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แผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558 
ระหว่างวนัที ่30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 
โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 

-------------------------------------- 
 

1. อ้างถึง 
1. มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 21 มีนาคม 2549 เร่ือง การด าเนินการตามมาตรการและแผนการด าเนินงานป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์ใหถื้อเป็นภารกิจส าคญัและจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดย
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไวใ้หเ้หมาะสม 

2. พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
3. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2553 เร่ือง เห็นชอบให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภยั

ทางถนน 

4. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 
5. นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอ้ 5 การยกระดบัคุณภาพดา้นบริการ

ดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ขอ้ 5.4 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุในการจราจรอนัน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวติ 
โดยร่วมมือระหวา่งฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจบัป้องกนั การรายงาน และการดูแลผูบ้าดเจ็บ 

6. มติคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ในคราวประชุมคร้ังท่ี .../2557 เม่ือวนัท่ี .../พฤศจิกายน 
2557 

2. สภาพปัญหา 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงท่ีมีวนัหยดุติดต่อกนัหลายวนั และประชาชนใชร้ถใชถ้นนเดินทางสญัจรกลบัภูมิล าเนา และ

ท่องเท่ียวจ านวนมาก ท าใหมี้ความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนนสูงกวา่ช่วงปกติ จากสถิติขอ้มูลศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทาง
ถนน ในช่วงการณรงคเ์ทศกาลปีใหม่ (7 วนั) ระหวา่งปี 2555 – 2557 มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนเฉล่ียวนัละ 449 คร้ัง และมีผูเ้สียชีวิตเฉล่ียวนั
ละ 50 คน ซ่ึงในช่วงการรณรงคเ์ทศกาลปีใหม่ 2557 ท่ีผา่นมา ภาพรวมของการเกิดอุบติัเหตุ มีดงัน้ี 

 

สาเหตุ ประเภทถนน ช่วงเวลา ช่วงอายุ อุบัติเหตุใหญ่ 

การบังคบัใช้กฎหมาย 
(10 มาตรการ) 

เรียกตรวจ ด าเนินคดี 

1. เ ม า สุ ร า 
(41.71%) 

2. ขับรถเร็วเกิน
ก า ห น ด 
(25.83%) 

3. ตดัหนา้กระชั้น
ชิด (16.73%) 

1. ท า ง ห ล ว ง
แ ผ่ น ดิ น 
(37.05%) 

2. ถนน อบต./
ห มู่ บ้ า น 
(35.03%) 

3. ท า ง ห ล ว ง
ช น บ ท 
(14.30%) 

1. 1 6 . 0 0  – 
2 0 . 0 0  น . 
(28.48%) 

2. 1 2 . 0 1  – 
1 6 . 0 0  น . 
(19.85%) 

3. 2 0 . 0 1  – 
2 4 . 0 0  น . 
(16.73%) 

1. ก ลุ่ ม วั ย
แรงงานอาย ุ
2 0  – 4 9  ปี 
(56.59%) 

2. ก ลุ่ ม เ ด็ ก 
อายุต  ่ ากว่ า 
2 0  ปี 
(23.52%) 

3. กลุ่มอายุ 50 
ปี ข้ึ น ไ ป 
(19.89%) 

เกิด 31 คร้ัง 
ลดลง 8 คร้ัง 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 
20.51 

4 , 4 4 7 , 5 1 9  คัน 
ลดลง 256,960 คนั 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 
5.46 

674,287 คนั ลดลง 
13,226 คนั คิดเป็น
ร้อยละ 1.92 
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 จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ซ่ึงเป็นองค์กรหลกัของรัฐบาลในการบูรณาการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนของประเทศ ไดร่้วมกบัหน่วยงานและองคก์รภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดแผนบูรณาการในการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ข้ึน เพ่ือมุ่งเน้นใชก้ารบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเส่ียงอนัเป็น
สาเหตุเกิดอุบติัเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ชร้ถใช้
ถนน และส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มีบทบาทในการด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนมากข้ึน 
 

3. วตัถุประสงค์ 
 วตัถุประสงคข์องแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558 มีดงัน้ี 

1. เพ่ือมีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ให้สามารถ
ลดสถิติการเกิดอุบติัเหตุ จ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวนผูบ้าดเจ็บ รวมทั้งลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุทางถนนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหห้น่วยงานและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง บูรณาการแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนัในการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 

3. เพ่ือให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง น าแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ. 2558 ไปใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนปฏิบติัการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2558 ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันาการปฏิบติังานในวงรอบต่อไป 
 

4. ปัจจยัเส่ียง 

ด้านคน ด้านยานพาหนะ ด้านถนน ด้านส่ิงแวดล้อม 
1. ความประมาทเลินเล่อของผู ้

ข ับข่ียานพาหนะและผู ้ใช้
เสน้ทาง 

2. ความสามารถลดลงจากการ
ด่ืมของมึนเมา หรือการใช้
เสพติด 

3. สภาพร่างกายไม่พร้อม อาทิ 
ร่างกายอ่อนเพลียจากการ
ขบัรถเป็นเวลานาน และการ
พกัผอ่นไม่เพียงพอ 

4. ผู ้ ขั บ ข่ี แ ล ะ ผู ้ โ ด ย ส า ร
ยานพาหนะมีพฤติกรรม
เส่ียงในการใช้รถใช้ถนน 
อาทิ ขบัรถขณะเมาสุรา ขบั
รถเร็วเกินอตัราท่ีกฎหมาย
ก าหนด ขับรถโดยไม่ มี
ความรู้ความช านาญ และไม่
ปฏิบติัตามกฎจราจร 

1. ขาดความพ ร้ อมด้ าน
อุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต ์

2. ขาดความพ ร้ อมด้ าน
อุปกรณ์ความปลอดภยั 

3. ก า ร ป รั บ แ ต่ ง ส ภ า พ
ย านพ าหน ะและก า ร
บรรทุกท่ีไม่ปลอดภยั อาทิ 
บรรทุกน ้ าหนักสูงเกิน
อัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
แ ล ะ ก า ร บ ร ร ทุ ก ค น
โดยสารในกระบะโดยไม่
มี อุ ปกร ณ์ ปิ ดกั้ นห รื อ
บรรทุกคนมากเกินไป 

1. ส ภ า พ ก า ร จ ร า จ ร ท่ี
หนาแน่น 

2. อุปกรณ์ควบคุมการจราจร
มีสภาพไม่สมบูรณ์ และมี
การติดตั้งในต าแหน่งท่ีไม่
เหมาะสม 

3. ลักษณะทางกายภาพของ
ถนนไม่สมบูรณ์ 

1. ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดและ
ไม่เพียงพอ 

2. อุปสรรคทางธรรมชาติ
ลักษณะภูมิอากาศ และ
ทศันวสิยัท่ีไม่ดี 

3. ส่ิ งกีดขวางตกหล่นบน
ช่องทางจราจร 
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5. หัวข้อหลกัในการรณรงค์ 
 เพื่อกระตุน้เตือน สร้างจิตส านึก และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภยัในการใชร้ถใช้ถนนให้กับประชาชน

ในช่วงการรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558 จึงไดก้ าหนดหัวขอ้หลกัในการรณรงค์วา่ “มอบ
ความสุขทัว่ไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” 

  
6. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม 
 สถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนน จ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวนผูบ้าดเจ็บลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2557 โดยใหจ้งัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดว้ยตนเอง 
   
7. ค าจ ากดัความ 
 อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 หมายถึง อุบติัเหตุจากการจราจรทางถนน ในช่วงระหวา่งเวลา 00.01 น. 
ของวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 ถึง เวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 5 มกราคม 2558 ซ่ึงส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิต และหรือบาดเจ็บนอนพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาล (Admit) 
 
8. มาตรการทัว่ไป 
 ใหศู้นยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนส่วนกลาง จงัหวดั กรุงเทพหมานคร ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทางถนน
อ าเภอ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัด เขม้งวด และจริงจงั โดยน า
มาตรการทัว่ไปซ่ึงแนวทางในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. มาตรการดา้นการบริหารจดัการ 
2. มาตรการดา้นถนนและการสญัจรอยา่งปลอดภยั 
3. มาตรการดา้นยานพาหนะปลอดภยั 
4. มาตรการดา้นผูใ้ชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภยั 
5. มาตรการดา้นการตอบสนองหลงัการเกิดอุบติัเหตุ 
 

9. มาตรการเน้นหนัก 
 จากผลการด าเนินการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ท่ีผ่านมา พบว่า มีอ าเภอท่ีไม่มี
ผูเ้สียชีวติ จ านวน 641 อ าเภอ โดยสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถใชถ้นน ไดแ้ก่ เมาแลว้ขบั ขบัรถเร็วเกินกวา่
กฎหมายก าหนด ดงันั้น ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน จึงก าหนดมาตรการเนน้หนกัเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนและ
จงัหวดัน าไปปฏิบติัควบคู่กบัมาตรการทัว่ไปตามขอ้ 8 โดยในส่วนของจงัหวดัท่ีมีผูเ้สียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ท่ีผ่านมา ให้น า
มาตรการเนน้หนกัเป็นแนวทางในการด าเนินการในพ้ืนท่ีอยา่งเขม้ขน้และจริงจงัเป็นพิเศษ ดงัน้ี 

9.1 มาตรการป้องกนั ไดแ้ก่ 
(1.) การบงัคบัใชก้ฎหมายตามมาตรการ 10 มาตรการ ไดแ้ก่ 1) ไม่สวมหมวกนิรภยั 2) มอเตอร์ไซคไ์ม่ปลอดภยั 

3) เมาสุรา 4) ไม่คาดเข็มขดันิรภยั 5) ไม่มีใบขบัข่ี 6) ความเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด 7) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 8) ขบัรถยอ้นศร 9) 
แซงในท่ีคบัขนั 10) ใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีขณะขบัรถ โดยให้เน้นหนักกบัรถจกัรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ  และรถกระบะท่ี
บรรทุกผูโ้ดยสารทา้ยกระบะในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายเป็นพิเศษ 

(2.) การควบคุมการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
(3.) การควบคุมการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใหเ้นน้หนกัในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เป็นพิเศษ 
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(4.) การดูแลความปลอดภยัให้แก่นักท่องเท่ียว ให้จังหวดัท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านพิจารณาหา
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามความเหมาะสม เพื่อดูแลความปลอดภยัของท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีผ่านเขา้ออกบริเวณจุดผ่านแดนถาวรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) 

9.2 มาตรการแกไ้ขปัญหา 
(1.) การแกไ้ขปัญหาจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุใหญ่ โดยจงัหวดัประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

น าขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุใหญ่ในพ้ืนท่ีมาวิเคราะห์เพ่ือหามาตรการและแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาใหต้รงกบัสภาพขอ้เท็จจริงในปัจจุบนัเพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุซ ้ าในบริเวณดงักล่าว 

(2.) การแกไ้ขปัญหาจุดตดัทางรถไฟ ให้จงัหวดัท่ีมีทางรถไฟผ่านในพ้ืนท่ีบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ หน่วยงานในสังกดักระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน
บริเวณจุดตดัทางรถไฟ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ
บริเวณจุดตดัทางรถไฟใหมี้ความปลอดภยัในการสญัจร อาทิ จดัท าป้ายเตือนเพื่อให้ผูใ้ชร้ถใชถ้นนเห็นชดัเจน จดัท าคล่ืนระนานบนผิวถนน
เพ่ือชะลอความเร็วของรถ และติดตั้งไฟหรือสญัญาณเสียงเพ่ือผูข้บัข่ีเพ่ิมความระมดัระวงัมากข้ึน 

9.3 มาตรการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 
ใหป้ระสานหน่วยงานท่ีเก่ียวทุกภาคส่วน เพ่ิมการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทุกชนิดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้นน้บทบาทการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 

10. แนวทางการด าเนินงาน 
 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 

10.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค ์ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม – 29 ธนัวาคม 2557 
10.2 ช่วงควบคุมเขม้ขนั วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 

 
11. การประสานการปฏิบัต ิ

11.1 ระดบัภูมิภาค/ระดบัพ้ืนท่ี ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1.) ใหศู้นยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จงัหวดั ประสานการปฏิบติักบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบติัการ ทั้งดา้นอตัราก าลงั ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงคใ์ห้สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ หว้งเวลาและสภาพพ้ืนท่ีของแต่ละพ้ืนท่ี 

(2.) ให้ศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวดั ตรวจติดตามการ
ปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการการตรวจเยีย่มหรือตรวจติดตามผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในช่วงเทศกาล และลดความซ ้ าซอ้นของ
การใชง้บประมาณในการด าเนินการ รวมทั้งใหป้ระสานแผนและรายงานการตรวจติดตามให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ใน
ฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ส่วนกลาง ทราบ 

(3.) ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวดั รายงานผลการ
ปฏิบติังานผลการปฏิบติังานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ส่วนกลาง ทราบ และหากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหวา่งการด าเนินการในช่วง
เทศกาล ใหศู้นยอ์ านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จงัหวดั รายงานโดยเร่งด่วน เพ่ือจะไดน้ าเสนอ
คณะกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนให้สอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
ทนัท่วงที 
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11.2 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1.) ใหห้น่วยงานในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดแ้ก่ กองบญัชาการต ารวจนครบาล กองบงัคบัการต ารวจ

ทางหลวง กองบงัคบัการต ารวจจราจร กองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของ
หน่วยงาน 

(2.) ให้กองบญัชาการต ารวจนครบาลเป็นศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2558 กรุงเทพมหานคร โดยใหป้ระสานการปฏิบติัการอยา่งใกลชิ้ดกบักรุงเทพมหานคร เพ่ือลดความซ ้ าซอ้นในการด าเนินงาน รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทราบ 

(3.) หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหวา่งการด าเนินการในช่วงเทศกาล ให้ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลบปีใหม่ 2558 กรุงเทพมหานคร รายงานกรมป้องและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์ านวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ส่วนกลาง ทราบโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้น าเสนอคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 
12. ตวัช้ีวดั  

1. สถิติจ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุ จ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวนผูบ้าดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด เม่ือ
เทียบกบัสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 

2. สถิติจ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุใหญ่ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 
3. สถิติจ านวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจและจ านวนยานพาหนะท่ีถูกด าเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการเ พ่ิมข้ึน 

เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 
***************************** 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
 

 

ข้อเสนอต่อการตั้งจุดปฏิบัติการในช่วง 7 วนั 
1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ เน้น ขับเร็ว ด่ืม ง่วง ไม่โทร-ไม่แชท 
2. ควบคุมการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเน้นหนักในกลุ่ม

เด็กและเยาวชนทีม่ีอายุต ่ากว่า 20 ปี เป็นพเิศษ 
3. สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกนั (หมวกกนัน็อก, คาดเข็มขัดนิรภัย) 
4. สถานที่ตั้งจุดปฏิบัติการควรค านึงถึง “พื้นที่เส่ียง” โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาเป็นส่วนประกอบ ให้ตรง

กบัสภาพข้อเทจ็จริงในปัจจุบันเพ่ือป้องกันการเกดิอุบัติเหตุซ ้า 
5. เน้นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงช่วงเวลา “เส่ียง” โดยเฉพาะตอนพลบค ่า – กลางคืนเพิม่ขึน้ 
6. ปรับการตั้งเต็นท์ เป็นจุดบริการ กระจาย (อาสาสมัคร) ตามจุดเส่ียง ทางร่วม ทางแยก งานเลีย้งสังสรรค์ (สกัด

คนด่ืมแล้วขับ, เตือนลดความเร็ว) 
7. จังหวัดที่มีทางรถไฟผ่าน ก าหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ อาทิ จัดท าป้ายเตือน จัดท า

คล่ืนระนานบนผิวถนน ติดตั้งไฟหรือสัญญาณเสียง 
8. ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
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สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 
 
 ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนไดด้ าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยใชช่ื้อการรณรงคว์า่ “ปีใหม่สญัจรปลอดภยั ร่วมใจลดอุบติัเหตุ” ระหวา่งวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 
ถึงวนัท่ี 2 มกราคม 2557 รวม 7 วนั มีเป้าหมายสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2556 โดยให้จงัหวดั อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดว้ยตนเอง ซ่ึงการด าเนินการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ไดเ้สร็จส้ินแลว้ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะส านกังาน
เลขานุการคณะกรรมการศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน ไดส้รุปผลการด าเนินงานและจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี รายละเอียด ดั้งน้ี 

1. สรุปผลการด าเนินการ 
1.1 เกิดอุบติัเหตทุางถนน 3,174 คร้ัง (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 เกิด 3,164 คร้ัง) เพ่ิมข้ึน 10 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 

0.32 
1.2 ผูเ้สียชีวติ 367 ราย (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ผูเ้สียชีวติ 366 ราย) เพ่ิมข้ึน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.27 
1.3 ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 3,344 คน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 3,329 คน) เพ่ิมข้ึน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.45 
1.4 อุบติัเหตุใหญ่ 31 คร้ัง (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 เกิด 39 คร้ัง) ลดลง 8 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20.51 
1.5 มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย 10 มาตรการ 

(1) จ านวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจ จ านวน 4,447,519 คนั (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จ านวน 4,190,559) 
ลดลง 256,960 คนั คิดเป็นร้อยละ 5.45 

(2) จ านวนยานพาหนะท่ีถูกด าเนินตามมาตรการลดพฤติกรรมเส่ียง 10 มาตรการ จ านวน 674,287 คนั (ช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2556 จ านวน 661,061 คนั) ลดลง 13,226 คนั คิดเป็นร้อยละ 1.92 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 พบวา่ 
2.1 สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ การเมาสุรา ร้อยละ 41.71 
2.2 ยานพาหนะท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ รถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 81.03 
2.3 พฤติกรรมเส่ียงสูงสุด คือ การไม่สวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 22.39 
2.4 ถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ ถนนทางหลวงแผน่ดิน ร้อยละ 37.08 
2.5 ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ ช่วงเวลา 16.301 – 20.00 น. ร้อยละ 28.48 
2.6 กลุ่มท่ีบาดเจ็บและเสียชีวติมากท่ีสุด คือ กลุ่มวยัแรงงาน ร้อยละ 56.59 ผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็น

คนในพ้ืนท่ี 
3. ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

เพ่ือใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนนดงักล่าว และสงผลถึงการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนนอยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงเทศกาลสงกรานตปี์ 2557 และในช่วงปกติตลอดทั้งปี ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยั
ทางถนนจะไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

3.1 ดา้นบริหารจดัการ 
1) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนบูรณการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ าได้น าขอ้มูลสถิติ

อุบติัเหตุทางถนนมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาแนวทางการด าเนินงานป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
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ถนน รวมทั้งจะด าเนินการผลกัดนังานดา้นความปลอดภยัทางถนนให้เป็นยทุธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลเป็นอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

2) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะใชก้ลไกตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน โดยจะเนน้ให้ความส าคญัในระดบั
ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน เพ่ือให้การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเกิด
อุบติัเหตุทางถนน 

3) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะผลกัดนัให้มีการปรับปรุง แกไ้ข
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2 ดา้นถนนและสภาพแวดลอ้ม 
ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะไดน้ าขอ้มูลสถิติมาศึกษา วิเคราะห์ 

และประเมินผล เพ่ือหาสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุทางถนนอนัเน่ืองมาจากถนนและสภาพแวดลอ้ม และพฒันาหามาตรการ แนวทางการ
แกไ้ขปัญหา เพ่ือลดโอกาสความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนซ ้ าในบริเวณดงักล่าว 

3.3 ดา้นยานพาหนะท่ีปลอดภยั 
ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนร่วมกบักระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะไดน้ าขอ้มูล

มาศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุทางถนนอนัเน่ืองมาจากยานพาหนะ และแนวทาง มาตรการเพ่ิมเติมในการแกไ้ข
ปัญหา โดยเนน้ใหค้วามส าคญักบัรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจ าทาง เพ่ือให้เกิดความมัน่คงปลอดภยัของผูข้บัข่ีและ
ผูโ้ดยสาร 

3.4 ดา้นพฤติกรรมผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม จะไดด้ าเนินการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์งานดา้นความปลอดภยัทางถนนและรณรงคผ์่านส่ือต่างๆ ทุกช่องทางอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดทั้งผี เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บทราบเก่ียวกบัสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุและสร้างจิตส านึกให้กบัประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 

3.5 ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุ 
ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะได้

พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรต่างๆ อาทิ ทีมกูชี้พประจ าต าบล อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยการให้ความรู้ทางวิชาการทั้งดา้นการกูชี้พและการกูภ้ยั เพ่ือให้การช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและปลอดภยั 

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

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน คร้ังที่ 1/2557 
วนัพฤหัสบด ีที่ 6 กมุภาพนัธ์ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ช้ัน 5 ปภ. 
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ประเด็นส าคัญ และข้อเสนอปีใหม่ 2557 
 

1. ภาพรวม “เทศกาลปีใหม่ 2557” 
ขอ้มูลจาก ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน พบผูเ้สียชีวิต 366 ราย เท่ากบัเทศกาลปีใหม่ท่ีผ่านมา ในขณะท่ี

จ านวนคร้ังของการเกิดอุบติัเหตุมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 10 คร้ัง (เพ่ิมจาก 3,164 คร้ัง เป็น 3,174 คร้ัง) และจ านวนผูบ้าดเจ็บ 3,345 ราย 
เพ่ิมข้ึน 16 คน 
  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ยอดผู้ เสียชีวิตเฉลีย่ในแต่ละวนั ของเทศกาลปีใหม่ 2556, 2557 ใกล้เคียงกับเทศกาลปีใหม่ 3 ปีท่ี

ผ่านมา ยกเว้น ในวนัท่ี 1 ม.ค. ซ่ึงเป็นวนัท่ี 6 ของช่วง 7 วันระวังอันตราย ท่ีมีผู้ เสียชีวิตถึง 78 ราย (สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
48 ราย) ท้ังนี ้จะมปัีจจัยท่ีส าคัญ คือ คืนวนัท่ี 1 ม.ค. 2557 นอกจากจะมกีารฉลองต่อเน่ืองจากวนัท่ี 31 ธ.ค. แต่ต้อง
เร่งเดินทางกลบัให้มาท างานได้ทันวนัเปิดงาน ในวนัท่ี 2 ม.ค. 25557 

 นอกจากน้ี ยงัพบวา่ 2 ใน 3 (ร้อยละ 66.9) ของผู้เสียชีวิต เป็นการตาย ณ ที่เกิดเหตุ สอดคลอ้งกบั ดัชนีความรุนแรงที่
เพิม่ขึน้ ตลอด 5 ปีท่ีผา่นมา (ดชันีความรุนแรง หรือโอกาสท่ีจะเสียชีวติ คิดจาก จ านวนผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุ 100 คร้ัง) 

 ปี 52 = 9.60 
 ปี 53 = 9.82 
 ปี 54 = 10.24 
 ปี 55 = 10.83 
 ปี 56 = 11.56 
 ปี 57 = 366/3,174 (11.53) 
ส าหรับ สาเหตท่ีุมผีลต่อ การเพิม่ขึ้นของดชันีความรุนแรง ท่ีส าคัญ ได้แก่ การขับรถเร็ว การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน (ไม่
สวมหมวก, ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย) หลบัใน ดืม่แล้วขับ รวมทัง้ และปัจจยัด้านถนน – ส่ิงแวดล้อม ทีม่ีวตัถุอันตรายอยู่ข้าง
ทาง (ต้นไม้ แท่งคอนกรีต ป้าย) 

 
2. การบังคบัใช้กฎหมาย และการเสียชีวติจากการพฤตกิรรมเส่ียง รวมทั้ง การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
 เทศกาลปีใหม่ 2557 มียอดการเรียกตรวจลดลง ร้อยละ 5.46 (เรียกตรวจ จ านวน 4,447,519 คนั ลดลง 256,960 คนั) มีผู ้
ท่ีถูกด าเนินคดีตามมาตรการ 10 พฤติกรรมเส่ียง จ านวน 573,886 ราย ลดลง 114,495 ราย (ลดลง 16.63%) 
 เฉพาะด าเนินเมาสุรา มีการด าเนินคดี ลดลง ร้อยละ 21.44 (เหลือ 11,631 ราย จากจ านวน 14,805 ราย ในปี 2556) หรือคิ
เป็น ผู้ถูกด าเนินคด ี21 ราย / จงัหวดั / วัน ในขณะท่ีสาเหตุขอการเกิดอุบติัเหตุ มีการระบุวา่เก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา ถึงร้อยละ 41.71 
(เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 38.87 ในปี 2556) 
 
ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ(สพฉ.) เฉพาะผู้เสียชีวติ และมพีฤตกิรรมเส่ียงส าคญั (ตารางที ่1) 

 9 ใน 10 ของผูเ้สียชีวติในกลุ่มรถจกัรยานยนต ์ไม่ไดส้วมหมวกนิรภยั (เฉล่ียร้อยละ 84.8) ซ่ึงเป็นสัดส่วนใกลเ้คียงกบั 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 และช่วงเวลาปกติ 

 ร้อยละ 44.30 ของผูเ้สียชีวิต พบว่า มีการด่ืมสุราร่วมด้วย โดยเฉพาะในช่วงวนัท่ี 1 ม.ค. ท่ีพบสูงถึง ร้อยละ 70.6 
ในขณะท่ีกลุ่มผูเ้สียชีวติท่ีใชร้ถจกัรยานยนต ์มีค่าเฉล่ียของการด่ืมสุราร่วมดว้ยถึงร้อยละ 52.9 

 ผูเ้สียชีวติท่ีใชร้ถยนต ์(รถเก๋ง, ปิคอพั) ท่ีมีประวติัการใชเ้ขม็ขดันิรภยั จ านวน 40 ราย พบวา่ มีถึง 26 ราย (ร้อยละ 65) ท่ี
ไม่ไดใ้ชเ้ขม็ขดันิรภยั โดยสอดคลอ้งกบั ข่าวเหตุการณ์ท่ีส าคญั ท่ีพบวา่ มีการทะลุออกมานอกรถยนต ์ถึง 2 ราย 
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ผู้ ขับขี่และโดยสาร ท่ีมีการด่ืมสุราร่วมด้วย จะมีความเส่ียงในเร่ืองการไม่ใช้ “เข็มขัด” และ 
“หมวกนิรภัย” เพ่ิมขึน้ด้วยเช่นกัน 
 

ข้อมูลผู้เสียชีวติ จาก ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ในประเดน็ส าคญั 
 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.8) เป็นผูช้าย โดยกลุ่มอายท่ีุเสียชีวิตมากท่ีสุด คือ อาย ุ30 – 39 ปี ร้อยละ 18 รองลงมา คือ กลุ่ม

อาย ุ40 – 49 ปี และ กลุ่มอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี พบสดัส่วนการเสียชีวติ ร้อยละ 16 
 รถจกัรยานยนต์ ยงัคงเป็นพาหนะท่ีมีผูเ้สียชีวติสูงสุด (ร้อยละ 64.6) รองลงมา คือ รถปิคอพั ร้อยละ 15.4 
 พบว่า คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) เป็นคนในพื้นที่ และมีถึงหน่ึงในส่ี (ร้อยละ 26) เป็นคนนอกพ้ืนท่ีจงัหวดั 

นอกจากน้ี ร้อยละ 7.6 ของผู้เสียชีวติ เป็นคนเดนิถนน 
 ความเร็ว พบเป็นพฤติกรรมเส่ียงท่ีส าคญัท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุ ร้อยละ 45 รองลงมา คือ เมาสุรา ร้อยละ 27 
 ร้อยละ 7.3 ของการเกิดเหตุ เก่ียวขอ้งกบัการ “หลบัใน” 
 การเสียชีวิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) เกิดบนถนน “กรมทางหลวง” รองลงมา คือ ทางหลวงชนบท ร้อยละ 14 และเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูบ้าดเจ็บ พบวา่สัดส่วนของถนนทางหลวง พบเพียง ร้อยละ 35 แต่ไปเพ่ิมในส่วนของถนนสายรอง 
(เทศบาล/อบต. ร้อยละ 50) แสดงใหเ้ห็นวา่ ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ จนท าให้เกิดการเสียชีวิต จะพบในถนน
หลวง เป็นหลกั 

 2 ใน 3 ของการเสียชีวติ เกดิขึน้ในช่วงเยน็ – กลางคืน โดยเฉพาะช่วงเยน็ – ค  ่า (16.00 – 20.00 น.) และ ตอนดึก (00.01 
– 04.00 น.) พบการเสียชีวติรวมกนัถึง ร้อยละ 40 ซ่ึงพบวา่ ช่วงกลางคืน จะมีการบงัคบัใชก้ฎหมายลดลง ประกอบกนั 
มีปัจจยัในเร่ืองการด่ืม และไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั (หมวกนิรภยั เขม็ขดันิรภยั) ร่วมดว้ย 

 
กรณีเหตุการณ์ส าคญั และ ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วข้อง 

มีหลายเหตุการณ์ส าคญั ท่ีท าใหเ้กิดความสูญเสียรุนแรง อาทิ 
 กรณี รถตูส่้วนบุคคล รับจ้างเหมาบรรทุกคนจ านวน 19 คน เพ่ือกลบัภูมิล าเนา เกิดอ่อนลา้และหลบัในชนรถบัส 

เสียชีวติ 3 ราย ท่ีอ าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 กรณี ชนตน้ไมข้า้งทางและเสียชีวติ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ case ผอ.ส านกัประชุม วฒิุสภาฯ รถชนเสาหลกักิโล และตน้ไมข้า้ง

ทาง เสียชีวติ 2 ราย (บิดา – มารดา) และบุตร 2 รายบาดเจ็บ 
 กรณี ชนรถจอดไหล่ทาง ได้แก่ รถจกัรยานยนต์ชนรถขนขยะเขตตล่ิงชนั ท่ีจอดไหล่ทาง เสียชีวิต 2 ราย (กทม.), 

รถจกัรยานยนตช์นทา้ยรถบรรทุกท่ีจอดพกัไหล่ทาง เสียชีวิต 2 ราย (สุพรรณบุรี), รถเก๋ง ชนทา้ยรถบรรทุกจอดไหล่
ทาง เสียชีวติ 2 ราย (เพชรบูรณ์) 
 

3. ข้อพจิารณา และ เสนอแนะปีใหม่ 2557 
ในช่วงเทศกาลของทุกๆ ปี ทุกๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะเขา้มามีส่วนร่วมรณรงคแ์ละก าหนดมาตรการใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือจะละจ านวนผูเ้สียชีวิต แต่อยา่งไรก็ตาม ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา ตวัเลขผูเ้สียชีวิตไม่ไดล้ดลง และเม่ือพิจารณาดชันี
ความรุนแรง กลบัพบวา่มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน 
ดงันั้น แนวทางด าเนินงานในระยะต่อไป จงึควรหันมาทบทวนสาเหตุทีเ่ฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเฉพาะ ได้แก่ 

1) ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน เร่งให้มีมาตรการ เพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงหลัก ในเร่ือง “ความเร็ว” 
(สาเหตุหลกัของการเกดิ และ เสียชีวติ) 
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 สนบัสนุนเคร่ืองตรวจจบัความเร็วแบบ Automatic speed camera ท่ีเพียงพอ 
ท่ีผ่านมา แม้จะมงีบกลางจาก ครม. สนับสนุนจ านวน 511 ล้าน แต่ยงัอยู่ในขั้นตอนการจัดหา และเป็นแบบท่ี
ต้องใช้บุคลากรต ารวจเป็นผู้ด  าเนินการเป็นหลัก ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการใช้งานและบังคับใช้ได้ตลอดเวลา 
รวมท้ัง จ านวนท่ีจัดสรรก็ยังไม่เพียงพอต่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรพิจารณาหาแนวทาง
ด าเนินงานในรูปแบบใหม่ๆ ได้แก่ การปรับปรุงระเบียบให้เอกชนสามารถมาร่วมลงทุน (จัดหาเคร่ืองตรวจ 
และบริหารเงินค่าปรับ) โดยใช้ พรบ.ร่วมลงทุนจากเอกชนฯ 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เร่งแกไ้ข พรบ.จราจรทางบก 2522 (กฎกระทรวง) โดยก าหนดความเร็วในพ้ืนท่ี
ชุมชนเมือง ลดลงจาก 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และสนบัสนุนให้ทอ้งถ่ินเร่งรัดมาตรการก าหนดความเร็วใน
เขตชุมชนส าคญัของตนเองได ้เช่น บริเวณตลาด หนา้โรงเรียน 

2) เร่งทบทวนและจัดการด้านกายภาพ ถนน / ส่ิงแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย (ลดความสูญเสียเม่ือเกิดอุบัติเหตุ) 
ได้แก่ 

 การจัดการจุด U turn ให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะกรณีถนนทางหลวงท่ีรถจกัรยานยนต ์ตอ้งกลบัรถ ณ 
จุด U turn 

 การจดัการอนัตรายข้างทาง โดยเฉพาะ ตน้ไม ้ป้าย แท่งคอนกรีต เพราะเป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวิต บน
ถนนหลวง (ในช่วงปกติ ร้อยละ 40 ของการเกิดเหตุบนทางหลวง ไม่มีคู่กรณี แต่ท าให้เกิดการเสียชีวิต ร้อย
ละ 34 จากการชนวตัถุอนัตรายขา้งทาง โดยเฉพาะตน้ไม)้ 

 เร่งก าหนดมาตรการแก้ปัญหา “รถบรรทุกจอดไหล่ทาง” ซ่ึงพบวา่ เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความรุนแรง 
(เสียชีวติ) โดยเฉพาะกรณีรถจกัรยานยนตม์าชนทา้ย ส าหรับมาตรการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
 มีจุดพกัรถ (Rest area) ท่ีเพียงพอ (อยา่งนอ้ย ทุก 100 – 150 กิโลเมตร ในเสน้ทางสายหลกัท่ีส าคญั) 
 ก าหนดให้รถบรรทุก ตอ้งมีสัญลกัษณ์สติกเกอร์สะทอ้นแสงขนาดใหญ่เห็นชดัเจน และกรวยสะทอ้น

แสงเม่ือตอ้งการจอดฉุกเฉินเวลากลางคืน 
 เขม้งวดมิใหร้ถบรรทุกตอ้งมาจอดไหล่ทาง กรณีท่ีตอ้งจอดฉุกเฉิน ตอ้งเปิดสญัญาณไฟฉุกเฉิน และมีการ

ตั้งสญัลกัษณ์ (กรวยสะทอ้นแสง) ใหเ้ห็นอยา่งนอ้ย 150 เมตร 
3) การบังคบัใช้กฎหมาย โดยเฉพาะเร่ือง การสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย การตรวจเมาแล้วขับ จ าเป็นต้องมี

การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ตลอดทั้งปี เพราะการเนน้รณรงคเ์ฉพาะช่วงเทศกาล ไม่สามารถปรับเปล่ียนหรือบงัคบัใชไ้ดจ้ริง 
 พิจารณาส่งเสริมใหเ้กิด “มาตรการองคก์ร” ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือมาเป็นกลไกท่ีจะ

ส่งเสริมการบงัคบัใช ้ใหเ้กิดการสวมหมวกนิรภยั คาดเขม็ขดันิรภยั ด่ืมไม่ขบั ฯลฯ 
 การบงัคบัใชก้รณีด่ืมแลว้ขบั ในผูข้บัข่ีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ทางส านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรเพ่ิมมาตรการท่ี

จะติดตามลงโทษกบัสถานบนัเทิง / ร้านคา้ ท่ีขายสุราใหเ้ยาวชนอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ควบคู่ไปดว้ย 
4) ก าหนดนโยบาย และสนับสนุนด้านวชิาการ  - งบประมาณ เพ่ือให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน จงัหวัด 

และ ศปถ. อ าเภอ มีศักยภาพในการจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ การจดัการขอ้มูล เพ่ือระบุ ปัญหา (ความเส่ียงหลกั) ท่ีตอ้งการ
จดัการแกไ้ข พร้อมทั้งวเิคราะห์สาเหตุ เพ่ือน ามาวางแผนงานป้องกนัแกไ้ข 

เน้นให้ ศปถ.จงัหวดั และ ศปถ.อ าเภอ ตอ้งมีการจดัการขอ้มูล การสืบสวนสาเหตุ กรณีท่ีมีการเสียชีวิต / หรือ
บาดเจ็บรุนแรง พร้อมทั้ง ก าหนดมาตรการใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาสาเหตุ 

5) สนับสนุนให้ อปท. ปรับบทบาท จากการงานบริการ เช่น “ตั้งเต็นท” บริการ มาเป็นการท างาน “เชิงรุก” มากขึน้ 
ได้แก่ การลดจ านวนการตั้งเต็นท์บริการ ในสายหลกั มีการกระจายก าลงั (อาสาสมคัร) ไปยงัจุดเส่ียงต่างๆ เช่น จุดท่ีมีงานเล้ียง
สงัสรรค ์(สกดัคนเมาแลว้ขบั) 
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ตารางที ่1 : จ านวนผู้เสียชีวติ เฉลีย่ 3 ปี และ เทศกาลปีใหม่ 2556, 2557 

Day 
ปี 53-
55 

2553 2554 2555 
เฉลีย่ 
3 ปี 

Day 
2556 

ปีใหม่ 
2556 

ปีใหม่ 
2557 

(A) 
ร้อยละ ไม่
สวมหมวก 

(B) 
ร้อยละ การ

ด่ืม 

(C) 
ร้อยละ ไม่
คาดเข็มขัด 

29 40 24 36 33.3 27 33 39 84.2 30.3 62.5 
30 51 55 58 54.7 28 38 47 79.4 40.7 75 

31 77 72 71 73.3 29 77 75 90.5 39 54.5 
1 70 83 77 76.7 30 54 48 91.7 44.1 100 
2 41 47 41 43 31 52 57 80 52.3 66.7 
3 30 44 32 35.3 1 78 68 86.1 70.6 75 
4 38 33 21 30.7 2 34 32 88.9 17.6 60 

รวม 
7 วนั 

347 358 336 
347 
เฉล่ีย 
49.6 

 366 366 84.8 44.3 65 

 แหล่งขอ้มูล : ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน 
 สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ – ขอ้มูลในกลุ่มท่ีเสียชีวิต (ขอ้ A – C) 

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

ศูนย์วชิาการเพ่ือความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
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แผนการด าเนินงาน ศูนย์ข้อมูลการส่ือสารเพ่ือความปลอดภัย (ศสป.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 

(Information and communication security) 
ภายใต้ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

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

เป้าหมายการด าเนินงาน : ร่วมขบัเคล่ือนสงัคมลดความสูญเสียจากอุบติัเหตุทางถนน 
 

วตัถุประสงค์หลกั : เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชนทุกสาขาในการรณรงคเ์ฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทาง
ถนน 

- สร้างความร่วมมือกบัส่ือมวลชนสนบัสนุนขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทาง
ถนน 

- สร้างความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมในการส่ือสารประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเฝ้าระวงัเร่ืองจุดเส่ียง, พฤติกรรมเส่ียง  
- สร้างความร่วมมือกบักลไกการปฏิบติังานในระดบัพ้ืนท่ี น าเสนอกิจกรรม ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ใน

การด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนน 
- สร้างความร่วมมือกบัภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวงัการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ,การควบคุมการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยให้เนน้หนกัในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 
20 ปี 

 
วธีิการด าเนินงาน 
 ประสานขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนการด าเนินงานของส่ือมวลชน (Data) 

- รวบรวมฐานขอ้มูลแผนการด าเนินงาน ขอ้มูลวชิาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ก าหนดประเด็นน าเสนอข่าว ขอ้สัง่การ ผลกัดนัใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาเชิงรุก (Information) 

- นโยบาย ขอ้สัง่การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนและภาคีเครือข่ายทัว่ประเทศ 
 ผลิตและน าเสนอข่าวเชิงรุกผา่นส่ือมวลชนทุกสาขา (Media Approach) 

- ประชุมทีมอาสาสมคัรและเครือข่ายส่ือมวลชน เตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุรายวนั 
- ประสานบรรณาธิการส่ือมวลชน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิเทศศาสตร์ นกักฎหมาย ฯลฯ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุเชิง

ลึกของการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 
- ติดตามข่าวสารสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนน น ามาวิเคราะห์ ก าหนดประเด็น จดัท าขอ้เสนอเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนและภาคีเครือข่ายทัว่ประเทศ 
- น าภาคีเครือข่ายและส่ือมวลชน ออกติดตาม สาเหตุ ขอ้เท็จจริงจากการเกิดอุบติัเหตุทางถนนรายใหญ่ในพ้ืนท่ี 

น ามาวิเคราะห์ ก าหนดประเด็น จดัท าขอ้เสนอต่อศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) และเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนและภาคีเครือข่ายทัว่ประเทศ 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 30 ธนัวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 
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กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 นโยบายรัฐบาล / ประเด็นส าคญั 

◦ แผนแม่บทเพ่ือความปลอดภยัทางถนน / ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน / แผนบูรณาการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558 

◦ ปีรณรงคส์วมหมวกนิรภยั 100% / มาตรการด าเนินงานช่วงเทศกาลต่างๆ ฯลฯ 
 สถิติ ต่างๆ  / กลไกการด าเนินงาน  

◦ ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ / เสียชีวติ / บาดเจ็บ / พิการ ช่วงเทศกาล, ตลอดปี 
◦ กิจกรรมของหน่วยงานองคก์ร กระทรวงต่างๆ  

 ฐานขอ้มูลภาคีเครือข่าย/ กิจกรรม : ภาคีเครือข่ายภาครัฐ / เอกชน / ประชาสงัคม / ส่ือมวลชน ฯลฯ 
 ชุดความรู้เพื่อความปลอดภยัทางถนน : การขบัข่ีอยา่งปลอดภยั / จุดเส่ียง / พฤติกรรมเส่ียง ฯลฯ 

 
ข้อมูลเพ่ือการด าเนินงานเชิงรุก 

 กิจกรรมเด่นในพ้ืนท่ี / งานเฉลิมฉลอง / อ่ืนๆ 
 การละเมิดกฎหมาย (มาตรการ 10 มาตรการ เช่น ด่ืมแลว้ขบั / ขบัเร็ว / ยอ้นศร / โทรแลว้ขบั ฯลฯ)  
 จุดเกิดเหตุ / จุดเส่ียง / พฤติกรรมเส่ียง   
 อุบติัเหตุรายใหญ่ / อุบติัเหตุบริเวณจุดตดัทางรถไฟ 
 การควบคุมการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด, การควบคุมการเขา้ถึง

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใหเ้นน้หนกัในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
 

 
 
 
 
 

 ศปถ. 

ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน 

เครือข่าย ส่ือมวลชน 

 

- บทวเิคราะห์ ปัญหา สาเหตุ เชิงลึก 

- ข่าว การสัมภาษณ์ สารคดี ฯลฯ 
 

 
 

- Free TV  -    Digital TV 

-  Cable TV   -   หนงัส่ือพิมพท์อ้งถ่ิน 

- Radio  -   วทิยชุุมชน    อ่ืนๆ ฯลฯ 
 

 

กลุ่มเส่ียง 
ผูมี้พฤติกรรมเส่ียง 

พ้ืนท่ีเส่ียง 
ผูรั้บผลกระทบ 

กลไกการจัดการระดับพืน้ท่ี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ขอ้มูลพื้นฐาน / นโยบาย ขอ้สั่งการ 
ขอ้มูลเพื่อการด าเนินงานเชิงรุก / เร่ืองร้องเรียน 

จุดเกิดเหตุ / จุดเส่ียง ฯลฯ 
 

ศสป. 

 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 ส านกังานคณะกรรมการควบคุม 

      เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 สถานบนัการแพทยฉุ์กเฉิน 

 ศูนยป์ลอดภยัคมนาคม 

 ศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน 
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ผงัโครงสร้างการด าเนินงานเชิงรุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเดน็ขับเคล่ือน 

1. การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
2. การควบคุมการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
3. การควบคุมการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใหเ้นน้หนกัในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
4. การปฏิบติังานเชิงรุกของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี เนน้ทบบาทการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์อยา่ง

จริงจงัต่อเน่ือง 
 
เป้าหมายของการน าเสนอข่าวต่อส่ือมวลชน : สร้างกระแสการด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558 
 
Strategic Plan 

Input Process Outcome Impact 
เครือข่ายอาสาสมคัรเฝ้า
ระวงัป้องกันและแก้ไข
ปัญห า อุบั ติ เ ห ตุ ท า ง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2 5 5 8  ( อ า ทิ เ ช่ น 
ส่ือมวลชน ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านนิเทศศาสตร์ นัก
ก ฎหม า ย  เ ค รื อ ข่ า ย
เยาวชนอาสา ฯลฯ) 
 
 

- กิจกรรมรณรงค ์ - ก า ร ร ณ ร ง ค์ ส่ื อ ส า ร
ประชาสมัพนัธ์ 

- การส่ือสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกของ
หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องภาครัฐและ
เอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- จุดตรวจ, จุดบริการ 
 
 

- การเฝ้าระวงั คน, รถ, ถนน และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ก า ร อ อ ก ต ร ว จ จุ ด เ ส่ี ย ง
พฤติกรรมเส่ียงของจุดตรวจ , 
จุดบริการในพ้ืนท่ี 

- เตรียมความพร้อม วางแผนการ
เดินทาง / เช็คสภาพยานพาหนะ 
/ ศึกษาเส้นทาง ฯลฯ 

- การปฏิบัติงานเชิงรุกหน่วยงานท่ี
เ ก่ี ยวข้องภาค รัฐและ เอกชน ทั้ ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- ก า รบังคับ ใ ช้ ก ฎหมา ยอย่ า ง
เคร่งครัด 

- การตรวจจับด า เ นินคดีตาม
มาตรการการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

- อุบติัเหตุทางถนนลดลง 
- การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไม่ด่ืมบน

รถ ไม่ด่ืมบนทาง ด่ืมไม่ขบั ขบัไม่ซ่ิง 
สวมหมวกนิรภยั เป็นตน้ 

- การควบคุมการ ด่ืม เค ร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอลแ์ลว้ขบัข่ีหรือโดยสาร
ยานพาหนะ 

- การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

- ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนทาง
ในขณะขับข่ีหรือโดยสารอยู่ในรถ
หรือบนรถทุกชนิด 

- การควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

- การบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับ
ก า ร ค ว บ คุ ม เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม

- ห้ามขายหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในพ้ืนท่ีประกอบกิจการโรงงาน, 

 

จุดเส่ียง การละเมิดกฎหมาย 

องค์กร-หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภยั
ทางถนนระดบัจงัหวดั 

คณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ระดบัจงัหวดั 

 

ส่ือมวลชน 

ศปถ. 

ศสป. 

พฤติกรรมเส่ียง 
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แอลกอฮอลอ์ยา่งเคร่งครัด รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
- การเกิดอุบติัเหตุรายใหญ่ (พ้ืนท่ี 

กรุงเทพฯ และจงัหวดัใกลเ้คียง) 
- ก ารจัด ทีมด า เ นิน ง านแล ะ

ส่ือมวลชนลงพ้ืนท่ีเกิดอุบติัเหตุ
ใหญ่ 

- การวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุทางถนนเชิงลึก กระตุน้การ
ด าเนินงานระดบัพ้ืนท่ี 

- การ วิ เ คร าะ ห์  ข้อมู ล  ปัญหา 
สาเหตุ เชิงลึก (ผลกระทบ – ภาระ
ของส่วนรวม) 

- การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนท่ี
เนน้การเฝ้าระวงัเชิงรุก 

- การ เผยแพร่ข้อมู ลก าร เ กิ ด
อุบติัเหตุทางถนนเชิงลึก 

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้รถใช้
ถนน 

 
ภาคเีครือข่ายภาครัฐและเอกชน  

ภาคเีครือข่าย การตดิต่อ หมายเหตุ 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
(ศปถ.)  

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผูอ้  านวยการส านักบูรณาการสา
ธารณภยัอุบติัภยัและความปลอดภยัทางถนน มือถือ 081-
174-3921 โทรศพัท ์02-637-3700  โทรสาร 02-243-0030 

ฝ่ายเลขานุการฯ ศปถ. 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) Call Center 1784 – สายด่วน ปภ.  
กองสารนิเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โทรศพัท ์02-205-2724, 02-252-9882 

โทรสาร 02-252-9888 
ผูบ้งัคบัการกองสารนิเทศ 

ศูนยป์ลอดภยัคมนาคม กระทรวงคมนาคม Call Center 1356  www.callcenterthailand.net 
โทรศพัท ์02-589-3001  โทรสาร 02-589-1111 

ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น
คมนาคม 

ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

นพ.สมาน ฟตูระกลู ผูอ้  านวยการฯ  มือถือ 081-792-0202 
โทรศพัท ์02-591-9314  โทรสาร 02-590-3035 

ก า ร ค วบ คุ ม เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล ์

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) Call Center 1669 
นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขานุการฯ มือถือ 088-584-
1669 
โทรศพัท ์02-872-1669  โทรสาร 02-872-1602-5 

ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 

ส านกังานเครือข่ายลดอุบติัเหต ุ(สคอ.) นายพรหมมินทร์ กณัธิยะ ผูอ้  านวยการฯ มือถือ 081-289-
0708 โทรศพัท์ 02-588-3769 ต่อ 111 โทรสาร 02-580-
0518 

การส่ือสารประชาสัมพนัธ์
และการรณรงค ์

ศูนยว์ิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน 
(ศวปถ.)  มูลนิ ธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
(มสช.) 

นพ.ธนะพงษ ์จินวงษ ์ผูจ้ดัการฯ  มือถือ 081-730-0733 
โทรศพัท ์02-511-5855  โทรสาร 02-511-3583 

สงัเคราะห์ประเด็นผลกัดนั
นโยบาย 

ส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) นายธีระ วชัระปราณี ผูจ้ดัการฯ  มือถือ 081-348-3739 
โทรศพัท ์02-948-3300  โทรสาร 02-948-3930 

เครือข่ายเฝ้าระวังระดับ
พ้ืนท่ี 

บริษัท กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
จ ากดั 

คุณธาริณี ปานเขียว ผูอ้  านวยการส านักประชาสัมพนัธ์
และส่ือสารองคก์ร  มือถือ 081-638-3137 
โทรศพัท ์02-100-9191  โทรสาร 02-643-0293-4 

เครือข่ายประกันภยั / การ
รณรงค ์
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มูลนิธิเมาไม่ขบั นายสุรสิทธ์ิ ศิลปะงาม ผูจ้ดัการฯ  มือถือ 081-443-9953 
โทรศพัท ์02-254-0044  โทรสาร 02-254-5959 

เหยื่อเมาแลว้ขบั / ชมรม
คนห่วงหวั 

Asia Injury Prevention Foundation  (AIP) คุณรัตนวดี เหมนิธิ วนิเทอร์ ผูอ้  านวยการบริหารประเทศ
ไทย  มือถือ 085-048-0781 โทรศัพท์ 02-676-0274
โทรสาร 02-676-0273 

มาตรการสวมหมวกนิรภยั 

แผนงานสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนั
อุบติัเหตุทางถนนระดบัจงัหวดั (สอจร.) 

คุณสิริกลุ กลุเลียบ ผูจ้ดัการฯ  มือถือ 081-544-0206 
โทรศพัท ์043-337-958  โทรสาร 043-337-7525 

พัฒนากลไกการจัดการ
ระดบัพ้ืนท่ี 

ศูนยผ์ลิตรายการและข่าว 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ศผข.ตร.) 

โทรศพัท ์/ โทรสาร 02-255-6676 กองสารนิเทศ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM 91.0 
MHz 
กองต ารวจ ส่ือสาร  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
 

สถานวทิยจิุตอาสาเพื่อความปลอดภยัและการจราจร 
Call Center 1644 
โทรศพัท ์02-562-0033-5 โทรสาร 02-579-0459 
www.fm91bkk.com / www.trafficbkk.com 

ร า ย ง าน ข่ า ว จ ร า จ ร ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล    

สถานีจราจรเพื่อสงัคม FM 99.5 MHz 
 

รวมใจอาสา ลดปัญหาจราจร เพ่ิมสุขทุกครอบครัว 
สายด่วน : 1255 SMS : 452 2500 
โทรศพัท ์ 02-288-5050 โทรสาร 02-628-7224  
Email : trs99.5@hotmail.com / www.TRS995.COM  

รายงานและบริการด้าน
การจราจรในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล    

สถานีวทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั 
เครือข่ายแห่งความดี 11 สถานีทัว่ประเทศ 
(กรุงเทพมหานคร, เชียงราย, พิษณุโลก, 
ชยันาท, จนัทบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา, 
ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ชุมพร และ
นครศรีธรรมราช) 

ศูนยบ์ริการสาธารณะร่วมด้วยช่วยกัน 1677 (Hotline 
1677) 
ศูนยว์ทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั CB 245 CH 36 
www.facebook.com/ร่วมด้วยช่วยกัน  11 สถานีทั่ว
ประเทศ 
www.twitter.com/ruamduay / www.rd1677.com 
App ร่วมดว้ยช่วยกนั บริการฟรีบนโทรศพัทมื์อถือ  

ประสานงานกับภาครัฐ
และภ าค เ อกชนแก้ ไ ข
จราจร, อาชญากรรม, ยา
เสพติด ,สาธารณูปโภค 
อุบติัภยัต่างๆ ฯลฯ  

สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
(สนพท.) 

พนัจ่าอากาศเอกนพดุลย ์ ใจอารีย ์
นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
(สนพท.) มือถือ 081-037-7897 

เครือข่ายนักหนังสือพิมพ์
ภูมิภาคทัว่ประเทศ 

สมาคมเคเบิลทีวแีห่งประเทศไทย นายวริิยา  ธรรมเรืองทอง เลขาธิการสมาคมเคเบิลทีวแีห่ง
ประเทศไทย มือถือ 081-407-0063 

เครือข่ายเคเบิลทีวทีัว่
ประเทศ 

เครือข่ายวทิยชุุมชน ช่อสะอาด นายสุทนต ์ กลา้การขาย ประธานเครือข่ายวทิยชุุมชนช่อ
สะอาด 
มือถือ 081-616-6955 

เครือข่ายวทิยชุุมชน ช่อ
สะอาด ครอบคลุม 280 
สถานี ทัว่ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ruamduay
http://www.rd1677.com/
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ขบัรถเร็ว ผดิกฎหมาย 
 
โดนแน่... ถ้าคุณขบัรถซ่ิง 
 หากรถวิง่ในความเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด มีความผิดตามกฎหมาย ม.67 ตอ้งโทษปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท อตัราตาม
ขอ้ก าหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท (พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และการเปรียบเทียบปรับผูก้ระท าผิด ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3) โดยก าหนดความเร็วรถ ดงัน้ี 
 

อตัราความเร็วของยานพาหนะตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก ฉบับ 8 พ.ศ. 2551 

ประเภทของรถ ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
รถบรรทุกท่ีมีน ้ าหนกัรถ + น ้ าหนกับรรทุกเกิน 1,200 กก. ข้ึนไป 
รถโดยสาร 

60 กม. / ชัว่โมง 80 กม. / ชัว่โมง 

รถลากจูง 
รถพว่งรถยนต ์บรรทุก 
รถสามลอ้ 

45 กม. / ชัว่โมง 60 กม. / ชัว่โมง 

รถยนตเ์ก๋ง 
รถจกัรยานยนต ์

80 กม. / ชัว่โมง 90 กม. / ชัว่โมง 

 
ระยะเวลากบัการตดัสินใจ 
มนุษยโ์ดยเฉล่ียใชเ้วลาประมาณ 0.75 วนิาท ีก่อนจะเบรกรถอยา่งมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาท่ีเสียไปน้ีเรียกวา่ “ระยะเวลาของปฏิกริิยา
ตอบสนอง” ความชา้เร็วจะแปรผนัตามบุคคลและความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองท่ีเหน่ือยลา้อ่อนเพลียเกินไป หรือ มึนเมาจากกฤทธ์ิ
ยาหรือแอลกอฮอล ์จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไปจึงไม่ควรขบัรถ ไม่วา่รถจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใด 
 

ความเร็วกบัการเกดิอบุัตเิหตุจราจร 

 หากรถวิง่ดว้ยความเร็ว 60 กม./ ชม. แลว้เกิดการชนกนัข้ึน แรงจากการชนเท่ากบัรถท่ีตกจากท่ีสูง 14 ม. หรือประมาณตึก 5 ชั้น 
 หากรถวิง่ดว้ยความเร็ว 80 กม./ ชม. แลว้เกิดการชนกนัข้ึน แรงจากการชนเท่ากบัรถท่ีตกจากท่ีสูง 25 ม. หรือประมาณตึก 8 ชั้น 
 หากรถวิง่ดว้ยความเร็ว 100 กม./ ชม. แลว้เกิดการชนกนัข้ึน แรงจากการชนเท่ากบัรถท่ีตกจากท่ีสูง 39 ม. หรือประมาณตึก 13 ชั้น 
 หากรถวิง่ดว้ยความเร็ว 120 กม./ ชม. แลว้เกิดการชนกนัข้ึน แรงจากการชนเท่ากบัรถท่ีตกจากท่ีสูง 56 ม. หรือประมาณตึก 19 ชั้น 

 

 

จะมใีครรอดบ้างน่ะ 
ถ้าตกตกึ 19 ช้ัน 

แล้วส่วนใหญ่เราขบัขี ่ 
กนัเร็วแค่ไหน 
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ลดความเร็ว = ลดความเส่ียง 
 

 3ม 2ข 1ร 

ในช่วงเทศกาล ซ่ึงมีวนัหยดุติดต่อกนัหลายวนั เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจะเดินทางไปต่างจงัหวดั
เป็นจ านวนมาก และมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุจ านวนมาก 

รัฐบาลเล็งเห็นภยัจากอุบติัเหตุดงักล่าว จึงก าหนดมาตรการส าหรับเจา้หน้าท่ีต ารวจ ในการกวดขนัจบักุมผูก้ระท าผิดใน
ขอ้หาต่างๆ เพ่ือป้องกนัอุบัติเหตุเป็นพิเศษ เรียกว่า มาตรการ 3ม 2ข 1ร โดยก าหนดขอ้หาให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจกวดขนัเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ดงัน้ี 

 
3 ม 1. เมา ขบัรถในขณะเมาสุรา 

 2. หมวก ขบัรถจกัรยานยนตไ์ม่สวมหมวกนิรภยั 

 3. ไม่สมบูรณ์ น ารถท่ีมีเคร่ืองอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์มาใชใ้นทาง 

2 ข 1. ขบัขี่ ขบัรถโดยไม่มีใบอนุญาตขบัข่ี 

 2. เขม็ขดั ขบัรถโดยผูข้บัขี่หรือผูโ้ดยสารตอนหนา้ไม่รัดเขม็ขดันิรภยั 

1 ร 1. เร็ว ขบัรถเร็วเกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

(ในเมือง, เขตเทศบาล 80 กม./ชม., นอกเมือง, นอกเขตเทศบาล 90 กม./ชม.) 
 

การใช้ความเร็วตามกฎหมายจราจร  

- รถยนตน์ัง่ในเขต กทม. เขตเมือง เขตเทศบาล ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. นอกเขตไม่เกิน 90 กม./ชม. 
- รถกระบะน ้ าหนกัรวมบรรทุกเกิน 1,200 กก. ในเขตกทม. เขตเมือง เขตเทศบาลความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. นอกเขตไม่เกิน 80 

กม./ชม. หากมีป้ายก าหนดความเร็วอยูข่า้งทางใหป้ฏิบติัตามป้ายท่ีก าหนด 

 
หลกัพื้นฐานเพ่ือการขับขี่ปลอดภยั 

1. ไม่ควรด่ืมสุราก่อนเดินทางหรือขณะขบัรถ หากด่ืมแลว้ 
2. ไม่ควรขบัเอง 
3. หลีกเล่ียงการขบัรถกลางคืน 
4. ควรขบัรถในเสน้ทางท่ีคุน้เคย 
5. รถไม่ควรติดฟิลม์กรองแสงท่ีมืดเกินไป 
6. ก่อนเดินทางควรตรวจสภาพรถใหดี้อยูเ่สมอ 
7. หลีกเล่ียงการขบัรถในสภาวะอากาศท่ีไม่ดี โดยเฉพาะหมอกจดัหรือฝนตก 
8. ก่อนออกรถตอ้งแน่ใจวา่ต าแหน่งเกา้อ้ีเหมาะสมกบัเทา้ท่ีจะเหยยีบเบรกไดถ้นดั 
9. เม่ือจอรถทุกคร้ังควรปลดเกียร์ว่างและใช้เบรกมือช่วย คาดเข็มขดันิรภัย มีสติไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง

เคร่งครัด 
10. ผูข้บัข่ีมอเตอร์ไซคต์อ้งเปิดไฟ สวมหมวกกนัน็อกทุกคร้ัง 
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เพ่ือความปลอดภัยในการเดนิทาง 
 เตรียมคน / เตรียมรถ – ผูข้บัข่ีและรถตอ้งพร้อม เพราะสาเหตขุองอุบติัเหตุประการส าคญั คือ เกิดจากคน และต่อไปก็คือเกิด
จากรถบกพร่อง คนขบัข่ีตอ้งพกัผอ่นใหเ้พียงพอก่อนขบัรถ อยา่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลก่์อนหรือระหวา่งการขบัข่ีโดยเด็ดขาด 6 
ชัว่โมงก่อนขบัรถ อยา่ด่ืมหรือเสพของมึนเมาทุกชนิด เพราะจะท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการขบัรถดว้ยความเร็วสูง ขาดความระมดัระวงั 
ขาดสมาธิ หรือง่วง และควรรักษาอารมณ์ฉุนเฉียว ขาดสติไดง่้ายและก่อนออกรถอยา่ลืมเปิดไฟ ใส่หมวก คาดเขม็ขดันิรภยัทุกคร้ัง
ทั้งตวัท่านและผูโ้ดยสารดว้ย 

พกับ่อยๆ กรณีท่ีตอ้งขบัรถไกลๆ – การหยดุรถเพ่ือพกัผอ่นหรือเปล่ียนอิริยาบถทุก 2 – 3 ชัว่โมง หรือ ทุกคร้ังท่ีรู้สึกวา่ขาด
ความพร้อม และอ่อนเพลีย และไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไป รับประทานใหน้อ้ย แตบ่่อยคร้ังจะดีกวา่เพ่ือจะไดไ้ม่รู้สึกง่วง ไม่
ควรรับประทานอาหารท่ีเสาะทอ้ง กรณีท่ีไม่รู้จกัหรือคุน้เคยกบัเสน้ทาง แนะน าใหท้ าการศึกษาเสน้ทางก่อนเดินทาง อุบติัเหตุหลาย
คร้ังเกิดจากการไม่รู้จกั หรือไม่ช านาญเสน้ทาง อยา่งเพียงพอ 

 
 

ไม่ม ี50,000 ... ไม่ใช้ 5,000 เขม็ขดันิรภยั... 
 
กระทรวงคมนาคมออกประกาศกฎกระทรวง บงัคบัใหผู้ใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตอ้งรัดเขม็ขดันิรภยั ซ่ึงมี

ผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 1 เมษายน 2557 หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาทส่วนรถโดยสารสาธารณะทุกคนัติดตั้งเข็มขดั
นิรภยัทุกท่ีนัง่บน หากไม่มีการติดตั้งเขม็ขดันิรภยั ผูป้ระกอบการรถจะถูกปรับสูงสุด 50,000 บาทต่อคนั 

 

 
 
เข็มขัดนิรภัย.. ช่วยคุณได้  
 ผูท่ี้ไม่คาดเข็มขดันิรภยัมีมากกว่าผูท่ี้คาดเข็มขดันิรภยัถึง 1.52 เท่า และเม่ือเปรียบเทียบตวัเลขสถิติจ านวนผูเ้สียชีวิตจาก
อุบติัเหตุทางรถยนต ์จ านวน 100 คน พบมีผูร้อดชีวติ เพราะคาดเขม็ขดันิรภยัถึง 34 ราย 
 
การเปลีย่นแปลงเม่ือเกดิอุบัตเิหต ุ

1. แรงกระแทกท่ีเกิดจากรถท่ีวิ่งเร็ว 60 กิโลเมตรจะเท่ากบัรถท่ีตกท่ีสูง 14 เมตร หรือความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ตวัรถจะ
ยบุหรือบิดงอ 

2. คนท่ีอยูใ่นรถถา้ไม่คาดเขม็ขดันิรภยัจะเดินทางดว้ยความเร็วเท่ากบัรถเม่ือชนและหยดุ ศีรษะ หนา้ ล าตวัของคนในรถจะ
ถูกเหวีย่งไปกระแทกกบัพวงมาลยั และกระจกหนา้รถอาจท าใหห้มดสติหรือเสียชีวติ 
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3. อวยัวะในร่างกาย เช่นตบั ไต ล าไส้ สมองหรือไขสันหลงัซ่ึงมีการเคล่ือนไหวอยูภ่ายในจะเคล่ือนไหวเท่ากบัความเร็ว
ของรถ เม่ือคนในรถหยดุ อวยัวะภายในจะกระแทกกนัเอง ท าใหต้บั ไต ล าไสห้รือสมองฉีกขาดได ้

ใครบ้างทีค่วรคาดเข็มขัดนิรภัย 
คนท่ีขบัรถทุกคน/ ผูโ้ดยสารทุกคนไม่วา่จะนัง่หนา้หรือหลงั /ผูโ้ดยสารรถขนาดใหญ่ท่ีมีเขม็ขดันิรภยัตอ้งคาดเขม็ขดั 

นิรภยัทุกคร้ัง  
 
ประเภทของเข็มขัดนิรภัย 

 เขม็ขดันิรภยัท่ีรัดตรงบริเวณโคนขา รอบสะโพก (lap belt หรือแบบสองจุด) พบไดใ้นเคร่ืองบิน ส าหรับรถยนตจ์ะใชก้บั
ท่ีนัง่ตอนหลงั เขม็ขดัชนิดน้ีใชค้าดบริเวณตน้ขา รอบสะโพก ไม่ควรรัดบริเวณหนา้ทอ้ง 

 เขม็ขดัท่ีคาดผา่นบริเวณสะโพกและไหล่ (lap shoulder belt หรือแบบ 3 จุด) คาดบริเวณสะโพก บริเวณตน้ขา และผ่าน
เฉียงทางหนา้อกและกระดูกไหปลาร้า 

 
ด่ืม + ขบั = ตาย 

 
ด่ืมแล้วขับ 

ถูกจบั มโีทษปรับ คุมประพฤต ิจ าคุก 
หากคุณ ด่ืมแล้วขับ และถกูตรวจพบว่ามรีะดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และถูก
ควบคุมความประพฤติ 

เปรียบเทยีบระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด กบัโอกาสเกดิอุบัตเิหตุจราจร 

ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด 
(mg %) 

โอกาสเกดิอุบัตเิหต ุ
เม่ือเปรียบเทยีบกบัคนทีไ่ม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 

20 ใกลเ้คียงกบัคนไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์
50 โอกาสเกิดอุบติัเหตุ เพ่ิมเป็น 2 เท่า 
80 โอกาสเกิดอุบติัเหตุ เพ่ิมเป็น 3 เท่า 
100 โอกาสเกิดอุบติัเหตุ เพ่ิมเป็น 6 เท่า 
150 โอกาสเกิดอุบติัเหตุ เพ่ิมเป็น 40 เท่า 

มากกวา่ 200 ไม่สามารถวดัได ้เน่ืองจากควบคุมการทดลองไม่ได ้
 
โดนแน่... ถ้าคุณด่ืมแล้วขบั 
 
ด่ืมแล้วขับ ถูกจบัแน่ และถูกตรวจพบวา่มีระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์มีโทษ 
 จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 หรือศาลอาจสัง่ใหถู้กคุมประพฤติ ท างานบริการสงัคม (อยูใ่นดุลพินิจของศาล)  

 
ด่ืมแล้วขับ ถูกคุมประพฤต ิ
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 ใหพ้กัใบอนุญาตขบัข่ีไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน, ตอ้งท างานบริการสงัคม 
 ตอ้งเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร “การปรับเปล่ียนพฤติกรรม” ภายใตก้ารดูแลของเจา้พนกังานคุมประพฤติ 

 
ด่ืมแล้วขับและท าให้ผู้อ่ืนบาดเจบ็หรือได้รับอนัตราย 
 จ าคุกไม่เกิน 2 ปี, ปรับไม่เกิน 20,000 – 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและใหศ้าลสัง่พกัใบอนุญาตขบัข่ีไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

 
ด่ืมแล้วขับ ท าให้ผู้อ่ืนได้รับอนัตรายบาดเจบ็สาหัส 
 จ าคุก 2 – 6 ปี, ปรับ 40,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและใหศ้าลสัง่พกัใบอนุญาตขบัข่ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  

 
ด่ืมแล้วขับ ท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย 
 จ าคุก 3 - 10 ปี 
 ปรับ 60,000 - 200,000 บาท และใหศ้าลสัง่เพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ี 

 

 
 

 

ง่วง..อย่าขบั 
 
“การหลบั” เกิดข้ึนเอง อยูน่อกเหนือการควบคุมของมนุษย ์

 ง่วงแลว้บงัคบัไม่ใหห้ลบัไม่ได ้
 บงัคบัใหห้ลบัเวลานั้นเวลาน้ีไม่ได ้

 
ระยะเวลารอดชีวติ 

ขาดอาหารอยูร่อดได ้ 3 – 4 อาทิตย ์
ขาดน ้ าอยูไ่ด ้ 3 – 4 วนั 
หลบัในขณะขบัรถ 3 – 4 วนิาที 

 
ถา้คนขบัเกิดง่วงจะมีโอกาสหลบัใน (Micro Sleep) ซ่ึงเป็นการวบูหลบัท่ีใชเ้วลาเพียง 3 – 5 วนิาที 
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จะเกิดอะไรข้ึนถา้ขบัรถท่ีความเร็ว 100 กม./ชม. แลว้หลบัใน? 
 
ระยะเวลาท่ีวบูหลบัในเพียง 3 – 5  วนิาที รถจะวิง่โดยปราศจากการควบคุมกวา่ 100 เมตร ซ่ึงเป็นระยะทางท่ีมีความเส่ียงท่ีจะวิง่ไปชน
ประสานงานกบัรถคนัอ่ืน ตน้ไม ้เด็ก หรือ อุบติัเหตุร้ายแรงอ่ืนๆ 
 
ระดบัการต่ืนตวัของคนในรอบ 24 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บั 
 ต่ืนมาแลว้ก่ีชัว่โมงในวนันั้น ระดบัการต่ืนตวัจะลงลงเร่ือยๆ ตามจ านวนชัว่โมงท่ีต่ืนมาแลว้ 
 เวลานั้นนาฬิกาชีวภาพส่งสญัญาณมาปลุกสมอง ใหต่ื้นหรือไม่ นาฬิกาจะหยดุปลุกช่วงบ่ายหลงัอาหารเท่ียงและหลงัเท่ียงคืน 
 จ านวนชัว่โมงท่ีอดนอนสะสมวนัก่อนๆ ท่ีผา่นมา 
 กิจกรรมท่ีก าลงัท าอยู ่
 สภาพแวดลอ้ม 

 
 
 

 
 

 
 
โดนแน่... ถ้าคุณง่วงแล้วขับ 
 ประมวลฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก 2522 ระบุวา่ ผูข้บัข่ีรถขณะร่างกายหรือจิตใจหยอ่นความสามารถมีความผิด
ตาม ม.103 บทลงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
 
1 0 วธีิจดัการกบัความง่วง (ขอ้มูลจาก นายแพทยม์นูญ ลีเชวงวงศ ์เอกสารการศึกษาเร่ือง “ง่วงไม่ขบั”) 

1. ถา้ง่วงนอน ใหน้อน จอดพกัเพ่ืองีบสกั 15-20 นาทีก็พอ อยา่นานกวา่น้ีเพราะสมองจะมึน ไม่สดช่ืน 
2. ด่ืมกาแฟ เทคนิคคือใหด่ื้มก่อนท่ีจะงีบ เน่ืองจากกาแฟไม่ไดอ้อกฤทธ์ิทนัที แต่จะออกฤทธ์ิใหห้ลงัเม่ือ 10-15 นาทีไปแลว้ วิธี

น้ีเราจะต่ืนพอดี และสดช่ืนทนัก่อนออกรถอีกคร้ัง 
3. ร้องเพลง อยา่ฟังเฉยๆ ใหร้้องตามไปดว้ย เม่ือปากขยบัแลว้ จะไม่ง่วง 
4. เค้ียวหมากฝร่ัง หรือของขบเค้ียวอ่ืน วธีิน้ีก็ช่วยใหป้ากขยบั ส่งสญัญาณไปไล่ความง่วง 
5. จอดพกับ่อยๆ ยดืแขง้ยดืขา ลา้งหนา้ลา้งตาใหส้ดช่ืน 
6. อยา่ขบัยาว บางคนขบัขา้มจงัหวดัทีละหลายชัว่โมง ร่างกายลา้และจะหลบัในไม่รู้ตวั 
7. หลีกเล่ียงการขบัรถช่วง 24.00 – 07.00 น. และ 14.00 - 16.00 น. เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีนาฬิกาในร่างกายส่ง สัญญาณให้

พกัผอ่น อุบติัเหตุถึงตายส่วนใหญ่เกิดข้ึนใน 2 ช่วงดงักล่าว 
8. งดกินยาท่ีท าใหง่้วง 
9. งดด่ืมแอลกอฮอลคื์นก่อนเดินทาง 
10. ถา้สงสยัวา่มีโรคประจ าตวัท่ีท าใหง่้วง ปรึกษาแพทย ์

 
 

การหลบัไม่เพียงพอ เพียงคืนละ 1 ช่ัวโมง จะเกิดภาวการณ์อดนอนสะสม (Sleep Debt) 
และความง่วงในเวลากลางวนัจะเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ตามจ านวนช่ัวโมงท่ีอดนอน 

แอลกอฮอล์เป็นอันตรายส าหรับคนท่ีอดนอน การด่ืมสุราเพียงแก้วเดียวท าให้บุคคลน้ันหลบัง่ายขึน้ 
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สวดมนต์ข้ามปี 
“รักษาศีล สุขกาย สุขใจ เร่ิมต้นด ีชีวติด”ี 

 

ปีใหม่ 2885 กรุงเทพมหานคร ไดร่้วมกบัภาคีเครือข่ายจดักิจกรรมสวดมนตข์า้มปี ภายใต้แนวคิด “รักษาศีล สุขกาย 
สุขใจ เร่ิมต้นด ีชีวติด”ี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ เน่ืองใน
โอกาสมงคลข้ึนปีใหม่และเพ่ือความสถิตสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพ่ือให้พุทธศาสนิกชน ไดมี้โอกาสร่วมสวดมนต ์รักษา
ศีล ท าจิตใจใหส้งบ เป็นสิริมงคลรับศกัราชใหม่ 2558 

กิจกรรมฯ ก าหนดจดัข้ึน ณ มณฑลพิธีทอ้งสนามหลวง เร่ิมตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 31 ธ.ค. 57 ไปจนถึงเวลา 
01.30 น.ของวนัท่ี 1 ม.ค. 58 และในช่วงเช้าของวนัปีใหม่ เวลา 07.00 น. จัดพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 187 รูป และจะมีการ
ถ่ายทอดสดกิจกรรมสวดมนตข์า้มปีทางสถานีโทรทศัน์เพ่ือใหพ้ทุธศาสนิกชนท่ีไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมท่ีทอ้งสนามหลวง 
วดั หรือสถานท่ีจัดกิจกรรมสวดมนต์อ่ืนๆ สามารถร่วมสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้ นอกจากน้ี 
กรุงเทพมหานครจะจดัพิมพห์นงัสือสวดมนตเ์พ่ือแจกจ่ายใหก้บัผูท่ี้ไม่มีความพร้อมและไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม อาทิ 
คนชรา ผูป่้วยท่ีพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล เด็กเลก็ และนกัโทษดว้ย 

ส าหรับท่านท่ีตอ้งการไปสวดมนตข์า้มปี เพ่ือเสริมสิริมงคลให้แก่ตวัเอง ท่านสะดวกท่ีใด สามารถไปท่ีวดัใกลบ้า้น
เรียกวา่ “ใกลว้ดัไหน ก็ไปวดันั้น” ใครท่ีสนใจสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม ตามวนัและเวลาดงักล่าวน้ีไดห้รือหากไม่สะดวก ก็สามารถ
สวดมนตท่ี์บา้นก็ได ้ซ่ึงเช่ือวา่จะไดอ้านิสงส์ไม่นอ้ยไปกวา่กนั 
 

กรุงเทพมหานคร 
วดัศรีบุญเรือง บางกะปิ, วดัสังขก์ระจาย เขตบางกอกใหญ่, ยวุพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ ์เขตภาษีเจริญ, วดั

ปากน ้ า ภาษีเจริญ  
 

ต่างจงัหวดั 



 

ขอ้มูลประกอบการด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (บี) 
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ตน้บุญธรรมสถาณ จ.ชลบุรี, วดัป่าปฐมชยั ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม, ส านกัปฏิบติั'แสงธรรมส่องชีวิต ต.

โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบุรี, วดัใหญ่ชยัมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา, วดัปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, ยุวพุทธิก

สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จ.ปทุมธานี  

 
อานิสงส์การสวดมนต์ข้ามปี “เร่ิมต้นด.ี.ชีวติด”ี 

 ลดความเส่ียงจากอบายมุข อุบติัเหตุ และความชัว่ร้าย 
 เป็นการท าบุญใหญ่ใหก้บัชีวติ (ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา) 
 เป็นการส่งทา้ยดว้ยธรรมและตอ้นรับดว้ยศีล 
 เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสจัธรรม 
 เร่ิมตน้ชีวติดว้ยส่ิงท่ีเป็นสิริมงคลอนัจะส่งผลใหไ้ดพ้บส่ิงท่ีเป็นมงคลตลอดทั้งปี 

 

 
 

 

 

ตดิตามสถานการณ์ รายงานจุดเส่ียง พฤตกิรรมเส่ียง อบุัตเิหตุทางถนนได้ที ่
 

 
 
 
 
 
 

ดาวโหลดข้อมูลได้ที ่www.accident.or.th 

ส านักงานเครือข่ายลดอุบัตเิหตุ 

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

