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แผนบูรณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 

ระหว่างวนัที ่29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 
โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) 

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

1. อ้างถึง 
1.1 มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 21 มีนาคม 2549 เร่ือง การด าเนินการตามมาตรการและแผนการด าเนินงานป้องกนัและ

ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์ใหถื้อเป็นภารกิจส าคญัและจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
โดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไวใ้หเ้หมาะสม 

1.2 พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
1.3 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2553 เร่ือง เห็นชอบใหปี้ 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภยั

ทางถนน 
1.4 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 
1.5 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอ้ 5 การยกระดบัคุณภาพดา้นบริการ

ดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ขอ้ 5.4 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุในการจราจรอนัน าไปสู่การบาดเจ็บและ
เสียชีวติ โดยร่วมมือระหวา่งฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจบัป้องกนั การรายงาน และการดูแลผูบ้าดเจ็บ 

1.6 แผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 
1.7 มติคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2558 
 

2. สภาพปัญหา 
เทศกาลปีใหม่มีประชาชนจ านวนมากใชร้ถใชถ้นนเดินทางสัญจรกลบัภูมิล าเนาและท่องเท่ียว รวมทั้งทุกพ้ืนท่ีทัว่

ประเทศจะมีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ท าใหป้ริมาณการจราจรบนถนนเพ่ิมมากขั้นและมีปัจจยัเส่ียง
การเกิดอุบติัเหตุทางถนนสูงกวา่ช่วงปกติ จากขอ้มูลศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ช่วงการควบคุมเขม้ขน้ (7 วนั) ระหวา่ง
ปี 2556 – 2558 มีสถิติการเกิดอุบติัเหตุ การเสียชีวติ และบาดเจ็บ (Admit) ดงัน้ี 

 
ปี 2556 - 2558 

อุบติัเหตุเฉล่ียวนัละ 445 คร้ัง ผูเ้สียชีวติเฉล่ียวนัละ 51 ราย ผูบ้าดเจ็บเฉล่ียวนัละ 466 คน 
 
ส าหรับสถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ท่ีผ่านมา พบวา่ อุบติัเหตุเกิด 2,997 คร้ัง เสียชีวิต 341 

คน และบาดเจ็บ (Admit) 3,117 คน โดยวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นวนัเกิดอุบติัเหตุ เสียชีวิต และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด สาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ีเป็นหลกั ผูเ้สียชีวิต ผูบ้าดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผูข้บัข่ีและเป็นคนในพ้ืนท่ี (ในต าบล/แขวง) 
รวมทั้งรถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด โดยภาพรวมของการเกิดอุบติัเหตุ มีดงัน้ี 

 
ภาพรวมปีใหม่ 2558 

สาเหตุการเกดิอุบัตเิหต ุ
เมาสุรา 
(37.30%) 

ขบัรถเร็วเกินก าหนด 
(24.39%) 

ตดัหนา้กระชั้นชิด 
(17.75%) 

ประเภทถนนทีเ่กดิอุบัตเิหต ุ
ทางหลวงแผน่ดิน 

(38.54%) 
ถนน อบต. / หมู่บา้น 

(35.30%) 
ถนนในเมือง (เทศบาล) 

(12.18%) 
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ยานพาหนะทีเ่กดิอุบัตเิหต ุ
รถจกัรยานยนต ์

(82.26%) 
รถปิคอพั 
(8.27%) 

รถเก๋ง / แท็กซ่ี 
(4.23%) 

จุดเกดิเหตุ 
ทางตรง 
(64.06%) 

ทางโคง้ 
(18.79%) 

ทางแยก 
(13.55%) 

ช่วงเวลาทีเ่กดิอุบัตเิหต ุ
16.01 – 20.00 น. 

(30.36%) 
12.01 – 16.00 น. 

(19.82%) 
08.01 – 12.00 น. 

(15.45%) 

ช่วงอายุผู้ประสบเหต ุ
กลุ่มวยัแรงงาน 

(52.51%) 
กลุ่มเด็กต ่ากวา่ 20 ปี 

(24.84%) 
กลุ่มอาย ุ50 ปี ข้ึนไป 

(22.64%) 
อุบัตเิหตุใหญ่ เกิด 31 คร้ัง 

การบังคบัใช้กฎหมาย 
1. จ านวนยานพานหะท่ีถูกเรียกตรวจ 4,200,943 คนั ลดลง 246,576 คนั คิดเป็นร้อยละ 5.54 
2. จ านวนผูท่ี้ถูกด าเนินคดี 598,622 ราย ลดลง 76,254 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.30 

  
 จากสถานการณ์ดงักล่าว ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ซ่ึงเป็นองค์กรหลกัของรัฐบาลในการบูรณาการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนของประเทศ ไดร่้วมกบัหน่วยงานและองคก์รภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดแผนบูรณาการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ข้ึน เพื่อมุ่งเนน้ใชก้ารบริหารจดัการในลกัษณะยึดพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Approach) บรูณา
การการด าเนินงานกบัทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขา้มามีส่วนร่วมในการลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ ทั้ง
จากคน ยานพาหนะ ถนน และส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการสร้างจิตส านึกและความตระหนักดา้นความปลอดภยัทางถนนให้แก่ผูใ้ชร้ถใช้
ถนนและประชาชน ตลอดจนใหค้วามส าคญัในระดบัพ้ืนท่ี โดยการดึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน หมู่บา้น อาสาสมคัรต่างๆ 
และประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในพ้ืนให้เกิดข้ึนอยา่งเขม้แข็ง
และต่อเน่ือง 

 
3. วตัถุประสงค์ 
 วตัถุประสงคข์องแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ดงัน้ี 

3.1 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายการด าเนินงานและมีแนวทางการด าเนินงานท่ีสามรถลด
ปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุทางถนนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเกิดอุบติัภยัอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2559 

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภาคีเครือข่ายบูรณาการแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมให้เกิดข้ึนอย่างมีระบบ มี
เอกภาพ มีเป้าหมายท่ีชดัเจน สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 

3.3 เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภาคีเครือข่ายน าแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2559 ไปจดัท าแผนปฏิบติัการของแต่ละหน่วยงานในส่วนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

3.4 เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2559 ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพื่อน าไปก าหนดแนวทางนโยบายท่ีจะขบัเคล่ือนงานดา้นความปลอดภยัทางถนนในระยะ
ต่อไปอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
4. ปัจจยัเส่ียง 

ปัจจัยเส่ียง 

ด้านคน 
พฤติกรรมเส่ียงของผูใ้ชร้ถใชถ้นน อาทิ ความสามารถของผูข้บัข่ีลดลงเน่ืองจากสภาพร่างกายไม่
พร้อม / การไม่ช านาญเสน้ทาง / การไม่เคารพกฎจราจร / วนิยัในการใชร้ถใชถ้นนร่วมกนั 
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ด้านยานพาหนะ 
ยานพาหนะไม่มีมาตรฐาน อาทิ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ / อุปกรณ์ความ
ปลอดภยั / การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ / การบรรทุกท่ีไม่ปลอดภยั 

ด้านถนน 
ลกัษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ ถนนช ารุด ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ / สภาพการจราจรท่ี
หนาแน่น / อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่สมบูรณ์ และติดตั้งในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม ไม่
ชดัเจน / จุดเส่ียง จุดอนัตราย จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อย และจุดตดัทางรถไฟยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ไฟฟ้าส่องสวา่งช ารุดและไม่เพียงพอ / อุปสรรคทางธรรมชาติและลกัษณะภูมิอากาศ / ส่ิงกีดขวางตก
หล่นบนช่องทางจราจร / วตัถุอนัตรายขา้งทาง / ส่ิงกีดขวางทศันวสิยั 

 
5. หัวข้อหลกัในการรณรงค์ 

 การรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ใชช่ื้อวา่ “สุขกาย สุขใจ ขบัขี่ปลอดภัย 
รับปีใหม่ 2559” เพื่อสร้างความตระหนกั รับรู้ และกระตุน้เตือนจิตส านึกให้กบัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2559 

  
6. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม 

6.1 เพ่ือใหป้ระชาชนเดินทางสญัจรอยา่งปลอดภยัและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
6.2 สถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนน จ านวนผูเ้สียชีวติ และจ านวนผูบ้าดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด โดยให้

จงัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดว้ยตนเอง 
   
7. ค าจ ากดัความ 
 อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 หมายถึง อุบติัเหตุจากการจราจรทางถนน ในช่วงควบคุมเขม้ขน้ 
ระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 4 มกราคม 2559 ในช่วงเวลา 00.01 น. ของวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 ถึง เวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 4 
มกราคม 2559 ซ่ึงส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติ และ / หรือบาดเจ็บนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล (Admit) 
 
8. มาตรการทัว่ไป 
 ให้ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนส่วนกลาง จงัหวดั กรุงเทพหมานคร ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทาง
ถนนอ าเภอ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนอยา่งเคร่งครัด เขม้งวด และจริงจงั โดยน า
มาตรการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 5 มาตรการ ซ่ึงเป็นวิธีการในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2559  ไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

8.1 มาตรการดา้นการบริหารจดัการ 
8.2 มาตรการดา้นถนนและการสญัจรอยา่งปลอดภยั 
8.3 มาตรการดา้นยานพาหนะท่ีปลอดภยั 
8.4 มาตรการดา้นผูใ้ชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภยั 
8.5 มาตรการดา้นการตอบสนองหลงัการเกิดอุบติัเหตุ 
 

9. มาตรการเน้นหนัก 
 จากสถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พบวา่ สาเหตุอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ี
ยานพาหนะเป็นหลกั อาทิ เมาสุรา และขบัรถเร็วกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด ผูเ้สียชีวิตและผูบ้าดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผูข้บัข่ีและเป็นคนในพ้ืนท่ี 
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(ในต าบล / แขวง) และรถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด ประกอบกบัผลการด าเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 
2558 ท่ีผ่านมา พบวา่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุส่วนใหญ่ยงัคงเกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ียานพาหนะเป็นหลกั ไดแ้ก่ การเมาสุราแลว้
ขบัข่ียานพาหนะ การใชค้วามเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด และรถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด 
 ดงันั้น เพ่ือควบคุมปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ียานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน จึงไดก้ าหนดมาตรการเนน้หนกัข้ึน โดยเนน้การบูรณาการร่วมกบัทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลกัษณะยึดพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Approach) การถอดบทเรียนจากการด าเนินงานท่ีผ่านมา การ
วิเคราะห์บริบทในพ้ืนท่ี ปัจจยัแวดลอ้มและระบบการปฏิบติังาน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร ใชเ้ป็นแนว
ทางการด าเนินงานควบคู่ไปกบัมาตรการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 5 มาตรการ ตามขอ้ท่ี 8 ประกอบดว้ย 

9.1 มาตรการป้องกนั ประกอบดว้ย 
9.1.1 มาตรการการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งด จริงจงั และต่อเน่ือง เพ่ือยบัย ั้งและลดพฤติกรรมเส่ียงของ

ผูใ้ชร้ถใชถ้นน รวมทั้งป้องปรามการกระท าผิดกฎหมายของประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน ซ่ึงจะน าไปสู่การควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ส านกังาต ารวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั เคร่งครัด และต่อเน่ือง เพ่ือควบคุมปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดจากพฤติกรรม
ของผูข้บัข่ียานพาหนะ ดงัน้ี 

1) กฎหมายจราจร ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมายตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 มาตรการ) ไดแ้ก่ 1) ความเร็ว
เกินกวา่กฎหมายก าหนด 2) ขบัรถยอ้นศร 3) ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร 4) ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 5) ไม่มีใบขบัข่ี 6) แซงในท่ีคบัขนั 7) เมา
สุรา 8) ไม่สวมหมวกนิรภยั 9) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภยั 10) ใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีขณะขบัรถ และพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
(ฉบบัท่ี 10 ) พ.ศ. 2557 กรณีผูข้บัข่ีไม่ยอมทดสอบความสามารถในอนัท่ีจะขบั หรือเมาสุรา หรือของอยา่งอ่ืน ใหส้นันิษฐานไวก่้อน
วา่ผูน้ั้นเมาสุราหรือเมาของอยา่งอ่ืน ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูน้ั้นเมาสุราหรือเมาของอย่างอ่ืน และประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 
กรณีห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นทางตามกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก โดยให้เนน้หนักกบัรถจกัรยานยนต ์รถโดยสาร
สาธารณะ รถรับจา้งไม่ประจ าทาง และรถกระบะท่ีบรรทุกผูโ้ดยสารทา้ยกระบะในลกัษณะท่ีก่อให้อนัตราย ตลอดจนเขม้งวด
กวดขนัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัขี่ 

2) กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ โดยให้
เนน้หนกัในการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี และให้จ าหน่วยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์น
เวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งเขม้งวดกวดขนัใหส้ถานบริการต่างๆ เปิด – ปิด ตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเป็นพิเศษ 

3) กฎหมายทางหลวง ให้เขม้งวดกวดขนัการใชค้วามเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด และการติดตั้ง แขวน 
วางหรือกองส่ิงใดๆ ในเขตทางในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอนัตรายแก่ยานพาหนะ รวมทั้งการขายส่ิงของบนไหล่ทาง 

4) กฎหมายขนส่งทางบก ให้เขม้งวดกวดขนัพนักงานขบัรถโดยสารสาธารณะให้ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด โดยไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมาในขณะขบัรถ ขบัรถเร็ว และตรวจสอบสภาพรถให้มีความมัน่คงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภยั
และส่วนควบคุมถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนด 

5) กฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ี โดยใหก้ านนั ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงมีอ านานหนา้ท่ีดูแลอยา่งสงบเรียบร้อย
และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน และต าบล โดยใช้มาตรการทางสังคมและชุมชน เพ่ือควบคุม ก ากับ และป้องปรามผูท่ี้มี
พฤติกรรมเส่ียงในการขบัข่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

6) กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
9.1.2 มาตรการดา้นสงัคมและชุมชน 

1) ให้จงัหวดัและกรุงเทพมหานครจดัตั้ง “ด่านชุมชน” โดยบูรณการร่วมกบัอ าเภอ ส านักงานเขต องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน หมู่บา้น และอาสาสมคัรต่างๆ เพ่ือสกดักลุ่มเส่ียงและลดพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุในการใชร้ถใช้
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ถนนของคนในพ้ืนท่ี อาทิ เมาแลว้ขบั ขบัรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด และไม่สวนหมวกนิรภยั เป็นตน้ โดยใชม้าตรการทางสังคมใน
การควบคุม ป้องปราม และตกัเตือนผูมี้พฤติกรรมเส่ียงดงักล่าว ทั้งน้ี ให้พิจารณาจดัตั้งด่านชุมชนตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และให้
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจข้ึนกบัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน 

2) ใหจ้งัหวดัและกรุงเทพมหานครจดักิจกรรมสวนมนตข์า้มปี เพื่อดึงประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมและลด
ความเส่ียงในการก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในการใชร้ถใชถ้นนของคนในพ้ืนท่ี 

9.1.3 มาตรการรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์ 
1) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนรับทราบเก่ียวกบัมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีจะด าเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ผ่านส่ือทุกชนิดอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
สนบัสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมายผ่านส่ือทุกชนิด 

2) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ส่ือทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพ้ืนท่ี เช่น ขอ้มูลผูเ้สียชีวิต 
ผูบ้าดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ เพ่ือเกิดความตระหนกัและปลูกจิตส านึก ค่านิยม วฒันธรรมความปลอดภยัให้กบัประชาชน รวมทั้ง
เพื่อลดปัจจยัเส่ียงและป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 

9.1.4 มาตรการดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
 ให้จงัหวดัท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศเพ่ือนบา้น จงัหวดัท่ีเป็นแหล่องท่องเท่ียวและกรุงเทพมหานคร

พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เพ่ือดูแลความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 

9.1.5 มาตรการการสญัจรทางน ้ า 
1) ให้จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีเส้นทางสัญจรหรือแหล่งท่องเท่ียวทางน ้ าและกรุงเทพมหานครประสานบูรณา

การร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางน ้ าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
โดยกวดขนั ตกัเตือน และควบคุมดูแลผูค้วบคุมเรือ เจา้ของเรือ หรือผูป้ระกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียน ขอ้บงัคบั 
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการเดินเรือ รวมทั้งค  าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี 

2) ให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบความเรียบร้อย สังเกต ระวงัเหตุ และประชาสัมพนัธ์ให้บริการขอ้มูลการ
เดินทางตามท่าเทียบเรือสาธารณะหรือแหล่งท่องเท่ียวทางน ้ าท่ีส าคญั 

9.2 มาตรการแกไ้ขปัญหา ประกอบดว้ย 
9.2.1 การแก้ไขปัญหาจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุใหญ่ โดยจังหวดัและกรุงเทพมหานคร

ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีมาวิเคราะห์ เพ่ือหามาตรการและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบั
สภาพขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั และให้พิจารณาจดัตั้งจุดตรวจในบริเวณจุดเส่ียง จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุใหญ่เป็น
พิเศษ เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุซ ้ าในบริเวณดงักล่าว ทั้งน้ี ให้พิจารณาจดัตั้งด่านชุมชนตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และให้ถือปฏิบติั
ตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน 

9.2.2 การแกไ้ขปัญหาจุดตดัทางรถไฟ ให้จงัหวดัท่ีมีทางรถไฟผ่านในพ้ืนท่ีและกรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในบริเวณจุดตดัทางรถไฟ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุบริเวณจุดตดัทางรถไฟให้มีความปลอดภยัในการสัญจร 
อาทิ จัดท าป้ายเตือนเพ่ือให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนเห็นชัดเจน จัดท าคล่ืนระนานบนผิวถนนเพ่ือชะลอความเร็วของรถ และติดตั้ งไฟหรือ
สญัญาณเสียงเพ่ือผูข้บัข่ีเพ่ิมความระมดัระวงัมากข้ึน รวมทั้งให้จดัอาสาสมคัรประจ าบริเวณจุดตดัทางรถไฟ เพื่อดูแลความปลอดภยั และ
แนะน าผูใ้ชเ้สน้ทางสญัจรผา่นบริเวณดงักล่าว 
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9.2.3 การปรับสภาพส่ิงแวดล้อมอนัตรายข้างทาง ให้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลยัอาชีวะเพ่ือสนับสนุน
นักศึกษาอาสาสมคัร รวมทั้ งกรมคุมประพฤติในการจัดให้ผูถู้กคุมประพฤติช่วยท างานบริการสังคม โดยการทาสี ท าความสะอาด
เคร่ืองหมายจราจร การตดั แผว้ถางตน้ไม ้หรือส่ิงกีดขวางบริเวณขา้งทางเพ่ือเพ่ิมทศันวสิัยในการมองเห็นขณะขบัข่ียานพาหนะ 

ทั้งน้ี ให้ใชง้บประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินให้ถือปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ อปพร. ตามค าสั่งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
10. แนวทางการด าเนินงาน  

10.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค ์ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 28 ธนัวาคม 2558 
10.2 ช่วงควบคุมเขม้ขนั วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 

 
11. การประสานการปฏิบัต ิ

11.1 ระดบัภูมิภาค / ระดบัพ้ืนท่ี ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1.) ใหศู้นยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จงัหวดั ประสานการปฏิบติักบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติการ ทั้ งด้านอัตราก าลัง ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ หว้งเวลาและสภาพพ้ืนท่ีของแต่ละพ้ืนท่ี 

(2.) ให้ศูนยป์ฏิบติัการป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จงัหวดั ตรวจติดตามการ
ปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในช่วงเทศกาล และลดความซ ้ าซอ้น
ของการใชง้บประมาณในการด าเนินการ รวมทั้งใหป้ระสานแผนและรายงานการตรวจติดตามให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ส่วนกลาง ทราบ 

(3.) ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวดั รายงานผลการ
ปฏิบติังานผลการปฏิบติังานให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2559 ส่วนกลาง ทราบ และหากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหว่างการด าเนินการในช่วงเทศกาล ให้ศูนย์
อ านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จงัหวดั รายงานโดยเร่งด่วน เพ่ือจะไดน้ าเสนอคณะกรรมการ
ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

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 
2559 กรุงเทพมหานคร โดยให้ประสานการปฏิบติัการอย่างใกลชิ้ดกบักรุงเทพมหานคร เพ่ือลดความซ ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์ านวยการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ส่วนกลาง ทราบ 

(3.) หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหวา่งการด าเนินการในช่วงเทศกาล ให้ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลบปีใหม่ 2559 กรุงเทพมหานคร รายงานให้กรมป้องและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนย์
อ านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ส่วนกลาง ทราบโดยเร่งด่วน เพ่ือจะไดน้ าเสนอคณะกรรมการ
ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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12. ตวัช้ีวดั  
1. สถิติจ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุ จ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวนผูบ้าดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด เม่ือ

เทียบกบัสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 
2. สถิติจ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุใหญ่ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 
3. สถิติจ านวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจตามมาตรการ 10 มาตรการ เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 2558 
4. สถิตจ านวนยานพาหนะท่ีถูกด าเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการ เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2558 
***************************** 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

ข้อเสนอต่อการต้ังจุดปฏิบัติการในช่วง 7 วนั 
1. บังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ เน้น ขับเร็ว ด่ืม ง่วง ไม่โทร - ไม่แชท 
2. ควบคุมการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

โดยเน้นหนักในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี เป็นพเิศษ 
3. สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกนั (หมวกกนัน็อก, คาดเข็มขัดนิรภัย) 
4. สถานที่ต้ังจุดปฏิบัติการควรค านึงถึง “พ้ืนที่เส่ียง” โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาเป็น

ส่วนประกอบ ให้ตรงกบัสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันเพ่ือป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุซ ้า 
5. เน้นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงช่วงเวลา “เส่ียง” โดยเฉพาะตอนพลบค า่ – กลางคืนเพิม่ขึน้ 
6. ปรับการตั้งเต็นท์ (จุดตรวจ, จุดบริการ) เป็นหน่วยลาดตระเวรเฝ้าระวังจุดเส่ียงทางร่วม ทาง

แยก (งานเลีย้งสังสรรค์, สกดัคนด่ืมแล้วขับ, เตือนลดความเร็ว) 
7. จังหวัดที่มีทางรถไฟผ่าน ก าหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ อาทิ 

จัดท าป้ายเตือน จัดท าคล่ืนระนานบนผวิถนน ติดตั้งไฟหรือสัญญาณเสียง 
8. ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (AEC) 
9. ในระดับท้องถิ่น ชุมชน เสนอให้จัดต้ังด่านชุมชน สกดัผู้ขับขี่ทีมีพฤติกรรมเส่ียง และแก้ไขจุด

เส่ียงในพ้ืนที่เป็นหลัก โดยอาศัยกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ร่วมมือด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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สรุปบทเรียนจากการด าเนินการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 
และแนวทางการขับเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 

 
 คระรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 รับทราบการด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2558 “มอบความสุขทัว่ไทย สัญจรปลอดภยั ปลอดภยัทุกคน” ในระหว่างวนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 ของศูนย์
อ านวยการความปลอดภยัทางถนน 
 ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนไดด้ าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  เสร็จ
ส้ินแลว้ พร้อมกบัน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบสรุปบทเรียนจาการด าเนินงานป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2558 และเห็นชอบแนวทางการขบัเคล่ือนงานดา้นความปลอดภยัทางถนน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติรับทราบและเห็นชอบ
ตามท่ีศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนเสนอแลว้ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยมีรายละเอียด ดั้งน้ี 

1. สถิติอุบติัเหตุทางถนน 
สถิติอุบติัเหตุทางถนน ปี 2558 ปี 2557 เพ่ิมข้ึน / ลดลง (ร้อยละ) 
1. อุบติัเหตุเกิดข้ึน 2,997 คร้ัง 3,174 คร้ัง ลดลง 5.58 
2. ผูเ้สียชีวติ 341 ราย 367 ราย ลดลง 7.08 
3. ผูบ้าดเจ็บ 3,117 คน 3,344 คน ลดลง 6.79 

2. สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา ร้อยละ 37.30 รองลงมา ขบัรถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 24.39 
3. ยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ รถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 82.26 รองลงมา รถปิคอพั ร้อยละ 8.27 
4. ประเภทถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ ถนนทางหลวงแผน่ดิน ร้อยละ 38.54 รองลงมา ถนน อบต. / หมู่บา้น ร้อยละ 35.30 
5. จงัหวดั / อ าเภอ ท่ีไม่มีผูเ้สียชีวติ 

5.1 จงัหวดัท่ีไม่มีผูเ้สียชีวติ จ านวน 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ สิงห์บุรี และนครพนม 
5.2 อ าเภอท่ีไม่มีผูเ้สียชีวติ จ านวน 656 อ าเภอ จาก 878 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 74.71 

6. จ านวนเขตในกรุงเทพมหานครท่ีมีผูเ้สียชีวติ จ านวน 44 เขต จาก 50 เขต คิดเป็นร้อยละ 88 
7. ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ เวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 30.36 
8. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้สียชีวติ 

8.1 ผูเ้สียชีวติส่วนใหญ่เป็นในพ้ืนท่ี (ต าบล / แขวง) ร้อยละ 59.24 
8.2 ผูเ้สียชีวติส่วนใหญ่เสียชีวติในท่ีเกิดเหตุ ร้อยละ 59.53 
8.3 ช่วงอายขุองผูบ้าดเจ็บและเสียชีวติสูงสุด คือ กลุ่มวยัแรงงาน อายรุะหวา่ง 20 -49 ปี ร้อยละ 52.51 รองลงมา กลุ่ม

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 24.84 
9. การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

9.1 จ านวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจทั้งหมด จ านวน 4,200,943 คนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ลดลง 246,576 คนั 
คิดเป็นร้อยละ 5.54 

9.2 จ านวนผูท่ี้ถูกด าเนินคดี จ านวน 598,622 ราย เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ลดลง 76,254 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.30 
 แนวทางการขบัเคล่ือนงานดา้นความปลอดภยัทางถนนใหเ้ป็นรูปธรรมและชดัเจน ประกอบดว้ย 

1. มาตรการการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวดจริงจงั 
(1) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

เด็ดขาด จริงจงั และต่อเน่ือง เพ่ือควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ โดยเฉพาะพฤติกรรมของผูข้บัข่ียานพาหนะ โดยเนน้การ
ควบคุมการใชค้วามเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ การไม่สวมหมวกนิรภยัในขณะขบัข่ีหรือโดยสาร
รถจกัรยานยนต ์รวมทั้งการใชร้ถจกัรยานยนตด์ดัแปลงท่ีไม่มีความปลอดภยั และควบคุมพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายและ
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เส่ียงอนัตราย โดยบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยูอ่ยา่งเขม้งวด อาทิ กฎหมายจราจร กฎหมายขนส่งทางบก กฎหมายหมายทางหลวง และ
กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

(2) ใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติเร่งผลกัดนัการแกไ้ขพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
ใชค้วามเร็วในเขตเมืองและชุมชน และแกไ้ขอตัราโทษให้สูงข้ึนส าหรับผูก้ระท าความผิดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบก อาทิ กรณี
การใช้ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ และการไม่สวมหมวกนิรภยัในขณะขบัข่ีหรือโดยสาร
รถจกัรยานยนต ์

(3) ขอให้รัฐบาลสนบัสนุนงบประมาณในการจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบงัคบัใชก้ฎหมายให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังานครอบคลุมทุกสถานีต ารวจทัว่ประเทศ เพ่ือสนับสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายให้มีประสิทธิภาพ อาทิ เคร่ืองตรวจจับ
ความเร็ว เคร่ืองตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลแ์ละกลอ้งโทรทศัน์ วงจรปิด (CCTV) เป็นตน้ 

2. มาตรการเสริมโดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 มาตรการเสริมท่ีตอ้งท าควบคู่กนัไป เนน้การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน
ของทุกภาคส่วน โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกนัรณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้น
ความปลอดภยัทางถนนอยา่งจริงจงั และมีการส่ือสารผ่านช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเขม้ขน้ เพ่ือให้เกิดความตระหนกัในเร่ือง
ความปลอดภยัทางถนนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ละผูข้บัข่ีดว้ยความเร็ว โดยภาคราชการ
ใหน้ ามติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2556 ซ่ึงก าหนดมาตรการปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรการความปลอดภยัทางถนนของ
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐไวแ้ลว้ เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ัง หากไม่ปฏิบติัตามถือว่าฝ่าฝืน
กฎหมาย และให้ผูบ้ ังคบับัญชาพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อไปมาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส าหรับภาคเอกชนและ
ผูป้ระกอบการขอให้ก าหนดมาตรการองค์กรและบทลงโทษเพ่ือป้องกันพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนของ
บุคลากรในองคก์ร รวมทั้งขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตส่์งเสริมการขายโดยการแถมหมวกนิรภยัเพ่ือเป็นการ
จูงใจในการรณรงคก์ารสวมหมวกนิรภยั ส าหรับประชาชนขอใหเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการรณรงคค์วบคุมและใชม้าตรการสังคม
และชุมชนในการก ากบัและป้องปรามผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียงในการขบัข่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

3. แนวทางการขบัเคล่ือนงานท่ีเป็นเอกภาพและทิศทางเดียวกนั เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินการท่ีเป็นเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั มีการบริการจดัการอยา่งเป็นระบบและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 

(1) ใหใ้ชก้ลไกตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 โดยมีศูนย์
อ านวยการความปลอดภยัทางถนนทุกระดับทั้ งระดับชาติ ระดับจังหวดั ระดับอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรรมการในการร่วมกนัด าเนินการขบัเคล่ือนงานดา้นความปลอดภยัทางถนนเป็นเจา้ภาพในการประสาน
การด าเนินการเชิงบูรณาการในลกัษณะยดึพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Approach) และมีการจดัเก็บขอ้มูลสืบสวนอุบติัเหตุเชิงลึก วเิคราะห์
ขอ้มูล และก าหนดแผนงานเพ่ือด าเนินการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี 

(2) อนุมติัใช้แผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพ่ือให้การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนของประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
และสอดคลอ้งกบัแนวทางสากลดา้นการจดัการความปลอดภยั 

(3) ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนถือปฏิบติัและจดัท าแผนรองรับการ
ด าเนินงานเพ่ือเป็นการรณรงคอ์ยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว โดยศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนไดก้ าหนดใหปี้ 2558 เป็นปีแห่ง
การรณรงค์ 1) ลดความเร็วในการขบัข่ียานพาหนะ 2) ความปลอดภยัทางถนนส าหนับเด็ก 3) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยั 100 
เปอร์เซ็นต ์

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

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน คร้ังที่ 1/2558 
วนัพฤหัสบด ีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ช้ัน 5 ปภ. 
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ด่ืมแล้วขบั นับเป็นฆาตกร 

 

 องคก์ารอนามยัโลก ออกรายงาน Global Status Report on Road Safety 2015 ระบุวา่ วยัรุ่น เยาวชน และกลุ่มเร่ิม
ท างาน (อาย ุ15 - 29 ปี) เสียชีวติจากอุบติัเหตุบนถนนเป็นอนัดบั 1 รวมแลว้ประชากรโลกเสียชีวิตจากอุบติัเหตุบนถนนสูงถึง 1.25 
ลา้นคนต่อปี ในจ านวนน้ีผูเ้สียชีวิต 90% อยู่ในกลุ่มประเทศรายไดป้านกลางถึงต ่า โดยผูเ้สียชีวิตเกือบคร่ึง (49%) เกิดกบักลุ่ม
จกัรยานยนต,์ จกัรยาน และคนเดินถนน 
 ส าหรับประเทศไทย องคก์ารอนามยัโลก เปิดเผยขอ้มูลวา่มีอตัราการเสียชีวิต 36.2 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน สูง
เป็นอนัดบั 2 (รองจากลิเบียท่ีเสียชีวิตถึง 73.4 คน) ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 2 เท่า (เฉล่ียทั้งโลก 17.5) แต่ประเทศไทยมีอตัราการเสียชีวิต
จากรถจกัรยานยนต ์26.3 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 1 ของโลก ขณะเดียวกนัขอ้มูลจากการศูนยก์ลางรวบรวม
ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยัทางถนน พบวา่ สาเหตุการเสียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนน เม่ือปีใหม่ 2558 ท่ีผา่นมาพบ สาเหตุอนัดบั 1 
คือ เมาสุรา (33.3%) ขับเร็วเกนิก าหนด (24.39%) และตดัหน้ากระช้ันชิด (17.75%)  
 จ านวนคดีอุบติัเหตุท่ีมีสาเหตุมาจากการด่ืมสุรา   

 
ท่ีมา : การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551 - 2552 และรายงานสถานการณ์สุรา ประจ าปี 2553  
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ความสัมพนัธ์ของระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด กบัโอกาสเกดิอบุัตเิหตุ 

ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด 
(มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์) 

สมรรถภาพในการขบัรถ โอกาสทีเ่กดิอุบัตเิหตุเม่ือเทยีบกบัคนทีไ่ม่ด่ืมสุรา 

20 มีผลเพียงเลก็นอ้ยเฉพาะบางคน ใกลเ้คียงกบัคนไม่ด่ืมสุรา 
50 ลดลง เฉล่ียร้อยละ 8 โอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุเป็น 2  เท่า  
80 ลดลงโดยเฉล่ีย ร้อยละ 12  โอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุเป็น 3  เท่า 
100 ลดลงโดยเฉล่ีย ร้อยละ 15 โอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุเป็น 6 เท่า 
150 ลดลงโดยเฉล่ีย ร้อยละ 33 โอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุเป็น 40 เท่า 

มากกวา่ 200 ลดลงเป็นสดัส่วนกบัระดบั 
แอลกอฮอลใ์นเลือด 

ไม่สามารถวดัไดเ้น่ืองจากควบคุมการทดลองไม่ได ้ 

 
 การตรวจระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด 

ปัจจุบนัมีวธีิการตรวจหาระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดได ้3 วธีิหลกัๆ คือ 
1. ทางลมหายใจ โดยการเป่าลมออกจากปากเขา้ไปในเคร่ืองตรวจตวัเลขท่ีอยูบ่นเคร่ืองจะบอกระดบัแอลกอฮอล์ใน

เลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์(mg %) 
2. ทางเลือดโดยตรง 
3. ทางปัสสาวะ 

 
ด่ืมแล้วขับ ถูกจบัแน่ และถูกตรวจพบวา่มีระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์มีโทษ 

 จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 หรือศาลอาจสัง่ใหถู้กคุมประพฤติ ท างานบริการสงัคม (อยูใ่นดุลพินิจของศาล)  

 
ด่ืมแล้วขับ ถูกคุมประพฤต ิ

 ใหพ้กัใบอนุญาตขบัข่ีไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน, ตอ้งท างานบริการสงัคม 
 ตอ้งเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร “การปรับเปล่ียนพฤติกรรม” ภายใตก้ารดูแลของเจา้พนกังานคุมประพฤติ 

 
ด่ืมแล้วขับและท าให้ผู้อ่ืนบาดเจบ็หรือได้รับอนัตราย 

 จ าคุกไม่เกิน 2 ปี, ปรับไม่เกิน 20,000 – 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ งปรับและให้ศาลสั่งพกัใบอนุญาตขบัข่ีไม่นอ้ยกวา่ 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 
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ด่ืมแล้วขบั  ถูกจบัแล้วยาวววววววว 

 

 
 

 
ข้อแนะน าส าหรับผู้ขับรถ เร่ืองการด่ืมสุรา  
1. ไม่ควรด่ืมสุราหากตอ้งขบัรถ 
2. หากรู้วา่ตอ้งเดินทางไปสงัสรรค ์และด่ืมสุรา ควรหลีกเล่ียงการขบัรถไปเอง 
3. หากด่ืมสุราไม่ควรขบัรถเอง ควรใหผู้ท่ี้ไม่ด่ืมสุราขบัรถไปส่ง หรือใชบ้ริการรถโดยสาร หรือแท็กซ่ี  
4. หากด่ืมสุรา ควรหยดุพกัใหห้ายเมาก่อนขบัรถ 
5. ดีท่ีสุดคือ...ควรลด ละ เลิก การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เพื่อลดอุบติัเหตุทางถนน และไม่เป็นสาเหตุใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน บาดเจบ็

หรือเสียชีวติจากการขาดสติของตนเอง.. 
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ลดความเร็ว.... ลดความเส่ียง 
 

 
 

ข้อก าหนด/กฎหมายบังคบั 

ความเร็วจ ากดัตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ไม่เกิน 90 กม./ชม. นอกเขตเทศบาล และไม่เกิน 80 กม./ชม. ในเขตเทศบาล กทม. และเมืองพทัยา 
 รถบรรทุกและรถโดยสาร ไม่เกิน 80 กม./ชม. นอกเขตเทศบาล และไม่เกิน 60 กม./ชม. ในเขตเทศบาล กทม. และเมืองพทัยา 
 รถพว่งลากจูง  ไม่เกิน 60 กม./ชม. นอกเขตเทศบาล และไม่เกิน 45 กม./ชม. ในเขตเทศบาล กทม. และเมืองพทัยา 
 
เพิม่ความเร็ว..ยิง่เพิม่ ความรุนแรงของอุบัตเิหตุ  
การศึกษาท่ีองักฤษ 
 ท่ีความเร็ว 48 กม./ชม. เม่ือชนคนเดินเทา้ โอกาสท่ีคนเดินเทา้จะเสียชีวติมีเพียง 20% 

 ท่ีความเร็ว 64 กม./ชม. จะท าใหค้นเดินเทา้มีโอกาสเสียชีวติถึง 90 %  

การศึกษาในสวเีดน 

 พบวา่ในทุกๆความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึน 10% จะเพ่ิมพลงังานในการปะทะ 21% และเพ่ิมความรุนแรงของอุบติัเหตุถึงข้ึนเสียชีวติถึง 46%     

 
ขอ้มูล : มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนยวิ์จยัแห่งประเทศไทยสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
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กราฟเปรียบเทียบแรงกระแทก แรงปะทะหลงัรถ 2 คนัชนกนั หรือเกิดอุบติัเหตุ เทียบกบัการตกจากอาคารสูง 

 
  
 จากขอ้มูล 75 จงัหวดั พบปัญหาส าคญัของการขบัข่ีท่ีใชค้วามเร็วเกินกฎหมายก าหนด คือ ความคึกคะนองสูงถึงร้อยละ 59  
อุปกรณ์ช่วยลดความเร็วไม่เพียงพอ ร้อยละ 48 ขาดวนิยัจราจร ร้อยละ 44 สมรรถนะเคร่ืองยนตสู์ง ร้อยละ 40 บงัคบัใชก้ฎหมายไม่
เขม้งวด ร้อยละ 37 ขาดจิตส านึก ร้อยละ 37 ขาดความรู้เร่ืองกฎจราจร ร้อยละ 32  เร่งรีบ ร้อยละ 29 ถนนไม่ไดม้าตรฐาน ร้อยละ 29  
ทศันวสิยัไม่ดี ร้อยละ 21  

 
ขอ้มูล : โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี 

เพื่อความสุขในการสญัจรของประชาชน, ปภ./กรมการขนส่งทางบก 
 
โดยสรุป 

 ขบัรถเร็ว สร้างความเส่ียงและความสูญเสีย ต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
 ขบัเร็วเป็น “พฤติกรรมเส่ียง” อนัตรายถึงชีวติ 
 ขบัรถเร็วมีโทษตามกฎหมาย 
 ลดความเร็ว = ลดความเส่ียง 
 “ลดความเร็ว” ลดค่าใชจ่้าย ปลอดภยั ประหยดัพลงังาน 

 
การบงัคบัใชก้ฎหมายมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 มาตรการ) 
 

1ร. ความเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด 
2ส. ขบัรถยอ้นศร 

 ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร 
3ข. ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 

 ไม่มีใบขบัข่ี 
 แซงในท่ีคบัขนั 

4ม. เมาสุรา 
 ไม่สวมหมวกนิรภยั 
 มอเตอร์ไซคไ์ม่ปลอดภยั 
 ไม่ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีขณะขบัรถ 
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ปฏิเสธเป่า = เมาแล้วขบั 
 

พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที1่0) พ.ศ. 2557 เพ่ือแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 
* กรณีผูข้บัข่ีไม่ยอมใหท้ดสอบวา่หยอ่นความสามารถในการขบัข่ีโดยไม่มีเหตุอนัควร ซ่ึง พ.ร.บ.แกไ้ขเพ่ิมเติมใหม่ จะให้

อ านาจเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีสัง่ใหผู้ข้บัข่ีหยดุรถ  
* ในกรณีท่ีผูข้บัข่ีมีพฤติการณ์อนัควรเช่ือวา่เส่ียงเมาสุราหรือขบัรถในขณะหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะขบัหรือขณะเมา

สุราหรือของเมาอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
 

 
 
โทษปรับ 

 หากมีการฝ่าฝืนตามกฎหมายใหม่ กรณีผูข้บัข่ีปฏิเสธท่ีจะให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานในการทดสอบ โทษปรับ
คร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท 

 กรณีไม่ยินยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่ามีเหตุอนัควรเช่ือว่าเมาไวก่้อนจะ มีบทลงโทษคือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
ปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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เร่ิมต้นดี..ชีวติดี 
 

การสวดมนต ์คือ ความเป็นมงคลในชีวติ การนอ้มระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยท าให้จิตสงบ เกิดสมาธิ มีความ
มัน่คงทางอารมณ์ ส่งผลต่อความคิด การตดัสินใจ ในการด าเนินชีวติและการท างาน สร้างเสริมสุขภาวะครอบคลุมทั้งกาย ใจ ปัญญา 
และสงัคม 

ในโอกาสส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 2559 ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสวสัดี แก่
ประเทศชาติ ศาสนา สถาบนัพระมหากษตัริย ์และปวงชนชาวไทย เป็นทางเลือกในการใชเ้วลาสร้างสรรค์ในคืนวนัส่งทา้ยปีเก่า
ตอ้นรับปีใหม่ เคาทด์าวน์ ด่ืมเหลา้ เหมือนท่ีนิยมกนัมา ใหเ้ป็นอีกหน่ึงกิจกรรมในการสร้างความรักความสามคัคีในหมู่คนไทย 

ปีใหม่ 2559 กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบั กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จดังานปีใหม่ร่วมกนั ภายใตแ้นวคิด “ส่ง
ทา้ยปีเก่าวถีิไทย ตอ้นรับปีใหม่วถีิพทุธ : สวดมนตข์า้มปี 2559” จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559 เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนเขา้วดัปฏิบติัธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่และเปิดพ้ืนท่ีใหม่ให้เด็กและเยาวชน เขา้วดัแทนการไปเคาวท์ดาวน์ตามสถาน
บนัเทิง ลดการด่ืมแอลกอฮอล ์มีส่วนร่วมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นสิริมงคลในการเร่ิมตน้ชีวิตท่ีดีงามตลอดปี สร้างภาพลกัษณ์
แห่งวิถีไทย ความสวยงามตามเอกลกัษณ์ไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ ยกระดบัการท่องเท่ียวของประเทศไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางแม่น ้ าเจา้พระยา ภายใตน้โยบายอนุรักษว์ถีิถ่ิน วถีิไทยรณรงคใ์หแ้ต่ละพ้ืนท่ีจดัแสดงศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น
อาหาร การละเล่นประจ าทอ้งถ่ิน มุ่งประพฤติในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามตามหลกัสงัคมคุณธรรม 1.ปฏิบติัตามหลกัธรรมทางศาสนา 2.นอ้ม
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั 3.ด ารงวถีิชีวติตามวถีิวฒันธรรมไทย 

พ้ืนท่ีจดังาน ส่วนกลาง กรุงเทพฯ ท่ี วดัอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เป็นหลกั ส่วนภูมิภาค ร่วมมือกบัประเทศ
เพ่ือนบา้น จดัการสวดมนตข์า้มปี ตามวดัต่างๆ จ านวน 26 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน พะเยา อุตรดิตถ ์
สุรินทร์ อ านาจเจริญ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สระแก้ว จนัทบุรี ตราด กาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ ระนอง สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส 

กิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว เช่น อุทยานแห่งชาติทัว่ประเทศ อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยห่มผา้ปก จ.เชียงใหม่ อุทยาน
แห่งชาติเอราวณั จ.กาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ จ.กระบ่ี จะจดัปฏิบติัธรรมและสวดมนตข์า้มปีใหน้กัท่องเท่ียวพร้อม
ครอบครัวและท าบุญตกับาตรในตอนเชา้ท่ามกลางธรรมชาติ กระทรวงวฒันธรรมร่วมกบัจงัหวดั 14 จงัหวดัทัว่ประเทศ ท่ีมีชายแดน
ติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้น อาทิ เลย หนองคาย นครพนม เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน สงขลา ระนอง สระแกว้ ฯลฯ ซ่ึงการจดั
กิจกรรมสวดมนตอ์าเซียนใชมิ้ติศาสนาเช่ือมสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบา้น    

ส าหรับท่านท่ีตอ้งการไปสวดมนตข์า้มปี เพ่ือเสริมสิริมงคลให้แก่ตวัเอง ท่านสะดวกท่ีใด สามารถไปท่ีวดัใกลบ้า้น
เรียกวา่ “ใกลว้ดัไหน ก็ไปวดันั้น” ใครท่ีสนใจสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม ตามวนัและเวลาดงักล่าวน้ีไดห้รือหากไม่สะดวก ก็สามารถ
สวดมนตท่ี์บา้นก็ได ้ซ่ึงเช่ือวา่จะไดอ้านิสงส์ไม่นอ้ยไปกวา่กนั 
อานิสงส์การสวดมนต์ข้ามปี “เร่ิมต้นด.ี.ชีวติด”ี 

 ลดความเส่ียงจากอบายมุข อุบติัเหตุ และความชัว่ร้าย 
 เป็นการท าบุญใหญ่ใหก้บัชีวติ (ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา) 
 เป็นการส่งทา้ยดว้ยธรรมและตอ้นรับดว้ยศีล 
 เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสจัธรรม 
 เร่ิมตน้ชีวติดว้ยส่ิงท่ีเป็นสิริมงคลอนัจะส่งผลใหไ้ดพ้บส่ิงท่ีเป็นมงคลตลอดทั้งปี 
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ตดิตามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่ศูนย์กลางรวมรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภยัทางถนน 
http://www.accident.or.th/datacenter/index.php 

www.accident.or.th 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเครือข่ายลดอุบัตเิหตุ 

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

