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แผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

ระหว่างวนัที ่29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 
โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (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 5/2559 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
 

2. สภาพปัญหา 
2.1 ประชาชนใชร้ถใชถ้นนเดินทางสญัจรกลบัภูมิล าเนาและท่องเท่ียวจ านวนมาก 
2.2 ทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศจะมีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
2.3 ปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนสูงกวา่ช่วงปกติ 
2.4 อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการขาดวนิยั ละเลย และฝ่าฝืนกฎหมาย 
2.5 จากขอ้มูลของศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน สถิติการเกิดอุบติัเหตุ การเสียชีวติ และบาดเจ็บ (Admit) 

ช่วงการควบคุมเขม้ขน้ (7 วนั) 3 ปี ระหวา่งปี 2557 – 2559 ดงัน้ี 
 

ปี 2557 - 2559 

อุบัตเิหตุเฉลีย่วนัละ 454 คร้ัง ผู้เสียชีวติเฉลีย่วนัละ 52 ราย ผู้บาดเจบ็เฉลีย่วนัละ 474 คน 
 
ส าหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ท่ีผา่นมา พบวา่ 

(1) อุบติัเหตุเกิด 3,379 คร้ัง เสียชีวติ 380 คน และบาดเจ็บ (Admit) 3,505 คน โดยวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็น
วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นวนัท่ีเสียชีวติสูงสุด 

(2) ผูเ้สียชีวติและผูบ้าดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผูข้บัข่ีและเป็นคนในพ้ืนท่ี (ในต าบล/แขวง) 
(3) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพ

กฎหมาย และขาดวนิัยในการขับขี่ 
(4) รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะทีเ่กดิอุบัตเิหตุสูงสุด 
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 จากสถานการณ์ดงักล่าว ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ซ่ึงเป็นองค์กรหลกัของรัฐบาลในการบูรณาการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนของประเทศ ไดร่้วมกบัหน่วยงานและองคก์รภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดแผนบูรณาการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ข้ึน มุ่งเนน้การบริหารจดัการในลกัษณะยึดพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Approach) โดยบูรณา
การร่วมกบัทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพ้ืนท่ี และภาคประชาสังคมในการด าเนินงานอย่างเขม้แข็งและต่อเน่ือง 
ตลอดจนดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมคัรต่างๆ และประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี เพ่ือลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้ งจากคน ยานพาหนะ ถนน และ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั เคร่งครัด และต่อเน่ือง ควบคู่กบัการสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัดา้นความปลอดภยัทางถนนใหแ้ก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นนและประชาชน 

 
3. วตัถุประสงค์ 
 วตัถุประสงคข์องแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ดงัน้ี 

3.1 เพื่อก าหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจน เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงท่ี
เป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุทางถนนและป้องกนัการเกิดอุบติัภยัอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

3.2 เพ่ือใหห้น่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งน าแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 
ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ และมีเอกภาพ รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการของแต่ละหน่วยงานตามอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

3.3 เพื่อก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนนทุก
ระดบัในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 
 
4. ปัจจยัเส่ียง 

ปัจจัยเส่ียง 

ด้านคน 
พฤติกรรมเส่ียงของผูใ้ชร้ถใชถ้นน อาทิ ความสามารถของผูข้บัข่ีลดลงเน่ืองจากสภาพร่างกายไม่
พร้อม / การไม่ช านาญเสน้ทาง / การไม่เคารพกฎจราจร / ขาดวนิยัในการใชร้ถใชถ้นนร่วมกนั 

ด้านยานพาหนะ 
ยานพาหนะไม่มีมาตรฐาน อาทิ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ / อุปกรณ์ความ
ปลอดภยั / การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ / การบรรทุกท่ีไม่ปลอดภยั 

ด้านถนน 

ลกัษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ ถนนช ารุด ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ / สภาพการจราจรท่ี
หนาแน่น / อุปกรณ์การควบคุมการจราจร ป้ายเตือน ป้ายสัญลกัษณ์ต่างๆ มีสภาพไม่สมบูรณ์ และ
ติดตั้งในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม ไม่ชดัเจน / จุดเส่ียง จุดอนัตราย จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อย และจุดตดั
ทางรถไฟยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

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

 
5. หัวข้อหลกัในการรณรงค์ 

 การรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ใชช่ื้อวา่ “ขับรถมีน ้าใจ รักษาวนัิย
จราจร” เพื่อสร้างความตระหนกั รับรู้ และกระตุน้เตือนจิตส านึกใหก้บัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 
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6. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม 
6.1 เพ่ือใหป้ระชาชนเดินทางสญัจรอยา่งปลอดภยัและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 
6.2 สถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนน จ านวนผูเ้สียชีวติ และจ านวนผูบ้าดเจ็บ (Admit) ลดลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเทียบกบั

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยใหจ้งัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดว้ยตนเอง 
   
7. ค าจ ากดัความ 
 7.1 อุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 หมายถึง อุบติัเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วงควบคุมเขม้ขน้ 
ระหวา่งเวลา 00.01 น. ของวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 ถึงเวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 4 มกราคม 2560 ซ่ึงส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติ ผูบ้าดเจ็บนอน
รักษาตวัในโรงพยาบาล (Admit) 
 7.2 ผู้เสียชีวติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 หมายถึง ผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเขม้ขน้ ระหวา่งเวลา 
00.01 น. ของวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 ถึงเวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 4 มกราคม 2560 และรวมถึงผูบ้าดเจ็บ (Admit) จากอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงควบคุมเขม้ขน้ ระหว่างเวลา 00.01 น. ของวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 ถึงเวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 4 มกราคม 2560 ซ่ึง
ภายหลงัเสียชีวติใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัเกิดเหตุ 
 7.3 ผู้บาดเจ็บ (Admit) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 หมายถึง ผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเวลาควบคุมเขม้ขน้ 
ระหวา่งเวลา 00.01 น. ของวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 ถึงเวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 4 มกราคม 2560 และเป็นผูบ้าดเจ็บ (Admit) ตามค าวินิจฉัย
แพทยว์า่อนุญาตใหผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาลเป็นผูป่้วยใน 
 
8. มาตรการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนน 
 ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ก าหนดมาตรการในการด าเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพ่ือลดปัจจยั
เส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคน ถนน ยานพาหนะ และส่ิงแวดลอ้ม ให้เหลือนอ้ยท่ีสุด โดยให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง จังหวดั และกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพ้ืนท่ี และภาค
ประชาชนในลกัษณะยึดพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Approach) น ามาตรการดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างจริงจงั และ
ต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เกิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี 

8.1 มาตรการการลดปัจจยัเส่ียงด้านคน ประกอบดว้ย 
8.1.1 มาตรการการบังคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจงั และต่อเน่ือง 

(1) กฎหมายจราจร ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 มาตรการ) ได้แก่ 1) ความเร็วเกินกว่า
กฎหมายก าหนด 2) ขบัรถยอ้นศร 3) ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร 4) ไม่คาดเข็มขดันิรภยั 5) ไม่มีใบขบัข่ี 6) แซงในท่ีคบัขนั 7) เมาสุรา 8) 
ไม่สวมหมวกนิรภยั 9) มอเตอร์ไซคไ์ม่ปลอดภยั 10) ใชโ้ทรศพัทมื์อถือขณะขบัรถ และกรณี ผูข้บัข่ีไม่ยอมทดสอบความสามารถใน
อนัท่ีจะขบั หรือเมาสุรา หรือของอยา่งอ่ืน ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั้นเมาสุราหรือเมาของอยา่งอ่ืน รวมทั้งกรณีห้ามขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลบ์นทาง 

(2) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ ให้
เนน้หนกัในการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด และในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี รวมทั้ง
การเปิด – ปิด สถานบริการตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

(3) กฎหมายทางหลวง ใหเ้ขม้งวดกวดขนัการใชค้วามเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด และการขายส่ิงของ
และจอดรถบริเวณบนไหล่ทาง 

(4) กฎหมายขนส่งทางบก ให้เขม้งวดกวดขนัพนักงานขบัรถโดยสารสาธารณะให้ปฏิบติัตามกฎหมาย
อยา่งเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถ ใหมี้ความมัน่คงแขง็แรง มีอุปกรณ์ความปลอดภยัและส่วนควบคุมถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนด 
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(5) กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ โดยให้ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ซ่ึงมีอ านานหน้าท่ีดูแลความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นกลไกหลกัในการควบคุม ก ากบั สอดส่อง ป้องปราม 
และตกัเตือนผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียงในการขบัข่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนน 

(6) กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
8.1.2 มาตรการด้านสังคมและชุมชม 

(1) การจดัท า “ประชาคมชุมชน / หมู่บ้าน” ก าหนดขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัทางถนนให้ประชาชน
ถือปฏิบติั เพ่ือลดปัจจยัเส่ียง และพฤติกรรมเส่ียงของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในพ้ืนท่ี 

(2) การจดัตั้ง “ด่านชุมชน” เพ่ือสกดักลุ่มเส่ียงและลดพฤติกรรเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุในการใชร้ถ
ใช้ถนนของคนในพ้ืนท่ี อาทิ เมาแลว้ขบั ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยขอความร่วมมือ
อาสาสมคัรในพ้ืนท่ี เช่น อาสาสมคัรรักษาดินแดน อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อส
ม.) อาสาสมคัรทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ฯลฯ เขา้ร่วมประจ าด่านชุมชนดว้ย 

(3) การจดักจิกรรมทางศาสนา “1 อ าเภอ 1 กิจกรรม” เพ่ือดึงประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมและลดความเส่ียง
ในการก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในการใชร้ถใชถ้นนของคนในพ้ืนท่ี รวมทั้งการจดักิจกรรม “สวดมนตข์า้มปี” 

(4) ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและสนบัสนุนการด าเนินการมาตรการ
ดา้นสงัคมและชุมชนของหน่วยงานต่างๆ 

8.1.3 มาตรการด้านการสร้างจติส านึกความปลอดภัยทางถนน 
(1) ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกับมาตรการบังคบัใช้กฎหมายท่ีจะด าเนินการในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 2560 ผ่านส่ือทุกชนิดอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความตระหนกัและสนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการในการบงัคบัใช้
กฎหมาย 

(2) ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกบัสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในพ้ืนท่ี เช่น ขอ้มูลผูเ้สียชีวิต ผูบ้าดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ เพ่ือให้เกิดความตระหนัก ปลูกจิตส านึก 
ค่านิยม และวฒันธรรมความปลอดภยัใหก้บัประชาชน รวมทั้งเพ่ือลดปัจจยัเส่ียงและป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 

(3) รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทุกชนิดเชิญชวนให้ประชาชนท าความดีเพ่ือพ่อ “เลิกด่ืม เลิกขับเร็ว 
ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย” เพื่อลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุและการเสียชีวติจากการใชร้ถใชถ้นนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

8.2 มาตรการการลดปัจจยัเส่ียงด้านถนน ประกอบดว้ย 
8.2.1 มาตรการถนนปลอดภยั “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งจดัให้

มีถนนปลอดภยัในพ้ืนท่ี เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบิตเหตุและสร้างวนิยัจราจรใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
8.2.2 ให้หน่วยงานเจา้ของถนนตรวจสอบลกัษณะกายภาพของถนน และปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความปลอดภยั 

รวมทั้งขอความร่วมมือผูรั้บจา้งก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนให้เร่งด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ 2560 หรือกรณีด าเนินการไม่
แลว้เสร็จใหติ้ดตั้งเคร่ืองหมาย ป้ายเตือนใหช้ดัเจน เพ่ือใหป้ระชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนสังเกตเห็นไดช้ดัเจน 

8.2.3 ให้ตรวจสอบจุดเส่ียง จุดอนัตราย จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุใหญ่ เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 เพ่ือใหมี้ความปลอดภยัในการสัญจร 

8.2.4 ให้ก าหนดมาตรการแนวทางในการแกไ้ขปัญหาบริเวณจุดตดัทางรถไฟให้มีความปลอดภยัในการสัญจร 
อาทิ จดัท าคล่ืนระนาดบนผิวถนนเพ่ือชะลอความเร็วของรถ ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง จดัท าป้ายเตือน เป็นตน้ เพ่ือให้ผูใ้ชร้ถ
ใชถ้นนสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และเพ่ิมความระมดัระวงัมากข้ึน รวมทั้งจดัเจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัรในการเฝ้าระวงัหรือปิดแผงกั้นทาง
รถไฟตามช่วงเวลา 
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8.2.5 ให้จดัเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเล่ียง ทางลดั และจดัท าป้ายเตือน ป้ายแนะน าต่างๆ ให้
ชดัเจน เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 

8.2.6 ใหจ้ดัจุดพกัรถ และจุดบริการต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
8.3 มาตรการการลดปัจจัยเสียงด้านยานพาหนะ 

8.3.1 ให้ก าหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือก ากบั ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจ าทาง 
พนักขบัรถโดยสาร พนักงานประจ ารถ รวมทั้ งให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจ าทางให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ กฎหมาย และก าชบัในเร่ืองความเร็ว และการผลดัเปล่ียนพนกังานขบัรถโดยสารตามระยะทาง / ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

8.3.2 ให้ขอความร่วมมือกลุ่มผูป้ระกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบการหรือหลีกเล่ียงการใช้
รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

8.3.3 ให้ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน ผูข้บัข่ี ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2560 

8.4 มาตรการการลดปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 
8.4.1 ใหต้รวจสอบส่ิงอนัตรายขา้งทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย

เป็นตน้ และปรับปรุงแกไ้ขผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
8.4.2 ให้ปรับสภาพส่ิงแวดลอ้มขา้งทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตดัทางรถไฟ ทางร่วมทางแยก เพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภยัแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
  ทั้งน้ี ให้ใชง้บประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ อปพร. ตามค าสั่งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
9. แนวทางการด าเนินงาน 

9.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการณรงค์ (ระหว่างวนัที ่15 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2559) 
9.1.1 ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร จดัท าแผนปฏิบติัการตามภารกิจของ

หน่วยงาน โดยใชก้รอบแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เป็นแนวทางการด าเนินการ โดยเน้นการ
บังคบัใช้กฎหมายมาตรการการบังคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจงั และต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงเตรียมความพร้อมฯ 

9.1.2 ให้ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกบัทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพ้ืนท่ี และภาคประชาชน ประชุมวางแผนการด าเนินการในลกัษณะยึดพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area 
Approach) โดยใชก้ลไกประชารัฐเป็นแนวทางการด าเนินงานในพ้ืนท่ี และน ามาตรการตามขอ้ 8 เป็นแนวทางการด าเนินงาน เน้นการ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด จริงจงั และต่อเน่ือง ควบคู่กบัการรณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัทางถนน เพ่ือให้การป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เกิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง 

9.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวนัที ่29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560) 
9.2.1 ใหห้น่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร เพ่ิมความเขม้ขน้ในการด าเนินงานใน

พ้ืนท่ี โดยเนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด และต่อเน่ือง เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
9.2.2 ใหจ้ดัตั้งศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพ่ืออ านวยการ ควบคุม 

ก ากบั ดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ดงัน้ี 
(1) ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ส่วนกลาง ณ กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 
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(2) ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จงัหวดั อ าเภอ และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(3) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 กรุงเทพมหานคร ณ 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

(4) ศูนยป์ระสานการปฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ ส านกังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสาขา 

9.2.3 ใหจ้ดัตั้งจุดตรวจเพ่ือบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้ขน้ จริงจงั และต่อเน่ือง ตามมาตรการ 10 มาตรการ (10 รส
ขม) และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.2.4 ใหจ้ดัตั้งจุดอ านวยความสะดวก และจุดบริการ และประสานส่วนราชการท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมถนนให้เปิดเป็น
จุดพกัรถและจุดบริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนแวะพกัในระหว่างการเดินทาง และจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์จุดพกัรถและจุดบริการ
ใหส้ามารถสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

9.2.5 ให้กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการร่วมกับส านักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่างๆ จดัเตรียมความพร้อมดา้นการตอบสนองหลงัการเกิดอุบติัเหตุ ทั้งดา้นโรงพยาบาล 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคลากร และระบบการส่ือสาร การประสานงาน และการแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบเหตุให้
ทนัท่วงที 

9.2.6 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จังหวดั กรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน และสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วนั) ให้ศูนยอ์  านวยการ
ความปลอดภยัทางถนนทราบ 
 
10. การประสานการปฏิบัต ิ

10.1 ระดบัภูมภิาค/ระดบัพื้นที ่ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1) ใหศู้นยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จงัหวดั ประสานการปฏิบติั

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบติัการ ทั้งดา้นอตัราก าลงั ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ หว้งเวลา และสภาพพ้ืนท่ีของแต่ละพ้ืนท่ี 

(2) ให้ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จงัหวดั ตรวจติดตามการ
ปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในช่วงเทศกาล และลดความซ ้ าซอ้น
ของการใชง้บประมาณในการด าเนินการ รวมทั้งใหป้ระสานแผนและรายงานการตรวจติดตามให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ส่วนกลาง ทราบ 

(3) ให้ศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวดั รายงายผลการ
ปฏิบติังาน ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2560 ส่วนกลาง ทราบ และหากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหวา่งการด าเนินการในช่วงเทศกาล ให้รายงานกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ส่วนกลาง ทราบโดยเร่งด่วน 
เพ่ือจะได้น าเสนอคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

10.2 พื้นทีก่รุงเทพมหานคร ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1) ให้หน่วยงานในสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไดแ้ก่ กองบญัชาการต ารวจนครบาล กองบงัคบัการ

ต ารวจทางหลวง กองบงัคบัการต ารวจจราจร กองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภารกิจของหน่วยงาน 
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(2) ใหก้องบญัชาการต ารวจนครบาลเป็นศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2560 กรุงเทพมหานคร โดยประสานการปฏิบติัการอย่างใกลชิ้ดกบักรุงเทพนมหานคร เพ่ือลดความซ ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ส่วนกลาง ทราบ 

(3) หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหวา่งการด าเนินการในช่วงเทศกาล ใหศู้นยป์ฏิบติัการป้องกนัและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 กรุงเทพมหานคร รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์
อ านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ส่วนกลาง ทราบโดยเร่งด่วน เพ่ือจะไดน้ าเสนอคณะกรรมการ
ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ประชาชนเดินทางสญัจรอยา่งปลอดภยัและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 
11.2 สถิติจ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหต ุจ านวนผูเ้สียชีวติ และจ านวนผูบ้าดเจ็บ (Admit) ลดลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด เม่ือ

เทียบกบัสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
11.3 สถิติจ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุใหญ่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
11.4 สถิติการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 

 
12. การตดิตามประเมนิผล 
 ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร สรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ส่วนกลาง ทราบ ภายใน 14 วนั (ภายในวนัท่ี 18 มกราคม 2560) 
 

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

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
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ข้อเสนอต่อการตั้งจุดปฏบัิติการในช่วง 7 วนั 

 
1. บังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ เน้น ขบัเร็ว ด่ืม ง่วง ไม่โทร - ไม่แชท 
2. ควบคุมการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดย

เน้นหนักในกลุ่มเด็กและเยาวชนทีม่ีอายุต ่ากว่า 20 ปี เป็นพเิศษ 
3. สนับสนุนการใช้อปุกรณ์ป้องกนั (หมวกกนัน็อก, คาดเขม็ขดันิรภัย) 
4. สถานที่ตั้ งจุดปฏิบัติการควรค านึงถึง “พื้นที่เ ส่ียง” โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาเป็น

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

(งานเลีย้งสังสรรค์, สกดัคนด่ืมแล้วขบั, เตือนลดความเร็ว) 
7. จังหวัดที่มีทางรถไฟผ่าน ก าหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ อาทิ จัดท า

ป้ายเตือน จัดท าคล่ืนระนานบนผวิถนน ติดตั้งไฟหรือสัญญาณเสียง 
8. ในระดับท้องถิ่น ชุมชน เสนอให้จัดตั้งด่านชุมชน สกดัผู้ขบัขีท่มีพีฤติกรรมเส่ียง และแก้ไขจุดเส่ียง

ในพืน้ทีเ่ป็นหลกั โดยอาศัยกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ร่วมมือด าเนินการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 

“ความสูญเสียจากอบัุติเหตุทางถนน เป็นภาระรวมของประเทศ 
การบังคบัใช้กฎหมายจึงไม่ควรมีการละเว้น” 
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ประเด็นข้อส่ังการ รอง นรม. ในคราวประชุมเตรียมความพร้อม 

ในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2560 เม่ือ 14 ธ.ค. 59 
โดย พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ ประธานการประชุม  

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

1. ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาในการจดักิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้มีความเหมาะสม 
เน่ืองจากปีน้ีอยูใ่นช่วงไวทุ้กข ์

2. เจา้หน้าท่ีทุกฝ่ายตอ้งดูแลเร่ืองความปลอดภยัทางถนนในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนทุกพ้ืนท่ี เพ่ือให้
ประชาชนไดมี้ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางมากราบถวายสักการะเบ้ืองหน้าพระบรมโกศ พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระบรมมหาราชวงั และทอ้งสนามหลวงจ านวนมาก 

3. ใหทุ้กหน่วยงานเพ่ิมความเขม้งวดในการระวงัป้องกนัเป็นหลกัมากกวา่การท่ีจะไปปราบปรามจบักุมโดยใชก้าร
ข่าว และติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือป้องกนัการสร้างสถานการณ์ของผูก่้อเหตุร้ายต่างๆ ควรมีความต่ืนตวัเฝ้าระวงัเร่ืองการ
ก่อวนิาศกรรมและอคัคีภยัในทุกพ้ืนท่ี 

4. ให้เหล่าทพัท่ีมีท่ีตั้งหน่วยติดกบัถนนสายหลกั จดัจุดตรวจ / จุดบริการประชาชน / จุดพกัรถ เพื่ออ านวยความ
สะดวกการจราจร 

5. ให้กองอ านวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) ก ากบัดูแลความปลอดภยัของประชาชนท่ีมาร่วม
กิจกรรมสวดมนตข์า้มปีบริเวณทอ้งสนามหลวง 

6. ใหทุ้กหน่วยตั้งกองอ านวยการร่วมบูรณาการปฏิบติังานร่วมกนักบัก าลงัเจา้หนา้ท่ีทหาร ต ารวจ มท. การแพทย ์
อาสาสมคัร กูภ้ยั พนกังานดบัเพลิง ชุดเก็บกูร้ะเบิด (EOD) โดยใหเ้พ่ิมความเขม้ในการรักษาความปลอดภยัใหมี้การจดัท าแผนเผชิญ
เหตุ และซักซ้อมการปฏิบติัโดยเฉพาะจุดท่ีมีการจดังาน COUNTDOWN สนามบิน สถานีขนส่งรถไฟ รถยนตทุ์กประเภท และ
บริเวณทอ้งสนามหลวง ซ่ึงเป็นท่ีมีประชาชนอยูร่วมกนัเป็นจ านวนมาก 

7. ใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติ เพ่ิมมาตรการดูแลในการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
ดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด ตลอดจนการดูแลอาคารบา้นพกัของประชาชนเพ่ือป้องกนัเหตุลกัขโมย ประสานหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการบูรณาการกลอ้ง CCTV ท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมีความเช่ือมโยงกนัทุกจุด เพ่ือประโยชน์ในการ
สืบสวนสอบสวนติดตามจบักมุผูก้ระท าความผิด 

8. ขอให้หน่วยงานท่ีมีส่ืออยู่ในมือประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดท้ราบขอ้ควรระวงัในการใชร้ถใชถ้นนอย่าง
ปลอดภยัในช่วงเทศกาลปีใหม่อยา่งทัว่ถึง เพ่ือลดอุบติัเหตุและการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนั
อยา่งใกลชิ้ด 
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สรุปผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559  
 
 ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนได้ด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559  
ระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 4 มกราคม 2559 โดยใชช่ื้อรณรงคว์า่ “สุขกาย สุขใจ ขบัข่ีปลอดภยั รับปีใหม่ 2559” เสร็จ
ส้ินแลว้ โดยสรุปภาพรวมผลการด าเนินการและอยูร่ะหวา่งการน าเสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดั้งน้ี 
 

สถิติอุบติัเหตุทางถนน ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมข้ึน / ลดลง (ร้อยละ) 
1. อุบติัเหตุเกิดข้ึน 3,379 คร้ัง 2,997 คร้ัง เพ่ิมข้ึน 12.75 
2. ผูเ้สียชีวติ 380 ราย 341 ราย เพ่ิมข้ึน 11.44 
3. ผูบ้าดเจ็บ 3,505 คน 3,117 คน เพ่ิมข้ึน 12.45 

 
 สรุปภาพรวมและถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ท่ีผา่นมาศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน ได้
เนน้หนกัการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดและต่อเน่ือง มาตรการดา้นสังคม / ชุมชน ในการจดัตั้งด่านชุมชน เพ่ือเฝ้าระวงัและป้อง
ปรามผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียงในพ้ืนท่ี และการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ไดมี้ค าสั่ง ท่ี 46/2558 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง มาตรการแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากการขบัข่ียานพาหนะ 
เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงดา้นพฤติกรรมของผูข้บัข่ียานพาหนะกรณีเมาแลว้ขบั แต่จากสถิติการเกิดอุบติัเหตุ ผูบ้าดเจ็บ และผูเ้สียชีวิติยงัคงมี
แนวโนม้สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 สาเหตุหลกัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ี
ยานพาหนะ ไดแ้ก่ (1) การเมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ (2) การขบัรถเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด (3) การขบัรถตดัหนา้กระชั้นชิด 
พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บและเสียชีวติสูงสุด คือ (1) การไม่สวมหมวกนิรภยัในขณะหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์(2) การ
ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั ยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ จกัรยานยนต ์
 ข้อเสนอเพ่ือขับเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งมัง่ท่ีจะลดความสูญเสียจากอุบติัเหตุทางถนน และให้เกิดการขบัเคล่ือน
การด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนเป็นไปอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนไดถ้อด
บทเรียนจากการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 มาวเิคราะห์ และจดัท าแนวทางการ
ขบัเคล่ือนงานดา้นความปลอดภยัทางถนน จะตอ้งเน้นหนักในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคู่กบัการสร้างจิตส านึกในการใชร้ถใช้
ถนนอยา่งปลอดภยั ดงัน้ี 

1. การเพิม่ประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมาย 
1.1 ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายบังคบัใช้กฎหมายอย่างเขม้งวด 

จริงจงั และต่อเน่ือง ไม่เฉพาะช่วงเทศกาล เพ่ือควบคุมและลดปัจจยัเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนน โดยเฉพาะการควบคุมพฤติกรรม
ของผูข้บัข่ียานพาหนะ ไดแ้ก่ การเมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ การใชค้วามเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด การไม่สวมหมวกนิรภยัใน
ขณะท่ีขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ทั้งน้ี รัฐบาลจ าเป็นตอ้งสนบัสนุนเคร่ืองมือในการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้พียงพอและครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี ได้แก่ เคร่ืองตรวจจับความเร็ว กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เคร่ืองตรวจวดัระดับแอลกอฮอล์ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

1.2 ให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งรัดการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายจราจรทางบกให้
ทนัสมยัและทนัต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเร็วและเมาแลว้ขบั โดยให้มีการก าหนด “ความเร็วในเขตเมือง” 
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ท่ีเหมาะสมในบริเวณหนา้โรงเรียน สถานท่ีราชการ ตลาด และชุมชน เป็นตน้ รวมทั้งเพ่ิมบทลงโทษผูท่ี้กระท าผิดกรณีความเร็วและเมา
สุราให้สูงข้ึน และหารูปแบบ วิธีการ และแนวทางในการควบคุมพฤติกรรมของผูข้บัข่ีให้ปฏิบติัตามกฎหมายมากยิ่งข้ึน อาทิ พฒันา
ระบบขอ้มูลผูก้ระท าผิดซ ้ า และการน าระบบตดัคะแนนมาบงัคบัใชก้บัผูก้ระท าผิดกฎจราจร 

1.3 ใหจ้งัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 46/2558 ลง
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง มาตรการแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากการขบัข่ียานพาหนะอยา่งเคร่งครัด จริงจงั และต่อเน่ืองตลอดทั้งปี และ
รายงานผลการด าเนินงานใหศู้นยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนนทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

1.4 ใหก้ระทรวงยติุธรรม ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) บริษทั 
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษา พฒันา และจดัหารูปแบบในการสร้างกลไกการชดเชยเยียวยาท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากอุบติัเหตุทางถนน เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนัในสงัคมทุกระดบั 

2. การสร้างจติส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน 
2.1 ให้กระทรวงมหาดไทยน านโยบาย “ประชารัฐ” มาเป็นแนวทางในการสร้างความตระหนัก จิตส านึก และ

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัตั้ง “ด่านชุมชน” ในชุมชน / 
หมู่บา้น โดยใหก้ านนั ผูใ้หญ่บา้น และสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกนัจดัท าประชาคม และน าไปสู่การก าหนดกฎกติกาดา้น
ความปลอดภยัทางถนนเพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงของคนในพ้ืนท่ี 

2.2 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดท าแผนการรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เพ่ือสร้างกระแสการรับรู้และความตระหนกัดา้นความ
ปลอดภยัทางถนนใหแ้ก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นนและประชาชน รวมทั้ง รับทราบผลกระทบท่ีตามมาจากพฤติกรรเส่ียง เช่น การขบัรถเร็วเกินกวา่
ท่ีกฎหมายก าหนด การเมาแลว้ขบั ตลอดจนรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ทุกช่องทาง และให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
อยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

2.3 ใหก้ระทรวงศึกษาธิการเร่งผลกัดนัให้น าประเด็นเร่ือง “วินัยจราจร” หรือ “ความปลดภัยทางถนน” บรรจุไว้
ในหลกัสูตรการศึกษาหรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในทุกระดบัชั้น ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาล อาทิ การตั้ง
ชมรมความปลอดภยัทางถนนในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมคัรดา้นจราจรหนา้โรงเรียน เป็นตน้ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ดา้นความ
ปลอดภยัทางถนนและผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมเส่ียง (Consequence) ใหก้บันกัเรียนและนกัศึกษาให้เกิดความตระหนกัดา้นความ
ปลอดภยัทางถนน 

2.4 ใหส่้วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดมาตรการ
องคก์รดา้นความปลอดภยัทางถนน เพ่ือใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในองคก์ร โดยเร่ิมจากหน่วยงานของรัฐเป็นตน้แบบ
ก่อน 

3. การส่งเสริมการสัญจรทีป่ลอดภัยและการพฒันากลไกการตดิตามประเมนิผล 
3.1 ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ส ารวจและด าเนินการแกไ้ขปัญหาจุดเส่ียงจุดอนัตราย จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังในถนนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการสญัจร 

3.2 ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือความ
ปลอดภยัของผูใ้ชร้ถใชถ้นน อาทิ การติดตั้งระบบ GPS การน าเทคโนโลยี Alco lock (Alcohol interlock) มาใชติ้ดตั้งรถเพ่ือป้องกนั
ไม่ใหผู้มี้ปริมาณแอลกอฮอลเ์กินปริมาณท่ีก าหนดสตาร์ทรถได ้เป็นตน้ 

3.3 ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภยัของยานพาหนะให้
เป็นไปตามมาตรฐาน UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) รวมทั้งเร่งด าเนินการก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั ใน
การควบคุมรถจกัรยานยนตท่ี์มีขนาดเคร่ืองยนตสู์ง (Big Bike)ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
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3.4 ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการดา้นการออกแบบและการจดัท า
มาตรฐานถนนของทอ้งถ่ินใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ือความปลอดภยัในการสญัจร 

3.5 ใหศู้นยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน พฒันาระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบครบวงจร โดยจ ากดัตวัช้ีวดัร่วม หรือ Joint KPIs ดา้นความปลอดภยัทางถนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
บริหารงานแบบบูรณาการและการบรรลุตามเป้าหมายของภารกิจท่ีตอ้งร่วมด าเนินการกนัหลายกระทรวงใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

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

 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน คร้ังที่ 1/2559 
วนัพฤหัสบด ีที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ช้ัน 5 ปภ. 
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กลบับ้านปลอดภยั  ปีใหม่ 2560 
.. ขบัรถมีน า้ใจ รักษาวนัิยจราจร .. 

 
ปีใหม่ทั้งที มีวนัหยดุยาว หลายครอบครัวเดินทางท่องเท่ียวหรือกลบับา้นต่างจงัหวดั แต่ก็ยงัมีอีกหลายครอบครัวท่ี

ไปไม่ถึงจุดหมาย เพียงเพราะความประมาทของผูใ้ชร้ถใชถ้นน ความไม่พร้อมของ รถ คน และถนน จนน าไปสู่อุบติัเหตุ เกิดความ
สูญเสีย 

ค าแนะน าเพ่ือให้ทุกคนเดนิทางกลบับ้านอย่างปลอดภัย คือ  
1. ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ทั้งก่อนและขณะขบัรถโดยเด็ดขาด 
2. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ไม่นอ้ยกวา่ 7 ชัว่โมงในคืนก่อนเดินทาง แวะพกัทุกๆ 2 ชัว่โมงและมีเพ่ือนช่วยขบัถา้ตอ้งขบั

รถทางไกลกวา่ 400 กิโลเมตร หมัน่สงัเกตสญัญาณเตือน “ง่วงขับ” ไดแ้ก่ จ าไม่ไดว้า่ขบัผา่นอะไรมา ตาปรือ หาวบ่อยๆ ให้หยดุพกั  
ผลให้เกิดอุบติัเหตุรุนแรงถึงแก่ชีวิตได ้เน่ืองจากการหลบัในจะเหยียบเบรกไม่ทนั และเป็นการชนแบบปะทะรุนแรงขา้มเลนได ้
ดงันั้น ถ้าง่วง ต้องไม่ขับ หรือถา้มีอาการง่วงในช่วงขบัรถเป็นระยะทางไกลๆ ก็ควรหยดุแวะพกั ณ จุดพกัระหวา่งทาง 

3. ส าหรับผูโ้ดยสารดว้ยรถยนต ์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขบัและผูร่้วมเดินทาง ส่วนส าหรับผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์
ตอ้งสวมหมวกกนัน็อกทั้งคนขบัข่ีและคนซอ้นทา้ย ท่ีผา่นมาเม่ือเกิดอุบติัเหตุ ความรุนแรงและเสียชีวติจะเกิดกบัคนท่ีไม่คาดเข็มขดั
นิรภยั ท าใหท้ะลุออกนอกตวัรถหรือพุง่ไปชนคนอ่ืนๆ ในรถ ตอ้งไม่ลืมวา่แรงปะทะท่ีเกิดข้ึน แมค้วามเร็วจะเพียง 60 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง ก็เทียบเท่าความแรงจากการตกตึก 5 ชั้น นัน่ก็เพียงพอท่ีจะท าให้เสียชีวิตได ้ หลีกเล่ียงการโดยสารในกระบะหลงัของรถ
ปิกอพั เพราะเม่ือเกิดเหตุผูโ้ดยสารจะถูกเหวีย่งออกไปนอกตวัรถและมีโอกาสเสียชีวติมากกวา่คนท่ีอยูใ่นรถถึง 6 เท่า 

4. ไม่ใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัรถโดยเด็ดขาด หากจ าเป็นตอ้งใช ้ก็ควรหยดุรถในจุดท่ี ปลอดภยั 
5. ขบัรถดว้ยความเร็วตามกฎหมายก าหนด นัน่คือ 90 กม./ชม. ในเขตนอกเมือง ในเขตเมืองใชค้วามเร็วตามป้าย

ก าหนด และเขตชุมชนไม่เกิน 50 กม./ชม. ปีใหม่ท่ีผ่านมา พบวา่มีคนเดินถนนถูกรถชนเสียชีวิตถึง 34 คนหรือคิดเป็น 9% ของคน
ตายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ตอ้งไม่ลืมวา่ ยิง่ขบัเร็ว ยิง่มองเห็นดา้นขา้งลดลง ยิง่ท าใหร้ะยะทางในการหยดุรถเพ่ิมข้ึน ความเร็วในเขตชุมชนท่ีเกิน 
50 กม./ชม. เช่น ขบัรถ 60 กม./ชม. จะตอ้งใชร้ะยะทางในการหยดุรถถึง 37 เมตร และถา้ชนคนเดินถนนดว้ยความเร็ว 60 กม./ชม. 
โอกาสเสียชีวติถึงร้อยละ 85 นัน่คือยิง่ขบัรถเร็ว ก็จะยิง่มีโอกาสเกิดอุบติัเหตุและรุนแรงมากข้ึน 

ไม่มีของขวัญช้ินใดที่จะล า้ค่าไปกว่าการที่เราทุกคนได้ “กลับบ้านปลอดภัย” อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว ใช้
ช่วงเวลาทีด่ร่ีวมกนั  และขอให้ปีใหม่นีเ้ป็น “ปีแห่งความสุข” ของทุกครอบครัว 
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ด่ืม + ขบั = ตาย 

 
ด่ืมแล้วขับ 

ถูกจบั มโีทษปรับ คุมประพฤต ิจ าคุก 
หากคุณ ด่ืมแลว้ขบั และถูกตรวจพบวา่มีระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และถูก
ควบคุมความประพฤติ 
 
 การตรวจระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด 

ปัจจุบนัมีวธีิการตรวจหาระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดได ้3 วธีิหลกัๆ คือ 
1. ทางลมหายใจ โดยการเป่าลมออกจากปากเขา้ไปในเคร่ืองตรวจตวัเลขท่ีอยูบ่นเคร่ืองจะบอกระดบัแอลกอฮอล์ใน

เลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์(mg %) 
2. ทางเลือดโดยตรง 
3. ทางปัสสาวะ 

 
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 ้ 
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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 

 

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 

บาดเจ็บหรือเสียชีวติจากการขาดสติของตนเอง 
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ลดความเร็ว – ลดความเส่ียง 
 
โดนแน่..ถ้าคุณขับรถซ่ิง 
 หากรถวิง่ในความเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด มีความผิดตามกฎหมาย ม.67 ตอ้งโทษปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท อตัรา
ตามขอ้ก าหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท (พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และการเปรียบเทียบปรับผูก้ระท าผิด ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3) โดยก าหนดความเร็วรถ ดงัน้ี 

 
 
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 
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ระยะเวลากบัการตดัสินใจ 
มนุษยโ์ดยเฉล่ียใชเ้วลาประมาณ 0.75 วินาที ก่อนจะเบรกรถอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาท่ีเสียไปน้ีเรียกว่า “ระยะเวลาของ
ปฏิกริิยาตอบสนอง” ความชา้เร็วจะแปรผนัตามบุคคลและความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองท่ีเหน่ือยลา้อ่อนเพลียเกินไป หรือ มึนเมา
จากกฤทธ์ิยาหรือแอลกอฮอล ์จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไปจึงไม่ควรขบัรถ ไม่วา่รถจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใด 

 
 
โดยสรุป 

 ขบัรถเร็ว สร้างความเส่ียงและความสูญเสีย ต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
 ขบัเร็วเป็น “พฤติกรรมเส่ียง” อนัตรายถึงชีวติ 
 ขบัรถเร็วมีโทษตามกฎหมาย 
 ลดความเร็ว = ลดความเส่ียง 
 “ลดความเร็ว” ลดค่าใชจ่้าย ปลอดภยั ประหยดัพลงังาน 
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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 
จะเกิดอะไรข้ึนถา้ขบัรถท่ีความเร็ว 100 กม./ชม. แลว้หลบัใน? 
 
ระยะเวลาท่ีวบูหลบัในเพียง 3 – 5  วนิาที รถจะวิง่โดยปราศจากการควบคุมกวา่ 100 เมตร ซ่ึงเป็นระยะทางท่ีมีความเส่ียงท่ีจะวิ่งไป
ชนประสานงานกบัรถคนัอ่ืน ตน้ไม ้เด็ก หรือ อุบติัเหตุร้ายแรงอ่ืนๆ 
 
ระดบัการต่ืนตวัของคนในรอบ 24 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บั 
 ต่ืนมาแลว้ก่ีชัว่โมงในวนันั้น ระดบัการต่ืนตวัจะลงลงเร่ือยๆ ตามจ านวนชัว่โมงท่ีต่ืนมาแลว้ 
 เวลานั้นนาฬิกาชีวภาพส่งสญัญาณมาปลุกสมอง ใหต่ื้นหรือไม่ นาฬิกาจะหยดุปลุกช่วงบ่ายหลงัอาหารเท่ียงและหลงัเท่ียงคืน 
 จ านวนชัว่โมงท่ีอดนอนสะสมวนัก่อนๆ ท่ีผา่นมา 
 กิจกรรมท่ีก าลงัท าอยู ่
 สภาพแวดลอ้ม 
 
 
 

 
 

 
 

การหลบัไม่เพยีงพอ เพยีงคนืละ 1 ช่ัวโมง จะเกดิภาวการณ์อดนอนสะสม (Sleep Debt) 
และความง่วงในเวลากลางวนัจะเพิม่ขึน้เร่ือยๆ ตามจ านวนช่ัวโมงทีอ่ดนอน 

แอลกอฮอล์เป็นอนัตรายส าหรับคนทีอ่ดนอน การดืม่สุราเพยีงแก้วเดยีวท าให้บุคคลนั้นหลบัง่ายขึ้น 
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โดนแน่..ถ้าคุณง่วงแล้วขับ 
 ประมวลฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก 2522 ระบุว่า ผูข้บัข่ีรถขณะร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถมี
ความผิดตาม ม.103 บทลงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
 
10 วธีิจดัการกบัความง่วง (ขอ้มูลจาก นายแพทยม์นูญ ลีเชวงวงศ ์เอกสารการศึกษาเร่ือง “ง่วงไม่ขบั”) 

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

วธีิน้ีเราจะต่ืนพอดี 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 ์
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เร่ิมต้นดี..ชีวติดี 
 

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

เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบใหว้ดัทั้งในราชอาณาจกัร และต่างประเทศ
ทัว่โลก จดัโครงการสวดมนต์ขา้มปี เน่ืองในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ โดยให้ส านักงาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และวดัทัว่โลก ด าเนินการ 6 ประเด็น ดงัน้ี 

1. ให้วดัทุกวดัทั้งในและนอกราชอาณาจกัรจดัให้มีการสมาทานศีล ฟังธรรม สวดมนต ์เจริญจิตภาวนาขา้มปี ใน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 

2. ใหว้ดัประชาสมัพนัธ์เชิญชวนพทุธศาสนิกชน ลด ละ เลิก อบายมุข และส่ิงเสพติดทุกชนิด 
3. ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จดัพิมพห์นงัสือสวดมนต ์เพ่ือแจกใหแ้ก่พทุธศาสนิกชนทัว่ประเทศ 
4. ให้วดัปากน ้ า ภาษีเจริญ และพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เป็นศูนยก์ลางในการจดัพิธีเจริญพระพุทธมนต์ใน

ส่วนกลาง ในส่วนของภูมิภาคก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั (พศจ.) ประสานกับคณะสงฆ์และส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดวดัท่ีมีความพร้อมเป็นศูนยก์ลางจัดสวดมนต์ขา้มปี พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนร่วมพิธี 

5. ให้ทุกจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดังานสวดมนต์ขา้มปี โดยมีเจา้คณะจงัหวดัเป็นประธานฝ่าย
บรรพชิต และมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานฝ่าฆราวาส 

6. ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการในพิธีการเจริญพระพทุธมนต ์
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 2560 ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสวสัดี แก่

ประเทศชาติ ศาสนา สถาบนัพระมหากษตัริย ์และปวงชนชาวไทย เป็นทางเลือกในการใชเ้วลาสร้างสรรค์ในคืนวนัส่งทา้ยปีเก่า
ตอ้นรับปีใหม่ เคาทด์าวน์ ด่ืมเหลา้ เหมือนท่ีนิยมกนัมา ใหเ้ป็นอีกหน่ึงกิจกรรมในการสร้างความรักความสามคัคีในหมู่คนไทย 

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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ขอ้มูลประกอบการด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  
ส านกังานเครือข่ายลดอุบติัเหตุ (สคอ.) www.accident.or.th Tel: 0-2588-3769 / Fax: 0-2580-0518 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตดิตามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่ศูนย์กลางรวมรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภยัทางถนน 
http://www.accident.or.th/datacenter/index.php 

www.accident.or.th 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเครือข่ายลดอุบัตเิหตุ 

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

