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แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 

โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 
************************ 

1. อ้างถึง 
 1.1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการและแผนการด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เหมาะสม 
 1.2  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
 1.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 
 1.4  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง เห็นชอบให้ปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 
 1.5  นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ 5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุใน
การจราจร อันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับป้องกัน การรายงาน และการดูแล
ผู้บาดเจ็บ 

1.6 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้ใช้
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 - 2559 เป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพลางก่อน จนกว่าแผน
แม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560-2563 จะแล้วเสร็จ 

1.7 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่องแนวทางการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 1.8  มติคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่  1 / 2561  เม่ือวันที่  8 มีนาคม 2561 
 

2. สถานการณ์ท่ัวไป 
เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิล าเนาและท่องเที่ยวจ านวนมาก  โดยแทบ

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดงานประเพณีท าบุญ งานรื่นเริงต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเล่นน้ าสงกรานต์ และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย โดยข้อมูลจากศูนย์ปลอดภัยคมนาคมระบุว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้น เช่น การใช้
บรกิารขนส่งสาธารณะทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ. 2561 จ านวน 14,354,947 คน และ
ปริมาณรถยนต์เดินทางเข้าและออกกรุงเทพมหานครสู่ภูมิภาคบนถนนทางหลวงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จ านวน 
8,756.752 คัน เม่ือเทียบกับช่วงเวลาปกติ จ านวน    7,528,906 คัน เพิ่มขึ้น 1,227,846 คัน คิดเป็นร้อยละ 16.31  

จากสถานการณ์ดังกล่าว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงมีปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ  โดยอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขาดวินัย ละเลย และฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากน้ี การที่ประชาชนมีการรวมกลุ่มและตั้งอุปกรณ์เล่นน้ า
สงกรานต์ตามบริเวณไหล่ทาง และมีการโดยสารและบรรทุกถังน้ าท้ายกระบะเพื่อเล่นน้ าบนถนน จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
สูงขึ้น โดยพบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการใช้รถจักรยานยนต์ในท้องถิ่นสูงกว่าช่วงปกติ และประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ คือ 
รถจักรยานยนต์ โดยมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชน และผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สูงขึ้น ซ่ึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลให้มีการบาดเจ็บรุนแรงและ
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย และการเกิดอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์ร้อยละ 48 ขาดการต่อภาษีประจ าปีและไม่ได้ท า
ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) ท าให้มีปัญหาเก่ียวกับการ
คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  นอกจากน้ัน นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซ่ึงมีเป็นเป็นจ านวนมากน้ัน บางส่วนมีการเช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่เองและขาดทักษะ
ความช านาญในการขับขี่ ไม่ช านาญเส้นทาง ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนได้สรุปผลการด าเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์  2561 ที่ผ่านมา ดังน้ี   

 1) อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 3,724 ครั้ง เม่ือเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง จ านวน 3,503 ครั้ง 
เพิ่มขึ้นจ านวน 221 ครั้ง โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมาจากการดื่มแล้วขับ รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
และประเภทรถที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ (ส่วนบุคคล)  
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 2) ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 3,897 คน เม่ือเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง จ านวน 
3,663 คน เพิ่มขึ้นจ านวน 234 คน 

 3) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวม 418 ราย เม่ือเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง จ านวน 
398 ราย เพิ่มขึ้นจ านวน 20 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ และเป็นผู้ขับขี่ โดยมีสาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรกคือการขับรถเร็วเกิน
กว่ากฎหมายก าหนด รองลงมาคือ ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด โดยประเภทรถที่ท าให้เสียชีวิตสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์  

 4) จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 133 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด  คือ จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 20 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ (Admit) สูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  142 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จ านวน 
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง สมุทรสงคราม หนองคาย และหนองบัวล าภู อ าเภอที่ ไม่เกิดอุบัติเหตุ จ านวน 141 อ าเภอ อ าเภอที่ไม่มี
ผู้เสียชีวิต จ านวน 611 อ าเภอ  

 5) สถิติอุบัติเหตุใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เกิดอุบัติเหตุ จ านวน 50 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จ านวน 165 คน 
ผู้เสียชีวิต จ านวน 71 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่สูงสุด คือจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 ครั้ง รองลงมาคือ จังหวัดตรัง เชียงใหม่ 
พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา สระบุรี และอ านาจเจริญ จ านวน 2 ครั้ง 

 6) การเรียกตรวจยานพาหนะสะสมจ านวน 5,607,780 คัน เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 
จ านวน 227,298 คัน  

 7) มีการด าเนินคดีตาม 10 มาตรการเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ จ านวน 1,138,219 ราย เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบ
กับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จ านวน 246,041 ราย  

 8) การด าเนินการตามค าสั่ง คสช. ที่ 46/2558 มีการตรวจพบผู้กระท าผิด จ านวน 490,512 ราย ด าเนินคดี จ านวน 
310,299 ราย ยึดรถจักรยานยนต์ 11,768 คัน ยึดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ 4,520 คัน และยึดใบอนุญาตขับรถ 
40,289 ราย 

 9) การจัดตั้งด่านชุมชน จ านวน 21,293 ด่าน มีเจ้าหน้าที่ประจ าด่านเฉลี่ยวันละ 141,086 คน โดยมีการด าเนิน
มาตรการทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การให้พักหรือไม่ให้ขับต่อไป การยึดกุญแจรถชั่วคราว และการแจ้งผู้ปกครอง
หรือญาติมารับ  

 10) ข้อมูลการเดินทางของกระทรวงคมนาคม การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน ทางราง ทางน้ า และทาง
อากาศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จ านวน 14,354,947 คน และปริมาณรถยนต์เดินทางเข้าและออกกรุงเทพมหานครสู่ภูมิภาค
บนถนนทางหลวง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จ านวน 8,756,752 คัน เม่ือเทียบกับช่วงเวลาปกติ จ านวน 7 ,528,906 คัน 
เพิ่มขึ้น 1,227,846 คัน คิดเป็นร้อยละ 16.31 

 11) ข้อมูลจากการถอดบทเรียนพบว่า การดื่มแล้วขับ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด แซงหรือตัดหน้า
กระชั้นชิด เป็นมูลเหตุสันนิษฐานในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ประกอบกับพฤติกรรมไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (ไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย) 
ท าให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นวัยท างานร่วมกับเด็กและเยาวชน ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้
รถจักรยานยนต์ จักรยานยนต์พ่วงข้างและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ นอกจากน้ี ยังพบกลุ่มผูสู้งอายุประสบเหตุเพิ่มสูงขึ้น โดยพฤติกรรมเสี่ยง
เหล่าน้ียังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ แม้จะมีมาตรการต่างๆ และมีการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น ดังน้ัน การแก้ปัญหาจึงต้องเน้นการสร้าง
จิตส านึกและวินัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะ ในระบบการศึกษาของกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพิ่มมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อมาก ากับพฤติกรรมบุคลากร การรณรงค์การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย มีระบบบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาหลักที่สร้างผลกระทบและความสูญเสียต่อประเทศอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดทั้งปี โดยพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิต เช่น การเมาสุราแล้วขับขี่ การขับ
รถเร็ว การหลับใน การไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งก าหนดแนวทางมาตรการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงต่อไป 

จากสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของรัฐบาลในการบูรณา
การการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องจัดท าแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ขึ้น โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะ   ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) 
บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนหน่วยทหารในพื้นที่และภาคประชาสังคม ในการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง 
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และ
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สิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความส าคัญใน
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัดและต่อเน่ืองควบคู่กับการสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนและประชาชน   

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อก าหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อลด

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
รวมถึงลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) และจ านวนผูเ้สียชีวิต 

 3.2 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องน าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2562 ไปเป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติ
การในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของแตล่ะหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

 3.3 เพื่อก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 

 

4. แนวทางการด าเนินการ  
 4.1 ช่วงประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562 
4.2 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 18  มีนาคม – 10 เมษายน 2562  

   4.3 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 
 

5. หัวข้อหลักในการรณรงค ์
 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน  าใจ รักษาวินัย

จราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 

6. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม  
  เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 

7. ตัวชี วัดผลการด าเนินงาน 
  7.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง  
   7.2 จ านวนอ าเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง และสีส้ม มีจ านวนลดลง เม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 
   7.3 จ านวนครั งการเกิดอุบั ติ เหตุ  จ านวนผู้ เสี ยชี วิต  และจ านวนผู้ บ าดเจ็บ  (admit) ของอ าเภอที่ มี 
ความเสี่ยงในระดับสีแดง สีส้ม และสีเหลือง มีสถิติลดลง โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงเม่ือเทียบกับระดับความเสี่ยง 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

 

8. ค าจ ากัดความ 
   8.1 จุดตรวจหลัก  หมายถึง จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื่อนที่ของต ารวจ และชุดเคลื่อนที่เร็วที่มีเจ้าหน้าที่
ต ารวจ   ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจและออกใบสั่งเพื่อเปรียบเทียบปรับ หรือด าเนินคดีตาม พรบ. 
จราจรได้   
   8.2 อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   หมายถึง อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในช่วงที่มีการควบคุมเข้มข้น 
ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น.ทุกวัน เฉพาะกรณีที่มีผู้เสียชีวิต และ/หรือผูบ้าดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit)  และเป็น
อุบัติเหตุที่ เกิดจากการใช้ยานพาหนะต่อไปน้ีเพื่อการจราจรหรือขนส่ง ได้แก่ รถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถแท็กซ่ี รถจักรยานยนต์  
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รถสามล้อเครื่อง  รถกระบะ รถตู้ รถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง รถบรรทุกทุกประเภท รถจักรยานสองล้อ รถจักรยานสาม
ล้อรถเพื่อการเกษตร รถที่ใช้เครื่องยนต์การเกษตรมาดัดแปลง รถสกายแลบ รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟชนกับรถยนต์ 
              กรณีชาวต่างชาติที่เข้าเมืองหรือมีถิ่นฐานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
ควบคุมเข้มข้น และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย 
 กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุทางถนน     ในช่วง
ควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประสบอุบัติเหตุ     ทางถนน
ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 กรณีอุบัติเหตุเกิดบนถนนทางด่วนพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิ ดชอบของ  
กองก ากับการ 8 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 

  8.3 ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ และผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลตั้ง แต่
เวลา  00.01 -   24.00 น. ทุกวัน ที่มีการควบคุมเข้มข้น และต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเท่า น้ัน ยกเว้นผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน  ที่เกิดขึ้นบนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความ
รับผิดชอบของกองก ากับการ 8 กองบังคับการต ารวจทางหลวง  
 กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แล้วผู้ประสบเหตุตกลงไปในน  า แล้วเสียชีวิตเนื่องจากจมน  าให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนด้วย 

 กรณีส่งต่อผู้บาดเจ็บมาจากจังหวัดหน่ึง (สมมติเป็น จังหวัด ก.)  แล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่อีกจังหวัดหน่ึง 
(สมมติเป็น จังหวัด ข.) ให้บันทึกอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่จังหวัด (อ าเภอ) ที่เกิดเหตุ(จังหวัด ก.) โดยให้จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต (จังหวัด 
ข.) แจ้งให้จังหวัดที่เกิดเหตุได้ทราบและแจ้งให้รายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ทราบด้วย โดยระบุชื่อ-นามสกุล ผู้เสียชีวิตและจังหวัดที่เกิดเหตุ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลง
นามหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางโทรสาร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจะประสานงานกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการปรับปรุงข้อมูลให้จังหวัด
ที่เกิดเหตุ ตามนิยามที่ก าหนดดังกล่าว 
 

ตัวอย่าง 
 กรณีมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2561  ต่อมาภายหลังได้
ส่งต่อมายังโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี และเสียชีวิตในวันที่ 1 มกราคม 2562  ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี
แจ้ง จังหวัดนครราชสีมาให้ทราบ  และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรมายังศูนย์อ านวยการ          ความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 หมายเหต ุ  กรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งอยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้นมีผู้บาดเจ็บสาหัส  ต่อมาเสียชีวิตหลังจากวันเกิดเหตุ แต่ยัง
อยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้นให้นับด้วย แต่ถ้าเสียชีวิตหลังจากช่วงควบคุมเข้มข้นไปแล้วให้รวบรวมไปรายงานในการรายงาน
ประจ าเดือนแทน 
  8.4 ผู้บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาล  หมายถึง  ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะในช่วงที่ มีการควบคุมเข้มข้น
และเป็นผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัว (admit) ที่โรงพยาบาล ยกเว้นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบนทางด่วนพิเศษแห่ง
ประเทศไทย  ให้นับเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร 
  8.5 อุบัติเหตุใหญ่  หมายถึง  
                8.5.1 อุบัติเหตุทางถนนที่มีจ านวนผู้เสียชีวิต 2 รายขึ้นไป  
                8.5.2 หรือผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป  

   8.5.3 หรือผู้บาดเจ็บ+ผูเ้สียชีวิต ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป   
                 อุบัติเหตุที่เป็นที่สนใจของประชาชน เช่น บุคคลส าคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ Admit หรือเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ หรือรถน้ ามัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม้ หรือสารเคมีฟุ้งกระจายไปสู่ชุมชน ทางถนนให้รายงานอุบัติเหตุใหญ่
ด้วย 
  8.6 จุดบริการ หมายถึง จุดบริการซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น หรือภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นเพื่ออ านวย 
ความสะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทาง รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล  
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  8.7 ด่ านชุมชน  หมายถึง จุดที่ ฝ่ ายปกครอง ชุมชน หรือหมู่บ้ านจัดตั้ งขึ้นเพื่ อท าหน้าที่ เป็นจุดคัดกรอง 
ป้องปราม ตักเตือน หรือสกัดก้ันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งน้ี ด่านชุมชนอาจตั้งถาวรใน
หมู่บ้านหรือชุมชนน้ัน หรือเคลื่อนย้ายไปตามพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้านหรือชุมชนรวมถึงมีการตรวจสอบ แนะน า 
ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย 
 

9. ปัจจัยเสี่ยง 
 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยด้านคน ร้อยละ 48, ปัจจัยด้านยานพาหนะ ร้อยละ 15 และ
จากปัจจัยด้านถนน/สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 37 (กรมการขนส่งทางบก 2561) 
 

ปัจจัยเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ปัจจัยเส่ียง ประเด็น 

ด้านคน 
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทาง/ความประมาท /ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลง
เน่ืองจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ช านาญเส้นทางการไม่เคารพกฎจราจร /ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน
ร่วมกัน /การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 

ด้านยานพาหนะ 
ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์ /ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย /การปรับแต่ง
สภาพยานพาหนะ/การบรรทุกหรือโดยสารที่ไม่ปลอดภัย 

ด้านถนน/ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข/ลักษณะทางกายภาพของ
ถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ  ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ และถนนอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือซ่อมแซม/สภาพการจราจรที่
หนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่สมบูรณ์ /ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่
เหมาะสมและไม่ชัดเจน/จุดเสี่ยง จุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และจุดตัดทางรถไฟยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดและไม่เพียงพอ/อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ/ สิ่งกีดขวางตกหล่นบน
ช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย 

 

10. สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2559 – 2561   

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และบาดเจ็บ (admit) ในช่วงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  (7 วัน) เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ระหว่าง ปี 2559 – 2561 ดงัน้ี 

 

สถิติการเกิดอุบัติเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 – 2561 
สงกรานต์ ครั ง เพิ่มขึ น/

ลดลง 
ค่าเฉลี่ย/

วัน 
ผู้บาดเจ็บ เพิม่ขึ น/

ลดลง 
ค่าเฉลี่ย/

วัน 
ผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ น/

ลดลง 
ค่าเฉลี่ย/

วัน 
2559 3,447  492 3,623  517 442  63 
2560 3,689 +242 527 3,807 +184 544 389 -53 56 
2561 3,724 +35 532 3,897 +90 557 418 +29 60 

 

ชว่งอายุของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

อายุ 

เสียชีวิต บาดเจ็บ 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 
 

สงกรานต์ 
2561 

 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 

1-14 ป ี 4.55 5.66 6.79 10.65 12.24 10.52 
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15-19 ปี 9.81 12.34 9.73 15.83 16.97 16.70 

20-24 ปี 15.07 14.91 16.29 12.39 13.55 13.41 

25-29 ปี 9.81 10.28 8.37 9.39 9.43 10.02 

30-39 ปี 16.51 13.88 15.16 15.22 13.55 15.10 

40-49 ปี 13.64 13.11 14.03 13.34 12.71 13.55 

50 ปีขึ้นไป 30.62 29.82 29.64 23.17 21.54 20.70 
 
 

         ท่ีอยู่ประจ าของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 
 

ที่อยู่ประจ า 

เสียชีวิต บาดเจ็บ 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 
 

สงกรานต์ 
2561 

 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 

คนในพื้นที่ (ในต าบล/แขวง) 59.81 60.41 58.82 69.82 70.58 69.58 

คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด) 20.33 21.08 21.04 17.12 16.36 17.53 

คนนอกเขตจังหวัด 19.86 18.51 20.14 13.06 13.05 12.89 

   

  สถานะของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 

 

สถานะ (คน) 

เสียชีวิต บาดเจ็บ 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 
 

สงกรานต์ 
2561 

 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 

คนเดินถนน 5.26 5.66 6.11 3.77 3.71 3.23 

ผู้ขับขี่ 76.79 69.15 70.59 75.08 75.81 72.48 

ผู้โดยสาร 15.31 21.59 21.72 20.61 19.24 23.54 

อ่ืนๆ 2.63 3.60 1.58 0.54 1.24 0.75 

 

ประเภทถนนท่ีมีการบาดเจ็บและเสียชีวิต 

 

ประเภทถนน 
เสียชีวิต บาดเจ็บ 

สงกรานต์ 
2561 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 

สงกรานต์ 
2561 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 
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ถนนกรมทางหลวง 59.69 55.00 58.59 35.73 34.55 36.08 

ถนนกรมทางหลวงชนบท 13.35 16.39 12.63 9.31 14.11 11.13 

ถนนในเมือง (เทศบาล) 6.28 7.78 8.33 12.58 11.04 12.27 

ถนน อบต./หมู่บ้าน 15.71 17.50 16.16 39.20 37.44 37.95 

ถนน อบจ. 4.19 2.22 2.53 2.66 1.52 1.27 

อ่ืนๆ 0.79 1.11 1.77 0.53 1.34 1.30 
 

ยานพาหนะท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต 

 

ยานพาหนะที่ท าให้เกดิอุบัติเหตุ 

เสียชีวิต บาดเจ็บ 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 
 

สงกรานต์ 
2561 

 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 

รถน่ังส่วนบุคคล 89.15 87.43 95.43 91.55 90.37 97.16 

รถมอเตอร์ไซค์ 67.44 67.76 67.01 80.61 80.12 83.65 

รถปิคอัพ 12.92 11.48 15.74 6.87 6.75 8.71 

รถเก๋ง 6.98 6.83 11.42 3.53 3.05 4.61 

SUV/PPV 1.03 0.82 - 0.37 0.20 - 

รถตู้ 0.78 0.55 1.27 0.17 0.26 0.19 

รถโดยสารสาธารณะ 5.68 7.92 0.51 5.06 5.92 0.19 

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 4.65 6.83 - 4.52 5.35 - 

รถแท็กซ่ี 0.26 0.27 - 0.14 0.14 - 

รถตู้โดยสารสาธารณะ - 0.27 - 0.06 0.03 - 

รถโดยสารสามล้อ - 0.27 - 0.17 0.28 - 

รถโดยสาร 4 ล้อ 0.26 0.27 0.51 0.08 0.09 0.19 

รถโดยสาร 6 ล้อขึ้นไป 0.52 - - 0.08 0.03 - 

รถบรรทุก 0.52 1.09 0.76 0.34 0.48 0.47 

รถบรรทุก 4 ล้อ - - - 0.03 0.09 - 

รถบรรทุก 6 ล้อ 0.26 0.55 0.76 0.17 0.34 0.47 
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รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป 0.26 0.55 - 0.14 0.06 - 

รถเพื่อการเกษตร 0.26 0.27 - 0.23 0.23 - 

อ่ืนๆ 4.39 3.28 3.30 2.83 2.99 2.18 
 

     สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

สาเหตุการเกิด (ครั ง) 

 
เสียชีวิต 

 
บาดเจ็บ 

สงกรานต์ 
2561 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 

 

สงกรานต์ 
2561 

 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 

คน       

เมาสุรา 28.01 32.78 22.98 41.42 43.90 35.10 

ขับรถเร็วเกินก าหนด 39.27 36.11 48.23 25.31 27.37 31.58 

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 0.52 0.28 1.01 0.67 0.29 0.54 

ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร 2.62 1.11 1.26 1.08 0.70 0.54 

ขับรถย้อนศร 1.31 2.22 2.02 0.79 0.70 0.89 

แซงรถผิดกฎหมาย 2.62 3.06 2.27 1.17 1.40 0.98 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 0.26 - - 0.23 0.15 0.32 

ตัดหน้ากระชั้นชิด 20.42 19.72 23.48 16.70 14.54 17.91 

เสพสารเสพติด 0.26 - - - - 0.10 

หลับใน 6.28 5.56 6.57 2.66 2.39 2.76 

รถ       

บรรทุกเกินอัตรา 0.52 0.28 0.51 0.55 0.29 0.57 

สภาพรถ 4.45 4.44 - 5.05 4.15 - 

สภาพถนน  6.67 - 8.67 6.16 - 

สิ่งแวดล้อม       

มีสิ่งกีดขวางบนถนน 1.83 1.67 2.02 4.73 4.59 5.71 

ทัศนวิสัยไม่ดี 12.83 18.33 14.14 11.21 13.43 13.60 
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พฤติกรรมเสี่ยงส าคัญตามมาตรการ 

 

พฤติกรรมเสีย่งส าคัญตามมาตรการ 

เสียชีวิต บาดเจ็บ 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 
 

สงกรานต์ 
2561 

 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 

ไม่สวมหมวกนิรภัย 44.26 42.16 32.35 52.58 49.38 38.34 

มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 9.09 6.17 7.47 5.77 6.46 9.33 

เมาสุรา 15.07 15.42 20.81 27.23 29.71 31.69 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1.20 1.29 1.13 5.36 5.15 4.64 

ไม่มีใบขับขี่ 4.07 3.60 4.75 5.98 7.46 6.43 

ขับรถเร็วเกินก าหนด 26.08 23.61 35.97 14.40 15.84 21.14 

ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร 1.67 0.26 0.90 0.33 0.39 0.30 

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 0.24 - 1.13 0.44 0.18 0.17 

ขับรถย้อนศร 0.24 0.26 0.23 0.44 0.37 0.55 

แซงรถผิดกฎหมาย 1.91 1.54 1.81 0.59 0.68 1.02 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 0.24 - - 0.18 0.18 0.14 

หลับใน 4.55 1.54 3.39 1.54 1.97 2.21 

ตัดหน้ากระชั้นชิด 14.59 14.91 15.84 10.47 10.01 13.22 

เสพสารเสพติด 0.24 - - - - 0.08 

บรรทุกเกินอัตรา - - - 0.18 0.13 - 

น่ังท้ายกระบะ 1.44 - - 0.18 0.13 - 

อ่ืนๆ 10.29 16.97 14.48 1.44 - - 

ไม่มีความผิดตามมาตรการ 6.22 7.46 5.88 12.34 14.16 15.68 
 

ลักษณะจุดเกิดเหตุ 
 

บริเวณจุดเกิดเหตุ (ครั ง) 

เสียชีวติ บาดเจ็บ 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 
 

สงกรานต์ 
2561 

 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 

ทางตรง 65.97 65.83 67.17 64.54 6352 64.33 
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ทางโค้ง 19.11 18.89 21.46 18.94 18.84 18.58 

ทางแยก 11.78 11.94 8.56 14.42 13.99 13.51 

ทางคนข้าม 0.26 - - 0.12 0.12 0.10 

ทางที่มีสิ่งกีดขวาง 0.26 0.28 - 0.29 0.64 0.60 

อ่ืนๆ 2.62 3.06 2.78 1.69 2.89 2.89 

 

 การน าส่งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 

การน าส่งสถานพยาบาล (คน) 

เสียชีวิต บาดเจ็บ 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 
 

สงกรานต์ 
2561 

 

สงกรานต์ 
2560 

สงกรานต์ 
2559 

ผูป้ระสบเหตุ/ญาติ 5.50 5.40 6.11 23.04 24.98 27.68 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ 1.44 2.06 5.20 0.74 0.92 0.88 

มูลนิธิ/อาสาสมัคร 35.89 30.85 36.20 22.35 21.51 24.76 

หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน 22.25 24.42 23.08 35.13 36.17 27.74 

หน่วยกู้ชีพขั้นสูง 27.03 25.19 20.59 10.70 9.11 9.47 

อ่ืนๆ 5.74 9.51 8.82 6.47 6.36 9.47 

ไม่ทราบ 2.15 2.57 - 1.57 0.95 - 
 

สถานท่ีเสียชีวิต 

 

สถานที่เสียชีวิต 

เสียชีวิต บาดเจ็บ 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 55.02 50.90 53.39    

เสียชีวิตระหว่างน าส่ง รพ. 2.63 5.14 6.33    

เสยีชีวิตที่ รพ. 42.34 43.96 40.27    

 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหต ุ เสียชีวิต บาดเจ็บ 

 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 
สงกรานต์ 

2561 
สงกรานต์ 

2560 
สงกรานต์ 

2559 
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00.01-04.00 น. 14.92 13.61 20.20 10.45 9.26 10.56 

04.01-08.00 น. 11.26 11.67 9.34 6.92 6.57 6.21 

08.01-12.00 น. 11.78 12.78 11.62 16.52 16.12 15.00 

12.01-16.00 น. 19.90 18.06 18.43 21.54 22.46 22.13 

16.01-20.00 น. 26.18 25.56 23.99 29.07 31.13 30.63 

20.01-24.00 น. 15.97 18.33 16.41 15.50 14.46 15.47 

 
11. การประเมินความเส่ียงในระดับพื นที่ 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้น าหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงพื้นที่ของปัญหา ตามระบบการเตือนภัยของ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์ จากจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย  3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) และก าหนดให้มีระดับของความเสี่ยง 4 ระดับ ดังน้ี 

สีแดง           หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล มากกว่า
หรอืเท่ากับ  2 ขึ้นไป 

สีส้ม            หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  
   ตั้งแต่ 1.00 – 1.99  

สีเหลือง        หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  
   ตั้งแต่ 0.01 – 0.99  

 สีเขียว        หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
   เท่ากับ 0.00  
 

ผลการประเมินความเสี่ยงของอ าเภอตามหลักเกณฑ์ จากสถิติจ านวนครั งการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)   

 

ล าดับ ระดับความเส่ียง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
1 อ าเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง จ านวน 29 อ าเภอ 
2 อ าเภอในระดับความเสี่ยงสีส้ม จ านวน 109 อ าเภอ 
3 อ าเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง จ านวน 695 อ าเภอ 
4 อ าเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว จ านวน 45 อ าเภอ 

12. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์   

พ.ศ. 2562 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคประชาชนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) น ามาตรการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
อย่างจริงจังและตอ่เน่ือง เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง จ านวน 7 มาตรการ ดังน้ี 

12.1  มาตรการการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน ประกอบด้วย 
   12.1.1 ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง 
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1) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเน่ือง   โดยก าหนดค่า
ปรับในอัตราโทษสูงสุดที่ก าหนดไว้ตามกฏหมาย  โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) ได้แก่ 1) 
ความเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 2) ขับรถย้อนศร 3) ฝา่ฝืนสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5) ไม่มีใบขับขี่ 6) แซงในที่คับขัน 
7) เมาสุรา  8) ไม่สวมหมวกนิรภัย 9) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ
ความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอ่ืน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้น้ันเมาสุราหรือเมาของอย่างอ่ืน รวมทั้งกรณีห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ทั้งน้ี ขอให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย โดยให้บูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในการน ากลไกทางสังคมมาใช้ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน 

2) จัด Zoning บริเวณที่เล่นน้ าสงกรานต์ ให้ปลอดการท าผิดกฎหมายทุกชนิด โดยห้ามผู้ที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงเข้าบริเวณจัดงานเด็ดขาด 

3) ให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้องบังคับใช้ กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กฎหมายสุรา  
และกฎหมายสถานบริการ โดยให้เน้นหนักการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่
มีอายุต่ ากว่า 20 ปี รวมทั้งการเปิด-ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนการเข้มงวดกวดขันการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในลักษณะเร่ขายในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มทุกชนิด (Zoning) และ
กรณีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง 

4) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ก ากับ ติดตามการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ 
ในกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ให้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์รวมทุกราย รวมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินคดีในรายที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายก าหนด แล้วรายงานให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ  

5) ให้เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด การขายสิ่งของและการจอดรถบริเวณไหล่
ทาง ตามกฎหมายทางหลวง 

6) ให้กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถ ทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถ ให้มีความม่ันคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและ
ส่วนควบถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

7) ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  ใชก้ฎหมายลักษณะปกครองท้องที่เป็นกลไกหลัก  ในการควบคุม ก ากับ 
สอดสอ่ง ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

8) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) เพื่อด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุทางถนนตามอ านาจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

9) กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมาย    อย่างเคร่งครัด 
 

   12.1.2 ด้านสังคมและชุมชน 
1) ใช้ กลไก  “สถาบั นครอบครั ว” ในการค วบคุมปั จ จัย เสี่ ย ง โดย ให้ สมาชิ ก ในค รอบครั ว 

คอยตักเตือนและเฝ้าระวังคนในครอบครัวของตนเองเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 
2) ขอความร่วมมือให้ผู้น าในพื้นที่ เช่น นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

3) ประสานหน่วยงานทางวัฒนธรรม ภาคสังคม อ าเภอ ส านักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้
มีพื้นที่เล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) โดยให้เข้มงวด ตรวจสอบ และควบคุม
พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มของเด็กและเยาวชน การขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งการจ าหน่ายและดื่มสุราใน
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนก าหนดวิธีปฏิบัติในการเล่นน้ าสงกรานต์ที่ปลอดภัยตามวิถีไทย เพื่อลดพฤติกรรมเสีย่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

4) ส ารวจข้อมูลสถานที่ที่จะมีการจัดกิจกรรมหรือจัดงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ในพื้นที่ทุกแห่ง และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์และไม่มีแอลกอฮอล์ อาทิ การจัดงานตามวิถีไทย การรดน้ า    ด าหัว
ผู้สูงอายุ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การท าบุญตักบาตร เป็นต้น พร้อมทั้ง มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก ากับ ดูแล ให้
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ผู้ประกอบการจัดท าแผนการรกัษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อประกอบการ    ขออนุญาตจัดงาน ทั้งน้ี ใน
กรณีการจัดงาน midnight สงกรานต์ ต้องมีการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น  

5) จัดท า “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” ให้ก าหนดข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนให้ประชาชนถือ
ปฏิบัติ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ 

6) จัดตั้ง “ด่านชุมชน”เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้
ถนนของคนในพื้นที่  อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยขอความร่วมมือ
อาสาสมัครในพื้นที่ เช่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ฯลฯ เข้าร่วมประจ าด่านชุมชนด้วย  

7) เชิญชวนอาสาสมัครซ่ึงมาจากสมาชิกของชุมชน เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง 
เช่น มีพฤติกรรมดื่มแล้วขับ หรือพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงหรืออุบัติเหตุ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะน าไปสู่การเกิ ด
อุบัติเหตุที่ร้ายแรง ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต รวมทั้งร่วมรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านตนเองตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฏ
จราจร และรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด 

8) ให้ผู้น าชุมชุน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในชุมชน ใช้กลไกสังคมน ากลไกกฎหมาย 
โดยใช้ภาษาถิ่นในการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน อย่าง
จริงจัง ต่อเน่ือง เน้นการสื่อสารและด าเนินการเชิงรุกในชุมชน ท้องถิ่น  

 

    12.1.3  ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน 
(1) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ทุกชนิด

ให้ประชาชนรับทราบ โดยเน้นย้ าประเด็นเก่ียวกับจักรยานยนต์ การบรรทุกท้ายกระบะ การเมาแล้วขับ การใช้อุปกรณ์นิรภัย และ
สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่างๆ การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายเม่ือเกิดอุบัติเหตุแล้วมี
ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต  ข้อระวังในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตส านึก ค่านิยม 
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น  

(2) ให้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน จัดท าแผนงานการ
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ต่อเน่ือง โดยให้ความส าคัญกับการใช้ส่ือในพื้นที่      ทุกช่องทาง
และการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้ผู้น าชุมชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัย
ทางถนน ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยยกกรณี
ตัวอย่างของคนในชุมชน รวมถึงการแนะน าวิธีปฏิบัติในการเล่นน้ าสงกรานต์ที่ปลอดภัยตามวิถีไทย ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย 
และวิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและปฏิบัติ      

(3) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความ
ร่วมมือผู้ขับขี่ให้เปิดไฟหน้ารถในตอนกลางวันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ 
    (4) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับ
สิทธิความคุ้มครอง และประโยชน์ของการท าประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(ประกันภัย พ.ร.บ.) และข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนตก์รณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วตรวจพบว่า ผู้ขับรถยนต์ที่ท าประกันภัยรถ
ภาคสมัครใจ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจาก
กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการดื่มสุราระหว่างขับรถยนต์ และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ท า
ประกันภัย พ.ร.บ. ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมาย กรณีที่ได้รับความเสียหายจาก
อุบัติเหตุทางถนน รวมทั้ง ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงแรกตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” 
 

12.1.4 การด าเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 
1) ให้หน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ก าชับให้ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 
ต้อง (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาต
ขับรถ)  
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2) ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการองค์กรอย่างเข้มข้นในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ช่วงการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 และ ช่วงควบคุม
เข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่ได้รับ
ทราบเรื่องมาตรการองค์กร เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

3) กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสอบถามข้อเท็จจริง
หากพบว่าผู้กระท าความผิดเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่รับทราบและให้
หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อเท็จจริงให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอทราบ เพื่อจะได้รวบรวมสรุปผลรายงานให้ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ และน าข้อมูลเสนอให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน พิจารณาก าหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

4) หากมีค าสั่งให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เช่น
ประจ าด่านตรวจ ด่านชุมชน ณ จุดที่มีการจัดงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอลเ์ป็นศูนย์ และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด 
      5) ให้ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0211.3/ว 
7722 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2561 โดยให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานเพื่อเป็นการสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์  
 6) ให้หน่วยงานราชการเข้มงวดในการเช่าเหมารถเพื่อใช้ในราชการ โดยเลือกใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะป้ายเหลือง ไม่ควรเช่าเหมารถโดยสารส่วนบุคคล  

 

12.2  มาตรการการลดปัจจัยเส่ียงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
12.2.1 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องส ารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง  จุดอันตราย จุดที่เกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้าง
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 หรือกรณีที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้ง
เครื่องหมาย ป้ายเตือน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้ชัดเจน 

12.2.2 ให้ก าหนดมาตรการ แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการสัญจร 
อาทิ จัดท าคลื่นระนาดบนผิวถนนเพื่อชะลอความเร็วของรถ ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง จัดท าป้ายเตือน  เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้
รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครในการเฝ้าระวังหรือปิดแผง
ก้ันทางรถไฟตามช่วงเวลา เน้นการป้องกัน และก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟ โดยให้กระทรวง
คมนาคมก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ให้จ านวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งปีลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 
ปีย้อนหลัง 

12.2.3 ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยงทางลัด และจัดท าป้ายเตือน ป้ายแนะน าต่างๆ ให้
ชัดเจน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

12.2.4 ให้จังหวัดเฝ้าระวังเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการหลับใน โดยจัดให้มีจุดพักรถ และจุดบริการต่างๆเพิ่มเติม 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และป้องกันการหลับในซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

12.2.5 ให้ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสัญญาณไฟจราจร เสา
ป้าย เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ส าหรับจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้มี
การแก้ไขโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกจุดส าหรับพื้นที่ที่ห่างไกลยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงอาจจะติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
โซลาร์เซล เพื่อแก้ไขปัญหา  

 

 12.3  มาตรการการลดปัจจัยเส่ียงด้านยานพาหนะ 
12.3.1 ให้ก าหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อก ากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 

รถเช่า และรถโดยสารไม่ประจ าทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจ ารถ รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ และรถ
โดยสารไม่ประจ าทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และก าชับในเรื่องความเร็ว และการผลัดเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยสาร ตาม
ระยะทาง/ช่วงเวลาที่ก าหนด 

12.3.2 ให้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้
รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2562  

http://www.accident.or.th/


16 
 

 
ขอ้มูลประกอบการด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตปี์2562 
ส านกังานเครือข่ายลดอุบตัิเหตุ (สคอ.) www.accident.or.th Tel: 0-2588-3769 / Fax: 0-2580-0518 

 

12.3.3 ให้เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ าหนักเกิน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตราย 
12.3.4 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง รวมถึงอันตรายจาก

การบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย 
12.3.5 ให้เข้มงวด กวดขันการขับขี่และการบรรทุกผู้โดยสารในรถบรรทุกขนาดเล็ก ให้อยู่ในลักษณะปลอดภัย 
12.3.6 ให้ เข้มงวดรถตู้ส่วนบุคคล หรือรถเช่า ของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ เช่ารถให้ มีมาตรฐาน เช่น  

การตรวจสอบใบขับขี่ การท า พ.ร.บ. ภาคบังคับ และการเข้มงวดให้สวมหมวกนิรภัย  
 

12.4  มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
12.4.1 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการ

ติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและ
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัตเิหตุทางถนน 

12.4.2 จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร และด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

12.4.3 จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของ  แต่ละพื้นที่ เช่น 
ก าหนดให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อ าเภอ และบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม 

12.4.4 ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 
24 ชั่วโมง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ e-claim โดยผู้ประสบเหตุไม่ต้องส ารองจ่าย การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ และ Application EMS 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยระบบสามารถบอกพิกัด ที่อยู่ ของผู้แจ้งได้
โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศไทย 

 

12.5 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
12.5.1 ให้จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกรุงเทพมหานครพิจารณา

หามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

12.5.2 ให้จังหวัดเข้มงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษ  
12.5.3 รณ รงค์ประชาสัมพัน ธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ ยว ทั้ งชาวไทยและชาวต่ างชาติ  ให้ เดิ นทาง  

อย่างระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร 
12.5.4 ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เข้มงวดกับผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า     ในกรณี

นักท่องเที่ยวกระท าผิดวินัยจราจรให้ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการให้เช่ารถ 
 

 12.6 มาตรการบริหารจัดการ 
   12.6.1 ในพื้นที่อ าเภอสีแดงและสีส้ม  ให้ เข้มงวด กวดขัน และก าหนดมาตรการ แนวทางการด าเนินการ 
เป็นกรณีพิเศษ โดยให้จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อก าหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 และจัดส่งแผนดังกล่าว ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทราบภายในวันที่ 29 
มีนาคม 2562 

12.6.2 ให้คณะท างานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยพิจารณาจากอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่น่าสนใจ โดยให้บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสรุปประเด็นส าคัญและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา น าเสนอ      ต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายงานให้
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลางทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป  
   12.6.3 ให้รางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานกับจังหวัดและอ าเภอ ที่มีสถิติผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ดังน้ี 
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   1) จังหวัดที่มีผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น โดยสามารถลดสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน (จ านวนครั้ง) และจ านวนผู้เสียชีวิต/ไม่มีผู้เสียชีวิต (ผู้เสียชีวิต = “0” ) เม่ือเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่าน
มา 
    2) อ าเภอที่มีผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น โดยสามารถลดสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน (จ านวนครั้ง) และลดจ านวนผู้เสียชีวิต/ไม่มีผู้เสียชีวิต (ผู้เสียชีวิต = “0” ) เม่ือเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่
ผ่านมา 
    3) ส าหรับจังหวัดและอ าเภอที่ไม่สามารถลดสถิติผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดแนวทาง มาตรการ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และให้รายงานผลการด าเนินงานให้ศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนทราบภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 

ทั้งน้ี ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ตามค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

13 แนวทางการด าเนินงาน 
13.1 ช่วงประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562 

           ให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้องทุกภาคส่วนจัดท าแผนงานการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ต่อเน่ือง โดยให้ความส าคัญกับการใช้สื่อในพื้นที่ ทุกช่องทางและการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงทุก
กลุม่เป้าหมาย พร้อมทั้งให้ผู้น าชุมชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยยกกรณีตัวอย่างของคนในชุมชน รวมถึงการแนะน าวิธี
ปฏิบัติในการเล่นน้ าสงกรานต์ที่ปลอดภัยตามวิถีไทย ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
รับทราบและปฏิบัติ   13.2 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 - 10 เมษายน 2562 

13.2.1 ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดท าแผนปฏิบัติการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  โดยใช้กรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เป็นแนวทางการด าเนินการ และให้
เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเน่ือง ตั้งแต่ช่วงเตรียมความพร้อมฯ 

13.2.2 ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่  และภาคประชาชนประชุมวางแผนด าเนินการตาม 7 มาตรการ  
ในลกัษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการด าเนินงานในพื้นที่ เน้นการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเน่ือง ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

13.3 ช่วงควบคุมเข้มข้น (11  – 17  เมษายน 2562) 
การด าเนินการระหว่างรณรงค์ คือการด าเนินการในช่วง 7 วัน ซ่ึงเป็นช่วงควบคุมเข้มข้น โดยการบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินการ ดังน้ี  
13.3.1 ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ เก่ียวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพิ่มความเข้มข้นในการ

ด าเนินงานในพื้นที่ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน     ให้ลดลง 
13.3.2 ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่ออ านวยการควบคุมก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  ดังน้ี 
1) ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ส่วนกลาง ณ กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
2) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัด อ าเภอและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร ณ 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
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4) ศูนย์ประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

 13.3.3 ให้จัดตั้งจุดตรวจ เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเน่ืองตามมาตรการ10 มาตรการ 
(10 รสขม) และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

13.3.4  ให้จัดตั้งจุดอ านวยความสะดวก จุดบริการและประสานส่วนราชการที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนน    ให้เปิด
เป็นจุดพักรถและจุดบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนแวะพักในระหว่างการเดินทางและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์จุดพักรถและจุด
บริการให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

13.3.5 ให้หน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.) ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 อย่างต่อเน่ืองในช่วงควบคุมเข้มข้น และรายงานผลการด าเนินการในที่ประชุมจังหวัดและส่วนกลาง เป็น
ประจ าทุกวัน 

13.3.6 ให้กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับส านักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่างๆ จัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุทั้งด้านโรงพยาบาล 
เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ระบบการสื่อสาร การประสานงาน และการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุให้
ทันท่วงท ี

13.3.7 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน   ตามภารกิจ
ของหน่วยงานและสรุปผลการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนทราบ 

 

14. การประสานการปฏิบัติ 

 14.1  ระดับส่วนกลาง 
14.1.1 ให้กระทรวงคมนาคม รายงานปริมาณการจราจรในโครงข่ายถนน ทั้ งถนนทางหลวงแผ่นดินและ 

ทางหลวงชนบท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์สว่นกลางทราบเป็นประจ าทุกวัน 
 14.1.2 ให้ กระทรวงกลาโหมรายงานผลการปฏิบั ติตามค าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่46/2558  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนกลางทราบเป็นประจ าทุกวัน 

14.2 ระดับภูมิภาค/ระดับพื นที่ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
14.2.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัด ประสานการปฏิบัติกับ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการทั้งด้านอัตราก าลังภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ห้วงเวลาและสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ 

14.2.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัด ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลและ ลดความซ้ าซ้อนของการใช้
งบประมาณในการด าเนินการรวมทั้งให้ประสานแผนและรายงานการตรวจติดตามให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะศูนย์
อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนกลางทราบ 

14.2.3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานให้
ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนกลางทราบ และหากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญระหว่างการ
ด าเนินการในช่วงเทศกาลให้รายงานศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส่วนกลางทราบโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้น าเสนอ
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที 

14.3 ในพื นที่กรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการดังน้ี 
13.3.1 ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการต ารวจนครบาล กองบังคับการต ารวจทาง

หลวง กองบังคับการต ารวจจราจร กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 
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13.3.2 ให้กองบัญชาการต ารวจนครบาล เป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล   สงกรานต์
กรุงเทพมหานคร โดยให้ประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานรวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนกลางทราบ 

13.3.3 หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญระหว่างการด าเนินการในช่วงเทศกาลให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์กรุงเทพมหานคร รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์
อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนกลางทราบโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้น าเสนอคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

 

15. การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

เป็นเรื่องที่ส าคัญ เพื่อเป้าหมายในการลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนจ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวนผู้เสียชีวิตให้มีการสูญเสียให้น้อยที่สุด ซ่ึง
ในการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว ต้องมีการขับเคลื่อนทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอ าเภอ และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนตามหลักประชารัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนการ
ด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562  เพื่อให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี 
 

    15.1 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562              
 ในส่วนกลาง  
  เป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย มาตรการและการก าหนดแนวทางให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการด าเนินการ ดังน้ี  

 15.1.1 จัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ตามบทบาท ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยใช้กรอบแนบทางตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 
2562 ของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นแผนหลักในการด าเนินการ 

 15.1.2 ก าหนดกิจกรรม รายละเอียดที่จะด าเนินการให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง 
 15.1.3 ก าหนดตัวชี้วัด โดยต้องสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

 15.1.4 ก าหนดวิธีการในการขับเคลื่อนแผนให้หน่วยงานในระดับจังหวัด (หน่วยงานในสังกัดในระดับภูมิภาค) ทั้ง
ในช่วงการเตรียมความพร้อมและในช่วงการรณรงค์ 
 15.1.5 ก าหนดให้มีการติดตามผล และการถอดบทเรียน  
 

15.2 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

  การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ กาลสงกรานต์ พ .ศ . 2562 ระดับจังหวัด  /
กรุงเทพมหานคร เป็นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในระดับพื้นที่ โดย
จะต้องมีการด าเนินการ ดังน้ี  
 15.2.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ น าผลการ
ประชุมถอดบทเรียนอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด  
 15.2.2 จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระดับจังหวัด โดยบูรณาการ
แผนของหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดท าเป็นแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ระดับจังหวัด โดยก าหนดเป้าหมาย มาตรการ และกิจกรรมที่ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ าเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม 
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 15.2.3 ก าหนดตัวชี้วัดในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน โดยให้ความส าคัญกับอ าเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสี
แดงและสีส้ม 

15.2.4 น าหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ 
ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ าเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม ต้องมีการก าหนดมาตรการ รวมทั้ งการ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  

15.2.5 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
15.2.6 การสรุปและถอดบทเรี ยนผลการปฏิบั ติ งานตามแผนการป้องกันและลด อุบัติ เหตุทางถนน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไปปรับปรุงการ
จัดท าแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีต่อไป 

 

 15.3 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระดับ
อ าเภอ และระดับเขต 

  การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระดับอ าเภอ และระดับเขต 
เป็นการน านโยบายและมาตรการ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด / กรุงเทพมหานคร ไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับอ าเภอ และระดับเขต เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายในการป้องกัน และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการด าเนินการในระดับพื้นที่ ได้แก่ การรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการ การจัดตั้ง
ด่านชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยมีการด าเนินการ ดังน้ี  

 15.3.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนในระดับอ า เภอ ระดับ เขต เพื่ อให้ทราบถึง สาเหตุ  
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง รวมทั้งการน าผลจากการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่
ผ่านมา  เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระดับอ าเภอ และระดับ
เขต 

15.3.2 จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระดับอ าเภอ และระดับเขต โดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับอ าเภอ และระดับเขต  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดในระดับอ าเภอที่ชัดเจน  
และต้องสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

15.3.3 ก าหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นรูปธรรม ให้
สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการน าหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน 

15.3.4 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
15.3.5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไปปรับปรุงการจัดท าแผน
บูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีต่อไป 

 

 15.4 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการน านโยบายและมาตรการ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดและแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเน้นการด าเนินการใน
ระดับพื้นที่ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การจัดตั้งด่านชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการสร้างจิตส านึกความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีการบูรณาการท างานทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ 
ได้แก่ นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. และประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนแผนฯและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่ างแท้จริง  โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการด าเนินการ ดังน้ี  
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 15.4.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการ
เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15.4.2 จัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชัดเจน โดยต้องสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับอ าเภอและจังหวัด 

15.4.3 ก าหนดวิธีการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม ให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ได้จริง โดยการน าหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการ
การด าเนินงาน 

15.4.4 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
15.4.5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไปปรับปรุงการจัดท าแผน
บูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีต่อไป 
 

16. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามประเมินผลจะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือความล่าช้าของการด าเนินงานว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายเพียงใด 

กล่าวคือการติดตามประเมินผล เป็นส่วนของกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและ
ประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เม่ือเทียบกับเกณฑ์ หรือดัชนีที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ีการติดตามประเมินผล
ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัจจัยของเหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวได้ ซ่ึงสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
แนวทางด าเนินการในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี   

16.1 ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัด กรุงเทพมหานคร และศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอ และท้องถิ่น สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2562 โดยให้รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่ก าหนด ให้กรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ส่วนกลาง ทราบ 

16.2 ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องมอบหมายผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อออกติดตามการด าเนินงาน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง  
 
 

************************ 
 

************************* 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน 

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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สรุปข้อสั่งการในสาระส าคัญจากการประชุม ศปถ. ครั งท่ี 1/2562 เมื่อ 4 มีนาคม 2562   
โดย พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

1. ต้องไม่ยอมให้ดื่มขับบนถนน - ให้ ต ารวจปรับแก้ร่างค าฟ้อง  ต้องไม่ใช่แค่ประมาท
อย่างเดียว แต่ต้องบรรยายฟ้องให้เห็นพฤติการณ์เลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งเล็งเห็นผล
อันตรายท่ีจะเกิดขึ นจากการดื่มขับให้ชัดเจน(รู้แล้วยังขืนท า) 

2. ให้ใช้ กฎหมาย และเคร่ืองมือเท่าที่มีอยู่ ณ  ขณะนี  ให้เข้มข้นท่ีสุด ในการแก้ปัญหา
พฤติกรรม เช่น ปรับในอัตราสูงสุด เท่าที่ กฎหมายให้กระท าได้ 

3. ต ารวจไม่ต้องอยู่จุดบริการให้เน้นงานบังคับใช้ กฎหมายโดยให้ กองก าลังรักษา
ความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)(ทหาร) ร่วมปฏิบัติ เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 

4. พื นท่ีใดมีการจัดงาน พื นท่ีนั นต้องปลอดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามน าเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์เข้างานเด็ดขาด โดยให้ มหาดไทย, ต ารวจและกองก าลังรักษาความ
สงบเรียบร้อย รับผิดชอบด าเนินการ 

5. ให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พิจารณาเร่ือง ร่างระเบียบส านัก
นายกว่าด้วยการป้องกันอุบัติเหตุทางน  า  

6. กรณี ต ารวจ เสนอแต่งตั งอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก ในระดับ
จังหวัดภายใต้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  ให้เพิ่มหน่วยงาน
ด้านความปลอดภัยทางน  าเข้าไปด้วย  

7. การแต่งตั งอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก ในระดับจังหวัด ภายใต้ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนถนนจังหวัด นั น ให้ตรวจสอบรายช่ือไม่ให้ซ  ากับ
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดด้วย 

8. ประชาสัมพันธ์เร่ืองเมาขับท่ีมีผลแอลกอฮอล์ (150 mg.%) ศาลจะสั่งใช้ก าไลคุม
ประพฤติ (EM : Electronic Monitoring) 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรการเฝ้าระวังปอ้งกนัอบุตัเิหตุทางถนน 
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 

 
1. เสนอให้รัฐบาลประกาศวันงดจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างน้อย 1 วัน เพื่อลดการ

เข้าถึง และลดความเสี่ยงต่อการดื่มแล้วขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซด์ที่ตะเวนเที่ยว
และดื่มช่วงเทศกาล 

2. เสนอให้มีการ จัดตั ง ศปถ.อปท. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 
2554 โดยก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
จังหวัด ใช้อ านาจตาม ข้อ 22 ของระเบียบดังกล่าว 

3. เสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบและท้องถิ่น ส ารวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายและปรับปรุงแก้ไขสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนก่อนเทศกาลอย่างน้อย 30 วัน 

4. เสนอให้มีกลไกการติดตาม  เม่ือเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ใด ให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ี ยวข้อง ลงพื้นที่
ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ  ก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันโดยทันที  

5. เสนอให้กรมประชาสัมพันธ์ นักวิชาการ และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง  เผยแพร่ น าเสนอ วิเคราะห์อุบัติเหตุใหญ่ที่
เกิดขึ้นช่วงเทศกาลผ่านสื่อทุกช่องทาง  เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ ตื่นตัวของประชาชนและเกิดการป้องกันแก้ไข
ต่อไป  

6. เสนอให้มีการน าเสนอข้อมูล , นโยบาย , กรณีการเกิดเหตุ ( จุดเสี่ยง,พฤติกรรมเสี่ยง ) ในพื้นที่ผ่านกลไกเสียงตาม
สาย หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ชุมชน ทุกวันตลอดเดือนเมษายน เน้นน ากรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ ความสูญเสีย 
ผลกระทบ สื่อสารให้ประชาชนรับรู้อย่างต่อเน่ือง 

7. เสนอให้รัฐบาลมอบหมายให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมขนส่งทางบกมีมาตรการตรวจจับ ยึดอายัด รถ 
ยานพาหนะทุกประเภทที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน , ไม่มีการช าระภาษีประจ าปี , ไม่มีประกันภัย ฯ แล้วน าขึ้นมาขับขี่
หรือใช้งานบนถนนทางหลวง , ทางหลวงชนบททุกเส้นทางทั่วประเทศ ( เอารถเส่ียง , รถไม่พร้อมออกจากถนน )  

8. เสนอให้ การด่ืมสุราหรือเสพสิ่งมึนเมาแล้วมาขับข่ีรถทกุประเภท เป็นพฤติกรรมต้องห้ามของหน่วยงาน องค์กร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ให้บันทึกในประวัติการขับขี่ตลอดชีวิต นอกจากการที่จะต้องรับโทษตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่า
เป็นบุคคลต้องห้ามส าหรับการที่จะได้รับสวัสดิการรวมถึงการรับเข้าปฎิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐทุก
ประเภท ( เอาคนเส่ียงออกจากถนน , และให้คนเส่ียงมีส่วนรับผิดชอบกับพฤติกรรมของตน  )  

9. เสนอให้ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน นอกจากการได้รับการชดเชยเยียวยาตามที่กฎหมายก าหนดแล้วให้หน่วยงาน
รับผิดชอบถนนเส้นที่เกิดเหตุ ใช้งบประมาณของหน่วยงานน้ัน ๆ ชดเชยรายละ 10,000 ถึง 100,000 บาท เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานรับผิดชอบถนนเร่งแก้ไขสภาพถนนให้มี
ความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว ( ลดจ านวนถนนเสี่ยง )  

10. การจัดกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่ท้องถิ่น , ชุมชน ที่เก่ียวข้องกับงานบุญประเพณี ควรก าหนดมาตรการให้มีแผนรองรับ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน , การทะเลาะวิวาท ฯลฯ หากมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ผู้จัด , เจ้าของพื้นที่ ต้องมี
ส่วนรับผิดชอบ  

11. วัด , ศาสนสถาน , รวมทั้งบริเวณในความรับผิดชอบ ( เขตอภัยทาน ) ต้องเป็นเขตปลอดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดย
เด็ดขาด ตาม พรบ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกฮอล์ ฯ รวมทั้งปลอดกิจกรรมเฉลิมฉลอง , กิจกรรมความบันเทิงที่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีงาม เช่นเต้น,โป้ , เปลือย เป็นต้น 

12. เทศกาลส าคัญเช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เสนอให้รัฐบาลประกาศให้เป็นประเพณีควบคุม ให้พื นที่จัดกิจกรรม ,
หน่วยงานรับผิดชอบ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับหนุนให้หน่วยงาน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนรับผิดชอบ
ดูแลเร่ืองการจัดกิจกรรมให้มีความปลอดภัย 
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ข้อเสนอต่อการตั งจุดปฏิบตัิการในช่วง 7 วัน 
 

 

 1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ เน้น ขับเร็ว ดื่ม ง่วง ไม่โทร - ไม่แชท 
 2. ควบคุมการจ าหน่ายและการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นหนักในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี เป็นพิเศษ 
 3. สนับสนุนการจัด Zoning “สงกรานต์ปลอดภัย พื นที่เล่นน  าปลอดเหล้า” เน้นการ
ด าเนินงานในพื นที่เล่นน  าของวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงในแต่ละจังหวัดโดยผู้จัดต้องมีมาตรการดูแลด้าน
ความปลอดภัยและขออนุญาตจัดอย่างถูกต้องกรณีที่มีการจัดกิจกรรมรื่นเริงหรือเวทีคอนเสิร์ต 
 4. สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกันในการขับขี่ (หมวกกันน็อก, คาดเข็มขัดนิรภัย) 
 5. สถานที่ตั งจุดปฏิบัติการควรค านึงถึง “พื นที่เสี่ยง” โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา
เป็นส่วนประกอบ ให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ  า 
 6. เน้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ช่วงเวลา “เสี่ยง” โดยเฉพาะตอนพลบค่ า – กลางคืน
เพิ่มขึ น 
 7. จุดตรวจ-จุดบริการ ปรับเป็นหนว่ยลาดตระเวรเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทางร่วม ทางแยก (งาน
เลี ยงสังสรรค์, สกัดคนดื่มแล้วขับ, เตือนลดความเร็ว) 
 8. จังหวัดที่มีทางรถไฟผ่าน ก าหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
อาทิ จัดท าป้ายเตือน จัดท าคลื่นระนานบนผิวถนน ติดตั งไฟหรือสัญญาณเสียง 

 9. ในระดับท้องถ่ิน ชุมชน เสนอให้จัดตั งด่านชุมชน สกัดผู้ขับขี่ทีมีพฤติกรรมเสี่ยง และ
แก้ไขจุดเสี่ยงในพื นที่เป็นหลัก โดยอาศัยกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ร่วมมือด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 10. พื นที่เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ ( แหล่งผลิตคนเมาสู่ท้องถนน )  

o ผับ / บาร์ / ร้านค้า-ร้านอาหารที่มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
o เวทีคอนเสิร์ต / งานกาชาด / งานมหกรรมอาหาร ฯลฯ 
o แหล่งท่องเที่ยว / พื นที่ท่องเที่ยวตามแนวชายแดน 
o พื นที่จัดงานเฉลิมฉลอง 
o บ้านหรือครัวเรือนที่ตั งวงดื่มในหมู่บ้าน / ชุมชน 

 
 

“ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นภาระรวมของประเทศ 
การบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ควรมีการละเว้น” 
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มาตรการสือ่สารประชาสัมพันธ์ 4 มาตรการ 
 

      
 

      
 

"ปัจจัยเสี่ยง" พบว่ามีอยู่ 4 ด้านได้แก่ 1. ด้าน "คน" พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน อาทิ ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลง
เน่ืองจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/ การไม่ช านาญเส้นทาง / การไม่เคารพกฎจราจร / ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน 2.ด้าน 
"ยานพาหนะ" ยานพาหนะไม่มีมาตรฐาน อาทิ ขาดความพร้อมด้าน 

 อุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์ / อุปกรณ์ความปลอดภัย / การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ/ การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย 3.ด้าน 
"ถนน"ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์อาทิ ถนนช ารุด ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ /สภาพการจราจรที่ หนาแน่น / อุปกรณ์การ
ควบคุมการจราจร ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ มีสภาพไม่สมบูรณ์ และติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ชัดเจน /จุดเสี่ยงจุ ด
อันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยและจุดตัดทางรถไฟยังไม่ได้รับการแก้ไขและ 4.ด้าน "สิ่งแวดล้อม" ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดและไม่เพียงพอ 
/ อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ / สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร /วัตถุอันตรายขวางทาง / สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย 

 

“เตอืนอย่าประมาท..วิสัยทศันอ์ุโมงค”์ 
 ลานสายตาปกติ สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา โดยมีมุมมองรับรู้ตื่นตัวที่ 20-30 องศา และมีเพียง 2-4 องศาที่
มองเห็นชัดเจน ที่เรียกว่า “Focal point”  เม่ือขับเร็วขึ้นมุมมองจะเริ่มแคบลง ท าให้ยิ่งมองไม่เห็นด้านข้าง หากเกิดเหตุกระชั้นชิตคุณ
อาจตัดสินใจไม่ทัน ยิ่งอันตราย 
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ขับเร็ว ท าให้ “ไม่เห็นข้างทาง” จะส่งผลอะไร  
 การเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ จะมี 2 ระยะที่ส าคัญคือ  
 1.  ระยะตัดสินใจ(reaction time)คือ ระยะที่สายตามองเห็น + สมองตัดสินใจ + เท้าแตะเบรก โดยปกติจะใช้เวลา
รวมกัน1.5-2.5 วินาที ที่จะหยุดอุบัติเหตุ 
 2. ระยะเบรก (Braking) คือ ระยะเม่ือเท้าเหยียบเบรค ไปจนกระทั่งรถหยุด  “ความเร็ว” ที่ต่างกัน จะส่งผลต่อ
ระยะเบรกต่างกัน เช่น ที่ความเร็ว 50 km/h จะมีระยะทางในการหยุดรถ 27 เมตร (ระยะตัดสินใจ14เมตร + ระยะเบรก 13 เมตร) 

กรณีที่ขับเร็ว..จะยิ่งเพิ่ม “ระยะตัดสินใจ” (reaction) เพราะการมองเห็นข้างทางลดลง ขาดการรับรู้กิจกรรมหรืออันตรายข้างทาง 
ส่งผลต่อระยะหยุดที่เพิ่มขึ้น ความรุนแรงเมื่อมีการชนเพิ่มขึ้น 

 

                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลากับการตัดสินใจ 

มนุษย์โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 0.75 วินาที ก่อนจะเบรกรถอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาที่เสียไปน้ีเรียกว่า “ระยะเวลา
ของปฏิกิริยาตอบสนอง” ความช้าเร็วจะแปรผันตามบุคคลและความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหน่ือยล้าอ่อนเพลียเกินไป หรือ มึน
เมาจากกฤทธ์ิยาหรือแอลกอฮอล์ จะท าให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไปจึงไม่ควรขับรถ ไม่ว่ารถจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใด 
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ลดความเร็ว – ลดความเสี่ยง 
โดนแน่... ถ้าคุณขับรถซิ่ง 
 หากรถว่ิงในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด มีความผิดตามกฎหมาย ม.67 ต้องโทษปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท อัตรา
ตามข้อก าหนดปรับไม่เกิน 1 ,000 บาท (พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิด ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฉบับที่ 3) โดยก าหนดความเร็วรถ ดังน้ี 
 

 
 

คนไทยตายมากสดุด้วยจักรยานยนต ์
 

รถจักรยานยนต์คือภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยชั่วโมงละ 1 คน และทุก 2 ช่ัวโมง จะมีผู้พิการเพิ่มขึ นอีก 1 คน 
▪ ประเทศไทยมีผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 30 คน ร้อยละ 70 – 80 เกิดจากขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 
▪ เฉลีย่ผู้เสียชีวิตจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ อยู่ที่ประมาณวันละ 24 คน หรือในแต่ละชั่วโมง มีผู้เสียชีวิต 1 คน 
▪ ขณะที่ข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่าปีละ 1 แสน

คน โดยร้อยละ 4.6 กลายเป็นผู้พิการ ครึ่งหน่ึงของการบาดเจ็บรุนแรง เป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะ เฉลี่ยทุก 2 ชั่วโมง จะมีผู้
พิการเพิ่มขึ้น 1 คน 

หมวกนิรภัย “ความหวังดีที่คนไทยมองไม่ออก” 
“หัวของฉันท าไมต้องมายุ่งด้วย” “ตายช่างมันหัวของฉัน  ชีวิตของฉัน คนอ่ืนไม่เก่ียว” เพราะเม่ือคุณ “ไม่สวมหมวกกันน็อก 

ไม่ได้น็อกคนเดียว” จึงเป็นเหตุให้ทั่วโลกให้ความส าคัญกับการลดความสูญเสียจากการขับขี่มอเตอร์ไซด์ และเพราะว่า 
• 3 ใน 4 ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ 
• 1 ใน 2 ของอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  แก้ไขโดย พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
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กฎหมายใหม่ และบทลงโทษทีน่ักดื่มควรรู้ถ้าเมาแล้วขับ 
 

ประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงประเทศที่ติดอันดับต้น ๆ การเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ แม้ทางรัฐเองก็มีกฎหมายข้อบังคับ
ต่าง ๆ ออกมาเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุเหล่าน้ี แต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยได้ผลเท่าไรนัก เม่ือดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุ
เกิดจากการเมาแล้วขับยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ข้อมูลเรื่องข้อกฎหมายและอัตราค่าปรับมาแจกแจงให้นักดื่ม  
 เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2560 รัฐมนตรีได้อนุมัติ พ.ร.บ.จราจรฉบับใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยและเพิ่มบทลงโทษส าหรับกรณีเมาแล้ว
ขับ  

• ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดใหม่ ผู้ขับขี่ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา 

•  ผู้ขบัขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราว ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์   ให้ถือว่าเมาสุรา  

• อัตราโทษในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา คือ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับขั้นต่ าเพิ่มเป็น 10,000 - 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีก าหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต และ
เพิ่มมาตรการยึดรถในชั้นศาล ไม่เกิน 7 วัน 

• ท าให้ผู้ อ่ืนได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือ จิตใจ ยังมีโทษ จ าคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000บาท และพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ   

เมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างสาหัส จะมีโทษเพิ่มขึ นเป็น จ าคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท พักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอน  แต่หากผู้น้ันถึงแก่ความตาย โทษจะเปลี่ยนเป็น จ าคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-
200,000 บาท รวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
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การควบคุมและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล ์
 

ดื่มแล้วขับ ถูกจับแน่ และถูกตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีโทษ 
▪ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
▪ หรือศาลอาจสั่งให้ถูกคุมประพฤติ ท างานบริการสังคม (อยู่ในดุลพินิจของศาล)  

 
ดื่มแล้วขับ ถูกคุมประพฤติ 

▪ ให้พักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน, ต้องท างานบริการสังคม 
▪ ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 

 
ดื่มแล้วขับและท าให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย 

▪ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี , ปรับไม่เกิน 20,000 – 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า  
6 เดือน 

 
ดื่มแล้วขับ ท าให้ผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส 

▪ จ าคุก 2 – 6 ปี, ปรับ 40,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 
ดื่มแล้วขับ ท าให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

▪ จ าคุก 3 - 10 ปี 
▪ ปรับ 60,000 - 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
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ข้อแนะน าส าหรับผู้ขับรถ เรื่องการดื่มสุรา  
1. ไม่ควรดื่มสุราหากต้องขับรถ 
2. หากรู้ว่าต้องเดินทางไปสังสรรค์ และดื่มสุรา ควรหลีกเลี่ยงการขับรถไปเอง 
3. หากดื่มสุราไม่ควรขับรถเอง ควรให้ผู้ที่ไม่ดื่มสุราขับรถไปส่ง หรือใช้บริการรถโดยสาร หรือแท็กซ่ี  
4. หากดื่มสุรา ควรหยุดพักให้หายเมาก่อนขับรถ 
5. ดทีี่สุดคือ..ควรลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และไม่เป็นสาเหตุให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการขาดสติของตนเอง 
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ปฏิเสธเป่า = เมาแล้วขบั 
 

พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่10) พ.ศ. 2557 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 
* กรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบว่าหย่อนความสามารถในการขับขี่โดยไม่มีเหตุอันควร ซ่ึง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ จะให้

อ านาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผูข้ับขี่หยุดรถ  
* ในกรณีที่ผู้ขับขี่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าเสี่ยงเมาสุราหรือขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับหรือขณะเมาสุรา

หรือของเมาอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

 
 

โทษปรับ 
• พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่10) พ.ศ.2557 ระบุ หากคนขับรถไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์ให้ จนท.ด าเนินคดีฐานขับรถ

ขณะเมาสุราได้ โดยมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 -20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
• กรณีไม่ยินยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเมาไว้ก่อนจะ มีบทลงโทษคือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 

10,000 -20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยผู้ถูกกล่าวหาไปสืบพยานหักล้างในศาลได้ 
 

สัญจรทางไกล...กลับบ้านปลอดภัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ ปีใหม่ไทยก าลังวนกลับมาอีกครั้ง หลายคนก าลังวางแผนเดินทางไกล เพื่อกลับภูมิล าเนา 
ท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ กับครอบครัว หรือเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ด้วยการสาดน้ าคลายร้อน แต่อย่างไรก็ตามส าหรับ
การขับรถในระยะทางที่ไกล หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นชินเส้นทาง  ผู้ขับขี่ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเอง และค านึงเรื่อง 
“ความปลอดภัย” อยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ขับขี่ได้เตรียมความพร้อมก่อนไปสังสรรค์สนุกสนานกับครอบครัว ดังนี  
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1. เตรียมตัว  
– นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง  
– ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ  
– ไม่กินยาแก้ปวด แก้แพ้ หรือแก้หวัดที่มีผลข้างเคียงท าให้ง่วง 
– ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง 
– เคารพกฎจราจร มีวินัยในการขับขี่ 
– หาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน เช่น แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 191 หรือแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669  

2. เตรียมรถ 
– ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง เช่น เข็มขัดนิรภัย น้ ามันเบรค ผ้าเบรค น้ ามันเครื่อง ที่ปัดน้ าฝน 

อุปกรณ์ไฟทั้งหมด น้ าในหม้อน้ า และเช็คลมยางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
– เตรียมอุปกรณ์ประจ ารถเช่น แม่แรง ยางอะไหล่ ร่ม ไฟฉาย สายลาก 

3. พักรถพักคน 
– หยุดพักรถเป็นระยะๆ เพื่อให้รถยนต์ได้พัก และระหว่างน้ีผู้ขับสามารถยืดเส้นยืดสาย คลายความ

เม่ือยล้าจากการขับรถ  
 

เช็คสภาพรถยนต์...กอ่นออกเดินทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 
การเดินทางด้วยรถยนต์แต่ละครั้ง ผู้ใช้รถต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเม่ือมีการใช้รถไปสักระยะหน่ึง ต้องมีการตรวจเช็คสภาพ

ของรถยนต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวเอง และเพื่อนร่วมทาง ขอแนะน าวิธีการเช็ครถ 6 จุดก่อนออกเดินทาง เพื่อเป็นผู้ขับขี่ได้
เตรียมความพร้อมและถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ดังน้ี 

จุดที่ 1 ยางรถยนต์ 
– เช็คความดันลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 25- 30 ปอนด์ ตรวจดูสภาพยาง ไม่แข็งกระด้าง ไม่มี

รอยปริ ฉีกขาด และดอกยางไม่สึกจนถึงสะพานยาง 
จุดที่ 2 ระบบไฟ 

– ตรวจเช็คไฟส่องสว่างทั้งภายนอกและภายในตัวรถให้สามารถใช้งานได้ทุกดวง  
จุดที่ 3 ที่ปดัน  าฝน 

– ดูสภาพยางที่ปัดน้ าฝน และระบบน้ าฉีดล้างกระจก  ใช้งานได้ตามปกติ 
จุดที่ 4 ของเหลวภายในรถยนต ์

– น้ ามันเครื่อง โดยตรวจเช็คให้อยู่ในระดับ Max สังเกตสีน้ ามันเครื่องไม่ควรข้นด ามาก รวมถึงตรวจดูรอยรั่วซึมตาม
จุดต่างๆ 

– น้ ามันเบรก ตรวจเช็คระดับน้ ามันเบรกให้อยู่ในระดับ Max  
– น้ าในหม้อน้ าและหม้อพักน้ า โดยตรวจเช็คระดับน้ าในหม้อพักให้อยู่ในระดับที่ก าหนด  

จุดที่ 5 ระบบเบรคและครัชท ์
– ตรวจดูระดับน้ ามันเบรคและครัชท์ให้อยู่ในระดับปกติ 

จุดที่ 6 ชุดเครื่องมือประจ ารถ 
– ภายในรถควรมีแม่แรง ประแจ คีมและบล็อกถอดล้อติดไว้เผื่อในเวลาฉุกเฉิน 
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แนวทางการตรวจวัดระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี ่
 

พระราชบัญญัติจราจร ทางบกฉบับ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่7) ระบุอัตราโทษสูงสุด ในกรณีเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความ
ตาย คือ มีโทษจ าคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000 – 200,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เพิกถอนใบอนุญาต  

ส าหรับผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหมายถึงผู้ขับขี่ที่ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงการ 
ทราบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่แน่ชัดของ ผู้ขับขี่ที่กระท าผิดกฎหมายน้ันจะส่งผลต่อการก าหนดโทษ ในกระบวนการพิจารณาคดีใน
ช้ันศาลให้เกิดความเหมาะสมต่อการกระท าผิดในแต่ละกรณี 
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 7 วันเฝ้าระวังอันตราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 วันเฝ้าระวัง 11-17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ที่มีทั้งผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต สาเหตุหลักๆที่ท าให้
เสียชีวิตมากที่สุด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 3 อันดับแรก คือ ดื่มขับรถ 40.28 % ขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด 26.50 % 
และตัดหน้ากระชั้นชิด 17.05 %  ตามล าดับ เน่ืองจากช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายคนสนุกสนานกันเกินกว่าเหตุ ฉลองเฉลิมกันด้วยสิ่ง
มึนเมา ท าให้ผลที่ตามมาจบด้วยชีวิต และมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี 
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ส าหรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 น้ี งดดื่มเหล้า งดขับรถเร็ว และเล่นน้ าปลอดเหล้า เพื่อร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็น
ศูนย์ และช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นสงกรานต์ของไทยให้อยู่ในขอบเขต สนุกสนานกันพอดี ไม่โป๊ไม่เปื่อย  และอย่าลืม
ว่านอกจากตัวของผู้ขับขี่ ยังมีเหตุปัจจัยเสี่ยงเก่ียวกับสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ อีกมาก เช่น ฝนตก ถนนลื่น พื้นที่ท่องเที่ยว เขตชุมชนที่รถ
ว่ิงเร็ว ทางเชื่อมทางแยก รวมไปถึงคนใช้รถใช้ถนนด้วยกันอีกที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม ดังน้ันไม่ควรประมาท ระมัดระวัง มี
สติ เพราะอุบัติเหตุไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นตอนน้ัน ควรเริ่มที่ตัวเรา เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้รถและถนน  

 

เบอร์โทรฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลสงกรานต ์
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือกลับไปหาครอบครัว หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ควรรวบรวมสติ และโทรหาหน่วยงานที่ช่วยเหลือได้โดยตรง ดังน้ันควรรู้และเตรียมเบอร์ฉุกเฉินไว้ แต่ถ้าที่ดีกว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิด หาก
รู้จักระมัดระวัง ไม่ประมาท สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย  

o เหตุด่วน-เหตุร้าย แจ้งต ารวจทุกชนิด โทร 191 
o สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669 
o การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร 1543 
o สถานีวิทยุ จส.100 โทร 1137 
o ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร 1197 
o สายด่วนต ารวจท่องเที่ยว โทร 1155 
o โจรกรรมรถยนต์ รถหาย โทร 1192 
o บริษัท ขนส่ง จ ากัด โทร. 1490  
o อ่ืน ๆ  
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สงกรานตป์ลอดภัย พื นที่เลน่น  าปลอดเหล้า 
 

พื นที่เล่นน  าปลอดเหล้า 
คือ การสร้างพื้นที่รูปธรรมที่เล่นน้ าปลอดเหล้าซ่ึงเป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ พยายามหาวิธีการและเครื่องมือในการลด

ปัจจัยเสี่ยงควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีถนนเล่นน้ าตระกูลข้าวที่สังคมรู้จัก ปัจจุบันได้ขยายแนวคิดไปสูพ่ื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศใน
การจัดพื้นเล่นน้ าปลอดภัย (44 ถนนตระกูลข้าว) และพื้นที่เล่นน้ าอ่ืนๆ กว่า 100 แห่งทั่วทั้งประเทศ 
 

 
 
มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุม 
 การท าพื้นที่เล่นน้ าสงกรานต์ให้ปลอดภัยต้องมีการท าซ้ าและสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ท าต่อเน่ืองจนกระทั่ง
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเมือง (NORM) ในที่สุด ซ่ึงมาตรการ Zoning มีผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยส าคัญ 
โดยเฉพาะเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พฤติกรรมการเล่นน้ าที่ดีมากขึ้น ลดเหตุของการทะ
เลอะวิวาทและการใช้ความรุนแรง ลดพฤติกรรมลวนลามในการเล่นน้ า และลดจ านวนคนเมาสะสมบนท้องถนนให้ลดน้อยลง 
นอกจากน้ี พบว่าธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มียุทธวิธีใหม่ๆ ในการสื่อสาร การตลาด เพื่อเป้าหมายการเพิ่มยอดขายและสร้างนักดื่ม
หน้าใหม่ วิธีการใดวิธีการหน่ึงอาจไม่ได้ผลต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน 
 

7 มาตรการเครื่องมือการท างาน 

 

 การก าหนดมาตรการในการควบคุมก่อให้เกิดนวัตกรรมการท างานและแนวทางการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ในหลาย
มาตรการและหลายระดับ (ประกาศ – หา้ม – ขอ – แลก – ฝาก – เฝ้า – สร้าง) ดังน้ี 

▪ ประกาศ ประกาศนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอ าเภอ, นายก อบจ., นายกเทศมนตรี, 
นายก อบต., ชุมชนท้องถิ่น, สภาวัฒนธรรมและเจ้าภาพจัดงาน 

▪ ห้าม ห้ามขาย ห้ามดื่ม ในพื้นที่เล่นน้ าปลอดเหล้า ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 
▪ ขอ ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่น าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในพื้นที่จัดงาน, ขอความร่วมมือ

ร้านค้า, แจ้งลูกค้าห้ามน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกนอกบริเวณร้าน 
▪ แลก น้ าแลกเหล้า นมแลกเหล้า ไอติมแลกเหล้า ข้าวเม่าแลกเหล้า น้ าสมุนไพรแลกเหล้า น้ าอัดลมแลกเหล้า ไก่ปิ้ง

แลกเหล้า ข้าวแคบแลกเหล้า 
▪ ฝาก ฝากเหล้าไว้กับต ารวจ, จุดฝากเหล้า 
▪ เฝ้า กล้อง CCTV, หน่วยเฉพาะกิจปราบแอลกอฮอล์, สายลับการท าแผนที่จุดเสี่ยงขายเหล้า, ชุดตรวจสรรพสามิต

พิชิตเหล้า 
▪ สร้าง กิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่สร้างสุข : พื้นที่ส าหรับเด็กเยาวชน, พื้นที่ส าหรับผู้สูงอายุ, สร้างสีสันเมืองด้วย

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ทรงคุณค่า, สร้างธรรมเนียมปฏิบัติของเมืองด้วยสิ่งดีงานเป็นมงคลในวันปีใหม่
ไทย, เวทีเรียนรู้สาธารณะเรื่องคุณค่าประเพณีงานสงกรานต์ และการออกแบบอนาคตร่วมกัน 
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อันตรายจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
 

 
 
  ผู้ท่ีไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เสี่ยงท่ีจะเสียชีวิต 1.5 เท่า  

 
➢ แรงกระแทกที่เกิดจากรถที่ว่ิงเร็ว 60 กม. = รถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือความสูงประมาณตึก 

5 ช้ัน 
➢ คนที่อยู่ในรถ ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  

ศีรษะ  หน้า  ล าตัวของคนในรถ  จะถูกเหว่ียงไปกระแทกกับพวงมาลัย  และกระจกหน้ารถ จน
ท าให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้  อวัยวะในร่างกาย เช่น ตับ  ไต  ล าไส้  สมอง  หรือไขสันหลัง  ซึ่ง
มีความเคลื่อนไหวอยู่ภายในจะเคลื่อนไหวเท่ากับความเร็วของรถ  เมื่อคนในรถหยุด อวัยวะ
ภายในจะกระแทกกันเอง  ท าให้  ตับ  ไต  ล าไส้  หรือสมอง  ฉีกขาดได้   
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ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กลางรวมรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางถนน 
www.accident.or.th/datacenter 

 
 

 

ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหต ุ
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