สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ข้อมูลสถิติวันที่ 2 ของการรณรงค์ (วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
โดยศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
รัฐบาลได้ดาเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้าใจ
รักษาวินัยจราจร” โดยรัฐบาลจะดาเนิน การต่อ เนื่อ งทั้ง ปีเ พื่อ สร้า งเป็นวัฒ นธรรม
ความปลอดภัยตามวาระประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)
สรุปผลการดาเนินการวันที่ 2 ของการรณรงค์ ประจาวันที่ 29 ธันวาคม 2560
1. อุบัติเหตุเกิดขึ้น
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ (Admit)

576 ครั้ง
49 ราย
609 คน

โดยมี จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (25 ครั้ง)
จังหวัด ที่มี ผู้เ สี ยชีวิต สู งสุ ด 3 จังหวัดเท่ า กั น ได้แก่ จังหวัด อุ บลราชธานี
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดปทุมธานี (3 ราย)
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ (Admit) สูงสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (29 คน)
2. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง ดังนี้
2.1 จานวนครั้งที่เกิดเหตุ จานวน 576 ครั้ง มีสาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ดื่มแล้วขับจานวน 243 ครั้ง รองลงมา ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด จานวน
134 ครั้ง และตัดหน้ากระชั้นชิด จานวน 110 ครั้ง
2.2 ประเภทรถที่เ กิด เหตุ สูง สุด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ รถจัก รยานยนต์
(ส่วนบุคคล) จานวน 460 คัน รองลงมา คือ รถจักรยานยนต์ (รถโดยสารสาธารณะ
จานวน 48 คัน ) และรถปิค อัพ จานวน 36 คัน และ โดยรถที่เ กิด เหตุแ ยกเป็น
รถส่วนบุคคล จานวน 519 คัน รถโดยสารสาธารณะ จานวน 53 คัน
/2.3 พฤติกรรม...
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2.3 พฤติก รรมเสี ่ย งที ่ท าให้เ สีย ชีวิต และบาดเจ็บ 5 อัน ดับ แรก คือ
1) ขับ ขี่จัก รยานยนต์ โ ดยไม่ ส วมหมวกนิร ภัย 2) ดื่ม แล้ วขับ 3) ขับรถเร็ วเกินกว่ า
กฎหมายกาหนด 4) ตัดหน้ากระชั้นชิด และ 5) มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย
3. การเสียชีวิต จานวน 49 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 เสี ยชี วิ ต ณ ที่ เกิ ดเหตุ 27 ราย เสี ยชี วิตที่ โรงพยาบาล 17 ราย และ
เสียชีวิตระหว่างนาส่งโรงพยาบาล 5 ราย
3.2 ผู้เสียชีวิตเกิดจากสาเหตุ 3 อันดับแรก คือ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมาย
กาหนด จานวน 24 ราย รองลงมา ดื่มแล้วขับ จานวน 14 ราย และทัศนวิสัยไม่ดี
จานวน 9 ราย
3.3 ผู้เสียชีวิตมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
จานวน 18 ราย และขับขี่จักรยานยนต์ โดยไม่สวมหมวกนิรภัย จานวน 13 ราย
3.4 สถานะของผู้เสียชีวิต พบว่า เป็นผู้ขับขี่ จานวน 33 ราย เป็นผู้โดยสาร
จานวน 11 ราย คนเดินถนน 3 ราย
3.5 ประเภทรถที่ทาให้เสียชีวิต สูงสุด อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์
มีผู้เสียชีวิต จานวน 30ราย
รองลงมา คือ รถปิคอัพ มีผู้เสียชีวิตจานวน 8 ราย และรถเก๋ง มีผู้เสียชีวิต
จานวน 7 ราย
4. การบังคับใช้กฎหมาย
4.1 ยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ เฉพาะวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จานวน
665,922 คัน สะสม 2 วัน (ระหว่า งวัน ที่ 28 ถึงวัน ที่ 29 ธัน วาคม 2560)
จานวน 1,225,561 คัน เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เทีย บกับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จานวน
80,581 คัน
4.2 จานวนผู้ถูกดาเนินคดีตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ เฉพาะวันที่ 29 ธันวาคม
2560 จานวน 115,084 ราย สะสม 2 วัน (ระหว่างวันที่ 28 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม
2560) จานวน 626,682 คัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จานวน
20,280 ราย
------------------------ข้อมูลโดย ศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

