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แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2559
ระหว่ างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559
โดยศู นย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
-------------------------------------1. อ้ างถึง
1.1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่ อง การดาเนินการตามมาตรการและแผนการดาเนินงานป้ องกันและ
ลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็ นภารกิจสาคัญและจาเป็ นต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องทุกปี
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เหมาะสม
1.2 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่ อง เห็นชอบให้ปี 2554 – 2563 เป็ นทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน
1.4 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
1.5 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพด้านบริ การ
ด้านสาธารณสุ ข และสุ ขภาพของประชาชน ข้อ 5.4 ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุในการจราจรอันนาไปสู่ การบาดเจ็บและ
เสี ยชีวติ โดยร่ วมมือระหว่างฝ่ ายต่างๆ ในการตรวจจับป้ องกัน การรายงาน และการดูแลผูบ้ าดเจ็บ
1.6 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559
1.7 มติคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
2. สภาพปัญหา
เทศกาลปี ใหม่มีประชาชนจานวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยว รวมทั้งทุกพื้นที่ ทวั่
ประเทศจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ทาให้ปริ มาณการจราจรบนถนนเพิ่มมากขั้นและมีปัจจัยเสี่ ยง
การเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ จากข้อมูลศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงการควบคุมเข้มข้น (7 วัน) ระหว่าง
ปี 2556 – 2558 มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ การเสี ยชีวติ และบาดเจ็บ (Admit) ดังนี้

อุบตั ิเหตุเฉลี่ยวันละ 445 ครั้ง

ปี 2556 - 2558
ผูเ้ สี ยชีวติ เฉลี่ยวันละ 51 ราย

ผูบ้ าดเจ็บเฉลี่ยวันละ 466 คน

สาหรับสถานการณ์อุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2558 ที่ผ่านมา พบว่า อุบตั ิเหตุเกิด 2,997 ครั้ง เสี ยชีวิต 341
คน และบาดเจ็บ (Admit) 3,117 คน โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นวันเกิดอุบตั ิเหตุ เสี ยชีวิต และบาดเจ็บ (Admit) สู งสุ ด สาเหตุ
ส่ วนใหญ่เกิ ดจากพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่เป็ นหลัก ผูเ้ สี ยชี วิต ผูบ้ าดเจ็บส่ วนใหญ่เป็ นผูข้ บั ขี่และเป็ นคนในพื้นที่ (ในตาบล/แขวง)
รวมทั้งรถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุด โดยภาพรวมของการเกิดอุบตั ิเหตุ มีดงั นี้

สาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุ
ประเภทถนนทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ

ภาพรวมปี ใหม่ 2558
เมาสุรา
ขับรถเร็ วเกินกาหนด
(37.30%)
(24.39%)
ทางหลวงแผ่นดิน
ถนน อบต. / หมู่บา้ น
(38.54%)
(35.30%)

ตัดหน้ากระชั้นชิด
(17.75%)
ถนนในเมือง (เทศบาล)
(12.18%)
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ยานพาหนะทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ
จุดเกิดเหตุ
ช่ วงเวลาทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ
ช่ วงอายุผ้ปู ระสบเหตุ
อุบัตเิ หตุใหญ่
การบังคับใช้ กฎหมาย

รถจักรยานยนต์
(82.26%)
ทางตรง
(64.06%)
16.01 – 20.00 น.
(30.36%)
กลุ่มวัยแรงงาน
(52.51%)

รถปิ คอัพ
รถเก๋ ง / แท็กซี่
(8.27%)
(4.23%)
ทางโค้ง
ทางแยก
(18.79%)
(13.55%)
12.01 – 16.00 น.
08.01 – 12.00 น.
(19.82%)
(15.45%)
กลุ่มเด็กต่ากว่า 20 ปี
กลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป
(24.84%)
(22.64%)
เกิด 31 ครั้ง
1. จานวนยานพานหะที่ถูกเรี ยกตรวจ 4,200,943 คัน ลดลง 246,576 คัน คิดเป็ นร้อยละ 5.54
2. จานวนผูท้ ี่ถูกดาเนินคดี 598,622 ราย ลดลง 76,254 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11.30

จากสถานการณ์ ดงั กล่าว ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่ งเป็ นองค์กรหลักของรัฐบาลในการบูรณาการการ
ป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกาหนดแผนบูรณาการป้ องกันและ
ลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นใช้การบริ หารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็ นตัวตั้ง (Area Approach) บรู ณา
การการดาเนินงานกับทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่ วมในการลดปั จจัยเสี่ ยงการเกิดอุบตั ิเหตุ ทั้ง
จากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่ งแวดล้อม ควบคู่กบั การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผูใ้ ช้รถใช้
ถนนและประชาชน ตลอดจนให้ความสาคัญในระดับพื้นที่ โดยการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บา้ น อาสาสมัครต่างๆ
และประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วมและมีบทบาทสาคัญในการดาเนินการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในพื้นให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ดังนี้
3.1 เพื่อให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและภาคีเครื อข่ายมีเป้ าหมายการดาเนิ นงานและมีแนวทางการดาเนิ นงานที่ สามรถลด
ปั จจัยเสี่ ยงที่ เป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการเกิดอุบตั ิภยั อื่นๆ ในช่วงเทศกาลปี ใหม่
2559
3.2 เพื่อให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและภาคี เครื อข่ายบูรณาการแผนงาน / โครงการ / กิ จกรรมให้เกิ ดขึ้ นอย่างมี ระบบ มี
เอกภาพ มีเป้ าหมายที่ชดั เจน สามารถบรรลุเป้ าหมายร่ วมกันในการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559
3.3 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครื อข่ายนาแผนบูรณาการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่
2559 ไปจัดทาแผนปฏิบตั ิการของแต่ละหน่วยงานในส่ วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.4 เพื่อเป็ นแนวทางในการติดตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ 2559 ตลอดจนการสรุ ปบทเรี ยนเพื่อนาไปกาหนดแนวทางนโยบายที่จะขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะ
ต่อไปอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. ปัจจัยเสี่ยง
ด้ านคน

ปัจจัยเสี่ ยง
พฤติกรรมเสี่ ยงของผูใ้ ช้รถใช้ถนน อาทิ ความสามารถของผูข้ บั ขี่ลดลงเนื่ องจากสภาพร่ างกายไม่
พร้อม / การไม่ชานาญเส้นทาง / การไม่เคารพกฎจราจร / วินยั ในการใช้รถใช้ถนนร่ วมกัน
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ด้ านยานพาหนะ
ด้ านถนน
ด้ านสิ่งแวดล้ อม

ยานพาหนะไม่มีมาตรฐาน อาทิ ขาดความพร้ อมด้านอุปกรณ์ พ้ืนฐานในรถยนต์ / อุปกรณ์ ความ
ปลอดภัย / การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ / การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย
ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ ถนนชารุ ด ผิวถนนเป็ นหลุม บ่อ / สภาพการจราจรที่
หนาแน่ น / อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่สมบูรณ์ และติดตั้งในตาแหน่ งที่ ไม่เหมาะสม ไม่
ชัดเจน / จุดเสี่ ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อย และจุดตัดทางรถไฟยังไม่ได้รับการแก้ไข
ไฟฟ้าส่องสว่างชารุ ดและไม่เพียงพอ / อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ / สิ่ งกีดขวางตก
หล่นบนช่องทางจราจร / วัตถุอนั ตรายข้างทาง / สิ่ งกีดขวางทัศนวิสยั

5. หัวข้ อหลักในการรณรงค์
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ใช้ชื่อว่า “สุ ขกาย สุ ขใจ ขับขี่ปลอดภัย

รับปี ใหม่ 2559” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุน้ เตือนจิตสานึกให้กบั ประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่
2559
6. เป้าหมายการดาเนินการในภาพรวม
6.1 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559
6.2 สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน จานวนผูเ้ สี ยชีวติ และจานวนผูบ้ าดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้
จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมายการดาเนินงานด้วยตนเอง
7. คาจากัดความ
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 หมายถึง อุบตั ิเหตุจากการจราจรทางถนน ในช่ วงควบคุมเข้มข้น
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 ในช่วงเวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 4
มกราคม 2559 ซึ่งส่งผลให้มีผเู ้ สี ยชีวติ และ / หรื อบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit)
8. มาตรการทัว่ ไป
ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนส่ วนกลาง จังหวัด กรุ งเทพหมานคร ศูนย์ปฏิบตั ิการความปลอดภัยทาง
ถนนอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนอย่างเคร่ งครัด เข้มงวด และจริ งจัง โดยนา
มาตรการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน 5 มาตรการ ซึ่ งเป็ นวิธีการในการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่
2559 ไปปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิภาพ ดังนี้
8.1 มาตรการด้านการบริ หารจัดการ
8.2 มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
8.3 มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย
8.4 มาตรการด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
8.5 มาตรการด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบตั ิเหตุ
9. มาตรการเน้ นหนัก
จากสถานการณ์อุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 พบว่า สาเหตุอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่
ยานพาหนะเป็ นหลัก อาทิ เมาสุ รา และขับรถเร็ วกว่าที่กฎหมายกาหนด ผูเ้ สี ยชีวิตและผูบ้ าดเจ็บส่ วนใหญ่เป็ นผูข้ บั ขี่และเป็ นคนในพื้นที่
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(ในตาบล / แขวง) และรถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุ ด ประกอบกับผลการดาเนิ นงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2558 ที่ผ่านมา พบว่า ปั จจัยที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่ยงั คงเกิดจากพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะเป็ นหลัก ได้แก่ การเมาสุ ราแล้ว
ขับขี่ยานพาหนะ การใช้ความเร็ วเกินกว่ากฎหมายกาหนด และรถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุด
ดังนั้น เพื่อควบคุมปั จจัยเสี่ ยงการเกิ ดอุบตั ิเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นรู ปธรรม ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้กาหนดมาตรการเน้นหนักขึ้น โดยเน้นการบูรณาการร่ วมกับทุกภาคส่ วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็ นตัวตั้ง (Area Approach) การถอดบทเรี ยนจากการดาเนิ นงานที่ผ่านมา การ
วิเคราะห์บริ บทในพื้นที่ ปั จจัยแวดล้อมและระบบการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุ งเทพมหานคร ใช้เป็ นแนว
ทางการดาเนินงานควบคู่ไปกับมาตรการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน 5 มาตรการ ตามข้อที่ 8 ประกอบด้วย
9.1 มาตรการป้ องกัน ประกอบด้วย
9.1.1 มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงด จริ งจัง และต่อเนื่ อง เพื่อยับยั้งและลดพฤติกรรมเสี่ ยงของ
ผูใ้ ช้รถใช้ถนน รวมทั้งป้ องปรามการกระทาผิดกฎหมายของประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนน ซึ่ งจะนาไปสู่ การควบคุมปั จจัยเสี่ ยงที่ อาจ
ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้สานักงาตารวจแห่ งชาติบูรณาการร่ วมกับหน่ วยงานที่ มีอานาจหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริ งจัง เคร่ งครัด และต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปั จจัยเสี่ ยงการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรม
ของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ ดังนี้
1) กฎหมายจราจร ให้บงั คับใช้กฎหมายตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 มาตรการ) ได้แก่ 1) ความเร็ ว
เกินกว่ากฎหมายกาหนด 2) ขับรถย้อนศร 3) ฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5) ไม่มีใบขับขี่ 6) แซงในที่คบั ขัน 7) เมา
สุ รา 8) ไม่สวมหมวกนิ รภัย 9) มอเตอร์ ไซค์ไม่ปลอดภัย 10) ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะขับรถ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2557 กรณี ผขู ้ บั ขี่ไม่ยอมทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรื อเมาสุรา หรื อของอย่างอื่น ให้สนั นิษฐานไว้ก่อน
ว่าผูน้ ้ นั เมาสุ ราหรื อเมาของอย่างอื่น ให้สันนิ ษฐานไว้ก่อนว่าผูน้ ้ นั เมาสุ ราหรื อเมาของอย่างอื่น และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
กรณี ห้ามขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยให้เน้นหนักกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสาร
สาธารณะ รถรับจ้างไม่ประจาทาง และรถกระบะที่ บรรทุกผูโ้ ดยสารท้ายกระบะในลักษณะที่ ก่อให้อนั ตราย ตลอดจนเข้มงวด
กวดขันในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
2) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุ รา และกฎหมายสถานบริ การ โดยให้
เน้นหนักในการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี และให้จาหน่วยเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใน
เวลาตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งเข้มงวดกวดขันให้สถานบริ การต่างๆ เปิ ด – ปิ ด ตามเวลาที่กฎหมายกาหนดเป็ นพิเศษ
3) กฎหมายทางหลวง ให้เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็ วตามที่ กฎหมายกาหนด และการติดตั้ง แขวน
วางหรื อกองสิ่ งใดๆ ในเขตทางในลักษณะที่เป็ นการกีดขวางหรื ออาจเป็ นอันตรายแก่ยานพาหนะ รวมทั้งการขายสิ่ งของบนไหล่ทาง
4) กฎหมายขนส่ งทางบก ให้เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่าง
เคร่ งครัด โดยไม่ดื่มสุราหรื อของมึนเมาในขณะขับรถ ขับรถเร็ ว และตรวจสอบสภาพรถให้มีความมัน่ คงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัย
และส่วนควบคุมถูกต้องตามกฎหมายกาหนด
5) กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ โดยให้กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่งมีอานานหน้าที่ดูแลอย่างสงบเรี ยบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ เป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้น ที่ หมู่ บ้า น และตาบล โดยใช้ม าตรการทางสัง คมและชุ ม ชน เพื่ อควบคุ ม กากับ และป้ องปรามผูท้ ี่ มี
พฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
6) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด
9.1.2 มาตรการด้านสังคมและชุมชน
1) ให้จงั หวัดและกรุ งเทพมหานครจัดตั้ง “ด่ านชุมชน” โดยบูรณการร่ วมกับอาเภอ สานักงานเขต องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บา้ น และอาสาสมัครต่างๆ เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ ยงและลดพฤติกรรมเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุในการใช้รถใช้
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ถนนของคนในพื้นที่ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ วเกิ นกว่ากฎหมายกาหนด และไม่สวนหมวกนิ รภัย เป็ นต้น โดยใช้มาตรการทางสังคมใน
การควบคุม ป้ องปราม และตักเตือนผูม้ ีพฤติกรรมเสี่ ยงดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดตั้งด่านชุมชนตามความเหมาะสมของพื้นที่ และให้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจขึ้นกับประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนน
2) ให้จงั หวัดและกรุ งเทพมหานครจัดกิจกรรมสวนมนต์ขา้ มปี เพื่อดึงประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรมและลด
ความเสี่ ยงในการก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่
9.1.3 มาตรการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
1) ให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทุกภาคส่ วนทั้งในส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรั บทราบเกี่ ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ จะดาเนิ นการในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ผ่านสื่ อทุกชนิ ดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
สนับสนุนและเพิ่มประสิ ทธิภาพมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายผ่านสื่ อทุกชนิด
2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนทั้งในส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่ อทุ กชนิ ดให้ประชาชนรั บทราบเกี่ ยวกับสถานการณ์ การเกิ ดอุบัติเหตุทางถนนในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ในพื้นที่ เช่ น ข้อมูลผูเ้ สี ยชี วิต
ผูบ้ าดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อเกิดความตระหนักและปลูกจิตสานึ ก ค่านิ ยม วัฒนธรรมความปลอดภัยให้กบั ประชาชน รวมทั้ง
เพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงและป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้น
9.1.4 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเที่ยว
ให้จงั หวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดที่ เป็ นแหล่องท่องเที่ ยวและกรุ งเทพมหานคร
พิจารณาหามาตรการหรื อแนวทางในการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนเป็ นพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559
9.1.5 มาตรการการสัญจรทางน้ า
1) ให้จงั หวัดที่ มีพ้ืนที่ เส้นทางสัญจรหรื อแหล่งท่องเที่ ยวทางน้ าและกรุ งเทพมหานครประสานบูรณา
การร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางน้ าในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559
โดยกวดขัน ตักเตื อน และควบคุมดูแลผูค้ วบคุ มเรื อ เจ้าของเรื อ หรื อผูป้ ระกอบการให้ปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบี ยน ข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรื อ รวมทั้งคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
2) ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความเรี ยบร้อย สังเกต ระวังเหตุ และประชาสัมพันธ์ให้บริ การข้อมูลการ
เดินทางตามท่าเทียบเรื อสาธารณะหรื อแหล่งท่องเที่ยวทางน้ าที่สาคัญ
9.2 มาตรการแก้ไขปั ญหา ประกอบด้วย
9.2.1 การแก้ไขปั ญหาจุ ดที่ เกิ ดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุใหญ่ โดยจังหวัดและกรุ งเทพมหานคร
ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนาข้อมูลการเกิ ดอุบตั ิเหตุในพื้นที่มาวิเคราะห์ เพื่อหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาให้ตรงกับ
สภาพข้อเท็จจริ งในปั จจุบนั และให้พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจในบริ เวณจุดเสี่ ยง จุดที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบตั ิเหตุใหญ่เป็ น
พิเศษ เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุซ้ าในบริ เวณดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดตั้งด่านชุมชนตามความเหมาะสมของพื้นที่ และให้ถือปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนน
9.2.2 การแก้ไขปั ญหาจุดตัดทางรถไฟ ให้จงั หวัดที่มีทางรถไฟผ่านในพื้นที่และกรุ งเทพมหานครบูรณาการร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อกาหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในบริ เวณจุดตัดทางรถไฟ รวมทั้งประสานขอความร่ วมมือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาการเกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการสัญจร
อาทิ จัดทาป้ ายเตื อนเพื่อให้ผูใ้ ช้รถใช้ถนนเห็ นชัดเจน จัดท าคลื่ นระนานบนผิ วถนนเพื่อชะลอความเร็ วของรถ และติ ดตั้งไฟหรื อ
สัญญาณเสี ยงเพื่อผูข้ บั ขี่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งให้จดั อาสาสมัครประจาบริ เวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อดูแลความปลอดภัย และ
แนะนาผูใ้ ช้เส้นทางสัญจรผ่านบริ เวณดังกล่าว
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9.2.3 การปรั บสภาพสิ่ งแวดล้อมอันตรายข้างทาง ให้ประสานความร่ วมมื อกับวิทยาลัยอาชี วะเพื่ อสนับสนุ น
นักศึ กษาอาสาสมัคร รวมทั้งกรมคุ มประพฤติ ในการจัดให้ผูถ้ ูกคุ มประพฤติ ช่วยทางานบริ การสังคม โดยการทาสี ทาความสะอาด
เครื่ องหมายจราจร การตัด แผ้วถางต้นไม้ หรื อสิ่ งกีดขวางบริ เวณข้างทางเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะขับขี่ยานพาหนะ
ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการดาเนิ นงานช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 สาหรับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นให้ถือปฏิ บตั ิตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องในการเบิ กค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ อปพร. ตามคาสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
10. แนวทางการดาเนินงาน
10.1 ช่วงเตรี ยมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2558
10.2 ช่วงควบคุมเข้มขัน วันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559
11. การประสานการปฏิบัติ
11.1 ระดับภูมิภาค / ระดับพื้นที่ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1.) ให้ศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 จังหวัด ประสานการปฏิบตั ิกบั
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งทุ ก ภาคส่ วน เพื่อ บู ร ณาการแผนปฏิ บัติก าร ทั้ง ด้า นอัตราก าลัง ภารกิ จ งบประมาณ และการรณรงค์ใ ห้
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ห้วงเวลาและสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่
(2.) ให้ศูนย์ปฏิ บตั ิการป้ องกันและลดอุบตั ิ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 จังหวัด ตรวจติ ดตามการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรื อตรวจติดตามผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในช่วงเทศกาล และลดความซ้ าซ้อน
ของการใช้งบประมาณในการดาเนินการ รวมทั้งให้ประสานแผนและรายงานการตรวจติดตามให้กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ส่วนกลาง ทราบ
(3.) ให้ศู นย์ปฏิ บัติการป้ อ งกันและลดอุ บัติ เหตุ ทางถนนช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 จัง หวัด รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานผลการปฏิบตั ิงานให้กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปี ใหม่ 2559 ส่ วนกลาง ทราบ และหากมี ประเด็นหรื อเหตุการณ์สาคัญระหว่างการดาเนิ นการในช่วงเทศกาล ให้ศูนย์
อานวยการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 จังหวัด รายงานโดยเร่ งด่วน เพื่อจะได้นาเสนอคณะกรรมการ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กาหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
11.2 ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1.) ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการตารวจนครบาล กองบังคับการตารวจ
ทางหลวง กองบังคับการตารวจจราจร กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว เป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน
(2.) ให้กองบัญชาการตารวจนครบาลเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่
2559 กรุ งเทพมหานคร โดยให้ประสานการปฏิบตั ิการอย่างใกล้ชิดกับกรุ งเทพมหานคร เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการดาเนิ นงาน
รวมทั้งรายงานผลการดาเนิ นงานในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ให้กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการ
ป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ส่วนกลาง ทราบ
(3.) หากมีประเด็นหรื อเหตุการณ์สาคัญระหว่างการดาเนิ นการในช่วงเทศกาล ให้ศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่ วงเทศกาลบปี ใหม่ 2559 กรุ งเทพมหานคร รายงานให้กรมป้ องและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศู น ย์
อานวยการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ส่วนกลาง ทราบโดยเร่ งด่วน เพื่อจะได้นาเสนอคณะกรรมการ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กาหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
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12. ตัวชี้วดั
1. สถิติจานวนครั้งการเกิดอุบตั ิเหตุ จานวนผูเ้ สี ยชีวิต และจานวนผูบ้ าดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อ
เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2558
2. สถิติจานวนครั้งการเกิดอุบตั ิเหตุใหญ่ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2558
3. สถิติจานวนยานพาหนะที่ถูกเรี ยกตรวจตามมาตรการ 10 มาตรการ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2558
4. สถิตจานวนยานพาหนะที่ถูกดาเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเทศกาลปี ใหม่
2558
*****************************
ศู นย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนน
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการศู นย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้ อเสนอต่ อการตั้งจุดปฏิบัติการในช่ วง 7 วัน
1. บังคับใช้ กฎหมายอย่ างเคร่ งครัด 10 มาตรการ เน้ น ขับเร็ว ดื่ม ง่ วง ไม่ โทร - ไม่ แชท
2. ควบคุมการจาหน่ ายและดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมการเข้ าถึงเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
โดยเน้ นหนักในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ากว่ า 20 ปี เป็ นพิเศษ
3. สนับสนุนการใช้ อุปกรณ์ ป้องกัน (หมวกกันน็อก, คาดเข็มขัดนิรภัย)
4. สถานที่ต้ ังจุดปฏิบัติการควรคานึงถึง “พื้นที่เสี่ ยง” โดยมีการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ผ่านมาเป็ น
ส่ วนประกอบ ให้ ตรงกับสภาพข้ อเท็จจริงในปัจจุบันเพื่อป้ องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้า
5. เน้ นการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงช่ วงเวลา “เสี่ ยง” โดยเฉพาะตอนพลบคา่ – กลางคืนเพิม่ ขึน้
6. ปรับการตั้งเต็นท์ (จุดตรวจ, จุดบริการ) เป็ นหน่ วยลาดตระเวรเฝ้าระวังจุดเสี่ ยงทางร่ วม ทาง
แยก (งานเลีย้ งสั งสรรค์ , สกัดคนดื่มแล้ วขับ, เตือนลดความเร็ว)
7. จังหวัดที่มีทางรถไฟผ่ าน กาหนดมาตรการแนวทางแก้ ไขปั ญหาบริ เวณจุดตัดทางรถไฟ อาทิ
จัดทาป้ายเตือน จัดทาคลื่นระนานบนผิวถนน ติดตั้งไฟหรื อสั ญญาณเสี ยง
8. ดูแลความปลอดภัยให้ แก่ นักท่ องเที่ยว เตรี ยมความพร้ อมในการรองรั บการเข้ าสู่ ประชาคม
อาเซียน (AEC)
9. ในระดับท้ องถิ่น ชุ มชน เสนอให้ จัดตั้งด่ านชุ มชน สกัดผู้ขับขี่ทีมีพฤติกรรมเสี่ ยง และแก้ ไขจุด
เสี่ ย งในพื้ น ที่ เ ป็ นหลั ก โดยอาศั ย กลุ่ ม องค์ ก รภาคประชาชน ร่ ว มมื อ ด าเนิ น การอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
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สรุ ปบทเรียนจากการดาเนินการป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2558
และแนวทางการขับเคลื่อนงานด้ านความปลอดภัยทางถนน
คระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รับทราบการดาเนินการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่
2558 “มอบความสุ ขทัว่ ไทย สัญจรปลอดภัย ปลอดภัยทุกคน” ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 ของศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนน
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนได้ดาเนินการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2558 เสร็ จ
สิ้นแล้ว พร้อมกับนาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบสรุ ปบทเรี ยนจาการดาเนินงานป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2558 และเห็ นชอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบและเห็ นชอบ
ตามที่ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียด ดั้งนี้
1. สถิติอุบตั ิเหตุทางถนน
สถิติอุบตั ิเหตุทางถนน ปี 2558
ปี 2557 เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)
1. อุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
2,997 ครั้ง 3,174 ครั้ง
ลดลง 5.58
2. ผูเ้ สี ยชีวติ
341 ราย 367 ราย
ลดลง 7.08
3. ผูบ้ าดเจ็บ
3,117 คน 3,344 คน
ลดลง 6.79
2. สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา ร้อยละ 37.30 รองลงมา ขับรถเร็ วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ร้อยละ 24.39
3. ยานพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.26 รองลงมา รถปิ คอัพ ร้อยละ 8.27
4. ประเภทถนนที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 38.54 รองลงมา ถนน อบต. / หมู่บา้ น ร้อยละ 35.30
5. จังหวัด / อาเภอ ที่ไม่มีผเู ้ สี ยชีวติ
5.1 จังหวัดที่ไม่มีผเู ้ สี ยชีวติ จานวน 2 จังหวัด ได้แก่ สิ งห์บุรี และนครพนม
5.2 อาเภอที่ไม่มีผเู ้ สี ยชีวติ จานวน 656 อาเภอ จาก 878 อาเภอ คิดเป็ นร้อยละ 74.71
6. จานวนเขตในกรุ งเทพมหานครที่มีผเู ้ สี ยชีวติ จานวน 44 เขต จาก 50 เขต คิดเป็ นร้อยละ 88
7. ช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุด คือ เวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 30.36
8. ข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ สี ยชีวติ
8.1 ผูเ้ สี ยชีวติ ส่วนใหญ่เป็ นในพื้นที่ (ตาบล / แขวง) ร้อยละ 59.24
8.2 ผูเ้ สี ยชีวติ ส่วนใหญ่เสี ยชีวติ ในที่เกิดเหตุ ร้อยละ 59.53
8.3 ช่วงอายุของผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชีวติ สูงสุด คือ กลุ่มวัยแรงงาน อายุระหว่าง 20 -49 ปี ร้อยละ 52.51 รองลงมา กลุ่ม
เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 24.84
9. การบังคับใช้กฎหมาย
9.1 จานวนยานพาหนะที่ถูกเรี ยกตรวจทั้งหมด จานวน 4,200,943 คัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ลดลง 246,576 คัน
คิดเป็ นร้อยละ 5.54
9.2 จานวนผูท้ ี่ถูกดาเนินคดี จานวน 598,622 ราย เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ลดลง 76,254 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11.30
แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็ นรู ปธรรมและชัดเจน ประกอบด้วย
1. มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริ งจัง
(1) ให้สานักงานตารวจแห่ งชาติ และหน่ วยงานที่ มีอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด จริ งจัง และต่อเนื่ อง เพื่อควบคุมปั จจัยเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ โดยเฉพาะพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ โดยเน้นการ
ควบคุมการใช้ความเร็ วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เมาสุ ราแล้วขับขี่ยานพาหนะ การไม่สวมหมวกนิ รภัยในขณะขับขี่หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการใช้รถจักรยานยนต์ดดั แปลงที่ไม่มีความปลอดภัย และควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ที่ฝ่าฝื นกฎหมายและ
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เสี่ ยงอันตราย โดยบังคับใช้กฎหมายที่มีอยูอ่ ย่างเข้มงวด อาทิ กฎหมายจราจร กฎหมายขนส่ งทางบก กฎหมายหมายทางหลวง และ
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น
(2) ให้สานักงานตารวจแห่งชาติเร่ งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ในส่ วนที่เกี่ยวกับการ
ใช้ความเร็ วในเขตเมืองและชุมชน และแก้ไขอัตราโทษให้สูงขึ้นสาหรับผูก้ ระทาความผิดฝ่ าฝื นกฎหมายจราจรทางบก อาทิ กรณี
การใช้ความเร็ วเกิ นกว่าที่ กฎหมายกาหนด เมาสุ ราแล้วขับขี่ยานพาหนะ และการไม่สวมหมวกนิ รภัยในขณะขับขี่หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์
(3) ขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายให้เพียงพอต่อการ
ปฏิ บตั ิ งานครอบคลุมทุกสถานี ตารวจทัว่ ประเทศ เพื่อสนับสนุ นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิ ทธิ ภาพ อาทิ เครื่ องตรวจจับ
ความเร็ ว เครื่ องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV) เป็ นต้น
2. มาตรการเสริ มโดยการสร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน
มาตรการเสริ มที่ตอ้ งทาควบคู่กนั ไป เน้นการสร้างการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ของทุกภาคส่ วน โดยขอความร่ วมมือให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่ วมกันรณรงค์สร้างจิตสานึ กด้าน
ความปลอดภัยทางถนนอย่างจริ งจัง และมีการสื่ อสารผ่านช่องทางที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่ อง
ความปลอดภัยทางถนนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์และผูข้ บั ขี่ดว้ ยความเร็ ว โดยภาคราชการ
ให้นามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ซึ่ งกาหนดมาตรการปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรการความปลอดภัยทางถนนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐไว้แล้ว เรื่ องการขับขี่รถจักรยานยนต์ตอ้ งสวมหมวกนิ รภั ยทุกครั้ง หากไม่ปฏิ บตั ิตามถือว่าฝ่ าฝื น
กฎหมาย และให้ผูบ้ ังคับ บัญชาพิจารณาดาเนิ นการลงโทษทางวินัยต่อไปมาถื อปฏิ บัติอย่างเคร่ งครั ด สาหรั บภาคเอกชนและ
ผูป้ ระกอบการขอให้กาหนดมาตรการองค์กรและบทลงโทษเพื่อป้ องกันพฤติกรรมเสี่ ยงที่ อาจก่อให้เกิ ดอุบตั ิเหตุทางถนนของ
บุคลากรในองค์กร รวมทั้งขอความร่ วมมือจากผูป้ ระกอบการรถจักรยานยนต์ส่งเสริ มการขายโดยการแถมหมวกนิ รภัยเพื่อเป็ นการ
จูงใจในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย สาหรับประชาชนขอให้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการรณรงค์ควบคุมและใช้มาตรการสังคม
และชุมชนในการกากับและป้ องปรามผูท้ ี่มีพฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
3. แนวทางการขับเคลื่อนงานที่เป็ นเอกภาพและทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการดาเนิ นการที่เป็ นเอกภาพและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีการบริ การจัดการอย่างเป็ นระบบและมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
(1) ให้ใช้กลไกตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 โดยมีศูนย์
อานวยการความปลอดภัย ทางถนนทุ ก ระดับ ทั้ง ระดับ ชาติ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ซึ่ ง มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นกรรมการในการร่ วมกันดาเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนเป็ นเจ้าภาพในการประสาน
การดาเนินการเชิงบูรณาการในลักษณะยึดพื้นที่เป็ นตัวตั้ง (Area Approach) และมีการจัดเก็บข้อมูลสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึก วิเคราะห์
ข้อมูล และกาหนดแผนงานเพื่อดาเนินการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนที่สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่
(2) อนุ มตั ิ ใ ช้แ ผนแม่บ ทความปลอดภัย ทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 เป็ นกรอบแนวทางในการบู ร ณาการการ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน เพื่อให้การแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนของประเทศไทยมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
และสอดคล้องกับแนวทางสากลด้านการจัดการความปลอดภัย
(3) กาหนดกรอบแนวทางการดาเนิ นงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนถือปฏิบตั ิและจัดทาแผนรองรับการ
ดาเนินงานเพื่อเป็ นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนได้กาหนดให้ปี 2558 เป็ นปี แห่ง
การรณรงค์ 1) ลดความเร็ วในการขับขี่ยานพาหนะ 2) ความปลอดภัยทางถนนสาหนับเด็ก 3) ส่ งเสริ มการสวมหมวกนิ รภัย 100
เปอร์เซ็นต์
*****************************
การประชุ มคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ ม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 ปภ.

11

ดื่มแล้วขับ นับเป็ นฆาตกร

องค์การอนามัยโลก ออกรายงาน Global Status Report on Road Safety 2015 ระบุวา่ วัยรุ่ น เยาวชน และกลุ่มเริ่ ม
ทางาน (อายุ 15 - 29 ปี ) เสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุบนถนนเป็ นอันดับ 1 รวมแล้วประชากรโลกเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุบนถนนสู งถึง 1.25
ล้านคนต่อปี ในจานวนนี้ ผูเ้ สี ยชี วิต 90% อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางถึงต่ า โดยผูเ้ สี ยชี วิตเกือบครึ่ ง (49%) เกิ ดกับกลุ่ม
จักรยานยนต์, จักรยาน และคนเดินถนน
สาหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลก เปิ ดเผยข้อมูลว่ามีอตั ราการเสี ยชีวิต 36.2 คนต่อประชากรหนึ่ งแสนคน สู ง
เป็ นอันดับ 2 (รองจากลิเบียที่เสี ยชีวิตถึง 73.4 คน) ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ย 2 เท่า (เฉลี่ยทั้งโลก 17.5) แต่ประเทศไทยมีอตั ราการเสี ยชีวิต
จากรถจักรยานยนต์ 26.3 คนต่อประชากรหนึ่ งแสนคน ซึ่ งสู งเป็ นอันดับ 1 ของโลก ขณะเดียวกันข้อมูลจากการศูนย์กลางรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางถนน พบว่า สาเหตุการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุทางถนน เมื่อปี ใหม่ 2558 ที่ผา่ นมาพบ สาเหตุอนั ดับ 1
คือ เมาสุ รา (33.3%) ขับเร็วเกินกาหนด (24.39%) และตัดหน้ ากระชั้นชิด (17.75%)
จานวนคดีอุบตั ิเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา

ที่มา : การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551 - 2552 และรายงานสถานการณ์สุรา ประจาปี 2553
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ความสัมพันธ์ ของระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด กับโอกาสเกิดอุบัตเิ หตุ
ระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
สมรรถภาพในการขับรถ
โอกาสทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุเมื่อเทียบกับคนทีไ่ ม่ ดื่มสุ รา
(มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ )
20
มีผลเพียงเล็กน้อยเฉพาะบางคน ใกล้เคียงกับคนไม่ดื่มสุรา
50
ลดลง เฉลี่ยร้อยละ 8
โอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุเป็ น 2 เท่า
80
ลดลงโดยเฉลี่ย ร้อยละ 12
โอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุเป็ น 3 เท่า
100
ลดลงโดยเฉลี่ย ร้อยละ 15
โอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุเป็ น 6 เท่า
150
ลดลงโดยเฉลี่ย ร้อยละ 33
โอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุเป็ น 40 เท่า
มากกว่า 200
ลดลงเป็ นสัดส่วนกับระดับ
ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากควบคุมการทดลองไม่ได้
แอลกอฮอล์ในเลือด
 การตรวจระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
ปั จจุบนั มีวธิ ีการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ 3 วิธีหลักๆ คือ
1. ทางลมหายใจ โดยการเป่ าลมออกจากปากเข้าไปในเครื่ องตรวจตัวเลขที่ อยูบ่ นเครื่ องจะบอกระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดเป็ นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg %)
2. ทางเลือดโดยตรง
3. ทางปั สสาวะ
ดื่มแล้ วขับ ถูกจับแน่
และถูกตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีโทษ
 จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
 หรื อศาลอาจสัง่ ให้ถูกคุมประพฤติ ทางานบริ การสังคม (อยูใ่ นดุลพินิจของศาล)
ดื่มแล้ วขับ ถูกคุมประพฤติ
 ให้พกั ใบอนุญาตขับขี่ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน, ต้องทางานบริ การสังคม
 ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ
ดื่มแล้ วขับและทาให้ ผ้อู ื่นบาดเจ็บหรื อได้ รับอันตราย
 จาคุกไม่เกิน 2 ปี , ปรับไม่เกิน 20,000 – 40,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไม่นอ้ ยกว่า 6
เดือน
ดื่มแล้ วขับ ทาให้ ผ้อู ื่นได้ รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส
 จาคุก 2 – 6 ปี , ปรับ 40,000 - 100,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับและให้ศาลสัง่ พักใบอนุญาตขับขี่ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ดื่มแล้ วขับ ทาให้ ผ้อู ื่นถึงแก่ ความตาย
 จาคุก 3 - 10 ปี
 ปรับ 60,000 - 200,000 บาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
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ดื่มแล้วขับ ถูกจับแล้วยาวววววววว

ข้ อแนะนาสาหรับผู้ขับรถ เรื่ องการดื่มสุ รา
1. ไม่ควรดื่มสุราหากต้องขับรถ
2. หากรู ้วา่ ต้องเดินทางไปสังสรรค์ และดื่มสุรา ควรหลีกเลี่ยงการขับรถไปเอง
3. หากดื่มสุราไม่ควรขับรถเอง ควรให้ผทู ้ ี่ไม่ดื่มสุราขับรถไปส่ง หรื อใช้บริ การรถโดยสาร หรื อแท็กซี่
4. หากดื่มสุรา ควรหยุดพักให้หายเมาก่อนขับรถ
5. ดีที่สุดคือ...ควรลด ละ เลิก การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบตั ิเหตุทางถนน และไม่เป็ นสาเหตุให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน บาดเจ็บ
หรื อเสี ยชีวติ จากการขาดสติของตนเอง..
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ลดความเร็ว.... ลดความเสี่ยง

ข้ อกาหนด/กฎหมายบังคับ
ความเร็ วจากัดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 90 กม./ชม. นอกเขตเทศบาล และไม่เกิน 80 กม./ชม. ในเขตเทศบาล กทม. และเมืองพัทยา
 รถบรรทุกและรถโดยสาร ไม่เกิน 80 กม./ชม. นอกเขตเทศบาล และไม่เกิน 60 กม./ชม. ในเขตเทศบาล กทม. และเมืองพัทยา
 รถพ่วงลากจูง ไม่เกิน 60 กม./ชม. นอกเขตเทศบาล และไม่เกิน 45 กม./ชม. ในเขตเทศบาล กทม. และเมืองพัทยา
เพิม่ ความเร็ว..ยิง่ เพิม่ ความรุนแรงของอุบัตเิ หตุ
การศึกษาที่องั กฤษ
 ที่ความเร็ ว 48 กม./ชม. เมื่อชนคนเดินเท้า โอกาสที่คนเดินเท้าจะเสี ยชีวติ มีเพียง 20%
 ที่ความเร็ ว 64 กม./ชม. จะทาให้คนเดินเท้ามีโอกาสเสี ยชีวติ ถึง 90 %
การศึกษาในสวีเดน
 พบว่าในทุกๆความเร็ วที่เพิ่มขึ้น 10% จะเพิ่มพลังงานในการปะทะ 21% และเพิ่มความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุถึงขึ้นเสี ยชีวติ ถึง 46%

ข้อมูล : มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจยั แห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชี ย
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กราฟเปรี ยบเทียบแรงกระแทก แรงปะทะหลังรถ 2 คันชนกัน หรื อเกิดอุบตั ิเหตุ เทียบกับการตกจากอาคารสูง

จากข้อมูล 75 จังหวัด พบปั ญหาสาคัญของการขับขี่ที่ใช้ความเร็ วเกินกฎหมายกาหนด คือ ความคึกคะนองสู งถึงร้อยละ 59
อุปกรณ์ช่วยลดความเร็ วไม่เพียงพอ ร้อยละ 48 ขาดวินยั จราจร ร้อยละ 44 สมรรถนะเครื่ องยนต์สูง ร้อยละ 40 บังคับใช้กฎหมายไม่
เข้มงวด ร้อยละ 37 ขาดจิตสานึก ร้อยละ 37 ขาดความรู ้เรื่ องกฎจราจร ร้อยละ 32 เร่ งรี บ ร้อยละ 29 ถนนไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 29
ทัศนวิสยั ไม่ดี ร้อยละ 21
ข้อมูล : โครงการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการการป้ องกันแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนในพื้นที่
เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน, ปภ./กรมการขนส่ งทางบก

โดยสรุ ป






ขับรถเร็ ว สร้างความเสี่ ยงและความสูญเสี ย ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ขับเร็ วเป็ น “พฤติกรรมเสี่ ยง” อันตรายถึงชีวติ
ขับรถเร็ วมีโทษตามกฎหมาย
ลดความเร็ ว = ลดความเสี่ ยง
“ลดความเร็ ว” ลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน

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

4ม.

ความเร็ วเกินกว่ากฎหมายกาหนด
ขับรถย้อนศร
ฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่มีใบขับขี่
แซงในที่คบั ขัน
เมาสุรา
ไม่สวมหมวกนิรภัย
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
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ปฏิเสธเป่ า = เมาแล้วขับ
พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที1่ 0) พ.ศ. 2557 เพื่อแก้ ไขเพิม่ เติม พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522
* กรณี ผขู ้ บั ขี่ไม่ยอมให้ทดสอบว่าหย่อนความสามารถในการขับขี่โดยไม่มีเหตุอนั ควร ซึ่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ จะให้
อานาจเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่สงั่ ให้ผขู ้ บั ขี่หยุดรถ
* ในกรณี ที่ผขู ้ บั ขี่มีพฤติการณ์อนั ควรเชื่อว่าเสี่ ยงเมาสุราหรื อขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับหรื อขณะเมา
สุราหรื อของเมาอย่างอื่นหรื อไม่

โทษปรับ
 หากมีการฝ่ าฝื นตามกฎหมายใหม่ กรณี ผขู ้ บั ขี่ปฏิเสธที่จะให้ความร่ วมมือกับเจ้าพนักงานในการทดสอบ โทษปรับ
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
 กรณี ไม่ยินยอมให้ทดสอบให้สันนิ ษฐานว่ามีเหตุอนั ควรเชื่ อว่าเมาไว้ก่อนจะ มีบทลงโทษคื อจาคุกไม่เกิ น 1 ปี
ปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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เริ่มต้ นดี..ชีวติ ดี
การสวดมนต์ คือ ความเป็ นมงคลในชีวติ การน้อมระลึกถึงคุณพระศรี รัตนตรัย ช่วยทาให้จิตสงบ เกิดสมาธิ มีความ
มัน่ คงทางอารมณ์ ส่งผลต่อความคิด การตัดสิ นใจ ในการดาเนินชีวติ และการทางาน สร้างเสริ มสุขภาวะครอบคลุมทั้งกาย ใจ ปั ญญา
และสังคม
ในโอกาสส่ งท้ายปี เก่ าต้อนรั บปี ใหม่ 2559 ร่ วมกันตั้งจิ ตอธิ ษฐานให้เกิ ดความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความสุ ขสวัสดี แก่
ประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และปวงชนชาวไทย เป็ นทางเลือกในการใช้เวลาสร้างสรรค์ในคืนวันส่ งท้ายปี เก่า
ต้อนรับปี ใหม่ เคาท์ดาวน์ ดื่มเหล้า เหมือนที่นิยมกันมา ให้เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คนไทย
ปี ใหม่ 2559 กระทรวงวัฒนธรรม ร่ วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานปี ใหม่ร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ส่ ง
ท้ายปี เก่าวิถีไทย ต้อนรับปี ใหม่วถิ ีพทุ ธ : สวดมนต์ขา้ มปี 2559” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559 เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบตั ิธรรมช่วงเทศกาลปี ใหม่และเปิ ดพื้นที่ใหม่ให้เด็กและเยาวชน เข้าวัดแทนการไปเคาวท์ดาวน์ ตามสถาน
บันเทิง ลดการดื่มแอลกอฮอล์ มีส่วนร่ วมทานุบารุ งพระพุทธศาสนา เป็ นสิ ริมงคลในการเริ่ มต้นชีวิตที่ดีงามตลอดปี สร้างภาพลักษณ์
แห่ งวิถีไทย ความสวยงามตามเอกลักษณ์ไทยสู่ สายตาชาวต่างชาติ ยกระดับการท่องเที่ ยวของประเทศไทยในช่วงเทศกาลปี ใหม่
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวทางแม่น้ าเจ้าพระยา ภายใต้นโยบายอนุรักษ์วถิ ีถิ่น วิถีไทยรณรงค์ให้แต่ละพื้นที่จดั แสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
อาหาร การละเล่นประจาท้องถิ่น มุ่งประพฤติในสิ่ งที่ถูกต้องดีงามตามหลักสังคมคุณธรรม 1.ปฏิบตั ิตามหลักธรรมทางศาสนา 2.น้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน 3.ดารงวิถีชีวติ ตามวิถีวฒั นธรรมไทย
พื้นที่ จดั งาน ส่ วนกลาง กรุ งเทพฯ ที่ วัดอรุ ณราชวรารามวรมหาวิหาร เป็ นหลัก ส่ วนภูมิภาค ร่ วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน จัดการสวดมนต์ขา้ มปี ตามวัดต่างๆ จานวน 26 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
สุ รินทร์ อานาจเจริ ญ เลย หนองคาย บึ งกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรี สะเกษ สระแก้ว จันทบุรี ตราด กาญจนบุ รี
ประจวบคีรีขนั ธ์ ระนอง สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติทวั่ ประเทศ อาทิ อุทยานแห่ งชาติดอยห่ มผ้าปก จ.เชียงใหม่ อุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ จ.กระบี่ จะจัดปฏิบตั ิธรรมและสวดมนต์ขา้ มปี ให้นกั ท่องเที่ยวพร้อม
ครอบครัวและทาบุญตักบาตรในตอนเช้าท่ามกลางธรรมชาติ กระทรวงวัฒนธรรมร่ วมกับจังหวัด 14 จังหวัดทัว่ ประเทศ ที่มีชายแดน
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เลย หนองคาย นครพนม เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน สงขลา ระนอง สระแก้ว ฯลฯ ซึ่ งการจัด
กิจกรรมสวดมนต์อาเซียนใช้มิติศาสนาเชื่อมสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน
สาหรับท่านที่ตอ้ งการไปสวดมนต์ขา้ มปี เพื่อเสริ มสิ ริมงคลให้แก่ตวั เอง ท่านสะดวกที่ใด สามารถไปที่วดั ใกล้บา้ น
เรี ยกว่า “ใกล้วดั ไหน ก็ไปวัดนั้น” ใครที่สนใจสามารถเข้าร่ วมกิจกรรม ตามวันและเวลาดังกล่าวนี้ ได้หรื อหากไม่สะดวก ก็สามารถ
สวดมนต์ที่บา้ นก็ได้ ซึ่งเชื่อว่าจะได้อานิสงส์ไม่นอ้ ยไปกว่ากัน
อานิสงส์ การสวดมนต์ ข้ามปี “เริ่มต้ นดี..ชีวติ ดี”
 ลดความเสี่ ยงจากอบายมุข อุบตั ิเหตุ และความชัว่ ร้าย
 เป็ นการทาบุญใหญ่ให้กบั ชีวติ (ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปั ญญา)
 เป็ นการส่งท้ายด้วยธรรมและต้อนรับด้วยศีล
 เป็ นการสร้างบรรยากาศรู ้เช่นเห็นจริ งในสัจธรรม
 เริ่ มต้นชีวติ ด้วยสิ่ งที่เป็ นสิ ริมงคลอันจะส่งผลให้ได้พบสิ่ งที่เป็ นมงคลตลอดทั้งปี
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ติดตามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ ศูนย์ กลางรวมรวมข้ อมูลข่ าวสารความปลอดภัยทางถนน
http://www.accident.or.th/datacenter/index.php
www.accident.or.th
สานักงานเครื อข่ ายลดอุบัตเิ หตุ

