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แผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 
ระหว่างวนัที ่9 - 15 เมษายน พ.ศ. 2558  

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 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2553 เร่ือง เห็นชอบให้ปี 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 าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวติ 
โดยร่วมมือระหวา่งฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจบัป้องกนั การรายงาน และการดูแลผูบ้าดเจ็บ 

1.6 มติคณะกรรมการศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 
 

2. สภาพปัญหา 
เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ไทย ซ่ึงมีการจัดงานประเพณีการท าบุญและร่ืนเริงต่างๆ ทุกพ้ืนท่ีทั่ว

ประเทศ ประกอบกบัประชาชนจ านวนมากจะใชร้ถใชถ้นนในการเดินทางสัญจรกลบัภูมิล าเนาและท่องเท่ียว ท าให้มีปัจจยัเส่ียงต่อ
การเกิดอุบติัเหตุทางถนนสูงกวา่ช่วงปกติ จากขอ้มูลศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ระหวา่งปี 2555 – 2557 มีสถิติ ดงัน้ี 

ปี 2555 - 2557 
อุบติัเหตุเฉล่ียวนัละ 426 คร้ัง ผูเ้สียชีวติเฉล่ียวนัละ 45 ราย ผูบ้าดเจ็บเฉล่ียวนัละ 456 คน 

 
ส าหรับสถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา พบวา่ วนัท่ี 13 เมษายน 2557 เป็น

วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ีเป็นหลกั ผูเ้สียชีวติ ผูบ้าดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผูข้บัข่ีและเป็นคนในพ้ืนท่ี (ใน
ต าบล/แขวง) รวมทั้งรถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด โดยภาพรวมของการเกิดอุบติัเหตุ มีดงัน้ี 

ภาพรวมสงกรานต์ พ.ศ. 2557 

สาเหตุการเกดิอุบตัเิหต ุ
เมาสุรา 
(36.76%) 

ขบัรถเร็วเกินก าหนด 
(24.47%) 

ตดัหนา้กระชั้นชิด 
(16.68%) 

ประเภทถนนทีเ่กดิอุบตัเิหต ุ
ถนน อบต./หมู่บา้น 

(38.74%) 
ทางหลวงแผน่ดิน 

(36.83%) 
ถนนในเมือง (เทศบาล) 

(12.40%) 

ช่วงเวลาทีเ่กดิอุบัตเิหต ุ
16.01 – 20.00 น. 

(32.95%) 
12.01 – 16.00 น. 

(23.53%) 
08.01 – 12.00 น. 

(14.91%) 

ช่วงอายุผู้ประสบเหต ุ
กลุ่มวยัแรงงาน 
อาย ุ20 – 49 ปี 

กลุ่มเด็ก 
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 

กลุ่มอาย ุ50 ปี ข้ึนไป 
(20.44%) 
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(52.13%) (27.43%) 
อุบัตเิหตุใหญ่ เกิด 42 คร้ัง 

การบังคบัใช้กฎหมาย ด าเนินคดี 715,208 ราย ลดลง 59,180 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.64 
  
 จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ซ่ึงเป็นองค์กรหลกัของรัฐบาลในการบูรณาการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนของประเทศ ไดร่้วมกบัหน่วยงานและองคก์รภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดแผนบูรณาการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 ข้ึน มุ่งเน้นใชก้ารบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนใน
ลกัษณะยึดพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Approach) เพื่อลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการ
สร้างจิตส านึกและความตระหนกัดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นนและประชาชน ตลอดจนดึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน 
หมู่บา้น อาสาสมคัรต่างๆ และประชาชนเขา้มีบทบาทส าคญัในการด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในพ้ืนให้เกิดข้ึนอยา่ง
เขม้แขง็และต่อเน่ือง 
                
3. วตัถุประสงค์ 
 วตัถุประสงคข์องแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

3.1 เพ่ือให้การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558  มีเป้าหมายการด าเนินงานและมีแนว
ทางการด าเนินงานท่ีสามารถลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุทางถนนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกนัการเกิด
อุบติัภยัอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 

3.2 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเครือข่ายบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้เกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ มีเอกภาพ มี
เป้าหมายท่ีชดัเจน สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 

3.3 เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเครือข่ายน าแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 
2558 ไปจดัท าแผนปฏิบติัการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการในส่วนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

3.4 เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพื่อน าไปก าหนดแนวทางนโยบายท่ีขบัเคล่ือนงานดา้นความปลอดภยัทางถนนใน
ระยะต่อไปไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
4. ปัจจยัเส่ียง 

ปัจจัยเส่ียง 

ด้านคน 
พฤติกรรมเส่ียงในการใช้รถใช้ถนนของผูข้บัขี่และผูใ้ช้เส้นทาง /  ความสามารถของผูข้บัขี่ลดลง
เน่ืองจากสภาพร่างกายไม่พร้อม 

ด้านยานพาหนะ 
ขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ / ขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์ความปลอดภยั / การ
ปรับแต่งสภาพยานพาหนะ / การบรรทุกท่ีไม่ปลอดภยั 

ด้านถนน 
สภาพการจราจรท่ีหนาแน่น / อุปกรณ์ควบคุมการจราจร มีสภาพไม่สมบูรณ์ และติดตั้งในต าแหน่งท่ี
ไม่เหมาะสม ไม่ชดัเจน / ลกัษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ / ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ / จุดเส่ียง
จุดตดัทางรถไฟท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ไฟฟ้าส่องสวา่งช ารุดและไม่เพียงพอ / อุปสรรคทางธรรมชาติและลกัษณะภูมิอากาศ / ส่ิงกีดขวางตก
หล่นบนช่องทางจราจร / วตัถุอนัตรายขา้งทาง / ส่ิงกีดขวางทศันวสิยั 
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5. หัวข้อหลกัในการรณรงค์ 

 หัวขอ้หลกัของการรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ พ.ศ. 2558 ใชช่ื้อวา่ “สติ วินัย 
น า้ใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณ”ี เพื่อเป็นการกระตุน้เตือนสร้างจิตส านึก และความตระหนกัให้กบัประชาชน
ผูใ้ชร้ถใชถ้นนในช่วงเทศกาลสงกรานตพ์.ศ. 2558 

  
6. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม 
 เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภยัและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 โดยมีสถิติการเกิด
อุบติัเหตุทางถนน จ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวนผูบ้าดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยท่ีสุด ซ่ึงให้จงัหวดั อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดว้ยตนเอง 
   
7. ค าจ ากดัความ 

อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 หมายถึง อุบติัเหตุจากการจราจรทางถนน ในช่วงระหว่างเวลา 
00.01 น. ของวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ถึง เวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บนอน
พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล (Admit) 
 
8. มาตรการทัว่ไป 
 ใหศู้นยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนส่วนกลาง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทางถนน
อ าเภอ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัด เขม้งวด และจริงจงั โดยน า
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ ซ่ึงเป็นวิธีการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์พ.ศ. 2558 ไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

8.1 มาตรการดา้นการบริหารจดัการ 
8.2 มาตรการดา้นถนนและการสญัจรอยา่งปลอดภยั 
8.3 มาตรการดา้นยานพาหนะท่ีปลอดภยั 
8.4 มาตรการดา้นผูใ้ชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภยั 
8.5 มาตรการดา้นการตอบสนองหลงัการเกิดอุบติัเหตุ 
 

9. มาตรการเน้นหนัก 
 จากสถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2557 พบว่า สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ียานพาหนะ
เป็นหลกั ผูเ้สียชีวิต ผูบ้าดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผูข้บัข่ีและเป็นคนในพ้ืนท่ี (ในต าบล/แขวง) และรถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุ
สูงสุด ประกอบกับผลการด าเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ท่ีผ่านมา พบว่า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ยงัคงเกิดจาก
พฤติกรรมของผูข้บัข่ียานพาหนะเป็นหลกั ไดแ้ก่ การใชค้วามเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด การเมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ การไม่สวม
หมวกนิรภยัในขณะขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์และการใชร้ถจกัรยานยนตด์ดัแปลงท่ีไม่มีความปลอดภยั รวมทั้งรถจกัรยานยนตเ์ป็น
ยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด 
 ดังนั้ น เพ่ือควบคุมปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผู ้ข ับข่ียานพาหนะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน จึงไดก้ าหนดมาตรการเน้นหนกัข้ึน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร ด าเนินการอย่างจริงจัง เด็ดขาด และต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 
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5 
มาตรการ ตามขอ้ม่ี 8 โดยเนน้การบูรณาการร่วมกนัทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลกัษณะยึด
พ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Approach) มีการวเิคราะห์บริบทในพ้ืนท่ี ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง และระบบการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

9.1 มาตรการการบังคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจงั 
9.1.1 ใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

จริงจงั เคร่งครัด และต่อเน่ือง เพ่ือควบคุมปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติเหตุทางถนนท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ียานพาหนะ ดงัน้ี 
1. กฎหมายจราจร ให้บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) ได้แก่ 1) 

ความเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด 2) ขบัรถยอ้นศร 3) ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร 4) ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 5) ไม่มีใบขบัข่ี 6) แซงในท่ีคบัขนั 
7) เมาสุรา 8) ไม่สวมหมวกนิรภยั 9) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภยั 10) ใชโ้ทรศพัท์มือถือขณะขบัรถ รวมทั้งบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั
จราจรทางบก (ฉบบัท่ี 10 ) พ.ศ. 2557 กรณีผูข้บัข่ีไม่ยอมทดสอบความสามารถในอนัท่ีจะขบั หรือเมาสุรา หรือของอย่างอ่ืน ให้
สนันิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั้นเมาสุราหรือเมาของอยา่งอ่ืน โดยใหเ้นน้หนกักบัรถจกัรยานยนต ์รถโดยสารสาธารณะ รถรับจา้งไม่ประจ า
ทาง และรถกระบะท่ีบรรทุกผูโ้ดยสารทา้ยกระบะในลกัษณะท่ีก่อให้อนัตราย อาทิ การบรรทุกคนเล่นน ้ าบนทา้ยกระบะ ตลอดจน
เขม้งวดกวดขนัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบอนุญาต ขบัข่ีเป็นพิเศษ 

2. กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ โดยให้
เนน้หนกัในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ในบริเวณพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต ์(Zoning) และสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 
รวมทั้งสถานบริการต่างๆ เป็นพิเศษ 

3. กฎหมายทางหลวง ใหเ้ขม้งวดกวดขนัการใชค้วามเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด และการติดตั้ง แขวน วาง
หรือกองส่ิงใดๆ ในเขตทางในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอนัตรายแก่ยานพาหนะ รวมทั้งการขายส่ิงของบนไหล่ทาง 

4. กฎหมายขนส่งทางบก ใหเ้ขม้งวดกวดขนัพนกังานขบัรถให้ปฏิบติัตามกฎหมาย โดยไม่ด่ืมสุราหรือของมึน
เมาในขณะขบัรถ และตรวจสอบสภาพรถท่ีใชใ้นการขนส่งใหมี้สภาพมัน่คงแขง็แรง มีอุปกรณ์และส่วนควบคุมถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนด 

5. กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
9.1.2 ให้ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตามกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ี เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อความปลอดภยัทางถนน
ในพ้ืนท่ีหมู่บา้น และต าบล โดยใชม้าตรการทางสังคมและชุมชนเพ่ือควบคุม ก ากบั และป้องปรามผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียงในการขบัข่ีท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดอุบติัเหต ุ

9.2 มาตรการด้านสังคมและชุมชน 
9.2.1 ให้จังหวดัและกรุงเทพมหานครบูรณการร่วมกบัอ าเภอ ส านักงานเขต สถานต ารวจในพ้ืนท่ี หน่วยทหารใน

พ้ืนท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน หมู่บา้น และอาสาสมคัรต่างๆ จดัตั้งจุดสกดัประจ าชุมชน/หมู่บา้น โดยใชม้าตรการทางสังคมใน
การควบคุม ป้องปราม และตกัเตือนผูมี้พฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีและก าชบัประชาชนในพ้ืนท่ีให้ระมดัระวงัการเล่น
น ้ าท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย อาทิ การเล่นน ้ าบนทา้ยกระบะ การเล่นน ้ าบริเวณรินถนนหรือไหล่ทาง การสาดน ้ าใส่ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตซ่ึ์ง
อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุ ตลอดจนประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเล่นน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ปลอดภยัและปลอดเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลทุ์กชนิด (Zoning) และหากใชย้านพาหนะในการเล่นน ้ าสงกรานตต์อ้งค านึงถึงความปลอดภยัในการขบัข่ีและโดยสาร รวมถึงไม่
บรรทุกเกินน ้ าหนกั 

9.2.2 เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนของทุกภาคส่วน โดยขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกนัรณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัทางถนนอยา่งจริงจงั และมี
การส่ือสารผ่านช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเขม้ขน เพ่ือให้เกิดความตระหนักในเร่ืองความปลอดภยัทางถนนครอบคลุมทุกเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ละผูข้บัข่ีดว้ยความเร็ว 

9.3 มาตรการแก้ไขปัญหา 
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6 
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จงัหวดั และกรุงเทพมหานครน าขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีมาวิเคราะห์ เพ่ือหามาตรการ

และแนวทางการแกไ้ขปัญหาจุดเส่ียง จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุใหญ่ใหต้รงกบัสภาพขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั รวมทั้งใน
จงัหวดัท่ีมีรถไฟผ่านในพ้ืนท่ีให้บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดมาตรการแนวทางแกไ้ขปัญหาบริเวณจุดตดัทางรถไฟให้มี
ความปลอดภยัในการสัญจร อาทิ จดัท าป้ายเตือนเพื่อให้ผูใ้ชร้ถใชถ้นนเห็นชดัเจน จดัท าคล่ืนระนาดบนผิวถนน และจดัท าเนินเพื่อชะลอ
ความเร็วของรถ ติดตั้งสญัญาณไฟหรือสญัญาณเสียงเพ่ือใหผู้ข้บัข่ีเพ่ิมความระมดัระวงัมากข้ึน 

9.4 มาตรการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 
9.4.1 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ิมการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์

การด าเนินการรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 ผ่านส่ือทุกชนิดอยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเกิดความตระหนักในการใชร้ถใชถ้นนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
พ.ศ. 2558 และปลูกจิตส านึก ค่านิยม วฒันธรรม ความปลอดภยัให้กบัเยาวชนและประชาชน ตลอดจนประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนและ
นกัท่องเท่ียวเล่นน ้ าในบริเวณพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานตท่ี์มีความปลอดภยัและปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด (Zoning) เพื่อลดปัจจยัเส่ียง
และป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ี ใหก้รมประชาสัมพนัธ์เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทยใุนการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารการรณรงคก์ารป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนต่อประชาชนในหว้งเวลาดงักล่าว 

9.4.2 เน้นการประชาสัมพนัธ์สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนทุกลุ่มผ่านทุกช่องทาง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยเฉพาะให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานมีบทบาทส าคญัในการรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชน
ทุกกลุ่มเพ่ือใหเ้กิดความตระหนกั และมีจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

9.4.3 ใหป้ระสานองคก์รครองส่วนทอ้งถ่ินรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การด าเนินการรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 ผ่านส่ือทุกชนิดในพ้ืนท่ีอยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง อาทิ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยชุุมชน ฯลฯ 
เพ่ือปลูกจิตส านึก ค่านิยม วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนให้กบัประชาชน และเกิดความตระหนกัในการใชร้ถใชถ้นนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2558 รวมทั้ งประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเล่นน ้ าในบริเวณพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภยัและปลอด
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด (Zoning) เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงของคนในพ้ืนท่ี 

9.5 มาตรการด้านการบริหารจดัการ 
9.5.1 ให้จงัหวดัและกรุงเทพมหานครให้ความส าคญัในการจดัพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภยัและปลอด

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด  (Zoning) โดยใหป้ระสาน อ าเภอ ส านกังานเขต องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัให้มีพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานตท่ี์
มีความปลอดภยัและปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด (Zoning) เพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนและหลีกเล่ียงการ
เล่นน ้ าท่ีเส่ียงอนัตราย อาทิ การเล่นน ้ าริมถนนหรือบนไหล่ทาง การเล่นน ้ าทา้ยรถกระบะ เป็นตน้ รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการเล่นน ้ าสงกรานต์
ตามขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย 

9.5.2 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนก าหนดมาตรการองค์กรและบทลงโทษ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัในการใชร้ถใชถ้นน และป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจก่ออุบติัเหตุทางถนนของบุคลากรในองคก์ร และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ผู ้
มารับบริการไดรั้บทราบและปฏิบติัตามมาตรการองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
 ทั้งน้ี ใหใ้ชง้บประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 ส าหรับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติังาน อปพร. ตามค าสั่งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

 
10. แนวทางการด าเนินงาน 

10.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค ์ระหวา่งวนัท่ี 1- 8 เมษายน 2558 
10.2 ช่วงควบคุมเขม้ขน้ ระหวา่งวนัท่ี 9 – 15 เมษายน 2558 
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11. การประสานการปฏิบัต ิ

11.1 ระดบัภูมภิาค/ระดบัพื้นที ่ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1) ใหศู้นยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 จงัหวดัประสานการ

ปฏิบติังานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบติัการ ทั้งดา้นอตัราก าลงั ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์
ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ หว้งเวลาและสภาพพ้ืนท่ีของแต่ละพ้ืนท่ี 

(2) ใหศู้นยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 จงัหวดัตรวจติดตาม
การปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการการตรวจเยีย่มหรือตรวจติดตามผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในช่วงเทศกาล และลดความซ ้ าซอ้น
ของการใชง้บประมาณในการด าเนินการ รวมทั้งใหป้ระสานแผนและรายงานการตรวจติดตามใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 ส่วนกลาง ทราบ 

(3) ให้ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 จงัหวดัรายงานผล
การปฏิบติังานในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 ส่วนกลาง ทราบ และหากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหวา่งการด าเนินการ
ในช่วงเทศกาลใหศู้นยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 จงัหวดั รายงานโดยเร่งด่วน เพ่ือ
จะไดน้ าเสนอคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

11.2 พื้นทีก่รุงเทพมหานคร ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1) ใหห้น่วยงานในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดแ้ก่ กองบญัชาการต ารวจนครบาล กองบงัคบัการต ารวจ

ทางหลวง กองบงัคบัการต ารวจจราจร กองบงัคบการต ารวจท่องเท่ียว เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของ
หน่วยงาน 

(2) ให้กองบัญชาการต ารวจนครบาลเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์พ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานคร โดยประสานการปฏิบติัการอยา่งใกลชิ้ดกบักรุงเทพมหานคร เพ่ือลดความซ ้ าซอ้นในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนย์
อ านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 ส่วนกลาง ทราบ 

(3) หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหวา่งการด าเนินการในช่วงเทศกาลใหศู้นยป์ฏิบติัการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานคร รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนย์
อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 ส่วนกลาง ทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อจะไดน้ าเสนอ
คณะกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที 
 
12. ตวัช้ีวดั 

(1) สถิติจ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุ จ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวนผูบ้าดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด เม่ือ
เทียบกบัสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2557 

(2) สถิติจ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุใหญ่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2557 
(3) สถิติจ านวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจและจ านวนยานพาหนะท่ีถูกด าเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการ

เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2557 
***************************** 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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ข้อเสนอต่อการตั้งจุดปฏิบัตกิารในช่วง 7 วนั 
1. บังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ เน้น ด่ืม ขบัเร็ว เล่นน า้ท้ายกระบะ ง่วง 
2. ควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ห้ามขาย

หรือบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในพื้นที่อยู่ในก ากบัดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ 
รัฐวสิาหกจิ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ พ.ศ. 2558, ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2558, ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในสถานีขนส่ง พ.ศ. 2558, ก าหนดวนัห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558, ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558, ห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กบับุคคลอายุต า่กว่า 20 ปี 

3. สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกนั (หมวกกนัน็อก, คาดเขม็ขดันิรภยั) 
4. สถานที่ตั้งจุดปฏิบัติการควรค านึงถึง “พื้นที่เส่ียง” โดยมีการวเิคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา

เป็นส่วนประกอบ 
5. เน้นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงช่วงเวลา “เส่ียง” โดยเฉพาะตอนพลบค า่ – กลางคืน

เพิม่ขึน้ 
6. ปรับการตั้งเตน็ท์ เป็นจุดบริการ กระจาย (อาสาสมัคร) ตามจุดเส่ียง ทางร่วม ทางแยก 

งานเลีย้งสังสรรค์ (สกดัคนด่ืมแล้วขบั, เตือนลดความเร็ว) 
 

 

เคร่ืองมือ, ต้นทุน  
 นโยบาย, ขอ้สัง่การ จาก ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) 
 การด าเนินงานของ 5 เสาหลกั, มาตรการ 5 E, 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) 
 กิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน องคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชน  
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สรุปผลการด าเนินงานป้องกนัและลดอบัุติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 
ระหว่างวนัที ่11 – 17 เมษายน 2557 

 
1. ภาพรวมสถิตอิุบัตเิหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2557) 

1.1. เกิดอุบติัเหตุทางถนน 2,992 คร้ัง เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2556 ซ่ึงเกิด 2,828 คร้ัง เพ่ิมข้ึน 164 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 5.80 

1.2. ผูเ้สียชีวติ 322 ราย เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2556 ซ่ึงมีผูเ้สียชีวิต 323 ราย ลดลง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.31 

1.3. ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 3,225 คน เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2556 ซ่ึงมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 3,040 คน เพ่ิมข้ึน 185 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.09 

2. จงัหวดัได้มกีารขอแก้ไขข้อมูลผู้เสียชีวติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ดงัน้ี 
2.1. จงัหวดัปัตตานี ไดข้อแกไ้ขขอ้มูลผูเ้สียชีวติในวนัท่ี 17 เมษายน 2557 จ านวน 1 ราย คือ นายมะฮาดี อาแว อาย ุ23 ปี 
2.2. จงัหวดันครสรรค ์ไดข้อแกไ้ขขอ้มูลผูเ้สียชีวติในวนัท่ี 16 เมษายน 2557 จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่  นางศิริกลุ ร่ากรุง อาย ุ38 

ปี นายเฉลียว ส ารีเกตุ อาย ุ62 ปี  และนายแร่ ราชจนัทึก อาย ุ48 ปี 
ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจึงไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้มูลผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปี 2557 จากเดิม 322 ราย เป็น 326 ราย  
3. สถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุใหญ่ จ านวน 37 คร้ัง เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2556 จ านวน 33 คร้ัง เพ่ิมข้ึน 4 คร้ัง  
4. สถิติการเรียกตรวจยานพาหนะและจ านวนยานพาหนะที่ถูกด าเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการ เปรียบเทียบกบัช่วง

เทศกาลสงกรานตปี์ 2556 ดงัน้ี 
4.1. สถิติจ านวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจ จ านวน 4,554,309 คนั เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2556 จ านวน 

4,686,962 คนั ลดลง 132,653 คนั คิดเป็นร้อยละ 2.83 
4.2. จ านวนยานพาหนะท่ีถูกด าเนินคดีตามาตรการลดพฤติกรรมเส่ียง 10 มาตรการ จ านวน 715,208 ราย เปรียบเทียบกบั

ช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2556 จ านวน 774,388 ราย ลดลง 59,180 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.64  
5. การวเิคราะห์ข้อมูลสถิตอิุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 

5.1. การเมาสุราเป็นสาเหตุขอการเกิดอุบติัเหตุสูงสุด 
5.2. รถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุสูงสุด 
5.3. ถนน อบต./หมู่บา้น เป็นถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด 
5.4. ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ 16.01 – 20.00 น. 
5.5. กลุ่มวยัแรงงาน (ช่วงอายรุะหวา่ง 20 – 49 ปี) เป็นกลุ่มท่ีบาดเจ็บและเสียชีวติมากท่ีสุด 
5.6. จงัหวดัท่ีมีผูบ้าดเจบ็สะสมสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ (144 คน) รองลงมา ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช (127 คน) 

และจงัหวดันครสวรรค ์(106 คน) 
5.7. จงัหวดัท่ีไม่มีผูเ้สียชีวติสะสม มี 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชยันาท เพชรบุรี อ่างทอง พงังา และยะลา 
5.8. อ าเภอท่ีไม่มีผูเ้สียชีวติสะสม รวม 664 อ าเภอ และเขตในกรุงเทพมหานครท่ีไม่มีผูเ้สียชีวติสะสม รวม 44 เขต 

6. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะส านกังานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนได้

รวบรวมขอ้มูลเสนอแนะของทุกภาคส่าวนเพ่ือจะไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน พิจารณา
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มอบหมายใหส่้วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปขบัเคล่ือนเพ่ือให้การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนเป็นไป
อยา่งต่อเน่ืองทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติตลอดทั้งปี ดงัน้ี 

6.1. ด้านการบริหารจดัการ 
(1) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายใหจ้งัหวดัและกลุ่มจงัหวดั สรุปผลการด าเนินงานและปัญหา

อุปสรรคในช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2557 และช่วงเวลาปกติ เพ่ือหามาตรการและแนวทางในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี เพ่ือก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัใหเ้ป็นรูปธรรม โดยด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง จริงจงั 
ทั้งในช่วงเทศกาลส าคญัและช่วงเวลาปกติ 

(2) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัจงัหวดั ศูนยป์ฏิบติัการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนอ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งในพ้ืนท่ี สรุปผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค
ในช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2557 และช่วงเวลาปกติ โดยน าสถิติการเกิดอุบติัเหตุ ผูเ้สียชีวิตและผูบ้าดเจ็บมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนด
มาตรการแนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ โดยน าหลกั 2P 2R มาเป็นกรอบแนวทางการด าเนินทั้งในระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว โดยใหพ้ื้นท่ีแต่ละระดบัแข่งขนัสถิติกบัตวัเอง 

(3) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายใหศู้นยอ์ านวยการความปลอดภยัจงัหวดั และศูนยป์ฏิบติัการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนอ าเภอ เร่งส่งเสริมบทบาทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมการ
บริหารจดัการเร่ืองความปลอดภยัทางถนนในพ้ืนท่ีอยา่งเป็นระบบและจริงจงัต่อเน่ือง โดยอาศยักลไกในพ้ืนท่ี เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
อปพร. ชรบ. อสม. กลุ่มพลงัมวลชนต่างๆ และภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมแกไ้ข ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบติัและติดตามประเมินผล โดยมีการสนบัสนุนทั้งงบประมาณและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

(4) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายใหศู้นยอ์ านวยการความปลอดภยัจงัหวดั และศูนยป์ฏิบติัการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนอ าเภอ ประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง เร่งเสริมสร้างจิตส านึกและวฒันธรรมแห่งความ
ปลอดภยัทางถนนตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
เป็นชุมชนปลอดภยั (Safe Community) ในระดบัสากล ตามหลกัเกณฑข์ององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ซ่ึงจะเป็นกลไกส าคญัในการ
จดัการความเส่ียงภยัพิบติัต่างๆ ในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะท าใหส้ถิติอุบติัเหตุ จ านวนผูเ้สียชีวติและผูบ้าดเจ็บลดลง และมี
การพฒันาไปสู่การจดัการภยัพิบติัท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

(5) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาเพ่ิมช่องทางการส่ือสาร
พิเศษในการน าเสนอขอ้มูลไปยงัประชาชนท่ีรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ ซ่ึงมีผลต่อการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน เช่น 
การจบักุมผูก้ระท าผิดเมาแลว้ขบั ไม่คาดเข็มขดันิรภยั ขบัรถเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถาน
บริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง การจ าหน่ายในสถานท่ีห้ามจ าหน่าย การจ าหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี การควบคุมความ
ประพฤติของผูก้ระท าผิดความผิดเมาแลว้ขบัดว้ยก าไลขอ้เทา้อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

(6) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภัยทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมการณรงค์ประชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมความเขา้ใจใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหเ้ล่นน ้ าสงกรานตต์ามขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม การแต่งการ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์แบบไทย งดการจดังานสงกรานตท่ี์ไม่เหมาะสมและอาจเป็นอนัตรายได ้เช่น การใชโ้ฟมแทนน ้ า 

(7) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขม้งวดกวดขนัการลกัลอบด่ืม 
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานท่ีห้ามด่ืมหรือสถานท่ีห้ามจ าหน่าย การจ าหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี และ
การจ าหน่ายในเวลาห้ามจ าหน่าย เป็นตน้ โดยพิจารณาในวนัท่ี 13 เมษายนหรือในช่วง 7 วนัแห่งการรณรงค์เป็นวนัห้ามจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

(8) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
หมายเลขโทรศพัทส์ายด่วนหมายเลขเดียว เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการช่วยเหลือและรับแจง้เหตุด่วน 
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(9) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหากมีความจ าเป็นให้ขอรับการ

สนบัสนุนงบประมาณและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี เช่น เคร่ืองตรวจจบัความเร็ว 
เคร่ืองตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ กลอ้งวงจรปิด รวมถึงพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั 

6.2. ด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
(1) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้น

ถนน ให้ตรวจสอบความพร้อมของถนน ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ปรับปรุงแกไ้ขจุดเส่ียงจุดอนัตรายอยา่งเป็น
ประจ าและต่อเน่ือง โดยน าขอ้มูลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 และช่วงเวลาปกติมาศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือ
ด าเนินการแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาและขอ้เท็จจริง 

(2) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เพ่ิมการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์
สภาพถนนและสภาพจราจร แนะน าเสน้ทางการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั จุดเส่ียงจุดอนัตราย รวมถึงการใชเ้สน้ทางหลกั เสน้ทางเล่ียง การ
เปิดใชช่้องทางพิเศษ การใหบ้ริการจุดพกัรถ จุดพกัผอ่นบริเวณถนนสายหลกัและสายรองใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง 

(3) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบก าหนดมาตรการ แนวทางควบคุม
รถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุกขนาดใหญ่ในกรณีเกิดอุบติัเหตุซ่ึงอาจท าใหเ้กิดปัญหาการจราจร 

(4) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้สถานศึกษาท่ีมีท่ีตั้งติดกบั
ถนนสายหลกัเปิดใหบ้ริการในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เพ่ือใหป้ระชาชนท่ีเดินทางไดใ้ชพ้กัผอ่นหรือใชบ้ริการหอ้งสุขา 

(5) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก าหนดมาตรการแนวทางในการ
ควบคุมการเล่นน ้ าสงกรานต์และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนถนนหรือริมถนน ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุและปัญหา
การจราจร 

6.3. ด้านยานพาหนะทีป่ลอดภัย 
(1) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายใหก้ระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบูรณาการกบั

ภาคีเครือข่ายในการก ากบั ควบคุม ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและเรือโดยสารสาธารณะให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและให้
ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะพนกังานขบัมีการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์การบรรทุกน ้ าหนกัเกิน เป็นตน้ และให้มี
หน่วยงานท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชร้ถใชถ้นนของนกัท่องเท่ียวในเมืองไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎจราจรเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั
ทางถนน 

(2) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก ากบั ดูแล ควบคุมมาตรฐานของ
รถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสาร 2 ชั้น รถตูเ้อกชน ให้มีความปลอดภยัตามระเบียบกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และเผยแพร่
การลงโทษผูป้ระกอบการท่ีกระท าผิดกฎหมาย ผา่นทางส่ือมวลชนเพ่ือไม่ใหเ้ป็นแบบอยา่ง 

(3) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควบคุม ดูแลการเช่าและบริการ
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์หก้บันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหถู้กตอ้งตามระเบียบกฎหมายและหลกัสากล 

(4) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาก าหนดมาตรการแนว
ทางการดูแลรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ (Big Bike) ซ่ึงใชค้วามเร็วค่อนขา้งสูงและอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนนได ้

(5)  ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบกฎหมายในการควบคุมความเร็วของยานพาหนะในเขตเมืองและชนบทให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

6.4. ด้านพฤตกิรรมผู้ใช้รถใช้ถนน 
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(1) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ส่งเสริมสนบัสนุนการบงัคบั

ใชก้ฎหมายอยา่งเขม้แขง็ต่อเน่ือง โดยสนบัสนุนทั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากรใหเ้พียงพอและเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง
ระเบียบกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั 

(2) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั และศูนย์
ปฏิบติัการความปลอดภยัทางถนนอ าเภอ ส่งเสริมสนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน หมู่บา้น ภาคีเครือข่ายบูรณา
การและเขา้มามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลผูใ้ชร้ถใชถ้นนในพ้ืนท่ีอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง โดยสนบัสนุนงบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
บุคลากร ในการจดัตั้งตรวจจุดสกดั จุดตกัเตือน ตลอดจนใชม้าตรการทางสังคม สมาชิกในครอบครัวช่วยควบคุมดูแลให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

(3) ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมการรณรงค์ส่งเสริมสร้าง
จิตส านึกและวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนให้เกิดตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน หมู่บา้น และในสถานศึกษา โดยอาจ
ก าหนดเป็นหลกัสูตร หรือกิจกรรมในหมู่บา้น ชุมชน และสถานศึกษาทุกระดบั โดยเฉพาะเร่ืองหมวกนิรภยั เข็มขดันิรภยั การใช้
ความเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เมาแลว้ขบั 

(4) ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาเพ่ิมการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์การไดรั้บบทลงโทษจาการกระท าความผิดท่ีฝ่าฝืนกฎหมายและท าใหเ้กิดอุบติัเหตุของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายผา่น
การส่ือสารทุกช่องทางอยา่งเป็นประจ าและต่อเน่ือง เช่น การควบคุมโดยก าไลขอ้เทา้อิเลก็ทรอนิกส์ การจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในเวลา และสถานท่ีหา้มจ าหน่าย เมาแลว้ขบั เป็นตน้ 

(5) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาก าหนดมาตรการแนวทาง
ในการออกและต่อใบอนุญาตขบัข่ียานพาหนะทุกประเภททุกชนิด ในกรณีท่ีกระท าผิดกฎหมาย 

6.5. ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัตเิหตุ 
(1) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบูรณาการและประสานเตรียมความ

พร้อมระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินและทีมกูชี้พกูภ้ยั ทั้งดา้นบุคลากร และเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เพ่ือให้เขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและทนัเวลา รวมทั้งการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุใหท้นัท่วงทีผา่นหมายเลขโทรศพัทส์ายด่วน 1669 หรือ 191 

(2) ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะมอบหมายให้ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั ส่งเสริม
ใหมี้ทีมสืบสวนอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีท่ีมีอตัราการเกิดอุบติัเหตุ และเสียชีวติจ านวนมาก เพ่ือศึกษาปัญหาขอ้เท็จจริงของการเกิดอุบติเหตุ 

(3) ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาเพ่ิมการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์หน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีหน้าท่ีช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของผูป้ระสบภยัให้ต่อเน่ืองและ
ทัว่ถึง 
   

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

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน คร้ังที่ 3/2557 
วนัพฤหัสบด ีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ช้ัน 5 ปภ. 
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ศูนย์ข้อมูลการส่ือสารเพ่ือความปลอดภัย (ศสป.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 

(Information and communication security) 
ภายใต้ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

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

เป้าหมายการด าเนินงาน : ร่วมขบัเคล่ือนสงัคมลดความสูญเสียจากอุบติัเหตุทางถนน 
 
วตัถุประสงค์หลกั : เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชนทุกสาขาในการรณรงคเ์ฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทาง
ถนน 
 สร้างความร่วมมือกบัส่ือมวลชนสนบัสนุนขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทาง

ถนน 
 สร้างความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมในการส่ือสารประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเฝ้าระวงัเร่ืองจุดเส่ียง, พฤติกรรมเส่ียง  
 สร้างความร่วมมือกบักลไกการปฏิบติังานในระดบัพ้ืนท่ี น าเสนอกิจกรรม ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ใน

การด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนน 
 สร้างความร่วมมือกบัภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวงัการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด, การควบคุมการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยให้เนน้หนกัในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 
20 ปี, การควบคุมการใชร้ถจกัรยานยนต์ เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุทางถนน, การจดัพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ท่ีมี
ความปลอดภยั และปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด, การปฏิบติังานเชิงรุกของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนท่ี เนน้ทบบาทการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์อยา่งจริงจงัต่อเน่ือง 

 
วธีิการด าเนินงาน 
 ประสานขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนการด าเนินงานของส่ือมวลชน (Data) 

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

- นโยบาย ขอ้สัง่การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนและภาคีเครือข่ายทัว่ประเทศ 
 ผลิตและน าเสนอข่าวเชิงรุกผา่นส่ือมวลชนทุกสาขา (Media Approach) 

- ประชุมทีมอาสาสมคัรและเครือข่ายส่ือมวลชน เตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุรายวนั 
- ประสานบรรณาธิการส่ือมวลชน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิเทศศาสตร์ นกักฎหมาย ฯลฯ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุเชิง

ลึกของการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 
- ติดตามข่าวสารสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนน น ามาวิเคราะห์ ก าหนดประเด็น จดัท าขอ้เสนอเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนและภาคีเครือข่ายทัว่ประเทศ 
- น าภาคีเครือข่ายและส่ือมวลชน ออกติดตาม สาเหตุ ขอ้เท็จจริงจากการเกิดอุบติัเหตุทางถนนรายใหญ่ในพ้ืนท่ี 

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

 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ระหวา่งวนัท่ี 9 - 15 เมษายน 2558 
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กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 นโยบายรัฐบาล / ประเด็นส าคญั 
◦ แผนแม่บทเพ่ือความปลอดภยัทางถนน / ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน / แผนบูรณาการป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ พ.ศ.2558 

◦ ปีรณรงคส์วมหมวกนิรภยั 100% / มาตรการด าเนินงานช่วงเทศกาลต่างๆ ฯลฯ 

 สถิติ ต่างๆ / กลไกการด าเนินงาน  
◦ ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ / เสียชีวติ / บาดเจ็บ / พิการ ช่วงเทศกาล, ตลอดปี 
◦ กิจกรรมของหน่วยงานองคก์ร กระทรวงต่างๆ  

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

 
ข้อมูลเพ่ือการด าเนินงานเชิงรุก 

 กิจกรรมเด่นในพ้ืนท่ี : งานประเพณี / โซนน่ิง (พ้ืนท่ีเล่นน ้ าปลอดภยั) / อ่ืนๆ 
 การละเมิดกฎหมาย (ด่ืมแลว้ขบั / ขบัเร็ว / ยอ้นศร / โทรแลว้ขบั / ไม่คาดเขม็ขดั / ไม่มีใบขบัข่ี ฯลฯ)  
 จุดเกิดเหตุ / จุดเส่ียง / พฤติกรรมเส่ียง   
 อุบติัเหตุรายใหญ่ / อุบติัเหตุบริเวณจุดตดัทางรถไฟ 
 การควบคุมการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด, การควบคุมการเขา้ถึง

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใหเ้นน้หนกัในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี, การควบคุมการใชร้ถจกัรยานยนต ์เพื่อลด
ปัจจยัเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุทางถนน, การจดัพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานตท่ี์มีความปลอดภยั และปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์ก
ชนิด, การปฏิบติังานเชิงรุกของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี เนน้ทบบาทการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์
อยา่งจริงจงัต่อเน่ือง 

 
 
 

 ศปถ. 

ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน 

เครือข่ายส่ือมวลชน 

 

- บทวเิคราะห์ ปัญหา สาเหตุ เชิงลึก 

- ข่าว การสัมภาษณ์ สารคดี ฯลฯ 
 

 
 

- Free TV /  Digital TV /  Cable TV  
- นสพ.ทอ้งถ่ิน-ส่วนกลาง ฯ 

- วิทยชุุมชน – ส่วนกลาง ฯ  

- Facebook / Twitter / Line ฯ 
 

 

กลุ่มเส่ียง 
ผูมี้พฤติกรรมเส่ียง 

พ้ืนท่ีเส่ียง 
ผูรั้บผลกระทบ 

กลไกจดัการ 

ระดบัพืน้ที ่ 
ขอ้มูลพื้นฐาน / นโยบาย ขอ้สัง่การ 

ขอ้มูลเพื่อการด าเนินงานเชิงรุก / เร่ืองร้องเรียน 

จุดเกิดเหตุ / จุดเส่ียง ฯลฯ 
 

ศสป. 

 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 ส านกังานคณะกรรมการควบคุม 

      เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 สถานบนัการแพทยฉุ์กเฉิน 

 ศูนยป์ลอดภยัคมนาคม 

 ศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน 
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ผงัโครงสร้างการด าเนินงานเชิงรุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเดน็ขับเคล่ือน 

1. การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
2. การควบคุมการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
3. การควบคุมการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใหเ้นน้หนกัในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
4. การควบคุมการใชร้ถจกัรยานยนต ์เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 
5. การจดัพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานตท่ี์มีความปลอดภยั และปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด 
6. การปฏิบติังานเชิงรุกของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี เนน้ทบบาทการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์อยา่ง

จริงจงัต่อเน่ือง 
 

เป้าหมายของการน าเสนอข่าวต่อส่ือมวลชน : สร้างกระแสการด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานตปี์ พ.ศ.2558 
 
กลไกการด าเนินงาน 

ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ ผลลพัธ์ทีต้่องการ 
- ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหต ุ
- ขอ้มูลร้องเรียนจุดเส่ียง 
- นโยบาย, ขอ้สัง่การ 
- รายงานอุบติัเหตุ (ตร.) 
- ศูนยข์อ้มูล Thai RSC 
- เครือข่ายอาสาสมคัรฯ 
 
(จัดทีมเยาวชนอาสาสมัคร
ติดตามขอ้มูล)  

วิ เ ค ราะ ห์ ,  แปรผล ,  น าม า
เปรียบเทียบกบัแผนปฏิบติัการ
ข อ ง แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น , 
ปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญแต่
ละสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
( จั ด ที ม อ า ส า ส มั ค ร ร่ ว ม
ด าเนินการ) 

- ข้ อ เ ส น อ ( ข้ อ สั่ ง ก า ร , 
มาตรการ) 

- เน้ือข่าวเชิงรุก 
 ส่งใหส่ื้อมวลชน 
 จัด ท าป ร ะ เ ด็ นข่ า ว

เผยแพร่ 
 เ ผ ยแพ ร่ผ่ าน  Social 

Media 
 ฯลฯ 

 
(จัดทีมนักประชาสัมพันธ์ , 
บรรณาธิการข่าว, ส่ือมวลชน
ร่วมด าเนินการ ) 

- กลไกระดับพ้ืนท่ีเกิดความ
ต่ืนตวัเฝ้าระวงัป้องกนัอยา่ง
เตม็ท่ี 

- จุดเส่ียง, พฤติกรรมเส่ียง
ไ ด้ รั บ ก า ร แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง
ทนัเวลาก่อนเกิดเหตุ 

- ผู ้ป ระสบ เหตุ , ผู ้ สูญ เ สี ย 
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว 

 

ศสป. 

จุดเส่ียง การละเมิดกฎหมาย 

องค์กร-หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภยั
ทางถนนระดบัจงัหวดั 

คณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ระดบัจงัหวดั 

ศปถ. 

ส่ือมวลชน 

พฤติกรรมเส่ียง 
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ภาคเีครือข่ายภาครัฐและเอกชน  

ภาคเีครือข่าย การตดิต่อ หมายเหตุ 
ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทาง
ถนน (ศปถ.)  

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

ฝ่ายเลขานุการฯ ศปถ. 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(ปภ.) 

Call Center 1784 – สายด่วน ปภ.  

กองสารนิเทศ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

โทรศพัท ์02-205-2724, 02-252-9882 
โทรสาร 02-252-9888 

ผูบ้งัคบัการกองสารนิเทศ 

ศูนยป์ลอดภยัคมนาคม 
กระทรวงคมนาคม 

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

ศูนยป์ฏิบติัการดา้นคมนาคม 

ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข 

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

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

สถาบันการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 
(สพฉ.) 

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขานุการฯ มือถือ 088-584-1669 
โทรศพัท ์02-872-1669  โทรสาร 02-872-1602-5 

Call Center 1669 
ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 

ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติ เหตุ 
(สคอ.) 

นายพรหมมินทร์ กณัธิยะ ผูอ้  านวยการฯ มือถือ 081-289-
0708 
โทรศพัท ์02-588-3769 ต่อ 111 โทรสาร 02-580-0518 

การส่ือสารประชาสมัพนัธ์และ
การรณรงค ์

ศูนยว์ิชาการเพื่อความปลอดภยัทาง
ถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ (มสช.) 

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

สังเคราะห์ประเด็นผลักดัน
นโยบาย 

ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหลา้ 
(สคล.) 

นายธีระ วชัระปราณี ผูจ้ดัการฯ มือถือ 081-348-3739 
โทรศพัท ์02-948-3300  โทรสาร 02-948-3930 

เครือข่ายเฝ้าระวงัระดบัพ้ืนท่ี 

บริษัท กลางคุ้มครองผูป้ระสบภัย
จากรถ จ ากดั 

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

เค รือข่ายประกันภัย  /  การ
รณรงค ์

มูลนิธิเมาไม่ขบั นายสุรสิทธ์ิ ศิลปะงาม ผูจ้ดัการฯ มือถือ 081-443-9953 
โทรศพัท ์02-254-0044  โทรสาร 02-254-5959 

เหยื่อเมาแลว้ขบั / ชมรมคน
ห่วงหวั 

Asia Injury Prevention Foundation  
(AIP) 

คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเทอร์ ผอ.บริหารประเทศไทย  มือถือ 
085-048-0781โทรศพัท ์02-676-0274 โทรสาร 02-676-0273 

มาตรการสวมหมวกนิรภยั 

แผนงานสนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกันอุบัติ เหตุทางถนนระดับ
จงัหวดั (สอจร.) 

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

พฒันากลไกการจดัการระดับ
พ้ืนท่ี 

ศูนยผ์ลิตรายการและข่าว 
ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ 
(ศผข.ตร.) 

โทรศพัท ์/ โทรสาร 02-255-6676 กองสาร นิ เทศ  ส านัก ง าน
ต ารวจแห่งชาติ 

สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM สถานวทิยจิุตอาสาเพื่อความปลอดภยัและการจราจร รายงานข่าวจราจรในกรุงเทพฯ 
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91.0 MHz 
กองต ารวจส่ือสาร ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ 

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

และปริมณฑล    

สถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 
MHz 
 

รวมใจอาสา ลดปัญหาจราจร เพ่ิมสุขทุกครอบครัว 
สายด่วน : 1255 SMS : 452 2500 
โทรศพัท ์ 02-288-5050 โทรสาร 02-628-7224  
Emailtrs99.5@hotmail.com/www.TRS995.COM  

ร า ย ง า น แ ล ะบ ริ ก า ร ด้ า น
การจราจรในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล    

สถานีวทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั 
เครือข่ายแห่งความดี 11 สถานีทั่ว
ประเทศ 
(กรุงเทพมหานคร , เชียงราย , 
พิษณุโลก, ชัยนาท , จันทบุรี, 
สระบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, 
อุบลราชธานี , ชุมพร  และ
นครศรีธรรมราช) 

ศูนยบ์ริการสาธารณะร่วมดว้ยช่วยกนั (Hotline 1677) 
ศูนยว์ทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั CB 245 CH 36 
www.facebook.com/ร่วมดว้ยช่วยกนั 11 สถานีทัว่ประเทศ 
www.twitter.com/ruamduay / www.rd1677.com 
App ร่วมดว้ยช่วยกนั บริการฟรีบนโทรศพัทมื์อถือ  

ประสานงานกับภาครัฐและ
ภาค เ อกชนแก้ไ ข จ ร าจ ร , 
อ า ชญากรรม ,  ย า เ สพ ติ ด
,สาธารณูปโภค อุบติัภยัต่างๆ 
ฯลฯ  

สม า ค มนั ก หนั ง สื อ พิ มพ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (สนพท.) 

พนัจ่าอากาศเอกนพดุลย์  ใจอารีย์ นายกสมาคม
นกัหนังสือพิมพภู์มิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) มือถือ 
081-037-7897 

เ ค รือข่ า ยนักหนัง สือ พิมพ์
ภูมิภาคทัว่ประเทศ 

สมาคมเคเบิลทีวแีห่งประเทศไทย นายวิริยา  ธรรมเรืองทอง เลขาธิการสมาคมเคเบิลทีวีแห่ง
ประเทศไทย มือถือ 081-407-0063 

เครือข่ายเคเบิลทีวทีัว่ประเทศ 

เครือข่ายวทิยชุุมชน ช่อสะอาด นายสุทนต ์ กลา้การขาย ประธานเครือข่ายวทิยชุุมชนช่อสะอาด 
มือถือ 081-616-6955 

เครือข่ายวทิยชุุมชน ช่อสะอาด 
ครอบคลุม 280  สถานี  ทั่ว
ประเทศ 
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สงกรานต์เล่นน า้ปลอดภยั   ต้องใส่หมวกกนัน็อก 
 

 
 

จากสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์และไดรั้บการบาดเจ็บท่ีศีรษะจนส่งผล
ใหเ้สียชีวติมีสูง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่และสงกรานต ์ผูท่ี้ขบัข่ีรถจกัรยานยนตต์อ้งมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษ มีการสาดน ้ า 
ท าใหถ้นนล่ืน อีกทั้งไม่นิยมสวมหมวกกนัน็อก โดยอา้งวา่  1.หมวกโดนน ้ าแลว้มองไม่เห็น 2.หมวกเปียก อบั ช่ืน 3. ท าให้ไม่สวย ซ่ึง
ถือวา่เป็นขอ้อา้ง และความประมาทเหล่าน้ีลว้นส่งผลท าให้เม่ือเกิดอุบติัเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
อุบติัเหตุและไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะ.....   

 
มองต่างมุม..ไม่ใช่เร่ืองแปลก 

หากค านึงถึงความปลอดภยัในชีวติเป็นส่ิงส าคญั การสวมหมวกกนัน็อกแลว้เล่นน ้ าก็ไม่ใชเ้ร่ืองแปลก แตกต่าง หรือขบขนั
แต่อยา่งใด  มองกลบักนัอาจเป็นการเพ่ิมความปลอดภยัใหก้บัชีวติของตนเองมากยิง่ข้ึน หากกงัวลจะเล่นน ้ าไม่สนุก ทศันะวสิัยในการ
มองถนนไม่ชัดเจนเม่ือกระจกโดนน ้ า แนะน าให้ถอดกระจกด้านหน้าออก เพียงแค่น้ีก็เพ่ิมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

สามารถเล่นน ้ าไดอ้ยา่งสนุกสนานเช่นเดิม....เล่นน ้ าอยา่งสนุกและความปลอดภยั ดีกวา่เสียใจท าไมไม่หมวกกนัน็อก...      
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คนไทยตายมากสุดด้วยจกัรยานยนต์ 
 

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 

 
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 
        มาตรา 122 วรรค 1 ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ละคนโดยสารรถจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวกท่ีจดัท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือป้องกนั
อนัตรายในขณะขบัขี่และโดยสารรถจกัรยานยนต ์

   วรรค 2  หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถจกัรยานยนตต์ามวรรคหน่ึงขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นขณะท่ีคนโดยสารรถจกัรยานยนต์
มิไดส้วมหมวกท่ีจดัท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือป้องกนัอนัตราย 

        มาตรา 148 วรรค 1 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ... มาตรา 122 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม... ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
หา้ร้อยบาท 

วรรค 2 ถา้ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตก์ระท าความผิดตามมาตรา 122 วรรคสอง ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่า
ของโทษท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา วนัที่ 29 ธันวาคม 2550 
 
 

 

สรุป 
1. ถ้าคนขีไ่ม่ใส่ ปรับไม่เกนิ 500 บาท 
2. คนซ้อนไม่ใส่ คนซ้อนโดนปรับ 500 บาท คนขบัโดน 1,000 บาท 
3. ทั้ง 2 คน ไม่ได้ใส่ คนขบัโดน 500+1,000 = 1,500 บาท ส่วนคนซ้อน กโ็ดน 500 บาท 
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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 ้
 
 

การควบคุมและตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล์ 
 

 การตรวจระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด 
ปัจจุบนัมีวธีิการตรวจหาระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดได ้3 วธีิหลกัๆ คือ 
1. ทางลมหายใจ โดยการเป่าลมออกจากปากเขา้ไปในเคร่ืองตรวจตวัเลขท่ีอยูบ่นเคร่ืองจะบอกระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด

เป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์(mg %) 
2. ทางเลือดโดยตรง 
3. ทางปัสสาวะ 

 
 กฎหมายว่าด้วยการห้ามขับขี่รถในขณะมนึเมา 

ในประเทศไทยไดก้ าหนดมาตรการในการตรวจจบัผูข้บัข่ีท่ีเมาสุรา โดยถือเอาระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต ์เป็นผูข้บัขี่ท่ีเมาสุรา และมีความผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
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ด่ืมแล้วขบั  ถูกจบัแล้วยาวววววววว 

 

 
 

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 
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง ก าหนดเวลาห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 

 
 
 

สาระส าคญั  
 หา้มผูใ้ดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นเวลาอ่ืน นอกจากตั้งตาเวลา 11.00  น. ถึงเวลา 14.00

น.  และตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 24.00 น.  
 ยกเวน้ในกรณีการขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และ การขายในสถานบริการซ่ึง

เป็นไปตามก าหนดเวลาเปิด - ปิดของสถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ  
 

โทษปรับ 
 ฝ่าฝืนกฎหมายจะด าเนินคดีอย่างไม่ละเวน้ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 

10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ    
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง ห้ามขายหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในพืน้ที่อยู่ในก ากบัดูแล 

และใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวสิาหกจิ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ พ.ศ. 2558 
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2558 

 
 

สาระส าคญั 

 หา้มมิใหผู้ใ้ดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นทาง ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก
ซ่ึงหมายรวมถึง ถนน ทางขา้ม ทางแยกรวมถึงทางเทา้ 

 
โทษปรับ  

 ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานีขนส่ง พ.ศ. 2558 
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง ก าหนดวนัห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2558 
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ 

พ.ศ. 2558 
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สงกรานต์ปลอดภยั พืน้ที่เล่นน า้ปลอดเหล้า 
 
พื้นทีเ่ล่นน า้ปลอดเหล้า 

คือ การสร้างพ้ืนท่ีรูปธรรมท่ีเล่นน ้ าปลอดเหลา้ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมสร้างสรรค ์พยายามหาวิธีการและเคร่ืองมือในการลด
ปัจจยัเส่ียงควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยมีถนนเล่นน ้ าตระกลูขา้วท่ีสงัคมรู้จกั ปัจจุบนัไดข้ยายแนวคิดไปสู่พ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ
ในการจดัพ้ืนเล่นน ้ าปลอดภยั (26 ถนนตระกลูขา้ว) และพ้ืนท่ีเล่นน ้ าอ่ืนๆ กวา่ 100 แห่งทัว่ทั้งประเทศ 
 
มาตรการการเฝ้าระวงัและควบคุม 
 วธีิต่างๆ เป็นมาตรการของเจา้ภาพจดังานสงกรานตใ์นพ้ืนท่ีต่างๆ ไดท้ดลองด าเนินการ หลายมาตรการส าเร็จและสามารถ
น าไปขยายผลต่อได ้บางมาตรการตอ้งมีการปรับปรุงให้มีความรัดกุมยิ่งข้ึน เพราะการท าพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานตใ์ห้ปลอดภยัคงเป็น
เร่ืองใหม่ ตอ้งมีการท าซ ้ าและส่ือสารใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจ ท าต่อเน่ืองจนกระทัง่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของเมือง (NORM) 
ในท่ีสุด นอกจากน้ี พบวา่ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ยทุธวธีิใหม่ๆ ในการส่ือสาร การตลาด เพ่ือเป้าหมายการเพ่ิมยอดขายและสร้าง
นกัด่ืมหนา้ใหม่ 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 
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 เฝ้า กล้อง CCTV, หน่วยเฉพาะกิจปราบแอลกอฮอล์, สายลบัการท าแผนท่ีจุดเส่ียงขายเหลา้, ชุดตรวจ

สรรพสามิตพิชิตเหลา้ 
 สร้าง กิจกรรมสร้างสรรค์พ้ืนท่ีสร้างสุข : พ้ืนท่ีส าหรับเด็กเยาวชน, พ้ืนท่ีส าหรับผูสู้งอายุ, สร้างสีสันเมืองดว้ย

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีทรงคุณค่า, สร้างธรรมเนียมปฏิบติัของเมืองดว้ยส่ิงดีงานเป็นมงคลในวนัปี
ใหม่ไทย, เวทีเรียนรู้สาธารณะเร่ืองคุณค่าประเพณีงานสงกรานต ์และการออกแบบอนาคตร่วมกนั 

 
 

 
 

อ้างอิง เอกสารชุดความรู้จากบทเรียนและประสบการณ์การท างาน How Toท าอย่างไร? สงกรานต์ปลอดภยั พืน้ที่เล่นน า้ปลอดเหล้า 
แผนงานพฒันากระบวนการนโยบายสาธารณะ และสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพ่ือความคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในงานประเพณวีฒันธรรม 

ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) www.stopdrink.com 
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ตดิตามสถานการณ์ รายงานจุดเส่ียง พฤตกิรรมเส่ียง อบุัตเิหตุทางถนนได้ที ่
 

 
 
 
 
 
 

ดาวโหลดข้อมูลได้ที ่www.accident.or.th 

ส านักงานเครือข่ายลดอุบัตเิหตุ 
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