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แผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 
ระหว่างวนัที ่11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2560 

โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 
-------------------------------------- 

 
1. อ้างถึง 
 1.1 มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 21 มีนาคม 2549 เร่ือง การด าเนินการตามมาตรการและแผนการด าเนินงานป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์ใหถื้อเป็นภารกิจส าคญัและจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดย
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไวใ้หเ้หมาะสม 
 1.2 พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
 1.3 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 
 1.4 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2553 เร่ือง เห็นชอบให้ ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภยัทาง
ถนน 
 1.5 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอ้ 5.4 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุใน
การจราจร อนัน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับป้องกัน การรายงาน และการดูแล
ผูบ้าดเจ็บ 
 1.6 มติคณะกรรมการศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2560 
 
2. สภาพปัญหา 
 2.1 ปริมาณการจราจรบนทอ้งถนนเพ่ิมข้ึนจากช่วงปกติ  เน่ืองจากประชาชนใชร้ถใชถ้นนเดินทางสัญจรกลบัภูมิล าเนา
และท่องเท่ียวจ านวนมาก 
 2.2 ในทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศมีการจดังานประเพณีบุญ  และงานร่ืนเริงต่างๆ 
 2.3 ปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนเพ่ิมสูงข้ึนกวา่ช่วงปกติ 
 2.4 ผูใ้ชร้ถใชถ้นนขาดวินยัในการขบัข่ี  ฝ่าฝืนกฎหมาย  ขาดจิตส านึก  และความตระหนกัดา้นความปลอดภยัและขาด
ความเอ้ืออาทรบนทอ้งถนน  รวมทั้งขาดความช านาญในเสน้ทาง 
 2.5 นกัท่องเท่ียวต่างชาติขาดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชร้ถใชถ้นนในประเทศไทย 
 2.6 จากขอ้มูลศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ระหวา่งปี 2557 –2559 ภาพรวมสถิติอุบติัเหตุทางถนน ดงัน้ี 

ปี 2557 - 2559 
อุบติัเหตุเฉล่ียวนัละ 467 คร้ัง ผูเ้สียชีวติเฉล่ียวนัละ 53 ราย ผูบ้าดเจ็บเฉล่ียวนัละ 497 คน 

 

 
 ส าหรับสถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา พบวา่ วนัท่ี 13 เมษายน 2559 เป็นวนัท่ี
เกิดอุบติัเหตุสูงสุด สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ีเป็นหลกั ไดแ้ก่ เมาสุรา ขบัรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด และตดัหน้า
กระชั้นชิด ตามล าดบั ผูเ้สียชีวิต ผูบ้าดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผูข้บัข่ียานพาหนะและเป็นคนในพ้ืนท่ี (ในต าบล/แขวง) รวมทั้ง
รถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด โดยภาพรวมของการเกิดอุบติัเหตุ มีดงัน้ี 
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สงกรานต์ พ.ศ. 2559 

สาเหตุการเกดิอุบัตเิหต ุ
เมาสุรา 
(34.09%) 

ขบัรถเร็วเกินก าหนด 
(32.93%) 

ตดัหนา้กระชั้นชิด 
(18.54%) 

ถนนทีเ่กดิอบุัตเิหต ุ
ทางหลวงแผน่ดิน 

(37.86%) 
ถนน อบต./หมู่บา้น 

 (36.12%) 
ถนนในเมือง (เทศบาล) 

(12.04%) 

 
ยานพาหนะทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ

 
รถจกัรยานยนต ์

(80.67%) 

 
รถปิคอพั 
(8.85%) 

 
รถเก๋ง/รถแท็กซ่ี 

(4.97%) 

เวลาทีเ่กดิอุบัตเิหต ุ
16.01 – 20.00 น. 

(30.23%) 
12.01 – 16.00 น. 

(21.67%) 
20.00 – 24.00 น. 

(15.52%) 

อายุผู้ประสบเหต ุ
กลุ่มวยัแรงงาน 
อาย ุ20 – 49 ปี 
(52.28%) 

กลุ่มเด็ก 
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 

(26.05%) 

กลุ่มอาย ุ50 ปี ข้ึนไป 
(21.67%) 

อุบัตเิหตุใหญ่ เกิด 49 คร้ัง 
การบังคบัใช้กฎหมาย ด าเนินคดี 730,271 ราย ลดลง 13,608 ราย (-1.83%) 

  
 จากสถานการณ์ดงักล่าว ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ซ่ึงเป็นองคก์รหลกัของรัฐบาลในการบูรณาการการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนนของประเทศ ไดร่้วมกบัหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งถอดบทเรียนการด าเนินการช่วงเทศกาล
สงกรานต ์พ.ศ. 2559  พบวา่  ปัจจยัเส่ียงหลกัการเกิดอุบติัเหตุเกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ีเป็นหลกั  โดยการฝ่าฝืนกฎหมาย  ขาดวินยัจราจร
ความเอ้ืออาทรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  และผูข้บัข่ีขาดจิตส านึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย  ซ่ึงศูนยอ์  านวยการความ
ปลอดภยัทางถนนไดมี้ขอ้เสนอให้เร่งผลกัดนัแกไ้ขกฎหมายท่ีเป็นสาเหตุหลกัให้เกิดอุบติัเหตุทางถนน  ประกอบดว้ย  เมาสุราแลว้ขบัข่ี
ยานพาหนะ  ขบัรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด  การได้มาซ่ึงใบอนุญาตขบัรถ  รถโดยสารสาธารณะและการคาดเข็มขดันิรภยั  ทั้ งน้ี  
คณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 22559  ไดล้งมติเห็นชอบใหแ้กไ้ขกฎหมายทั้ง 5  ประเด็นขา้งตน้  เพ่ือให้มีผลบงัคบัใชใ้ห้ทนัช่วงเทศกาล
สงกรานต ์พ.ศ. 2560 แลว้ 
 ดงันั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560  ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางอยู่จึงไดร่้วมกนัก าหนดแผนบูรณาการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560  ข้ึน โดยมุ่งเน้นใชก้ารบูรณาการร่วมกนัทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ 
ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใชก้ารบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในลกัษณะยึดพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Approach) และบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด จริงจงั และต่อเน่ือง เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการ
น านโยบาย “ประชารัฐ” มาเป็นกลไกหลกัในการสร้างความตระหนกัและจิตส านึกดา้นความปลอดภยัทางถนนให้แก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นนในพ้ืนท่ี 
โดยประสานความร่วมมือกนัระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น คณะกรรมการ
ชุมชน อาสาสมคัรต่างๆ และประชาชนใหเ้ขา้มีบทบาทส าคญัในการด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในพ้ืนให้เกิดข้ึนอยา่ง
เขม้แขง็และต่อเน่ือง 
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3. วตัถุประสงค์ 
 3.1 วตัถุประสงคข์องแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 3.1.1 เพื่อก าหนดเป้าหมาย  มาตรการ   แนวทางด าเนินงาน  และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจนเพ่ือลดปัจจยัเส่ียง
ท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุทางถนนและป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 
 3.1.2 เพ่ือให้หน่วยงานและภาคเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งน าแผนบูรณาการและป้องกนัลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560  ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพรวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการของแต่ละ
หน่วยงานตามอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
 3.1.3 เพ่ือก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนทุก
ระดบัในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 
 
4. ปัจจยัเส่ียง 

ปัจจัยเส่ียง 

ด้านคน 
พฤติกรรมเส่ียงในการใชร้ถใชถ้นนของผูข้บัข่ีและผูใ้ชเ้ส้นทาง / ความประมาท / ความสามารถของผู ้
ขบัข่ีลดลงเน่ืองจากสภาพร่างกายไม่พร้อม / การไม่ช านาญเสน้ทาง 

ด้านยานพาหนะ 
ขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ / ขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์ความปลอดภยั / การ
ปรับแต่งสภาพยานพาหนะ / การบรรทุกท่ีไม่ปลอดภยั 

ด้านถนน 

จุดเส่ียง จุดอนัตราย จุดตดัทางรถไฟ จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยยงัไม่ได้รับการแก้ไข / ลกัษณะทาง
กายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ และถนนอยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือซ่อมแซม / 
สภาพการจราจรท่ีหนาแน่น / อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่สมบูรณ์ / ป้ายเตือน ป้าย
สญัลกัษณ์ติดตั้งในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสมและไม่ชดัเจน 

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

 
5. หัวข้อหลกัในการรณรงค์ 

 หัวขอ้หลกัของการรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ พ.ศ. 2560 ใชช่ื้อว่า “ขับรถมีน ้าใจ 
รักษาวนัิยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนกั  รับรู้  และกระตุน้เตือนจิตส านึกให้กบัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนมีวินยัจราจร  รวมทั้ง
ลดความเส่ียงการเกิดอุบติัภยัอ่ืน ๆในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 
6. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม 
 6.1 เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 
 6.2 จ านวนการเกิดอุบติัเหตุทางถนน จ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวนผูบ้าดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด โดยให้
จงัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดว้ยตนเอง 
 7.  ค าจ ากดัความ 
 7.1 อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ในช่วงควบคุม
เขม้ขน้  ระหว่างเวลา 00.01 น. ของวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ถึง เวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิต 
และหรือผูบ้าดเจ็บนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล (Admit) 
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 7.2 ผู้เสียชีวติช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ. 2560 หมายถึง  
  7.2.1 ผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเขม้ขน้  ระหวา่งเวลา 00.01 น. ของวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2560  
ถึง เวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2560  
  7.2.2 ผูบ้าดเจ็บ (Admit) จากอุบติัเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเขม้ขน้  ระหวา่งเวลา 00.01 น. ของวนัท่ี 11 เมษายน 
พ.ศ. 2560  ถึง เวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงภายหลงัเสียชีวติภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัเกิดเหตุ 
 7.3 ผู้บาดเจบ็ช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ. 2560 หมายถึง  ผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเขม้ขน้  ระหวา่ง
เวลา 00.01 น. ของวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ถึง เวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2560 และเป็นผูบ้าดเจ็บ (Admit) ตามค าวินิจฉัย
แพทย์ว่าให้ผู้ป่วยนอนโรงงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน 

 7.4 อุบัตเิหตุใหญ่ หมายถึง 
 7.4.1 อุบติัเหตุทางถนนท่ีมีจ านวนผูเ้สียชีวติ 2 รายข้ึนไป 
 7.4.2 ผูบ้าดเจ็บตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป 
 7.4.3 ผูบ้าดเจ็บ+ผูเ้สียชีวติ ตั้งแต่ 4 คน ข้ึนไป 
 7.4.4 อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลส าคญัท่ีมีช่ือเสียงหรือบุคคลสาธารณะเป็นเหตุให้ไดรั้บบาดเจ็บ (Admit) หรือ

เสียชีวติ และกรณีอุบติัเหตุท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชน เช่น รถบรรทุกน ้ ามนัหรือรถบรรทุกสารเคมีเกิดอุบติัเหตุจนเกิดเพลิงไหม้
หรือสารเคมีฟุ้งกระจายไปสู่ชุมชน รถโดยสารเกิดอุบติัเหตุตกเขา เป็นตน้ ใหร้ายงานเป็นอุบติัเหตุใหญ่ดว้ย 
 7.5 จุดตรวจ หมายถึง  จุดตรวจท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบงัคบัใชก้ฎหมาย  โดยมีเจา้หนา้ท่ีต ารวจชั้นสัญญาบตัรข้ึนไปเป็นหัวหนา้ชุด
ตรวจ  สามารถเรียกตรวจและออกใบสัง่เพ่ือเปรียบเทียบปรับ  หรือด าเนินคดีตามพระราชบญัญติัจราจรได ้
 7.6 จุดบริการประชาชน หมายถึง  จุดท่ีท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  จุดพักรถ  จุดพกัคนเดินทาง
ระยะไกล  อีกทั้งยงัช่วยชะลอรถใหว้ิง่ท้ิงระยะไม่วิ่งติดกนั  เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินทาง 
 7.7 ด่านชุมชน หมายถึง  จุดท่ีชุมชนหรือหมู่บา้นตั้งข้ึนเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นจุดคดักรองกลุ่มเส่ียงท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีเกิดจาก
อุบติัเหตุทางถนน  โดยความรวมมือขององคก์รและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน  พกั/หยดุรถเพ่ือจะท าให้เกิดอุบติัเหตุ  เพื่อป้องปรามและตกัเตือน  
หรือแนะน าผุมี้พฤติกรรมเส่ียงบนถนนในพ้ืนท่ีหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีเช่ือมโยงกนักับถนนสายหลกัให้ปฏิบติัตามกติกาหรือธรรมนูญ
หมู่บา้นหรือระเบียบกฎหมายของทางราชการ  ทั้งน้ีด่านชุมชนอาจจะตั้งอยูถ่าวรในหมู่บา้นหรือชุมชนนั้น  หรือเคล่ือนยา้ยไปตามพ้ืนท่ีเส่ียง
ต่อการเกิดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีของหมู่บา้นหรือชุมชน 
 
8.  มาตรการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนน 
 จากสถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 พบวา่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุและสาเหตุการเสียชีวิต
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารยานพาหนะท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การใชค้วามเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
เมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ ตดัหนา้กระชั้นชิด และหลบัใน การไม่สวมหมวกนิรภยัในขณะขบัข่ีหรือโดยสาร ท าให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
เป็นจ านวนมาก  ยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุดเป็นรถจกัรยานยนต ์ถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุดเป็นทางหลวงแผ่นดิน ผูเ้สียชีวิตส่วนใหญ่
เป็นคนในพ้ืนท่ีและเสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ  
 ดงันั้น เพ่ือควบคุมและลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ศูนยอ์  านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จึงได้ก าหนดมาตรการ แนวทางการด าเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้จังหวดั  
กรุงเทพมหานคร  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบูรณาการร่วมกบัทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  หน่วยทหารในพ้ืนท่ี  และภาคประชาชน  
น ามาตรการดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด  เขม้งวด  จริงจงั  และต่อเน่ือง  เพ่ือให้การป้องกนัละลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 เกิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง  ดงัน้ี 
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 8.1 มาตรการด้านกายภาพ 
 8.1.1 ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบถนนตามระราชบญัญติัทางหลวง  พ.ศ. 22535  ทั้ งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบถนนในเขต
ชลประทาน  ถนนในเขตอุทยานแห่งชาติ  และถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการดงัน้ี 
  1) ตรวจสอบลกัษณะกายภาพ  ปรับปรุง  และซ่อมแซมถนนให้มีความปลอดภยัในการสัญจรรวมทั้งปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มขา้งทางเพ่ือเพ่ิมทศันวิสยัในการขบัข่ี 
  2) ส ารวจจุดเส่ียง  จุดอนัตราย  และปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความปลอดภยั 
  3) ส ารวจบริเวณท่ีมีงานก่อสร้างและเร่งด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560  และกรณี
ยงัไม่แลว้เสร็จใหติ้ดตั้งเคร่ืองหมา  สญัญาณไฟ  ป้ายเตือนใหช้ดัเจน  ในระยะท่ีปลอดภยั 
  4) ส ารวจ  ตรวจสอบเสส้นแบ่งช่องจราจร  สัญญาณไฟจราจร  ไฟฟ้าส่งสว่าง  ป้ายเตือน  เคร่ืองหมายจราจร  
แลว้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์  และติดตั้งใหช้ดัเจน  เพียงพอ 
 8.1.2 ใหก้ระทรวงคมนาคม  จงัหวดั  (เฉพาะจงัหวดัท่ีมีทางรถไฟตดัผ่าน)  กรุงเทพมหานคร   และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ส ารวจ  ตรวจสอบจุดตดัทางรถไฟ  ทั้งจุดตดัท่ีไดรั้บอนุญาตและจุดตดัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต (ทางลกัผ่าน)  และแกปั้ญหาให้เกิดความ
ปลอดภยับริเวณจุดตดัทางรถไฟ 
 8.2 มาตรการด้านยานพาหนะ 
  กระทรวงคมนาคม  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร   และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ด าเนินการ  ดงัน้ี 
  8.2.1 ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัของยานพาหนะใหถู้กตอ้งตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  8.2.2 ก าหนดมาตรการ  แนวทาง  เพ่ือก ากบั  ควบคุม  ดูแลยานพาหนะ  โดยเนน้การควบคุม  ดูแลรถโดยสารสาธารณะ 
และรถโดยสารไม่ประจ าทาง  เพ่ือใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้ริการมีความปลอดภยั 
  8.2.3 ขอความร่วมมือกลุ่มผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุกให้หยดุประกอบกิจการหรือหลีกเล่ียงการใชร้ถบรรทุก
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560  เพ่ือบรรเทาปัญหาในดา้นการจราจรและป้องกนัอุบติัเหตุร้ายแรงในช่วงเทศกาล 
  8.2.4 ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ  โดยการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง 
 8.3 มาตรการด้านการสัญจร 
  8.3.1 ใหจ้งัหวดัร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัใหมี้ถนนปลดภยัในพ้ืนท่ี   
“1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” 

  8.3.2 ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  พิจารณาก าหนดมาตรการ  
แนวทางในการดูแลความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560  ทั้งความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น  และความปลอดภยัในการสญัจร  ทั้งทางบก  ทางราง  ทางน ้ า  และก าหนดมาตรการแนวทางในการดูแลความปลอดภยัใน
การปล่อยโคมลอย  เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปล่อยโคมลอย  โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีรอบท่าอากาศยาน  พ้ืนท่ีท่ีเขต
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
  8.3.2 ให้หน่วยงานทั้ งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ก าหนดมาตรการองค์กรและบทลงโทษ   เพื่อสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน  และป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางถนนของงบุคลากรใน
องคก์ร  และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหรั้บทราบและปฏิบติัตามมาตรการองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
  8.3.4 ให้จังหวดั  กรุงเทพมหานคร  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ร่วมกันจัดตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกกรณีเกิด
อุบติัเหตุใหญ่ในพ้ืนท่ี   เพ่ือหาสาเหตุอุบติัเหตุท่ีแทจ้ริงและก าหนดมาตรการ  แนวทางแกไ้ขไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุซ ้ า 
  8.3.5 ให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  กระทรวงคมนาคม  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  อ านวยความสะดวกดา้นการจราจรแก่ประชาชนผูใ้ชร้ถใช้ถนนและสนับสนุนเจา้หน้าท่ีและวสัดุอุปกรณ์ในการ
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ปฏิบติั  รวมทั้งจุดพกัรถ  จุดบริการใหเ้พียงพอและประสานหน่วยงานทหารในพ้ืนท่ีให้จดัตั้งจุดตรวจ  จุดบริการ  และจุดพกัรถ  เพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนทั้งน้ีการจดัตั้งจุดบริการจุดพกัรถ  ควรตั้งในถนนท่ีมีคนใชเ้สน้ทางสญัจรเป็นจ านวนมาก 
  8.3.6 ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวดั  กรุงเทพมหานคร  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัมาตรการท่ีจะด าเนินการ  สถานการณ์เกิดอุบติัเหตุ  และสร้างจิตส านึกดว้ยความปลอดภยั  
รวมทั้งประชาสมัพนัธ์ใหผู้ข้บัข่ีเปิดไฟหนา้รถขณะขบัข่ี   เพ่ือเพ่ิมวสิยัในการมองเห็นแก่ผูข้บัข่ีและผูใ้ชถ้นน  ผา่นส่ือต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 

  8.3.7 ให้จังหวดัและกรุงเทพมหานคร  ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดกิจกรรมทางศาสนา  “1 อ าเภอ 1 ลาน
กจิกรรม” อาทิ  การท าบุญตกับาตรหรือการจดักิจกรรมของแต่ละศาสนา  และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม  เพ่ือลดปัจจยั
เส่ียงการเกิดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ี 
 8.4 มาตรการด้านการบังคบัใช้กฎหมาย 
  8.4.1 มาตรการหลกัดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
   1) ให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เคร่งครัด  จริงจงั  และต่อเน่ือง  โดยเนน้การลดพฤติกรรมเส่ียงหลกัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ   ไดแ้ก่  เมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ  และขบัรถเร็ว
เกินกวา่กฎหมายก าหนด  เป็นตน้  ทั้งน้ีใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522  พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.  2522  พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  พระราชบัญญติัสุรา พ.ศ. 2493  
พระราชบญัญติัสถานบริการ  (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ.  2556  และพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546ให้มีการรายงานผลด าเนินคดีต่อท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนยอ์  านวยการป้องกนัแลลดอุบติัเหตุทางถนน ประจ าปี 2560  ทราบทุกวนั 
   2) ใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติบูรณาการการท างานร่วมกบักระทรวงกลาโหม  จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  บงัคบัใช้ค  าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 46/2558 เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหาอนัเกิดจากการขบัข่ี
ยานพาหนะ   และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีออกมาภายหลงัมีผลบงัคบัใชก่้อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560  อย่าง
เคร่งครัด  จริงจงั  และต่อเน่ือง 
   3) ใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกบัจงัหวดั   กรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัตั้งจุด
ตรวจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เกิดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ี  โดยใหเ้พ่ิมความเขา้ขน้การตั้งจุดตรวจในช่วงเวลา 16.00-20.00 น. เน่ืองจากเป็นช่วง
ท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด 
   4) ให้จังหวดัและกรุงเทพมหานครก าหนดพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภัยและปลอดเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์(Zoning)  และก าหนดวธีิเล่นน ้ าสงกรานตต์ามวถีิไทย 
  8.4.2 มาตรการเสริมดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
   ให้ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัเป็นเจา้ภาพหลกับูรณาการการด าเนินงานร่วมกบัทุกภาคส่วน  ทั้ง
ฝ่ายพลเรือน  ต ารวจ  ทหาร  และภาคเอกชนในลกัษณะยึดพ้ืนท่ีเป็นท่ีตั้ง  (Area  Approach)  โดยน าแนวทาง “ประชารัฐ” มาใชเ้ป้นกลไกใน
การควบคุมปัจจยัเส่ียง  และเฝ้าระวงั  ก ากบั  ป้องปรามผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียงในพ้ืนท่ี  โดยใหจ้ดัตั้ง  “ด่านชุมชน”   เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงในพ้ืนท่ี 
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 8.5 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลงัเกดิอุบัตเิหตุ 
  8.5.1 ให้กระทรวงสาธารณสุข  จังหวดั  กรุงเทพมหานคร  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
จดัเตรียมความพร้อมดา้นการตอบสนองหลงัการเกิดอุบัติเหตุ  ทั้ งยานพาหนะ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์กูชี้พกู้ภยั  บุคลากร  เจา้หน้าท่ี  และ
ระบบส่ือสาร  เพ่ือช่วงเหลือผูป้ระสบเหตุไดท้นัท่วงที 
  8.5.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั    บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั  
จ ากดั  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาหลงัเกิดอุบติัเหตุ  และประชาสัมพนัธ์ระบบการช่วยเหลือต่างๆ  ท่ีผูป้ระสบ
เหตุควรจะไดรั้บ  รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้ผูข้บัข่ียานพาหนะท าประกนัภยั  ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
(ประกนัภยั พ.ร.บ.)   
  ทั้ งน้ี ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ถือปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ  อปพร.  ตามค าสั่งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
9.  แนวทางการด าเนินงาน 
 9.1 ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวนิัย ระหว่างวนัที ่22 มนีาคม 2560 ถึงวนัที ่10 เมษายน 2560   และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
จนถึงวนัที ่17  เมษายน  2560 
 9.1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้ งระดบักระทรวง  กรม  จังหวดั  อ าเภอ  กรุงเทพมหานคร  และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมอบหมายหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน  และอ านวยการก ากบัประสานการปฏิบติัด าเนินการตามแผนบูรณาการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560  ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 9.1.2 ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง  เพ่ือป้อง
ปรามการกระท าผิดและสร้างวนิยัจราจร 
 9.1.3 ใหก้รมประชาสมัพนัธ์ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ใหเ้กิดการขบัข่ีปลอดภยั 
 9.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวนัที ่11 – 17 เมษายน 2560 
 9.2.1 ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลโหม  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงสาธรณสุข  
กรมสรรพสามิต  จงัหวดั  และกรุงเทพมหานคร  (กองบญัชาการต ารวจนครบาล)  เพ่ิมความเขม้ขน้ในการด าเนินงานในพ้ืนท่ีโดยเนน้การ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด  และต่อเน่ือง  เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
 9.2.2 จดัตั้งศูนยเ์พ่ืออ านวยการ  ควบคุม  ก ากบั  ดูแลและติดตามการแระเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการช่วง
เทศกาลสงกรานต ์ พ.ศ. 2560  ดงัน้ี 
  1) ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี  2560  ส่วนกลาง ณ กรมป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
  2) ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี  2560  จงัหวดั  อ าเภอ  และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
  3) ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี  2560  กรุงเทพมหานคร  ณ  กองบญัชาการต ารวจ
นครบาล 
  4) ศูนยป์ระสานการปฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 ณ ส านกังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสาขา 
 9.2.3 ให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  จงัหวดั  อ าเภอ  ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัตั้งจุดตรวจเพ่ือบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งเขม้ขน้  จริงจงั  และต่อเน่ือง  ตามมาตรการ 10 มาตรการ ( 10 รสขม ) และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 9.2.4 ให้กระทรวงคมนาคม  จังหวดั  อ าเภอ  กรุงเทพมหานคร  องค์กรปกครองสาวนท้องถ่ิน  ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจดัตั้งจุดอ านวยความสะดวก  และจุดบริการ  และประสานส่วนราชการท่ีตั้งอยู่บริเวณริมถนนให้เป็นจุดพกัรถและจุดบริการ
ประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนแวะพกัในระหวา่งการเดินทาง  และจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์จุดพกัรถและจุดบริการให้สามารถสังเกตเห็นได้
อยา่งชดัเจน 
 9.2.5 ให้กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลาโหม  จงัหวดั  อ าเภอ  กรุงเทพมหานครและมูลนิธิ
ต่างๆ  จัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลงัการเกิดอุบัติเหตุ  ทั้ งด้านโรงพยาบาล  ยานพาหนะ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย  
บุคลากร  ระบบส่ือสาร  การประสานงาน  และการแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบเหตุใหท้นัท่วงที 
 9.2.6 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  จังหวดั  และกรุงเทพมหานคร  ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน  และสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอในการด าเนินงานในช่วงเทศการสงกรานต ์(7วนั)  ให้ศูนยอ์  านวยการ
ความปลอดภยัทางถนนทราบ 
10. การประสานการปฏิบัต ิ
 10.1 ระดบัภูมภิาค/ระดบัพื้นที ่ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
 10.1.1 ให้ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จงัหวดัประสานการ
ปฏิบติักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน  เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบติัการ  ทั้งดา้นอตัราก าลงัภารกิจ  งบประมาณ  และการรณรงคใ์ห้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์  หว้งเวลา  และสภาพพ้ืนท่ีของแต่ละพ้ืนท่ี 
 10.1.2 ให้ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 จงัหวดัตรวจติดตาม
การปฏิบติังานของจุดตรวจ  หน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมบูรณาการการปฏิบัติงาน  ตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผูป้ฏิบัติหน้าท่ีในช่วง
เทศกาล  และลดความซ ้ าซ้อนของการใชง้บประมาณในการด าเนินการรวมทั้งประสานแผนและรายงานการตรวจติดตามให้กรม
ป้องกนัปละบรรเทาสาธารณภยั  ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี  2560  ส่วนกลาง ทราบ 
 10.1.3 ใหศู้นยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 จงัหวดัรายงานผลการ
ปฏิบติังาน  ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธรณภยั  ในฐานะศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี 2560 ส่วนกลาง  
ทราบโดยเร่งด่วน  เพ่ือจะไดน้ าเสนอคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.)  ก าหนดนโยบายและแผนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 10.2 พื้นทีก่รุงเทพมหานคร ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
 10.2.1 ใหก้องบญัชาการต ารวจนครบาลเป็นศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์
พ.ศ. 2560  กรุงเทพมหานคร  โดยใหป้ระสานการปฏิบติัการอยา่งใกลชิ้ดกบักรุงเทพมหานคร  กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง  กอง
บงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว  กระทรวงคมนาคม  และกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภยัในการ
เดินทางของประชาชน  การบงัคบัใชก้ฎหมายการดูแลความปลอดภยัในพ้ืนท่ีจดังานขนาดใหญ่  รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560  ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนประจ าปี  2560  ส่วนกลางทราบ 
 10.2.2 หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหวา่งการด าเนินการในช่วงเทศกาลให้ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560  กรุงเทพมหานคร  รายงานกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ในฐานะศูนย์
อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี  2560  ส่วนกลาทราบโดยเร่งด่วน  เพ่ือจะไดน้ าเสนอคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.)  ก าหนดนโยบายและแผนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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11. เป้าหมายหรือผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 11.1 จ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุ จ านวนผูเ้สียชีวติ และจ านวนผูบ้าดเจ็บ (Admit) ให้ลดลงกวา่ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

พ.ศ. 2559 
 11.2 จ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุใหญ่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 
 11.3 จ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากรถสาธารณะ  และรถรับจา้งไม่ประจ าทางลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเทศกาล
สงกรานต ์พ.ศ. 2559 
 11.4 จ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดบริเวณจุดตดัทางรถไฟลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 
 11.5 จ านวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจและจ านวนยานพาหนะท่ีถูกด าเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการเพ่ิมข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 
 
12. การตดิตามประเมนิผล 

 12.1 ให้ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมกบัผูต้รวจราชการกรมในสังกดักระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามและให้
ค  าแนะน าการปฏิบติังานของศูนยป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนจงัหวดั ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนอ าเภอ และ
ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนทอ้งถ่ิน ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560  เพื่อให้มีการด าเนินงานตามแผนบูรณา
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี ให้รายงานปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบติัตาม
แผนไดใ้ห้ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนภายหลงัจากเสร็จส้ินการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 
2560 โดยเร็ว 

 12.2 ให้ศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี 2560 จังหวดั และกรุงเทพมหานคร สรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2560 ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนทราบโดยเร็ว 

  
 

***************************** 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 
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ข้อเสนอต่อการตั้งจุดปฏบัิติการในช่วง 7 วนั 
 1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ เนน้ ขบัเร็ว ด่ืม ง่วง ไม่โทร - ไม่แชท 
 2. ควบคุมการจ าหน่ายและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดย
เนน้หนกัในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เป็นพิเศษ 
 3. สนับสนุนปฏิบัติการ Zoning พืน้ทีเ่ล่นน า้ปลอดเหล้าปลอดภัย เนน้การด าเนินงานในพื้นท่ีเล่นน ้ าของ
วยัรุ่นท่ีมีความเส่ียงในแต่ละจงัหวดัท่ีสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงและวดัผลได ้
 4. สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกนัในการขับขี ่(หมวกกนัน็อก, คาดเขม็ขดันิรภยั) 
 5. สถานที่ตั้ งจุดปฏิบัติการควรค านึงถึง “พื้นที่ เ ส่ียง”  โดยมีการวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีผ่านมาเป็น
ส่วนประกอบ ใหต้รงกบัสภาพขอ้เท็จจริงในปัจจุบนัเพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุซ ้ า 
 6. เน้นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง ช่วงเวลา “เส่ียง” โดยเฉพาะตอนพลบค ่า – กลางคืนเพิ่มข้ึน 
 7. ปรับการตั้งเต็นท์ (จุดตรวจ, จุดบริการ, ด่านชุมชน) เป็นหน่วยลาดตระเวรเฝ้าระวงัจุดเส่ียง ทางร่วม 
ทางแยก (งานเล้ียงสังสรรค,์ สกดัคนด่ืมแลว้ขบั, เตือนลดความเร็ว) 
 8. จัดตั้งด่านชุมชน แก้ไขจุดเส่ียงและมีอาสาสมคัรสกัดผูข้บัข่ีท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในระดับทอ้งถ่ิน 
ชุมชน อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 9. เฝ้าระวังเส้นทางรถไฟผ่าน ก าหนดมาตรการแนวทางแกไ้ขปัญหาบริเวณจุดตดัทางรถไฟ อาทิ จดัท าป้าย
เตือน จดัท าคล่ืนระนาดบนผิวถนน ติดตั้งไฟหรือสัญญาณเสียง 
 10. ดูแลความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยว รองรับ AEC (ห้องน ้ า, ท่ีจอดรถ, การเช่าและการขับข่ีของ
นกัท่องเท่ียว) 
 11. สนับสนุนบทบาทของท้องถิ่น ชุมชน ใชเ้สียงตามสาย หอกระจายข่าว ประกาศแจง้เตือนประชาชนใน
พื้นท่ีใหร่้วมกนัเฝ้าระวงัป้องกนัและเผยแพร่ขอ้มูลสถานการณ์ใหรั้บทราบอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
ขอ้มูลประกอบการด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตปี์2560 

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

 

สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 
และแนวทางขับเคล่ือนการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน 

 
 1. สถิตอิุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 11 – 17 เมษายน 2559) 
 1.1 อุบัตเิหตุเกดิขึน้ 3,447 คร้ัง เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2558 เกิดข้ึน 3,373 คร้ัง 
 เพ่ิมข้ึน 74 คร้ัง คิดเป็น +2.19% 
 1.2 ผู้ เสียชีวิต 442 ราย  เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 มีผู ้เ สียชีวิต 346 ราย เ พ่ิมข้ึน 78 ราย  
คิดเป็น +21.43% 
 1.3 ผู้บาดเจ็บ 3,656 คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 มีผูบ้าดเจ็บ 3,559 คน เพ่ิมข้ึน 97 คน  
คิดเป็น +2.73 % 
 2. ข้อมูลสถิตใินการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 
 2.1 จงัหวดัทีไ่ม่มผู้ีเสียชีวติ จ านวน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัตราด ยะลา ระนอง และหนองบวัล าภู 
 2.2 สาเหตุการเกดิอุบัตเิหตุ เมาสุราเป็นสาเหตุสูงสุด ร้อยละ 34.09 รองลงมา คือ ขบัรถเร็วเกินก าหนด ร้อยละ 32.93 
 2.3 พฤตกิรรมเส่ียงจากการขับขี่ยานพาหนะ ไม่สวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 44.44 และเมาสุราร้อยละ 35.97 
 2.4 ประเภทรถทีเ่กดิอุบัตเิหตุ รถมอเตอร์ไซค ์ร้อยละ 80.67 รองลงมา รถปิคอพั ร้อยละ 8.85 
 2.5 ประเภทถนนทีเ่กดิอุบัตเิหตุ ถนนทางหลวงแผน่ดิน ร้อยละ 37.86 รองลงมา ถนนใน อบต. / หมู่บา้น ร้อยละ 36.12 
 2.6 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้เสียชีวติ ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี ร้อยละ 58.82 เสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 53.17 และอยูใ่นกลุ่ม
วยัแรงงาน (อายรุะหวา่ง 20 – 49 ปี) ร้อยละ 52.28 รองลงมา กลุ่มเด็กต ่ากวา่อาย ุ20 ปี ร้อยละ 26.05 
 2.7 การบังคบัใช้กฎหมาย เรียกตรวจยานพาหนะทุกชนิด รวม 4,499,530 คนั ใกลเ้คียงกบัปี 2557 และมีผูถู้กด าเนินคดี 
จ านวน 743,826 ราย เพ่ิมข้ึนถึง 28,035 ราย 
 

ที ่ ผู้ถูกด าเนินคดตีาม 10 มาตรการ ข้อมูลวนัที ่11 – 17 เมษายน 2559 
1. ไม่สวมหมวกนิรภยั 211,502 ราย 
2. ไม่มีใบขบัข่ี 204,006 ราย 
3. ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 97,453 ราย 
4. มอเตอร์ไซคไ์ม่ปลอดภยั 61,327 ราย 
5. ขบัรถเร็วเกินก าหนด 40,508ราย 
6. ฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร 30,131 ราย 
7. ขบัรถยอ้นศร 29,616 ราย 
8. แซงในท่ีคบัขนั 20,500 ราย 
9. เมาสุรา 18,606 ราย 
10. ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีขณะขบัรถ 17,387 ราย 
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ลดความเร็ว – ลดความเส่ียง 
 
โดนแน่... ถ้าคุณขบัรถซ่ิง 
 หากรถวิง่ในความเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด มีความผิดตามกฎหมาย ม.67 ตอ้งโทษปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท อตัราตาม
ขอ้ก าหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท (พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และการเปรียบเทียบปรับผูก้ระท าผิด ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3) โดยก าหนดความเร็วรถ ดงัน้ี 
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“เตือนอย่าประมาท..วสัิยทศัน์อุโมงค์” 
 ลานสายตาปกติ สามารถมองไดก้วา้งถึง 180 องศา โดยมีมุมมองรับรู้ต่ืนตวัท่ี 20-30 องศา และมีเพยีง 2-4 องศาท่ีมองเห็น
ชดัเจน ท่ีเรียกวา่ “Focal point”  เม่ือขบัเร็วข้ึนมุมมองจะเร่ิมแคบลง ท าใหย้ิง่มองไม่เห็นดา้นขา้ง หากเกิดเหตุกระชั้นชิตคุณอาจ
ตดัสินใจไม่ทนั ยิง่อนัตราย 

 
ขับเร็ว ท าให้ “ไม่เห็นข้างทาง” จะส่งผลอะไร  
การเหยยีบเบรกเพื่อหยดุรถ จะมี 2 ระยะท่ีส าคญัคือ  
 1.  ระยะตดัสินใจ(reaction time)คือ ระยะท่ีสายตามองเห็น + สมองตดัสินใจ + เทา้แตะเบรก โดยปกติจะใชเ้วลา
รวมกนั1.5-2.5 วนิาที ท่ีจะหยดุอบุติัเหตุ 
 2. ระยะเบรก (Braking) คือ ระยะเม่ือเทา้เหยยีบเบรค ไปจนกระทัง่รถหยดุ  “ความเร็ว” ท่ีต่างกนั จะส่งผลต่อระยะ
เบรกต่างกนั เช่น ท่ีความเร็ว 50 km/h จะมีระยะทางในการหยดุรถ 27 เมตร (ระยะตดัสินใจ14เมตร + ระยะเบรก 13 เมตร) 

กรณีทีข่ับเร็ว..จะยิง่เพ่ิม “ระยะตดัสินใจ” (reaction) เพราะการมองเห็นขา้งทางลดลง ขาดการรับรู้กิจกรรมหรืออนัตรายขา้งทาง 

ส่งผลต่อระยะหยดุท่ีเพ่ิมข้ึน ความรุนแรงเม่ือมีการชนเพ่ิมข้ึน 

 

   
 



18 
 

 
ขอ้มูลประกอบการด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตปี์2560 

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

 

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

 
 

คนไทยตายมากสุดด้วยจักรยานยนต์ 
รถจกัรยานยนต์คือภัยเงยีบทีค่ร่าชีวติคนไทยช่ัวโมงละ 1 คน และทุก 2 ช่ัวโมง จะมผู้ีพกิารเพิม่ขึน้อกี 1 คน 

 ประเทศไทยมีผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนนเฉล่ียวนัละ 30 คน ร้อยละ 70 – 80 เกิดจากขบัข่ีและซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์
 เฉล่ียผูเ้สียชีวติจากการขบัข่ีและซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์อยูท่ี่ประมาณวนัละ 24 คน หรือในแต่ละชัว่โมง มีผูเ้สียชีวติ 1 คน 
 ขณะท่ีขอ้มูลการเฝ้าระวงัการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข ผูบ้าดเจ็บท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลกวา่ปีละ 1 แสน

คน โดยร้อยละ 4.6 กลายเป็นผูพ้ิการ คร่ึงหน่ึงของการบาดเจ็บรุนแรง เป็นการบาดเจ็บท่ีศีรษะ เฉล่ียทุก 2 ชัว่โมง จะมีผู ้
พิการเพ่ิมข้ึน 1 คน 
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หมวกนิรภัย “ความหวงัดทีีค่นไทยมองไม่ออก” 
“หวัของฉนัท าไมตอ้งมายุง่ดว้ย” “ตายช่างมนัหวัของฉนั  ชีวติของฉนั คนอ่ืนไม่เก่ียว” เพราะเม่ือคุณ “ไม่สวมหมวกกนัน็อก 

ไม่ไดน็้อกคนเดียว” จึงเป็นเหตุใหท้ัว่โลกใหค้วามส าคญักบัการลดความสูญเสียจากการขบัข่ีมอเตอร์ไซด ์และเพราะวา่ 
 3 ใน 4 ของอุบติัเหตุทางถนนเกิดข้ึนกบัผูข้บัข่ีมอเตอร์ไซด ์
 1 ใน 2 ของอุบติัเหตุจากการขบัขี่มอเตอร์ไซดไ์ดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะ 

พระราชบญัญัตจิราจรทางบก พ.ศ. 2522  แก้ไขโดย พระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2550 
 

 
 
 

ด่ืม + ขบั = ตาย 
ด่ืมแล้วขับ 

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

เปรียบเทยีบระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด กบัโอกาสเกดิอุบัตเิหตุจราจร 

ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด 
(mg %) 

โอกาสเกดิอุบัตเิหต ุ
เม่ือเปรียบเทยีบกบัคนทีไ่ม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 

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

มากกวา่ 200 ไม่สามารถวดัได ้เน่ืองจากควบคุมการทดลองไม่ได ้
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การควบคุมและตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล์ 

 

 
 

ด่ืมแล้วขบั  ถูกจบัแล้วยาวววววววว 
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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 กรณีผูข้บัข่ีปฏิเสธท่ีจะใหค้วามร่วมมือกบัเจา้พนกังานในการทดสอบ โทษปรับคร้ัง
ละไม่เกิน 1,000 บาท 

 กรณีไม่ยนิยอมใหท้ดสอบใหส้นันิษฐานวา่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่เมาไวก่้อนจะ มีบทลงโทษคือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้ง
แต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

สงกรานต์ปลอดภยั พืน้ที่เล่นน า้ปลอดเหล้า 
 

พื้นทีเ่ล่นน า้ปลอดเหล้า 
คือ การสร้างพ้ืนท่ีรูปธรรมท่ีเล่นน ้ าปลอดเหลา้ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมสร้างสรรค ์พยายามหาวิธีการและเคร่ืองมือในการลด

ปัจจยัเส่ียงควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยมีถนนเล่นน ้ าตระกลูขา้วท่ีสงัคมรู้จกั ปัจจุบนัไดข้ยายแนวคิดไปสู่พ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ
ในการจดัพ้ืนเล่นน ้ าปลอดภยั (44 ถนนตระกลูขา้ว) และพ้ืนท่ีเล่นน ้ าอ่ืนๆ กวา่ 100 แห่งทัว่ทั้งประเทศ 
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มาตรการการเฝ้าระวงัและควบคุม 
 การท าพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ให้ปลอดภยัตอ้งมีการท าซ ้ าและส่ือสารให้ประชาชนเกิดความเขา้ใจ ท าต่อเน่ืองจนกระทัง่
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของเมือง (NORM) ในท่ีสุด ซ่ึงมาตรการ Zoning มีผลต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงแบบมีนัยส าคญั 
โดยเฉพาะเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น พฤติกรรมการเล่นน ้ าท่ีดีมากข้ึน ลดเหตุของการทะ
เลอะวิวาทและการใชค้วามรุนแรง ลดพฤติกรรมลวนลามในการเล่นน ้ า และลดจ านวนคนเมาสะสมบนท้องถนนให้ลดน้อยลง 
นอกจากน้ี พบวา่ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ยทุธวิธีใหม่ๆ ในการส่ือสาร การตลาด เพ่ือเป้าหมายการเพ่ิมยอดขายและสร้างนกัด่ืม
หนา้ใหม่ วธีิการใดวธีิการหน่ึงอาจไม่ไดผ้ลตอ้งใชห้ลายวธีิร่วมกนั 

 
 
7 มาตรการเคร่ืองมือการท างาน 
 การก าหนดมาตรการในการควบคุมก่อให้เกิดนวตักรรมการท างานและแนวทางการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ในหลาย
มาตรการและหลายระดบั (ประกาศ – หา้ม – ขอ – แลก – ฝาก – เฝ้า – สร้าง) ดงัน้ี 

 ประกาศ ประกาศนโยบายสาธารณะระดบัพ้ืนท่ี โดย ผูว้า่ราชการจงัหวดั, นายอ าเภอ, นายก อบจ., นายกเทศมนตรี, 
นายก อบต., ชุมชนทอ้งถ่ิน, สภาวฒันธรรมและเจา้ภาพจดังาน 

 หา้ม หา้มขาย หา้มด่ืม ในพ้ืนท่ีเล่นน ้ าปลอดเหลา้ ตาม พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์2551 
 ขอ ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเท่ียวไม่น าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เขา้ไปในพ้ืนท่ีจดังาน, ขอความ

ร่วมมือร้านคา้, แจง้ลูกคา้หา้มน าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์อกนอกบริเวณร้าน 
 แลก น ้าแลกเหลา้ นมแลกเหลา้ ไอติมแลกเหลา้ ขา้วเม่าแลกเหลา้ น ้ าสมุนไพรแลกเหลา้ น ้ าอดัลมแลกเหลา้ ไก่ป้ิง

แลกเหลา้ ขา้วแคบแลกเหลา้ 
 ฝาก ฝากเหลา้ไวก้บัต ารวจ, จุดฝากเหลา้ 
 เฝ้า กลอ้ง CCTV, หน่วยเฉพาะกิจปราบแอลกอฮอล,์ สายลบัการท าแผนท่ีจุดเส่ียงขายเหลา้, ชุดตรวจสรรพสามิต

พิชิตเหลา้ 
 สร้าง กิจกรรมสร้างสรรค์พ้ืนท่ีสร้างสุข : พ้ืนท่ีส าหรับเด็กเยาวชน, พ้ืนท่ีส าหรับผูสู้งอายุ, สร้างสีสันเมืองดว้ย

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีทรงคุณค่า, สร้างธรรมเนียมปฏิบติัของเมืองดว้ยส่ิงดีงานเป็นมงคลในวนัปี
ใหม่ไทย, เวทีเรียนรู้สาธารณะเร่ืองคุณค่าประเพณีงานสงกรานต ์และการออกแบบอนาคตร่วมกนั 



23 
 

 
ขอ้มูลประกอบการด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตปี์2560 

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

 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย   
 1. รีบเดินหน้าสนับสนุนการ Zoning พื้นที่เล่นน ้าปลอดเหล้า  สร้างความปลอดภัยและค่านิยมวฒันธรรมท่ีดีกับ
นกัท่องเท่ียว  และท าใหเ้ขา้ขน้  “1 อ าเภอ 1 พ้ืนท่ีเล่นน ้ าปลอดภยั” 
 2. ขอพลงัประชารัฐ  เจรจา  ร่วมมือ  ท าข้อตกลงกับภาคธุรกิจ  เพ่ือลดจ านวนคนด่ืมคนเมาช่วงเทศกาลสงกรานต์  รีบ
ออกมาตรการเชิงรุกควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และร้านค้าในพื้นที่จัดงาน  โดยเฉพาะการจดั
คอนเสิร์ตพว่งขายเบียร์หนา้หา้งสรรพสินคา้ 
 3. ขอให้มาตรการการส่ือสารสาธารณะในเชิงบวก  เชิญชวนชมเชยเจา้ภาพในแต่ละพ้ืนท่ี  ขา้ราชการ  เอกชน  ส านกังาน
เขต  ชุมชน  ท่ีควบคุมพ้ืนท่ีเล่นน ้ าไม่ใหมี้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งรวมทั้งร้านคา้ต่างๆ ท่ีใหค้วามร่วมมือ 
 4. ควรใช้มาตรการควบคุมเวลาจดังานในช่วงไว้ทุกข์ในหลวงรัชกาลที ่9 เพ่ือลดเวลาจดังานลง  ท าใหช่้วงเวลาเฉลิมฉลอง
ลดลงในช่วงค ่าคืน  ลดเจ็บลดตายได ้
 5. ขอให้มมีาตรการเชิงรุกไปยงัพื้นทีจ่ดังานเอกชน  ทีม่แีนวโน้มว่าจะมกีารขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พร้อมจัดกิจกรรม
ดนตรี  โดยมมีาตรการในการควบคุมดูแลและปกป้องเด็กเยาวชนนับหม่ืนในพื้นที่จัดงาน  ที่อยู่ในสภาพมึนเมา  ไม่สวมหมวกนิรภยั
และตอ้งใชร้ถจกัยานยนตเ์ดินทางกลบับา้นในหลงัคอนเสิร์ตส้ินสุดไม่ให้กลายเป็นผูก่้อเหตุหรือเหยื่อจากอุบติัเหตุด่ืมแลว้ขบัข่ีบน
ทอ้งถนนในช่วงเวลาหลงั 24.00 น. 
 6. ขอให้ส่งเสริมกจิกรรมการจดังานตามวถิีวฒันธรรมชุมชน  ทั้งวฒันธรรมยอ้นยคุและวฒันธรรมร่วมสมยั  โดยเนน้ให้
ชุมชนเขา้มีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด 
 7. ขอให้สนับสนุนนโยบายการจดังานทีใ่ช้น า้อย่างประหยัด  สืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในการใช้
น ้ าอยา่งรู้คุณค่า 
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อ้างองิ ข้อเสนอเชิงนโยบายสงกรานต์ปลอดภัย 2560 “สงกรานต์ปลอดภัย พืน้ทีเ่ล่นน า้ปลอดเหล้า” 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) www.stopdrink.com 

http://www.stopdrink.com/
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ตดิตามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่ศูนย์กลางรวมรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภยัทางถนน 
www.accident.or.th/datacenter 

 
 

ส านักงานเครือข่ายลดอุบัตเิหตุ 


