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แผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 
ระหว่างวนัที ่11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2559  

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

 
1. อ้างถึง 

1.1 มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 21 มีนาคม 2549 เร่ือง การด าเนินการตามมาตรการและแผนการด าเนินงานป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์ให้ถือเป็นภารกิจส าคญัและจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
โดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไวใ้หเ้หมาะสม 

1.2 พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
1.3 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 
1.4 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2553 เร่ือง เห็นชอบให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภยั

ทางถนน 
1.5 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอ้ 5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบติัเหตุในการจราจร อนัน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวติ โดยร่วมมือระหวา่งฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจบัป้องกนั การรายงาน และการ
ดูแลผูบ้าดเจ็บ 

1.6 มติคณะกรรมการศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
2. สภาพปัญหา 

เทศกาลสงกรานตเ์ป็นเทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ไทย ซ่ึงตรงกบัวนัผูสู้งอาย ุและวนัครอบครัว ประชาชนจ านวนมากจะใชร้ถ
ใชถ้นนเดินทางสญัจรกลบัภูมิล าเนาและท่องเท่ียว ประกอบกบัในทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ จะมีการจดังานประเพณีท าบุญและงานร่ืนเริง
ต่างๆ ท าให้ปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมสูงข้ึนกว่าช่วงปกติ โดยจากขอ้มูลศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน 
ระหวา่งปี 2556 – 2558 ภาพรวมสถิติอุบติัเหตุทางถนน ดงัน้ี 

ปี 2556 - 2558 
อุบติัเหตุเฉล่ียวนัละ 438 คร้ัง ผูเ้สียชีวติเฉล่ียวนัละ 48 ราย ผูบ้าดเจ็บเฉล่ียวนัละ 468 คน 

 

ส าหรับสถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา พบวา่ วนัท่ี 13 เมษายน 2558 เป็น
วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ีเป็นหลกั ไดแ้ก่ เมาสุรา ขบัรถเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด และตดัหนา้
กระชั้นชิด ตามล าดบั ผูเ้สียชีวิต ผูบ้าดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผูข้บัข่ียานพาหนะและเป็นคนในพ้ืนท่ี (ในต าบล/แขวง) รวมทั้ง
รถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด โดยภาพรวมของการเกิดอุบติัเหตุ มีดงัน้ี 

สงกรานต์ พ.ศ. 2558 

สาเหตุการเกดิอุบัตเิหต ุ
เมาสุรา 
(39.31%) 

ขบัรถเร็วเกินก าหนด 
(24.34%) 

ตดัหนา้กระชั้นชิด 
(16.16%) 

ถนนทีเ่กดิอบุัตเิหต ุ
ทางหลวงแผน่ดิน 

(37.30%) 
ถนน อบต./หมู่บา้น 

 (37.15%) 
ถนนในเมือง (เทศบาล) 

(11.86%) 

ยานพาหนะทีเ่กดิอบุัตเิหต ุ
รถจกัรยานยนต ์

(81.35%) 
รถปิคอพั 
(9.47%) 

รถเก๋ง/รถแท็กซ่ี 
(4.26%) 
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เวลาทีเ่กดิอุบัตเิหต ุ
16.01 – 20.00 น. 

(30.48%) 
12.01 – 16.00 น. 

(22.71%) 
20.00 – 24.00 น. 

(16.04%) 

อายุผู้ประสบเหต ุ
กลุ่มวยัแรงงาน 
อาย ุ20 – 49 ปี 
(52.84%) 

กลุ่มเด็ก 
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 

(26.25%) 

กลุ่มอาย ุ50 ปี ข้ึนไป 
(20.90%) 

อุบัตเิหตุใหญ่ เกิด 33 คร้ัง 
การบังคบัใช้กฎหมาย ด าเนินคดี 743,826 ราย เพ่ิมข้ึน 28,035 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.92 

  
 จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน ซ่ึงเป็นองค์กรหลกัของรัฐบาลในการบูรณาการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนของประเทศ ไดร่้วมกบัหน่วยงานและองคก์รภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดแผนบูรณาการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ข้ึน โดยมุ่งเนน้ใชก้ารบูรณาการร่วมกนัทุกภาคส่วน 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 
                
3. วตัถุประสงค์ 
 วตัถุประสงคข์องแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 

3.1 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559  มีเป้าหมาย และแนวทางท่ี
สามารถลดปัจจัยเส่ียงหลกัของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งป้องกันการเกิดอุบัติภยัอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์พ.ศ. 2559 

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานและภาคเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีแนวทางการบูรณาการแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมอยา่งเป็นระบบ มี
เอกภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 

3.3 เพ่ือใหห้น่วยงานและภาคเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งน าแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์
พ.ศ. 2559 ไปใชเ้ป็นแนวทางจดัท าแผนปฏิบติัการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการในส่วนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

3.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพ่ือน าไปก าหนดแนวทาง นโยบายท่ีขบัเคล่ือนงานดา้นความปลอดภยัทางถนนใน
ระยะต่อไปไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
4. ปัจจยัเส่ียง 

ปัจจัยเส่ียง 

ด้านคน 
พฤติกรรมเส่ียงในการใชร้ถใชถ้นนของผูข้บัข่ีและผูใ้ชเ้ส้นทาง / ความประมาท / ความสามารถของผู ้
ขบัข่ีลดลงเน่ืองจากสภาพร่างกายไม่พร้อม / การไม่ช านาญเสน้ทาง 

ด้านยานพาหนะ 
ขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ / ขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์ความปลอดภยั / การ
ปรับแต่งสภาพยานพาหนะ / การบรรทุกท่ีไม่ปลอดภยั 
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ด้านถนน 

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

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

 
5. หัวข้อหลกัในการรณรงค์ 

 หัวขอ้หลกัของการรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ พ.ศ. 2559 ใชช่ื้อว่า “สงกรานต์
ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” เพ่ือส่งเสริมและสร้างกระแสประเพณีการเล่นน ้ าสงกรานต์ตามวิถีไทย 
ใหเ้กิดความตระหนกัในความปลอดภยั สร้างวนิยั จิตส านึก และมารยาทการผูใ้ชร้ถใชถ้นนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 

  
6. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม 

6.1 เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 
6.2 จ านวนการเกิดอุบติัเหตุทางถนน จ านวนผูเ้สียชีวติ และจ านวนผูบ้าดเจ็บ (Admit) ลดลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยให้

จงัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดว้ยตนเอง 
   
7. ค าจ ากดัความ 

7.1 อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 หมายถึง อุบติัเหตุจากการจราจรทางถนน ในช่วงระหวา่ง
เวลา 00.01 น. ของวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559  ถึง เวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิต และหรือ
ผูบ้าดเจ็บนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล (Admit) 

7.2 ผูเ้สียชีวติ หมายถึง ผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนนในช่วงระหวา่งเวลา 00.01 น. ของวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง 
เวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2559 และผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนนนบัตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วนัหลงัเกิดเหตุ 
 
8. มาตรการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนน 
 จากสถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 พบว่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุและสาเหตุการ
เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ียานพาหนะเป็นหลกั ไดแ้ก่ การใชค้วามเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เมาสุราแลว้ขบัข่ี
ยานพาหนะ ตดัหนา้กระชั้นชิด และหลบัใน พฤติกรรมท่ีท าใหเ้สียชีวติและบาดเจ็บเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภยั และไม่คาดเข็มขดันิรภยั
ในขณะขบัข่ีหรือโดยสาร ยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุดเป็นรถจกัรยานยนต ์ถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุดเป็นทางหลวงแผ่นดินและถนน 
อบต. / หมู่บา้น ในสดัส่วนใกลเ้คียงกนั ช่วงเวลาท่ีเสียชีวิตสูงสุดเป็นเวลา 16.01 – 20.00 น. ผูเ้สียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ีและเสียชีวิต 
ณ จุดเกิดเหตุ และความรุนแรงของอุบติัเหตุมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสรุปปัจจยัมาจากการใชค้วามเร็วขณะขบัข่ี การเมาสุรา และพฤติกรรม
การขบัข่ีจกัรยานยนตท่ี์ไม่ปลอดภยั 
 ดงันั้น เพ่ือควบคุมและลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ศูนย์
อ านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) จึงไดก้ าหนดมาตรการข้ึน เพ่ือให้ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั (ศปถ. จงัหวดั) 
ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ. กทม.) ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทางถนนอ าเภอ (ศปถ. อ าเภอ) ศูนย์
ปฏิบติัการความปลอดภยัทางถนนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ศปถ. อปท.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 อยา่งเคร่งครัด เขม้งวด และจริงจงั ดงัน้ี 
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8.1 มาตรการด้านการบริหารจดัการ 
8.1.1 ให้ ศปถ. จงัหวดั และ ศปถ. กทม. เป็นเจา้ภาพหลกับูรณาการการด าเนินงานร่วมกบัทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพล

เรือน ต ารวจ ทหาร และภาคเอกชน ในลกัษณะยึดพ้ืนท่ีเป็นท่ีตั้ ง (Area Approach) โดยให้น าขอ้มูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีมา
วเิคราะห์ เพ่ือจดัท าแผนปฏิบติัการ แนวทาง มาตรการแกไ้ขปัญหาใหต้รงกบัสภาพขอ้เท็จจริงในพ้ืนท่ี 

8.1.2 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งระดบักระทรวง กรม จงัหวดั อ าเภอ กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มอบหมายหน่วยงานและเจา้ท่ีผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน และอ านวยการ ก ากบั ติดตาม ประสานการปฏิบติั และติดตามประเมินผล
การด าเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.1.3 ให้ ศปถ. จังหวดั และ ศปถ. กทม. น านโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาลมาใช้เป็นกลไกการ
ควบคุมปัจจยัเส่ียง และเฝ้าระวงั ก ากบั ป้องปรามผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียงในพ้ืนท่ี โดยให้ ศปถ. อ าเภอ ส านกังานเขตบูรณาการร่วมกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฝ่ายปกครองในระดบัพ้ืนท่ี ภาคเอกชน แกนน าชุมชนหมู่บา้น ภาคประชาสงัคม และอาสาสมคัรต่างๆ ด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) จดัตั้ง “ด่านชุมชน” เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงต่างๆ ในพ้ืนท่ี 1 หมู่บา้น หรือ 1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน 
(2) จดัท าประชาคม เพ่ือก าหนด “กติกาหรือธรรมนูญชุมชน / หมู่บ้าน” ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม

รับผิดชอบและถือปฏิบติั โดยเนน้กลุ่มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์การขบัข่ีดว้ยความเร็ว และเมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ เพ่ือป้องปรามและ
ควบคุมพฤติกรรมเส่ียงในพ้ืนท่ี 

(3) ก าหนดบริเวณพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภัยและปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
(Zoning) และวธีิปฏิบติัในการเล่นน ้ าสงกรานตท่ี์ปลอดภยั 

8.1.4 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จังหวดั และกรุงเทพมหานครพิจารณาหามาตรการ แนวทางในการดูแลความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 ทั้งความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และความ
ปลอดภยัในการสญัจร ทั้งทางบก ทางราง ทางน ้ า และทางอากาศ 

8.1.5 ให้ ศปถ. จงัหวดั และ ศปถ. กทม. ให้ความส าคญัในการจดัพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภยัและ
ปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด (Zoning) และวิธีการเล่นน ้ าสงกรานตต์ามวิถีไทย โดยให้ประสานหน่วยงานทางวฒันธรรม ภาคสังคม 
อ าเภอ ส านักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดให้มีพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภยั และปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
(Zoning) เพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนและหลีกเล่ียงการเล่นน ้ าท่ีเส่ียงอนัตราย รวมทั้งให้มีมาตรการห้ามการเล่นน ้ า
บนทอ้งถนนทัว่ไป 

8.1.6 ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ก าหนดมาตรการองค์กรและบทลงโทษ เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและความตระหนกัในการใชร้ถใชถ้นน และป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจก่ออุบติัเหตุทางถนนของบุคลากรในองคก์ร และเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ใหรั้บทราบและปฏิบติัตามมาตรการองคก์รอยา่งเคร่งครัด 

8.1.7 ให้ ศปถ. จงัหวดั และ ศปถ. กทม. ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัตั้งทีมสืบสวนอุบติัเหตุ กรณีเกิดอุบติัเหตุ
กบัเด็กท่ีเมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ โดยใหมี้การสืบสวนถึงแหล่งจ าหน่ายหรือสถานประกอบการท่ีจ าหน่ายสุราให้เด็กท่ีประสบอุบติัเหตุ 
รวมถึงใหเ้อาผิดกบัผูป้กครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.1.8 ให้ ศปถ. จงัหวดั บูรณาการขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุทางถนน จ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวนผูบ้าดเจ็บร่วมกนั
ระหวา่งต ารวจ สาธารณสุข และอ าเภอ ก่อนท่ีจะรายงานมายงัศูนยอ์  านวยการฯ ส่วนกลางเพ่ือใหข้อ้มูลเป็นเอกภาพเดียวกนั 

8.2 มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 
8.2.1 ให้ ศปถ. จงัหวดั และ ศปถ. กทม. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีควบคุม ดูแลถนนตาม

กฎหมายใหต้รวจสอบจุดเส่ียง จุดอนัตราย จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุใหญ่ในถนนท่ีรับผิดชอบ และเร่งปรับปรุงแกไ้ข
ใหมี้ความปลอดภยัในการสัญจร 
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8.2.2 ให ้ศปถ. จงัหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเล่ียงทางลดั พร้อมป้าย
แนะน าและบอกระยะทาง เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นจราจรแก่ประชาชน รวมทั้งสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติั 

8.2.3 ให้จงัหวดัท่ีมีทางรถไฟผ่านในพ้ืนท่ีและกรุงเทพมหานครด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบจุดตดัทางรถไฟท่ี
ได้รับอนุญาตและไม่ไดรั้บอนุญาต (ทางลกัผ่าน) และก าหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาจุดตดัทางรถไฟท่ีไม่มีความ
ปลอดภยัในการสญัจร 

8.2.4 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จังหวดั กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการส ารวจ 
ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของถนน ส่ิงอนัตรายขา้งทาง (Roadside Hazards) ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ และด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุง
ถนนใหมี้สภาพท่ีสมบูรณ์ ตลอดจนปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอ้มอนัตรายขา้งทางให้มีความปลอดภยัในการสัญจร อยา่ให้เป็นสาเหตุหลกัของ
การเกิดอุบติัเหตุทางถนน 

8.2.5 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ส ารวจ ตรวจสอบป้ายเตือน ป้ายสัญลกัษณ์ต่างๆ สัญญาณ
จราจร ไฟส่องสวา่ง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ และติดตั้งในบริเวณท่ีเหมาะสมมองเห็นไดช้ดัเจน 

8.2.6 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผูรั้บจา้งก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน เร่ง
ด าเนินการให้แลว้เสร็จและคืนพ้ืนผิดจราจรก่อนเทศกาลสงกรานต์ และกรณียงัไม่แลว้เสร็จให้ติดตั้งเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ให้ชดัเจนใน
ระยะท่ีปลอดภยั เพ่ือแจง้ผูใ้ชเ้สน้ทางทราบล่วงหนา้ก่อนถึงบริเวณก่อสร้าง 

8.2.7 ให้ ศปถ. จงัหวดั หน่วยงานทหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาจดัจุดพกัรถเพ่ิมเติม พร้อมส่ิงอ านวย
ความสะดวกตามความเหมาะสม 

8.3 มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย 
8.3.1 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภทให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.3.2 ให้จังหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือก ากับ ควบคุม ดูแล ทั้ งรถโดยสาร

สาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจ าทางเพ่ือใหเ้กิดการขบัข่ีปลอดภยั 
8.3.3 ให้จังหวดั กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ขอความร่วมมือกลุ่มผูป้ระกอบการขนส่งด้วย

รถบรรทุกให้หยดุประกอบกิจการหรือหลีกเล่ียงการใชร้ถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 เพ่ือบรรเทาปัญหาในดา้นการจราจร
และป้องกนัอุบติัเหตุร้ายแรงในช่วงเทศกาล 

8.4 มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
8.4.1 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด จริงจงั และต่อเน่ือง เพ่ือควบคุมและลดปัจจยัเส่ียงท่ี

ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนน ประกอบดว้ย 
(1) พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 
(2) พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) 
(3) พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2557 กรณีผูข้บัข่ีไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอนั

ท่ีจะขบั หรือเมาสุรา หรือของอยา่งอ่ืน 
(4) ค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 46/2558 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง มาตรการแกไ้ข

ปัญหาอนัเกิดจากการขบัข่ียานพาหนะ 
(5) พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 
(6) พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
(7) พระราชบญัญติัความคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
(8) พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 
(9) พระราชบญัญติัสถานบริการ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2556 
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(10) พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
(11) พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2557 

8.4.2 ใหจ้งัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควบคุมการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์นัน าไปสู่การลดปัจจยัเส่ียงการ
เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการเมาแลว้ขบั ดงัน้ี 

(1) เนน้การหา้มขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
(2) เขม้งวดกวดขนัการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะเร่ขายในบริเวณใกลเ้คียงพ้ืนท่ีเล่นน ้ า

สงกรานตท่ี์มีความปลอดภยัและปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด (Zoning) 
8.4.3 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงานปกครองในพ้ืนท่ี เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 

ผูน้ าชุมชน รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุชุมชน หอ
กระจายข่าย เสียงตามสาย เพ่ือสร้างจิตส านึกความตระหนกัในการใชร้ถใชถ้นน และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ดงัน้ี 

(1) มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 
(2) มาตรการ แนวทางในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 
(3) ปัจจยัเส่ียงหลกัการเกิดอุบติัเหตุทางถนน และผลกระทบจากการเกิดอุบติัเหตุ 
(4) สถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี เช่น ขอ้มูลผูเ้สียชีวติ ผูบ้าดเจ็บ สาเหตุการเกิดอุบติัเหต ุ
(5) จุดเส่ียง จุดอนัตราย และจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อย และบริเวณท่ีอยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือก่อสร้าง 

รวมทั้งเสน้ทางสายหลกั สายรอง และเสน้ทางลดั สู่ภูมิภาคต่างๆ 
(6) การสวมหมวกนิรภยัในขณะขบัข่ีและโดยสารรถจกัรยานยนต์ และเมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ และ

การเล่นน ้ าท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น การเล่นน ้ าบนทา้ยรถกระบะ การเล่นน ้ าบริเวณริมถนน หรือไหล่ทาง เป็นตน้ 
(7) บริเวณพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานตท่ี์มีความปลอดภยัและปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด (Zoning) และ

ก าหนดมาตรการสร้างความปลอดภยับนถนนนอกพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต ์
(8) วิธีการเล่นน ้ าสงกรานต์ตามวิถีไทย (ก าหนดมาตรการควบคุมการเล่นน ้ าท้ายรถกระบะ การใช้

รถจกัรยานยนตใ์นพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต)์ 
(9) ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต ์พ.ศ. 2559 
8.4.4 ให้จงัหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รณรงค์ให้ผูข้บัข่ีตรวจสอบสภาพรถ เส้นทางสัญจร และเตรียมความ

พร้อมสภาพร่างกายก่อนออกเดินทาง 
8.5 มาตรการด้านการตอบสนองหลงัการเกดิอุบัตเิหตุ 

8.5.1 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการ
ติดต่อส่ือสาร การสัง่การ ประสานงาน และการแบ่งมอบพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉินในเครือข่ายและด าเนินการ
ช่วงเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุทางถนน 

8.5.2 จดัเตรียมความพร้อมของหน่วยกูชี้พ และกูภ้ยั ทั้งดา้นบุคลากร เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการ
ติดต่อส่ือสาร และด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุทางถนน 

8.5.3 จดัเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแต่ละพ้ืนท่ี เช่น ก าหนดให้มีทีม
กูชี้พกูภ้ยัฉุกเฉินระดบัทอ้งถ่ิน อ าเภอ และบรูณาการการท างานร่วมกนัอยา่งเหมาะสม 

8.5.4 การใหค้วามช่วยเหลือและเยียวยาหลงัเกิดอุบติัเหตุ และประชาสัมพนัธ์ระบบการช่วยเหลือต่างๆ ท่ีผูป้ระสบ
เหตุควรจะไดรั้บ 

8.5.5 ประชาสัมพนัธ์ให้ผูข้บัข่ียานพาหนะท าประกนัภยั ตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 
2535 (ประกนัภยั พ.ร.บ.) 
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 ทั้งน้ี ใหใ้ชง้บประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 ส าหรับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินให้ถือปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ อปพร. ตามค าสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
9. แนวทางการด าเนินงาน 

9.1 ช่วงการณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2559 และด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

- หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเตรียมความพร้อมดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เร่งส ารวจแกไ้ขจุดเส่ียง จุดอนัตราย อาทิ จุดตดั
ทางรถไฟ ทางลกัผา่น ทางโคง้ ทางร่วม ทางแยก ฯลฯ 

- บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อป้องปรามการกระท าผิดและสร้างวนิยัจราจร 
- เร่งรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ใหเ้กิดการขบัข่ีปลอดภยั 

9.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวนัที ่11 – 17 เมษายน 2559 
- ทุกหน่วยงานด าเนินการตามาตรการต่างๆ อยา่งเขม้ขน้ในช่วงเทศกาล ภายใตก้ลไกของศูนยอ์  านวยการป้องกนั

และลดอุบติัเหตุทางถนน และศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี 2559 ในระดบัพ้ืนท่ี 
 

10. การประสานการปฏิบัต ิ
10.1 ระดบัภูมภิาค/ระดบัพื้นที ่ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

(1) ใหจ้ดัตั้งศูนยด์ าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในระดบัพ้ืนท่ี ดงัน้ี 
(1.1) ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี 2559 จงัหวดั อ าเภอ และทอ้งถ่ิน 
(1.2) ศูนยป์ระสานการปฏิบติัในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี 2559 (ส านกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสาขา) 
(2) แนวทางการปฏิบติังานของศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี 2559 
 (2.1) ประสานการปฏิบติักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบติัการ ทั้งดา้น

อตัราก าลงั ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงคใ์หส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ หว้งเวลาและสภาพพ้ืนท่ีของแต่ละพ้ืนท่ี 
 (2.2) ติดตามการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผูป้ฏิบติั

หนา้ท่ี ทั้งน้ี ใหจ้ดัประชมเป็นประจ าทุกวนั เพ่ือน าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ และก าหนดมาตรการแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีใหท้นัต่อสถานการณ์ 

 (2.3) ให้รายงานผลการปฏิบติังานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนทราบ และหากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหว่างการ
ด าเนินการในช่วงเทศกาลให้รายงานโดยเร่งด่วน เพ่ือจะไดน้ าเสนอ ศปถ. ก าหนดนโยบายและแผนให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

10.2 พื้นทีก่รุงเทพมหานคร ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1) ให้ ศปถ. กทม. จดัตั้งศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี 2559 กรุงเทพมหานคร 

โดยใหก้องบญัชาการต ารวจนครบาลเป็นศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี 2559 กรุงเทพมหานคร ท าหนา้ท่ี
ประสานการปฏิบติัการอยา่งใกลชิ้ดกบั ศปถ. กทม. เพ่ือลดความซ ้ าซอ้นในการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนน ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ทราบ 
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(2) ใหห้น่วยงานในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดแ้ก่ กองบญัชาการต ารวจนครบาล กองบงัคบัการต ารวจ
ทางหลวง กองบงัคบัการต ารวจจราจร กองบงัคบการต ารวจท่องเท่ียว เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของ
หน่วยงาน 

(3) หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคญัระหวา่งการด าเนินการในช่วงเทศกาลให้ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนประจ าปี 2559 กรุงเทพมหานคร รายงานกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนน ทราบโดยเร่งด่วน เพ่ือจะไดน้ าเสนอ ศปถ. ก าหนดนโยบายและแผนให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(1) จ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหต ุจ านวนผูเ้สียชีวติ และจ านวนผูบ้าดเจ็บ (Admit) ลดลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบั
สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 

(2) จ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุใหญ่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 
(3) จ านวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจและจ านวนยานพาหนะท่ีถูกด าเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการเพ่ิมข้ึน เม่ือ

เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 
 

12. การตดิตามประเมนิผล 
 ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี 2559 จังหวดั และกรุงเทพมหานคร สรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2559 ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั ในฐานะศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ทราบโดยเร็ว 

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

ศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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ข้อเสนอต่อการตั้งจุดปฏิบัตกิารในช่วง 7 วนั 
1. บังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ เน้น ขบัเร็ว ด่ืม ง่วง ไม่โทร - ไม่แชท 
2. ควบคุมการจ าหน่ายและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ โดยเน้นหนักในกลุ่มเดก็และเยาวชนที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี เป็นพเิศษ 
3. สนับสนุนปฏิบัติการ Zoning พื้นที่เล่นน ้าปลอดเหล้าปลอดภัย เน้นการด าเนินงานใน

พื้นที่เล่นน ้าของวัยรุ่นที่มีความเส่ียงในแต่ละจังหวดัที่สามารถสร้างการเปลีย่นแปลงและ
วดัผลได้ 

4. สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกนัในการขบัขี ่(หมวกกนัน็อก, คาดเขม็ขดันิรภยั) 
5. สถานที่ตั้งจุดปฏิบัตกิารควรค านึงถึง “พื้นที่เส่ียง” โดยมีการวเิคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาเป็น

ส่วนประกอบ ให้ตรงกบัสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันเพ่ือป้องกนัการเกดิอุบัตเิหตุซ ้า 
6. เน้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง ช่วงเวลา “เส่ียง” โดยเฉพาะตอนพลบค ่า – กลางคืน

เพิม่ขึน้ 
7. ปรับการตั้งเต็นท์ (จุดตรวจ, จุดบริการ, ด่านชุมชน) เป็นหน่วยลาดตระเวรเฝ้าระวังจุด

เส่ียง ทางร่วม ทางแยก (งานเลีย้งสังสรรค์, สกดัคนด่ืมแล้วขบั, เตือนลดความเร็ว) 
8. จัดตั้งด่านชุมชน แก้ไขจุดเส่ียงและมีอาสาสมัครสกัดผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเส่ียงในระดับ

ท้องถิน่ ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. เฝ้าระวังเส้นทางรถไฟผ่าน ก าหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 

อาทิ จดัท าป้ายเตือน จดัท าคล่ืนระนาดบนผวิถนน ตดิตั้งไฟหรือสัญญาณเสียง 
10. ดูแลความปลอดภยัพืน้ที่ท่องเที่ยว รองรับ AEC (ห้องน ้า, ที่จอดรถ, การเช่าและการขับขี่ของ

นักท่องเที่ยว) 
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สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 
และแนวทางขับเคล่ือนการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน 

 
1. สถิตอิุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 (ระหวา่งวนัท่ี 9 – 15 เมษายน 2558) 

1. อุบัตเิหตุเกดิขึน้ 3,373 คร้ัง เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2557 เกิดข้ึน 2,992 คร้ัง เพ่ิมข้ึน 381 คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 12.73 

2. ผู้เสียชีวติ 364 ราย เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2557 มีผูเ้สียชีวิต 326 ราย เพ่ิมข้ึน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 
11.66 

3. ผู้บาดเจบ็ 3,559 คน เปรียบเทียบกบัช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ 2557 มีผูบ้าดเจ็บ 3,225 คน เพ่ิมข้ึน 334 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.36 

2. ข้อมูลสถิตใินการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 
1. จงัหวดัทีไ่ม่มผู้ีเสียชีวติ จ านวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
2. อ าเภอทีไ่ม่มผู้ีเสียชีวติ จ านวน 654 อ าเภอ (จาก 878 อ าเภอ) คิดเป็นร้อยละ 74.49 
3. เขตในกรุงเทพมหานครทีไ่ม่มผู้ีเสียชีวติ จ านวน 41 เขต (จาก 50 เขต) คิดเป็นร้อยละ 82  
4. สาเหตุการเกดิอุบัตเิหตุ เมาสุราเป็นสาเหตุสูงสุด ร้อยละ 39.31 รองลงมา คือ ขบัรถเร็วเกินก าหนด ร้อยละ 24.34 
5. พฤตกิรรมเส่ียงจากการขับขี่ยานพาหนะ ไม่สวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 28.50 และไม่คาดเขม็ขดันิรภยั ร้อยละ 2.60 
6. ประเภทรถทีเ่กดิอุบัตเิหตุ รถมอเตอร์ไซค ์ร้อยละ 81.35 รองลงมา รถปิคอพั ร้อยละ 9.47 
7. ประเภทถนนทีเ่กดิอุบัตเิหตุ ถนนทางหลวงแผน่ดิน ร้อยละ 37.30 รองลงมา ถนนใน อบต. / หมู่บา้น ร้อยละ 37.15 
8. ข้อมูลเกีย่วกบัผู้เสียชีวติ ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี ร้อยละ 58.24 เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 59.07 และอยูใ่นกลุ่ม

วยัแรงงาน (อายรุะหวา่ง 20 – 49 ปี) ร้อยละ 55-78 รองลงมา กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 27.47 
9. การบังคับใช้กฎหมาย 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 ่9 – 15 เมษายน 2558 
1. ไม่สวมหมวกนิรภยั 218,766 ราย 
2. ไม่มีใบขบัขี่ 208,966 ราย 
3. ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 97,344 ราย 
4. มอเตอร์ไซคไ์ม่ปลอดภยั 69,004 ราย 
5. ขบัรถเร็วเกินก าหนด 36,521 ราย 
6. ฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร 30,943 ราย 
7. ขบัรถยอ้นศร 29,613 ราย 
8. แซงในท่ีคบัขนั 19,025 ราย 
9. ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีขณะขบัรถ 18,163 ราย 
10. เมาสุรา 15,481 ราย 

 
ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีและประชาชนท่ีร่วมปฏิบติังาน ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีรัฐทุกภาคส่วน 4 แสนคน และเครือข่ายอาสาสมคัร 

เช่น อปพร. อสม. และมูลนิธิการกศุลต่างๆ อีก 1.6 ลา้นคน รวมทั้งส้ินประมาณ 2 ลา้นคน 
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10. ปัจจยัอ่ืนๆ ทีม่ผีลต่อการเกิดอุบัตเิหตุนอกเหนือจากพฤตกิรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ 

 จ านวนผูเ้ดินทาง จากข้อมูลกระทรวงคมนาคมพบว่า มีการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 
เปรียบเทียบช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2557 เพ่ิมมากข้ึน ทั้งการเดินทางทางอากาศและการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะทางถนน แต่
การเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางลดลง 

 ในหว้งเทศกาลสงกรานตเ์กิดพายฤุดูร้อน มีผลกระทบในพ้ืนท่ี 41 จงัหวดั 123 อ าเภอ ส่งผลใหถ้นนล่ืน ตน้ไมแ้ละ
ป้ายโฆษณาลม้ และทศันวสิยัไม่ดี มีผลต่อการขบัข่ียานพาหนะ 

 สถานการณ์ของบา้นเมืองท่ีค่อนขา้งสงบ ท าให้มีนักท่องเท่ียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก มีผลต่อการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน 

3. สรุปภาพรวมและถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน 
1. เนน้การบูรณาการการท างานของหน่วยงานหลกัในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนนจงัหวดัและอ าเภอเป็นหน่วยงานบูรณาการในพ้ืนท่ี ท าให้มาตรการท่ีก าหนดสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี และมีการประสานการปฏิบัติงาน การรายงานขอ้มูล และการแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อ
สถานการณ์ โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ไดส้ ารวจความคิดเห็นของประชาชน กรณีเปรียบเทียบสงกรานต์ปี 
2557 กบัปี 2558 จ านวน 1,058 คน พบวา่ 

 เทศกาลสงกรานตปี์ 2558 ดีข้ึนกวา่ปี 2557 ร้อยละ 61.54 เพราะบา้นเมืองสงบ ภาครัฐมีมาตรการป้องกนัควบคุมท่ี
ดี เป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน คนส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือ ฯลฯ 

 ขอ้ดีของสงกรานตปี์ 2558 ร้อยละ 60.25 เห็นว่าภาครัฐมีมาตรการป้องกนัและลดอุบติัเหตุท่ีเขม้งวด ท าให้เป็น
ระเบียบมากข้ึน 

2. มีมาตรการเสริมจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที 27 มีนาคม 2558 ให้มีการเพ่ิมมาตรการตามแนวปฏิบติัในการเล่นน ้ า
สงกรานตเ์พ่ือลดพฤติกรรมเส่ียง จ านวน 8 ขอ้ ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 
มีนาคม 2558 รับทราบแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภยัรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต ์2558 ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ ส่งผลใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกัและมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินการ
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามแนวนโยบายท่ีก าหนด 

3. จากการน าเสนอขอ้มูลสถิติ และขอ้เสนอแนะจากการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนยอ์  านวยการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 และส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าไปสู่การ
วเิคราะห์ และวางแผนก าหนดขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพฒันาแนวทางและรูปแบบการป้องกนัและลดอุบติัเหตุให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดผลในทางปฏิบติัและเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื โดยสถิติส าคญัระบุ ดงัน้ี 

 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ียานพาหนะเป็นหลกั โดยสถิติระบุ
สาเหตุของผูเ้สียชีวติ คือ เกิดจากการขบัรถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนดมากท่ีสุด และเมาสุรารองลงมา นอกจากน้ี ยงัพบปัจจยัเสริมท่ี
ส าคญัจากการขบัข่ี คือ การไม่ใชอุ้ปกรณ์นิรภยั (ไม่สวมหมวกนิรภยั ไม่ไม่คาดเขม็คดันิรภยั) รวมถึงการเสียชีวิตบนเส้นทางตรง และ
เสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุสูงสุด ซ่ึงหมายถึงความรุนแรงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

 การด าเนินงานเพ่ือบงัคบัใชก้ฎหมายและมาตรการหน่วยงานต่างๆ พบวา่ มาตรการ “ด่านชุมชน” เป็นมาตรการท่ี
ดีมากเป็นการกระตุน้ใหชุ้มชนต่ืนตวัและเพ่ิมมาตรการชุมชนท่ีจะลดพฤติกรรมเส่ียง เช่น ลดการเมาแลว้ขบัออกจากชุมชน และการ
จดัพ้ืนท่ีเล่นน ้ าสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภยัและปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด (Zoning) สามารถลดความสูญเสียไดแ้ละควร
ขยายผลใหค้รอบคลุม และต่อเน่ือง 
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 ดงันั้น ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจะร่วมกบัภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด าเนินการรณรงคป้์องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนอย่างจริงจงั เน้นการแกไ้ขปัญหาและลดปัจจยัเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุทางถนน ทั้งดา้นคน รถ ถนน และ
สภาพแวดลอ้ม รวมทั้งสร้างจิตส านึกใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนใหเ้ป็นวถีิชีวติของคนไทย 

4. ข้อเสนอเพ่ือขับเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
กระทรวงมหาดไทย โดยศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนนมีขอ้เสนอเพื่อขบัเคล่ือนงานดา้นความปลอดภยัทาง

ถนนให้เกิดความยัง่ยืน โดยมีการวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน ขอ้เสนอแนะจากการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์
อ านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2558 และส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. การด าเนินการดา้นกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขม้ขน้จริงจงัและต่อเน่ือง 
(1) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด จริงจัง โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมเส่ียง อาทิ การใชค้วามเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด การเมาสุราแลว้ขบัข่ียานพาหนะ ดงันั้น รัฐบาลจ าเป็นตอ้งสนบัสนุน
เคร่ืองมือในการบงัคบัใชก้ฎหมายให้เพียงพอและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ เคร่ืองตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ละเคร่ืองตรวจจบัความเร็ว 
ในทุกสถานีต ารวจทัว่ประเทศ จ านวน 1,465 แห่ง 

(2) ใหมี้การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจราจรให้ทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ อาทิ เร่งรัดให้มี
การส ารวจและก าหนด “ความเร็วเขตเมือง” ท่ีเหมาะสม เช่น ไม่เกิน 50 กิโลเมตร / ชัว่โมง และ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชัว่โมง ในพ้ืนท่ี
หนา้โรงเรียน ตลาด หรือชุมชน พร้อมเพ่ิมบทลงโทษในคดีจราจรบางประเภทให้มีโทษสูงข้ึน รวมทั้งพฒันาระบบขอ้มูลผูก้ระท า
ความผิดซ ้ าเพ่ือใชป้ระกอบการบงัคบัใชก้ฎหมายและการพิจารณาโทษใหเ้หมาะสม 

(3) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ปฏิบติัตามกฎหมายมาตรการความปลอดภยัทางถนนของ
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เร่ือง การขบัข่ีจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ัง หากไม่ปฏิบติัตามให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา
ลงโทษทางวนิยั ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2546 โดยใหมี้การแจง้เวยีน และใหห้น่วยงานก าหนดเป็นมาตรการองคก์ร
ท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามกฎหมาย / นโยบายดา้นความปลอดภยัทางถนน 

2. การปลูกฝัง สร้างจิตส านึกวฒันธรรมความปลอดภยัและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
(1) ใหมี้การพฒันาการจดัตั้งด่านชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในพ้ืนท่ีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน 
(2) ขยายผลโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงทีมกูชี้พกูภ้ยั ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS 

ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรให้เพียงพอ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาธารณภยัรูปแบบต่างๆ เพ่ือสามารถช่วยเหลือ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ และเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนงานดา้นความ
ปลอดภยัทางถนนในพ้ืนท่ี 

(3) รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ และก าหนดมาตรการองค์กรท่ีส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ดา้นความปลอดภยัทางถนน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 
นกัเรียน นกัศึกษาท่ีควรปลูกฝังและเสริมสร้างวฒันธรรมเอ้ืออาทร มีจิตอาสา บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 

(4) ให้มีการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์สร้างจิตส านึกและวฒันธรรมความปลอดภยัให้เกิดข้ึนในวิถีชีวิตของประชาชน 
และปรับพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นผ่านช่องทางการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้เหมาะสมและตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการปฏิบติังานอยา่งเขม้ขน้ในช่วงเทศกาลส าคญัและวนัหยดุยาว 

3. การพฒันาระบบการบริหารจดัการและกลไกการติดตามประเมินผล 
(1) ให้มีการพฒันาระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมีการพฒันาบุคลากรใน

หน่วยงานรองรับการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัทางถนน และพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีเป็นเอกภาพ มีการบูรณาการขอ้มูลดา้น
ความปลอดภยัทางถนนซ่ึงประกอบดว้ย ฐานขอ้มูลของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (e-Repost) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือน าไปสู่การวเิคราะห์และประมวลผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง 
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(2) ใหทุ้กหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการพฒันาระบบการตรวจสอบและติดตามการจดัการดา้นวิศวกรรมจราจรให้เกิดผล
ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีผูรั้บผิดชอบและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

(3) ทุกหน่วยงานใชข้อ้มูลในพ้ืนท่ีเพ่ือวิเคราะห์จุดเส่ียงและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัตามหลกั 5 E ไดแ้ก่ การบงัคบัใช้
กฎหมาย (Low Enforcement) ด้านวิศวกรรม (Engineering) การให้ความรู้ (Education) การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS 
(Emergency Medical Service System) การประเมินผลและสารสนเทศ (Evaluation and Information) 

(4) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนการจดัตั้งคณะท างานสืบสวนอุบติัเหตุระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและ
ปัจจยัเชิงลึก 
   

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

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน คร้ังที่ 2/2558 
วนัพฤหัสบด ีที่ 10 กนัยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ช้ัน 5 ปภ. 

 
 

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 าหนดของส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3) โดยก าหนดความเร็วรถ ดงัน้ี 
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ระยะเวลากบัการตดัสินใจ 
มนุษยโ์ดยเฉล่ียใชเ้วลาประมาณ 0.75 วนิาท ีก่อนจะเบรกรถอยา่งมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาท่ีเสียไปน้ีเรียกวา่ “ระยะเวลาของปฏิกริิยา
ตอบสนอง” ความชา้เร็วจะแปรผนัตามบุคคลและความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองท่ีเหน่ือยลา้อ่อนเพลียเกินไป หรือ มึนเมาจากกฤทธ์ิ
ยาหรือแอลกอฮอล ์จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไปจึงไม่ควรขบัรถ ไม่วา่รถจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใด 

 
 

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 
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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 ลดเหตุของการ
ทะเลาะวิวาทและการใชค้วามรุนแรง ลดพฤติกรรมลวนลามในการเล่นน ้ า และลดจ านวนคนเมาสะสมบนทอ้งถนนให้ลดน้อยลง 
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 

 
 

อ้างอิง ข้อเสนอเชิงนโยบายสงกรานต์ปลอดภยั 2559 “สงกรานต์ปลอดภยั พื้นที่เล่นน า้ปลอดเหล้า” 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) www.stopdrink.com 
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ตดิตามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่ศูนย์กลางรวมรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภยัทางถนน 
www.accident.or.th/datacenter 

 
 

ส านักงานเครือข่ายลดอุบัตเิหตุ 


