีความเสี่ยง
สูง และหากมีอาการหลังจากการร่วมงานให้ พิจารณาตรวจ ATK โดยการจัดงานขอให้จัดในที่โล่งและควบคุม
ไม่ให้แออัดในพื ้น ที่จ ัด งานไม่เ กิน 1 ต่อ 4 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีจุดล้า งมื อ ด้ว ยสบู่ และน้ำ หรื อ เจล
แอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานจัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น ขันน้ำ เจลแอลกอฮอล์
และขอให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ไมโครโฟน ทุกครั้งหลังใช้งาน งดการแสดงมหรสพที่มีฉากที่
ต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัวกัน เช่น ฉากแสดงความรัก โอบกอด หอม พูดเสียงดัง ตะโกน งดสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ชมตลอดจนเว้นระยะห่างระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 2 เมตร และเว้นระยะห่างของนักดนตรี นักแสดง
บนเวที 1 เมตร
กิจกรรมที่ควรงด ได้แก่ การเล่นสาดน้ำในที่สาธารณะ เช่น บนท้องถนน การประแป้ง
ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด
กิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ การเต้นรำ การตะโกนคุยกัน
กิจกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ การละเล่นที่สามารถจัดได้ตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่จัดงานที่มี
การควบคุม การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงมหรสพ ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรีที่มีการ
รวมกลุ่มคนอย่างแออัด ตลอดจนการเปิดร้านอาหารให้ ปฏิบัติตามมาตรการ CFS (Covid Free Setting)
และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด
1.4 การขอความร่วมมือองค์กร/หน่วยงานผู้จัดงาน ดำเนินกิจกรรมสงกรานต์ให้สอดคล้อง
กับมาตรการผ่อนปรนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนขอความ
ร่วมมืองดจำหน่าย และงดดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551
1.5 ขอความร่วมมือองค์กรภาครัฐและเอกชนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามช่องทางต่างๆ
ต่อประชาชน โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุเพื่อสร้างความปลอดภัยต้อนรับลูกหลานกลับบ้านช่วงเทศกาล
สงกรานต์
1.6 กิ จกรรมอื ่ น ๆ นอกจากนี ้ ให้ อยู ่ ในดุ ลพิ น ิ จ ของคณะกรรมการโรคติ ดต่ อจั งหวั ด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
๒) การรณรงค์เรื่อง “สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประกอบด้วย
๒.๑ ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในเทศกาล
สงกรานต์ ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงาม เหมาะสม
๒.๒ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณี
สงกรานต์ เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน วัด ศาสนสถานที่นับถือ สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร
ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพรผู้สูงอายุ
2.3 รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ
2.4 การขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรม
การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
โรคติดต่อจังหวัด/กทม. เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั ่ ว ไป ได้ ร ่ ว มกั น สื บ สานประเพณี โดยคำนึ ง ถึ ง วั ฒ นธรรมที ่ ถ ู ก ต้ อ งเหมาะสม และร่ ว มกั น เฝ้ า ระวั ง
ทางวัฒนธรรม
***************************************************************

